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RESUMO 
 
 
 

O Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) foi instituído 

com a finalidade de assessorar o Ministério da Saúde na formulação da política nacional de 

promoção da saúde, tratamento e reabilitação de pacientes com doenças do sistema músculo 

esquelético, qualificar profissionais, desenvolver pesquisas, além de continuar prestando 

assistência através de sua unidade hospitalar. O Instituto atende, exclusivamente, pacientes do 

Sistema Único de Saúde (SUS) e se destaca como um centro de excelência no tratamento de 

doenças e traumas ortopédicos, de média e alta complexidade. Devido ao aumento da 

expectativa de vida da população, acidentes domésticos e do crescimento da violência urbana 

(acidentes trânsito, vítimas por arma de fogo), existe atualmente grande demanda em 

traumatologia nos serviços de emergência. Sendo assim, torna-se necessária a proposição de 

uma política de saúde, de forma a dar resposta às necessidades da sociedade, diminuindo o 

número de seqüelas produzidas pelo atendimento inadequado, assim como a sobrecarga do 

Sistema Previdenciário. Esse projeto tem o objetivo de melhorar o processo da rede de 

serviços de traumatologia e ortopedia, com o apoio do INTO, como formulador de políticas 

públicas relacionadas às suas especialidades. Foi utilizado o modelo de avaliação em saúde de 

Contandriopoulos (1997) para diagnosticar os estrangulamentos existentes no atendimento ao 

trauma ortopédico no Estado do Rio de Janeiro, no Hospital Estadual Getúlio Vargas 

(HEGV), no período de 17 de dezembro de 2008 a 30 de junho de 2009. Foi evidenciado um 

aumento significativo no número de cirurgias realizadas após a implantação das mudanças 

propostas nesse trabalho, que constam de melhorias no processo de trabalho no HEGV, tais 

como organização do fluxo de assistência, contratação de profissionais capacitados e 

envolvidos com o cuidado ao usuário e otimização de materiais e equipamentos. Com os 

resultados encontrados, observamos que a gestão do processo de assistência ao trauma 

ortopédico associada a uma central de regulação atuante e com acordos de cooperação entre 

as três esferas de governo, que até então está incipiente, poderá mudar o rumo e o futuro 

desses pacientes e da rede de atenção à saúde pública no Estado do Rio de Janeiro.  
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ABSTRACT  
 
 
 

The National Institute of Traumatology and Orthopedics’ (INTO) was 

instituted with the purpose to assist the Health Ministry in the formularization of a national 

politics of health promotion, treatment and rehabilitation of patients with diseases of the 

musculoskeletal system, to qualify professionals, to develop research, beyond continuing 

giving assistance through its hospital unit. The Institute takes care of, exclusively, patients of 

the Public System of Health (SUS) and it stands out as an excellency center in the treatment 

of average and high complexity orthopedics’ illnesses and traumas. As a result of the 

increasing life expectancy of the population and the growth of the urban violence, there is 

currently a great demand in traumatology in the emergency units. Thus, it is essential to 

recommend health politics guidelines in order to give reply to the needs of the society in 

addition to diminish the number of sequels produced by inadequate medical care, and the 

overload of the Public Health System. Therefore, we suggest a pilot project, with the intention 

to legalize the net of traumatology and orthopedics services, with the support of INTO, in the 

role of formulator of public politics related to its specialties. We used as a model of assistance 

to the orthopedics trauma a pilot project developed in the State of Rio de Janeiro at the State 

Hospital Getúlio Vargas (HEGV) in collaboration with INTO, with the intention to extend it 

for all domestic territory, and a proposal of analysis model aiming adequacies for the 

improvement of the assistance. The evaluation was carried out from December 17, 2008 

through June 30, 2009. It was evidenced a significant increase in the number of surgeries 

carried through after the implantation of the project in function of the new model of 

management. The effective increase of the productivity is justified by the change in the 

process of work management, organization of the assistance flow, admission of skilled 

professionals committed with the welfare of the system user and with the optimization of 

materials and equipments. Based on the current results, we observed that the management of 

the process of assistance to the orthopedics trauma, in association with a central office of 

operating regulation and with agreements of cooperation between the three governmental 

spheres, we will be able to change the course and the future of these patients and the net of 

attention to the public health in the State of Rio de Janeiro. 
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1.INTRODUÇÃO 
 
 
 

Este trabalho busca uma proposta de melhoria no processo de serviços de 

ortopedia e traumatologia, com foco no trauma ortopédico, gerenciado pelo Instituto Nacional 

de Traumatologia e Ortopedia (INTO). .No capítulo 1 são apresentados dados sobre as 

diretrizes e dificuldades do Sistema Único de Saúde (SUS) desde sua criação até os dias 

atuais, as atribuições do INTO e seu planejamento estratégico, além das características do 

Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV) e a grande demanda recebida por essa unidade. 

Incluindo ainda nesse capítulo as justificativas e relevância para realização desse estudo como 

o progressivo aumento do envelhecimento da população e o crescente número de acidentes de 

trânsito, vítimas de ferimentos por arma de fogo, entre outros. No capítulo 2 é apresentada 

base teórica para a intervenção proposta, que inclui os conceitos de rede de saúde, política de 

regulação, gestão do processo de trabalho, além de análise de intervenção em saúde utilizando 

modelo proposto por Contandriopoulos (1997), que inclui seis vaiáveis.  

A metodologia utilizada é descrita no capítulo 3. No capítulo seguinte é 

exposta a situação problema e suas implicações, tanto para o SUS, como para o Ministério da 

Previdência Social e para os pacientes. As unidades hospitalares envolvidas no projeto e suas 

características e dificuldades são apresentadas no capítulo 5, assim como o fluxo de 

atendimento aos pacientes de trauma ortopédico atual e o proposto. Esse capítulo também 

contempla a adaptação do modelo de análise de Contandriopoulos para o contexto estudado e 

a situação problema, que não pode ser realizada de forma integral pela dificuldade de coleta 

de dados no HEGV, que foi feita através do livro de registro de enfermagem do centro 

cirúrgico, uma vez que essa unidade não dispõe de sistema informatizado. 

A descrição do projeto de intervenção e as ferramentas utilizadas estão no 

capítulo 6. Os capítulos seguintes descrevem as conclusões, incluindo os principais 

estrangulamentos e nós críticos e as recomendações estratégicas e operacionais. 

 

Na década de 70, a crise do governo militar e o processo de abertura 

política, fortaleceu o movimento sanitário e a proposta de democratização da saúde que 

culminou na criação do Sistema Único de Saúde (SUS) pela Constituição de 1988. 
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Os princípios da reforma sanitária foram lançados na 8ª conferencia 

nacional da saúde, em Brasília, em marco de 1986, que apresentava quatro proposições para 

debate (www.planalto.gov.br/ccivil): 

1. A saúde é um direito de todo cidadão, independente de contribuição ou 

de qualquer outro critério de discriminação; 

2. As ações de saúde devem estar integradas em um único sistema, 

garantindo o acesso de toda a população a todos os serviços de saúde, 

seja de cunho preventivo ou curativo; 

3. A gestão administrativa e financeira das ações de saúde deve ser 

descentralizada para estados e municípios; 

4. O estado deve promover a participação e o controle social das ações de 

saúde. 

 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, foi instituído o 

Sistema Único de Saúde, definido na lei nº. 8080 de 1990 como: “conjunto de ações e 

serviços públicos de saúde, prestados por órgãos e instituições federais, estaduais e 

municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Publico.” 

Essas ações incluem tanto a promoção e prevenção da saúde, quanto o 

diagnostico, tratamento e reabilitação de agravos e doenças, isto é, indo desde ações básicas 

até as de alta complexidade. A prestação dos serviços pode ser a nível ambulatorial, 

hospitalar, em unidades de apoio diagnóstico como também no espaço domiciliar. Estão 

incluídas desde as instituições públicas voltadas para o controle de qualidade, pesquisa e 

produção de insumos, como também as de produção de medicamentos, sangue e 

hemoderivados e as de produção de equipamentos e materiais médicos. É ainda explicitada 

que quando as disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à 

população de uma determinada área, o SUS poderá recorrer aos serviços prestados pela 

iniciativa privada, mediante o estabelecimento de contratos e convênios (BAPTISTA, 2007). 

Os princípios e diretrizes do SUS estabelecidos na Lei Orgânica de Saúde 

(lei nº. 8080 de 1990) e complementados pela lei 8142 de 1990, como demonstrado no Anexo 

1, são: 

1. Universalidade do acesso em todos os níveis de assistência; 

2. Igualdade na assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de 

qualquer espécie; 

3. Integralidade da assistência; 
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4. Descentralização político administrativa, com direção única em cada 

esfera de governo, com ênfase na descentralização dos serviços para os 

municípios à regionalização e hierarquização da rede de serviços; 

5. Participação da comunidade. 

 

Vale ressaltar que a atual integração política entre os níveis federais, 

estaduais e municipais, auxiliou a União a assumir progressivamente o papel de coordenação, 

regulação e financiamento do SUS (GADELHA, 2002).  

Com o objetivo de regulamentar a transição do antigo modelo 

organizacional para o SUS, o ministério da saúde utilizou instrumentos normativos, tais 

como: as normas operacionais básicas da saúde (NOBS), publicadas nos anos de 1991 a 1993 

e 1996 e as normas operacionais da assistência à saúde (NOAS), publicadas em 2001 e 2002. 

Cada norma avançou na definição de regras para a implantação do SUS, sobrepondo 

propostas, mas não necessariamente anulando a política anterior. 

No âmbito da descentralização e organização do SUS, foram elaboradas as 

Normas Operacionais Básicas (NOB), entre as quais a NOB 91 que apesar de ainda manter a 

gestão muito centralizada, colocava os municípios na condição de gerentes. 

Com a NOB 93 iniciou-se o processo de municipalização e a habilitação dos 

municípios em três tipos de gestão: incipiente, parcial e semiplena, esclarecendo que o 

conceito de unicidade do sistema não deveria ser entendido como forma única de organização 

em todo território nacional, sendo necessário levar em consideração as enormes desigualdades 

identificadas no país (SCATENA, 2001).  

Com a NOB 96 os municípios passaram a ter duas formas de gestão: Plena 

da Atenção Básica e Plena do Sistema Municipal, o que levou a um significativo impacto para 

o SUS, pela implantação do Piso de Atenção Básica, com pagamentos per capita, 

proporcionando a realização de uma programação pactuada e integrada. 

Scatena (2001) ressalta que a implantação das Normas Operacionais Básicas 

do SUS, em especial NOB 93 e 96, promoveu uma integração de ações entre as três esferas de 

governo e desencadeou fundamentalmente um processo de descentralização. Desta forma 

houve transferência para os estados e, principalmente, para os municípios, de um conjunto de 

responsabilidades e recursos para a operacionalização do Sistema Único de Saúde, antes 

concentradas no governo federal. 

No entanto, tornou-se evidente a insuficiência de regulamentação pelo 

grande desafio de prover acesso a níveis mais elevados de complexidade, articular e integrar 
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recursos regionais, hierarquizar serviços de saúde, além de proporcionar equidade. Diante 

dessas dificuldades com o objetivo de estabelecer instrumentos e estratégias para o 

desenvolvimento de redes regionais de saúde, foi publicada a Portaria MS/GM N.095 de 

janeiro de 2001, a Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOA), que posteriormente foi 

aperfeiçoada e novamente publicada em 2002 (FLEURY, 2007). 

Apesar de tratar-se de texto constitucional, ainda vivemos a implementação 

do previsto neste documento legal. Muitos desafios ainda precisam ser superados, como a 

produção de tecnologias de co-responsabilidade institucional entre os governos federal, 

estadual e municipal, e o desenvolvimento de relações que possibilitem a participação social 

nos processos de saúde. Por outro lado, experiências e indicadores mostram grande 

capacidade local de produção de arranjos assistenciais para atenção da saúde (FERLA, 2006). 

O Pacto pela Saúde definido pela portaria 339/GM de 22 de fevereiro de 

2006 inaugura um novo momento em que predomina a intenção de romper o padrão 

normativo e prescritivo para iniciar a implementação que tem como foco a pactuação entre 

gestores, como demonstra o Anexo 2. A definição deste pacto ressalta que é um compromisso 

pactuado e assumido pelos gestores de saúde das três esferas de governo com objetivo de 

qualificar a gestão do SUS em razão dos seus princípios e diretrizes (SILVA, 2008). 

O mesmo autor esclarece que este pacto foi originado pela insatisfação 

criada pelo complicado processo de gestão do SUS, com muitas portarias ministeriais, 

definindo regras paras as diferentes áreas da gestão descentralizada, como a indução de 

políticas, alocação de recursos, monitoramento e avaliação, reduzindo a autonomia para 

processar mudanças. 

O Pacto pela Saúde apresenta como componentes o pacto pela vida, em 

defesa do SUS e de gestão. O Pacto pela Vida refere-se a prioridades que provocam impacto 

na saúde da população, como a atenção ao idoso, redução da mortalidade materna e infantil e 

as provocadas por câncer de mama e colo de útero, promoção da saúde, fortalecimento da 

atenção básica e fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes (dengue, 

hanseníase, tuberculose, influenza). O Pacto em Defesa do SUS é um movimento de 

mobilização da sociedade para consolidação do SUS, e de esforço dos gestores em conferir 

visibilidade a este programa como política de Estado. O Pacto de Gestão estabelece que para a 

gestão do sistema, devem ser seguidas as diretrizes de descentralização, regionalização, 

financiamento, planejamento, programação pactuada e integrada, regulação, participação e 

controle social, gestão do trabalho e educação na saúde. 
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O Pacto pela Saúde pode ajudar na construção das redes de atenção à saúde 

com a qualificação da gestão e a participação dos gestores das três esferas de governo, 

atuando na regionalização e gestão compartilhada através de colegiados; atendimento a 

prioridades assistenciais; com modelo de atenção em que o foco é a qualificação da atenção 

básica, na integralidade e na construção de redes; além de financiamento, compromissos e 

responsabilidades compartilhadas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). 

O setor saúde desenvolveu-se através do movimento sanitário, que 

enfatizava que a saúde não poderia ser tratada simplesmente com o combate a doenças, mas 

deveria ser relacionada às condições gerais de vida. Esta visão integral, no entanto, não 

mostrava qualquer relação com estratégias de atividade industrial ou de geração e difusão de 

inovações, ignorando sua importância também para geração de renda e empregos 

(GADELHA 2006).  

Sendo assim, o SUS deixa claro o resultado da dicotomia entre política 

social e econômica, com o sistema sendo efetivo em todo território nacional (direito à saúde), 

mas não disponibilizando serviços, equipamentos, profissionais e recursos financeiros 

suficientes. O SUS ainda encontra grande dificuldade para atrair e fixar profissionais, manter 

serviços em funcionamento e alocar recursos financeiros, principalmente nos locais em que 

não há processos de modernização e inserção no mercado global (VIANNA, 2006). 

A mesma autora retrata o complexo produtivo da saúde com papel decisivo, 

por constituir um campo em que a inovação tecnológica e o acúmulo de capital geram 

oportunidades de trabalho, renda e avanços significativos para o estado de saúde da 

população. 

A adoção de políticas públicas que visam articular as políticas econômicas e 

sociais torna o contexto atual mais favorável, mas persiste o desafio de alcançar o equilíbrio 

entre indústrias fortes e inovadoras a um sistema de saúde inclusivo e igualitário 

(GADELHA, 2006). 

O Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) foi instituído em 

1994, com a finalidade de assessorar o Ministério da Saúde na formulação da política nacional 

de promoção da saúde, tratamento e reabilitação das doenças do sistema músculo esquelético, 

qualificar profissionais, desenvolver pesquisas, além de continuar prestando assistência 

através de sua unidade hospitalar (PORTARIA GM/MS nº. 1820), apresentada no anexo 3. 

O Instituto atende, exclusivamente, pacientes do Sistema Único de Saúde 

(SUS) e se destaca como um centro de excelência no tratamento de doenças e traumas 
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ortopédicos, de média e alta complexidade, pela formação diferenciada de sua equipe 

multiprofissional e a utilização de tecnologia de ponta empregada no cuidado ao paciente.   

O INTO vem em um movimento crescente de participação na estruturação 

do Sistema Único de Saúde – SUS, por meio de ações assistenciais e de educação, prestadas 

em sua sede e nos demais estados do território nacional, assessorando na organização da rede 

de atenção em traumatologia e ortopedia, no país. 

O planejamento estratégico do INTO tem o objetivo de ampliar sua ação a 

nível nacional. Para tal foram desenvolvidos vetores estratégicos, como o redesenho dos 

processos; padronização dos protocolos técnicos em alta complexidade; a criação do núcleo 

de inteligência; a organização da rede e o desenvolvimento de políticas públicas em ortopedia 

e traumatologia; desenvolvimento de centros de referência; obtenção, retenção e 

desenvolvimento de recursos humanos; ampliação das atividades de ensino; e ampliação da 

pesquisa técnica e de gestão. A implementação destas ações baseadas nos vetores estratégicos 

torna o papel do INTO mais abrangente, baseado nas diretrizes do Sistema Único de Saúde 

(SUS) (Relatório de Gestão – INTO, 2008).  

A atenção em traumatologia e ortopedia no Brasil e, particularmente, no Rio 

de Janeiro, encontra-se pressionada pelo crescente aumento da violência urbana, nas regiões 

metropolitanas e também pelo relevante envelhecimento da nossa população, que vem 

modificando o perfil de morbi-mortalidade. Por outro lado, há dificuldade do sistema em dar 

respostas assistenciais adequadas e a tempo às demandas da população. 

Fatores como a excessiva busca por atendimentos, especialmente em 

situações de urgência e emergência, a postergação e a inadequação da assistência que causam 

agravamento dos casos e o aumento do número de seqüelas que reverterão em demandas por 

procedimentos de alta complexidade, associados à baixa articulação entre as unidades de 

saúde, fazem com que seja necessária uma intervenção mais efetiva. 

Um dos grandes geradores dessas seqüelas é o inadequado atendimento ao 

trauma, em especial as fraturas expostas, as fraturas do terço proximal do fêmur no idoso e o 

traumatismo raque medular. A idade dos pacientes é diversa, porém aquelas vítimas de trauma 

decorrente da violência urbana são, em sua maioria, adultos jovens. A assistência se não 

resolutiva, quer pela demora, quer por técnicas inapropriadas, acarretará inexoravelmente em 

seqüelas que afastarão este indivíduo do mercado de trabalho, com conseqüente prejuízo à 

previdência social. 

Devido ao aumento da expectativa de vida da população e do crescimento 

da violência urbana, existe atualmente grande demanda em traumatologia nos serviços de 
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emergência. Sendo assim, políticas de saúde mais efetivas precisam ser propostas, de forma a 

dar resposta às necessidades da sociedade, visando também diminuir o número de seqüelas 

produzidas pelo atendimento inadequado, com sobrecarga do Sistema Previdenciário. 

Devido à urgência na resolução dos problemas citados anteriormente, foi 

proposto um projeto piloto, com objetivo de melhorar o processo dos serviços de 

traumatologia e ortopedia, especialmente ligados ao trauma, que já está funcionando de 

maneira informal, com o apoio do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia,  no seu 

papel de formulação de políticas públicas relacionadas às suas especialidades.  

Com este enfoque visando otimizar a alocação recursos financeiros e 

humanos, o INTO realizou acordo de cooperação técnico científico com a Secretaria Estadual 

de Saúde e Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro (SESDEC), apresentado no anexo 4, 

para organizar o atendimento da grande demanda de pacientes vítimas de trauma ortopédico, 

como instituto responsável pela organização da rede de atenção à ortopedia, traumatologia e 

reabilitação. 

No âmbito deste projeto a regulação da rede de trauma do Estado do RJ é 

realizada através de central de regulação localizada na secretaria Estadual de Saúde e com 

apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O INTO recebe as cirurgias 

referentes a fraturas mais complexas. Os protocolos de condutas cirúrgicas, reabilitação e de 

cuidados com feridas, entre outros utilizados pela unidade hospitalar do INTO, são 

disponibilizados a todas as unidades envolvidas, de forma a unificar os procedimentos 

realizados. O serviço de ortopedia passou a ser geridos por profissionais do INTO, e a 

contratação através de cooperativa dos profissionais envolvidos por indicação do INTO. O 

projeto teve início pelo serviço de trauma do Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV).    

O Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV) localizado próximo a vias de 

intenso fluxo de veículos, conta com trezentos e sete leitos de internação, seis salas de 

cirurgia, treze leitos de terapia intensiva e com tradição em atendimentos de urgência e 

emergência, com média de atendimento de emergência em torno de 4500 por mês. Além 

disso, deve ser ressaltado, que essa unidade hospitalar, está geograficamente localizada entre 

os diversos municípios do Estado do Rio de Janeiro na área metropolitana, o que leva a um 

maior número de atendimentos de urgência, por receber grande parte dos casos que a rede 

metropolitana não tem condições de resolver, já que esta unidade conta com várias 

especialidades médicas. A grande demanda para essa unidade, tem como conseqüência 

freqüente, a necessidade de colocação de leitos extras nas salas de emergência e nas 

enfermarias.
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1.1Objetivo Geral 
 
 

Este trabalho tem como objetivo de melhorar o processo de atenção à saúde 

em nível de trauma ortopédico no Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV) em conjunto 

com o INTO, como piloto para o Estado do Rio de Janeiro, com a intenção de ampliá-lo para 

todo território nacional.  

 

1.2 Objetivos Específicos 
 
 

1. Descrever e avaliar o fluxo de atendimento do trauma ortopédico, 

buscando identificar eventuais estrangulamentos ao bom funcionamento 

do mesmo. 

2. Propor atribuições de funções da unidade hospitalar envolvida (HEGV) 

na rede de assistência, para aumento do número de procedimentos 

ortopédicos cirúrgicos, utilizando os critérios de referência e contra 

referência. 

3. Proposição de modelo de análise visando adequações para a melhoria da 

assistência e proposta de melhoria no fluxo de atendimento ao trauma 

ortopédico. 

 

1.3 Justificativa 
 
 

Em função das grandes desigualdades regionais e socioeconômicas em 

nosso país, assim como a divisão de responsabilidades entre os diferentes níveis de gestores 

do sistema, são necessários arranjos adequados a cada realidade, o que aponta para a 

necessidade de negociação e estabelecimento de acordos entre as esferas do governo 

envolvidas.  

É necessária a conscientização de todos envolvidos para atingir excelência 

em suas práticas, seja no tempo de atendimento, na qualidade, confiabilidade, e na 

flexibilidade.  
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A solução de problemas coletivos através de sistemas organizados 

complexos coloca em destaque as noções de rede e de elos de interdependência, unindo 

diversos serviços. Em todos os níveis de atenção, dentro e fora do sistema, vários atores 

participam, são afetados ou se interessam pela implantação do SUS, além dos componentes do 

complexo industrial da saúde, que produzem e vendem medicamentos, reagentes diagnósticos, 

equipamentos médicos, próteses e órteses, material de consumo, entre outros (VIANNA, 

2006). 

É de extrema importância a avaliação dos fatores que levam à aproximação 

e integração de diferentes atividades em uma estrutura de rede. No nosso caso o fator é a 

urgência de prover atendimento adequado aos pacientes de trauma ortopédico, dentro dos 

preceitos do SUS, de forma a somar esforços para alcançar resultados compatíveis à 

promoção de saúde. Também é relevante o entendimento do mecanismo do funcionamento 

deste sistema, a identificação dos responsáveis por reprodução e fortalecimento e suas 

eventuais transformações ao longo do tempo. 

A desordem no atendimento aos pacientes vítimas de trauma ortopédico na 

rede do Estado do Rio de Janeiro é um importante sinal de alerta sendo visualizada pelo 

grande número de pacientes na fila de espera do INTO aguardando cirurgias de baixa e média 

complexidade que poderiam ser realizadas nas unidades da rede estadual. 

Esta longa espera pelo atendimento no INTO resulta no agravamento 

ortopédico das lesões/fraturas/intercorrências dos pacientes levando-os a desenvolverem 

doenças de alta complexidade e, como conseqüência, aumentando a fila de pacientes elegíveis 

para o INTO para procedimentos deste porte que não são realizados na rede estadual. 

Estes pacientes também permanecem fora do mercado de trabalho 

acarretando prejuízo aos cofres públicos, pois são economicamente ativos, mas 

impossibilitados de exercer suas funções. Esta proposta torna-se necessária para amenizar 

esses prejuízos para a sociedade, melhorar o atendimento aos pacientes e ajudar a reestruturar 

o atendimento da rede estadual.   

Com a implementação desse projeto, o INTO estará cumprindo uma de suas 

atribuições, através da formulação de um modelo de atendimento em traumatologia no Estado 

do Rio de Janeiro. Com o funcionamento adequado deste modelo, o tempo médio de 

internação e de espera dos pacientes tenderá a ser menor, diminuindo custos e complicações, 

não só ligadas ao trauma propriamente dito, como aos fatores relacionados à longa 

permanência, como infecções. 
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Trata-se de um projeto de intervenção sendo constituído pelo conjunto de 

meios (físicos, humanos, financeiros e simbólicos) organizados em um contexto específico, 

em um dado momento, para produzir bens e serviços com o objetivo de modificar uma 

situação problemática. A intervenção é caracterizada por cinco componentes: objetivos; 

recursos; serviços, bens ou atividades; efeitos; e contexto preciso em um dado momento. É 

fundamental entender que não se pode falar em intervenção sem considerar os diferentes 

atores envolvidos, uma vez que são eles que dão sua forma particular, porque de fato, cada um 

dos atores pode ter seus próprios objetivos em relação à intervenção (Contandriopoulos, 

1997). 

O maior objetivo neste caso é aumentar a oferta de assistência ao trauma 

ortopédico, os recursos são provenientes da SESDEC, os serviços prestados serão executados 

tanto pelo HEGV como pelo INTO e os efeitos dentro do contexto atual são representados 

pelo aumento de oferta de atendimento, com conseqüente diminuição de seqüelas temporárias 

ou permanentes.   

Um dos fatores que poderá ser questionado em relação a este projeto é a 

falta de colaboração dos profissionais destas unidades. Este fator não pode, nem deve ser 

menosprezado, considerando que existe uma cultura de que quanto menos trabalho melhor. 

No entanto, é mais estratégico do que afrontar uma dada cultura, ou procurar mudá-la ou 

enfraquecê-la, é utilizá-la como recurso para o processo de mudança. Sendo assim, a cultura 

deixa de ser apenas um obstáculo para ser focalizada como recurso, através de adaptação de 

projetos organizacionais e o uso do modelo-chave da cultura como potencializador para um 

projeto de mudança (Rivera, 2005). Ou seja, é preciso saber se a cultura vigente é decorrente 

de falta de estímulo por más condições de trabalho, por salários irrisórios, entre outros fatores, 

e agir na correção do que provoca esta perversa e contraditória atitude em relação aos 

preceitos médicos, através de melhores condições de trabalho; aumentando os salários de 

acordo com a produtividade; estimulando os funcionários com benefícios e vantagens a serem 

acordadas, entre outros. 

O INTO como instituição responsável por políticas públicas em ortopedia, 

traumatologia e reabilitação em nível nacional, percebe a necessidade de propor uma política 

de atendimento em forma de rede aos pacientes de trauma ortopédico no Estado do Rio de 

Janeiro. Desta forma o Instituto poderá priorizar o atendimento aos pacientes de cirurgias 

mais complexas, e formando uma parceria com o Estado, oferecendo uma proposta de 

assistência adequada à população, estando assim alinhado com sua Missão. 
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Este convênio de cooperação técnico-científico, pode ser visto como um 

contrato de gestão, que é um instrumento gerencial originado da administração por objetivos, 

também denominada administração por resultados. Este tipo de administração é um método 

que visa o equilíbrio entre objetivos, negociação, participação, descentralização, autocontrole 

e auto-avaliação.  



 21

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 

A implantação do SUS enfrenta descompassos gerenciais, sendo a 

implantação do conceito de rede um artefato bastante eficiente para enfrentar gargalos 

operacionais e financeiros, além de apresentar-se como meio eficaz para gerar vínculos 

interorganizacionais (TREVISAN, 2007).  

 A efetiva interação só será alcançada com o processo de construção de 

pactos de gestão. Apesar de persistirem algumas resistências no sistema de saúde, a 

responsabilidade pela qualidade de vida da população necessita ser compartilhada pelas 

distintas esferas de governo. Incentivar a responsabilidade implica numa relação de poder 

entre a instância do Estado e delegação de poder para a instância comunitária. Integralizar as 

ações do sistema é construir o pacto gestão, facilitando a identificação de situações essenciais 

tanto para o gestor do sistema, como para os trabalhadores da saúde e para os usuários da 

rede. É necessário ter clareza que não existe o doente Federal, Estadual ou Municipal, e sim o 

cidadão exercendo o direito constitucional de ter acesso à saúde, que o Sistema Único deve 

oferecer. 

As organizações públicas de saúde em particular os hospitais, vêm 

mantendo-se em “estado de crise” há pelo menos dez anos. Determinantes estruturais como 

fragilidade da política de saúde, são expressos pelos entraves político-institucionais que têm 

sido apresentados para a implementação do SUS. 

De acordo com Lima (1996) entre a definição de valores e regras gerais de 

funcionamento dos serviços de saúde e sua real operacionalização, residem inúmeros conflitos 

de interesses, que se apresentam quando se passa da decisão para a ação, muitas vezes 

impossibilitando a implantação de ações e serviços. 

A mesma autora ressalta que a nível organizacional do SUS, a pouca clareza 

de objetivos, falta de profissionalização de gestores, falta de capacitação e desenvolvimento 

de pessoal, escassez de recursos financeiros, insuficiência de planejamento e de padrões 

internos e externos de comparação entre serviços das mesmas características, contribuem para 

o funcionamento inadequado. Alguns determinantes estruturais, organizacionais e individuais 

resultam em baixa eficácia e eficiência organizacionais.  

Silva (2008) relata que há um grande desafio entre formular e implantar 

políticas, projetos e programas, decorrentes das instabilidades do exercício do poder político, 
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trocas freqüentes de equipes dirigentes e regras/disponibilidades orçamentárias nem sempre 

estabelecidas com clareza, dificultando tanto a formulação quanto o planejamento de médio e 

longo prazo. Desta forma o planejamento deve partir de prioridades, recursos disponíveis, 

atividades de suporte e apoio, estabelecimento de metas viáveis e factíveis, de forma que as 

propostas de mudança não sejam transformadas em meras intenções. 

A reversão deste quadro representa um grande desafio, seja pela 

complexidade do ambiente em que as organizações públicas de saúde estão inseridas, seja 

pelas características do processo de trabalho. 

Não há dúvida de que é necessário mudar, encontrando formas de gerenciar 

as organizações públicas de saúde, que contribuam para elevar os níveis de eficiência, eficácia 

e efetividade destas organizações. Para isso, a ênfase deve ser colocada nos objetivos e 

estrutura organizacional, assegurando permanente avaliação do desempenho, e estabelecendo 

adequado plano de trabalho com racionalidade (LIMA, 1996). 

Mintzberg (2001) afirma que a maioria das organizações de saúde é 

composta de especialistas, principalmente quando se refere à alta complexidade. Estas 

organizações profissionais são dependentes de algum tipo de padronização para coordenar as 

habilidades obtidas através de treinamento. A coordenação necessária geralmente é gerida de 

forma automática pelas habilidades e conhecimentos dos profissionais envolvidos. Em termos 

de estratégia as organizações profissionais, apresentam como ponto-chave a elaboração de sua 

missão básica, cujo controle é realizado pelos profissionais de forma individual. Já as tomadas 

de decisão nem sempre são determinadas de forma individualizada, mas através de processo 

interativo, como no caso dos colegiados, e em três fases: identificação da necessidade de 

decisão, desenvolvimento de soluções e seleção de uma delas. 

Segundo Matus in apud Rivera (1999), as organizações estão submetidas a 

um conjunto de regras internas, que em interação com as regras do ambiente, irão determinar 

a qualidade do seu funcionamento. Regras relacionadas a elementos condicionantes como 

direcionalidade (objetivos), governabilidade (poder), departamentalização (estrutura e 

processo de trabalho), apresentam condicionamento mútuo, sendo a mais determinante a 

responsabilidade, por que pressupõe a necessidade contínua de avaliação de resultados, de 

adequação de objetivos com direcionalidade, procurando operacionalizá-los quanto à 

distribuição do poder e do trabalho a ser realizado. 

Na realidade, o subsistema ligado à responsabilidade, determina a finalidade 

da gestão, porque são organizações que apresentam objetivos claros e planejamento 

estratégico (RIVERA, 2005).  
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É amplamente sabido que a autonomia médica funciona como traço cultural, 

sendo positivo por um lado pela melhor adaptação e maior dinamicidade, e negativo por 

outro, já que avaliar o trabalho médico é muito difícil. Para o sucesso de um projeto que visa 

mais eficiência e competitividade, é necessário o apoio da autonomia dos processos de 

produção e da centralidade médica, sendo o recurso médico um requisito. Além disso, é 

necessário manter a negociação e a responsabilização de forma a minimizar a característica do 

difícil controle do trabalho médico (RIVERA, 2005). 

A definição da missão das unidades hospitalares de forma racional, 

colocando-as na perspectiva ideal de uma rede coordenada de serviços de saúde, faz com que 

a missão destas seja negociada com ambiente externo, ou seja, com as outras unidades 

envolvidas. Este enfoque aposta na responsabilização dos atores gerando desenvolvimento de 

processos comunicativos e de negociação interna e externa, levando a acordos coletivos para 

o sucesso de projetos assistenciais pertinentes a uma rede (RIVERA, 2005). 

Em função das características dos processos produtivos em organizações de 

saúde como subsistemas interdependentes, são necessários diversos mecanismos de 

coordenação do trabalho, de forma a permitir enfrentar os problemas nos níveis operacionais, 

onde são gerados de forma também interdependente. Entre esses mecanismos o fluxo 

intensivo de comunicação é primordial, devido à interdependência, além de maior 

descentralização e flexibilidade (LIMA, 1996).  

O aspecto mais importante da atividade interorganizacional não 

verticalizada é estabelecer conexões entre oferta de um bem ou serviço público e demanda 

mais necessitada deste serviço. Assim, operar em rede significa incentivar a conexão do ponto 

de vista federativo entre as três estâncias de governo e definir limites das tarefas sem conflitos 

entre os poderes do Estado (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005).  

Rede de saúde exige racionalidade no uso de seus recursos e compartilhar 

responsabilidades exige compreensão da lógica desta rede, respeitando o fluxo da demanda a 

partir da capacidade de oferta. O pacto de gestão tem a pretensão de articular os setores com 

ativa participação da população, com quadro de utilização de recursos, de processos e de 

ordenamento de fluxo no atendimento da demanda. A construção do pacto de gestão poderá 

dar uma outra operacionalidade ao sistema saúde, assimilando uma outra forma de superação 

das dificuldades das ações em rede do SUS (LIMA, 1996). 

Grandes desafios administrativos referentes aos processos são conseqüentes 

à criação e manutenção das estruturas de rede como consensos, regras de atuação, recursos, 

mecanismos de decisão coletiva, prioridades e acompanhamento (FLEURY, 2007). 
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As estruturas em redes têm como principais características, elevado grau de 

compatibilidade e complementaridade técnica entre os agentes e atividades realizadas, alta 

integração de atividades e complementaridade de competências. Para estruturação de rede 

visando o melhor desempenho, utiliza-se a relação entre instituições, de forma a aumentar 

produtividade, com uso das diversas competências envolvidas. Devido à amplitude e 

complexidade das interdependências entre as instituições ou organizações, várias estudos vêm 

sendo realizados, tendo como base o conceito de rede, que pode estar representado por 

alianças estratégicas e outras formas de cooperação produtiva e tecnológica; programas de 

cooperação específicos, envolvendo agentes com competências em áreas distintas, com 

interação para viabilizar inovação ou processos. A importância deste conceito decorre da sua 

capacidade em captar a crescente sofisticação das relações interorganizacionais, que 

caracterizam a dinâmica econômica contemporânea com grande maleabilidade (BRITTO, 

2002). 

O mesmo autor refere que na identificação dos motivos que levam à 

formação destas alianças, análises demonstram a necessidade de um posicionamento 

estratégico dos agentes, que contemple a exploração de oportunidades e adequação às 

tendências definidas no âmbito de um novo paradigma tecnológico, fortemente baseado nas 

tecnologias de informação. Ressalta também que as redes de empresas devem caracterizar as 

ligações entre seus agentes, contemplando os relacionamentos organizacionais, produtivos e 

tecnológicos entre eles, inclusive do ponto de vista qualitativo. Nestas formas de 

relacionamento o ponto crucial está relacionado ao contrato, que poderá definir um conjunto 

de mecanismos de coordenação para alcançar os objetivos, deverá contemplar mecanismos de 

prevenção contra posturas oportunistas dos agentes, além de mecanismos que levem à adoção 

de comportamento eficiente por todos os integrantes. 

Outro ponto a ser avaliado por este autor é o conteúdo dos relacionamentos 

internos, uma vez que estes estão articulados com a divisão do trabalho. As ligações podem 

variar de formas mais simples, em que não há diretrizes comuns, até as qualitativamente mais 

estruturadas, em que ocorre integração de conhecimentos e competências, de forma a 

viabilizar a obtenção de inovações tecnológicas, envolvendo também esforço tecnológico 

conjunto e coordenado. 

A consolidação de sistemas técnico-produtivos estruturados na forma de 

redes torna obrigatório o aperfeiçoamento de coordenação dos fluxos produtivos destes 

arranjos, sendo fundamental compatibilizarem os níveis de desempenho entre os diversos 

agentes, contemplando desde ajustes nas tecnologias relacionadas até as características dos 
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processos, além de formação de recursos humanos, de padrões de controle de qualidade e 

normatização técnica (BRITTO, 2002). 

As estruturas de rede como já visto anteriormente, necessitam de regulação. 

Uma política de regulação deve buscar o cuidado integral e interagir com a política de atenção 

à saúde, com seu modelo de atenção, com suas portas de acesso, com os modos de organizar 

seus níveis de complexidade e de produzir suas ações, na busca de integralidade. Uma 

regulação, assim formatada, poderá auxiliar na análise, no descortinar dos “nós” presentes nos 

processos tanto da atenção à saúde básica, como à especializada (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2005). 

A política de regulação, articulada e integrada à política da atenção à saúde, 

deve cumprir sua parte para viabilizar as linhas de cuidado; em outras palavras, uma política 

de regulação pautada pelo cuidado integral deve programar as ações meio que facilitem o 

acontecer das ações da atenção, estabelecendo em contratos de compromisso com os 

prestadores em que as solicitações devem ser padronizadas. Desta forma, as autorizações 

serão realizadas de maneira desembaraçada e ágil, garantindo a referência, para todos os 

usuários referenciados, seja para consulta, terapia ou exame, assegurando o local, o 

profissional e o horário de atendimento, assim como o leito, na medida da 

complexidade/emergência do problema de saúde e da complexidade tecnológica da resposta 

exigida (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005). 

Outro instrumento para a qualificação dos fluxos de regulação, e que gerará 

grande impacto no modelo de atenção à saúde vigente, é a construção de protocolos de 

regulação que orientem a central de regulação quanto aos encaminhamentos entre os níveis de 

complexidade. 

A regulação do acesso, com certa freqüência, tem sido descrita como a 

implantação de computadores, redes de comunicação, centrais de internação/consultas e 

exames, ou de normas e protocolos. No entanto, deve ficar claro que a sua implementação 

deverá adequar todos os processos desta área de conhecimento às especificidades locais, numa 

lógica de alocação de recursos voltada para as reais necessidades da população, e não pelas 

ofertas dos prestadores de serviço. Portanto, além de estarem articuladas e integradas com as 

áreas assistenciais da Atenção Básica, Atenção Programática e Estratégica e Atenção 

Especializada Ambulatorial e Hospitalar, suas ações devem também estar articuladas e 

integradas com as ações de contratação, controle e avaliação (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2005). 
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A potência das redes está diretamente ligada à capacidade de favorecer a 

circulação e troca de informações, ao compartilhamento de experiências, a colaboração em 

ações e projetos, o aprendizado coletivo, o fortalecimento de laços entre seus membros e, 

sobretudo, a ampliação do poder de decisão dos vários nós que as constituem (ROCHA, 

2005). 

Apesar de estarmos numa sociedade em que a informação é a matéria-prima 

do funcionamento social, impulsionada pelas facilidades proporcionadas pela Internet, o 

sucesso da organização em rede, está principalmente relacionado com a capacidade dos seus 

integrantes de definirem objetivos, compromissos e atividades que desejem desenvolver no 

âmbito da rede que integram. De tal forma que o grupo esteja permanentemente articulado, 

produzindo cooperativamente atividades conjuntas (SANTANA, 2005). 

O compromisso do gestor em saúde deve abranger a equidade e o 

incremento da complexidade, considerando a qualificação de pessoal de acordo com a 

complexidade de suas atividades. A complexidade de gestão do sistema exige, 

necessariamente, três grandes competências a serem desenvolvidas: negociação, gestão da 

informação e apoio técnico. A eleição da área de gestão de sistema e serviços de saúde 

tornou-se prioritária devido à complexidade que estes vêm adquirindo com uma infinidade de 

ações de desenvolvimento relacionadas à qualificação da gestão, a fim de alcançar a 

qualificação dos serviços. O objetivo é a transformação do processo de trabalho, orientando 

para a melhoria de qualidade, para a equidade no cuidado e no acesso aos serviços (CONASS, 

2007). 

O setor público vive cada vez de forma mais intensa a escassez de recursos, 

o que torna inaceitável a dissociação das ações do Estado de eficiência e eficácia, com 

recursos estrategicamente alocados para a execução de políticas públicas, não descuidando da 

qualidade da gestão pública.  

A qualidade desta gestão definirá a eficácia das políticas a serem 

implementadas, tendo como características a exigência de novas competências dos gestores e 

gerentes públicos profissionais (gestão empreendedora). 

Alecian e Foucher (2001) relatam que “gerenciar é atingir em comum metas 

de acordo com os objetivos da organização”. O gerenciamento é composto por atividades 

estratégicas e operacionais de setores interdependentes que mobilizam energias, escolhas 

estratégicas, gerenciamento relacional e instrumental, sendo uma atividade complexa e 

dependente da capacidade de cada gestor em estabelecer o equilíbrio entre os setores. 
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O serviço público necessita provar que é eficaz, ou seja, que é capaz de 

alcançar metas propostas e realizar seus objetivos, assim como aumentar sua eficiência, o que 

corresponde à relação dos resultados obtidos e os meios para alcançá-los. Desta forma serão 

necessárias mudanças profundas que estão fortemente ligadas às competências gerenciais. 

Alecian e Foucher (2001) também afirmam que para operacionalização das 

mudanças, as organizações são levadas a trabalhar em profundidade, na maioria dos casos a: 

“redefinir ou redetalhar sua metas, ocupações, valores, objetivos e estratégias; repensar suas 

estruturas; conceber novos modos de funcionamento (trabalhar por objetivos, elaborar 

sistemas de direção, por em prática um controle de gestão)”. 

Estes autores ainda comentam que “O gerenciamento por objetivos é o 

processo através do qual um responsável hierárquico e seus colaboradores estabelecem 

objetivos e negociam os meios e prazos para realizá-los.” O objetivo é o resultado que pode 

ser medido quando alcançável por um responsável em um prazo preestabelecido com meios 

adequados. 

Entre as vantagens do gerenciamento por objetivos podemos destacar que o 

foco passa a ser os resultados buscados, portanto sempre mensurável sujeito a quantificação e 

a um prazo para sua realização, além de produzir uma relação estreita entre os colaboradores.  

Segundo Fleury (2007) os governos centrais das sociedades latino-

americanas apresentam incapacidade de dar respostas aos inúmeros problemas sociais, 

considerando o atual contexto de escassez de recursos. No entanto, a descentralização 

transferindo o poder de decisão às autoridades locais, não garante a eficácia das políticas 

sociais por falta de articulação entre políticas econômicas e sociais; pela prestação de serviços 

ser feita de forma isolada, por não considerar a população de forma integral; pelas agendas de 

políticas sociais excluírem os temas geradores de conflitos; pelo fato da gestão de políticas 

sociais ser pouco flexível; pela falta de planejamento estratégico; além de negociação 

deficiente pelos gestores públicos. 

Partindo de todos os problemas existentes, as redes de políticas se 

apresentam como uma alternativa para suprir as necessidades do contexto atual, em que o 

poder é diversificado e plural. No entanto, deve-se lembrar que essas se referem aos direitos 

sociais e ao papel do Estado, na garantia dos direitos e da prestação de serviços, não tendo a 

pretensão de ser a solução de todos os problemas. A literatura de administração pública 

apresenta como resposta aos processos de transformação do Estado, a concepção de rede 

como fundamento para o novo paradigma da gestão pública, pelos seus sistemas de 

coordenação com capacidade de resposta com eficiência e eficácia (Fleury, 2007). 
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Nesta perspectiva, Silva (2008) salienta: 

  

“na configuração das redes de atenção à saúde no SUS, os modelos 

operacionais de implantação devem atender ao menos aos seguintes 

requisitos: definição de território; realização de diagnóstico 

situacional inerente ao território/região; construção de uma situação 

desejada para os serviços de atenção primária, os outros níveis de 

atenção e os serviços de apoio; criação de sistemas logísticos de 

suporte e criação de sistemas de regulação e governança para o 

funcionamento da rede”.  

 

Deve ficar claro, no entanto, que o autor considera como território, não só a 

repartição geográfica, mas um espaço de interação de sujeitos sociais. Portanto, no território 

das redes de atenção à saúde, devem ser criados mecanismos de co-responsabilização entre 

profissionais e usuários além do gerenciamento e a gestão das ações de saúde de forma 

cooperativa entre os atores envolvidos. 

Uma rede de atenção à saúde para ser considerada como ideal, pressupõe 

serviços dispersos em quantidade suficiente, com fácil acesso, qualidade na assistência e na 

prevenção de agravos e na promoção da saúde. Os outros componentes da rede que envolve 

mais tecnologia, como oferta especializada, hospitalar e de apoio, como diagnose, devem 

estar igualmente disponíveis em condições de atender a oferta/necessidade/acesso. Para que o 

funcionamento de toda essa engrenagem seja satisfatório, torna-se necessário um sistema de 

regulação, que dará autorização para a realização das atividades e ações de saúde, além de 

executar o monitoramento e avaliação. Esse sistema de regulação deverá atender aos objetivos 

de cadastramento de todos os componentes; definição de normas e regras de acesso, mediante 

protocolos assistenciais e de regulação; monitoramento e avaliação das ações, além das 

correções das eventuais distorções (Silva, 2008). 

Nas últimas décadas houve crescimento contínuo dos gastos em saúde tanto 

públicos como privados, decorrentes do aumento e envelhecimento da população, da 

incorporação tecnológica e do aumento de doenças crônicas, sendo que a formação das redes 

de atenção à saúde, pode amenizar esse crescimento ampliando a eficiência econômica do 

sistema, através da redução de gastos. Essa redução é alcançada pela utilização de economia 

de escala, ou seja, volume de procedimentos e atividades realizados por serviço de acordo 

com as necessidades (demanda) e economia de escopo, que está relacionada com a variedade 
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dos serviços oferecidos. As redes de atenção à saúde, portanto, favorecem a economia de 

escala e escopo, criando condições para que as unidades tenham maior abrangência, e 

evitando ociosidades e paralelismo na oferta (Silva, 2008). 

O mesmo autor refere que é fundamental para a formação de redes de 

atenção à saúde harmônica, que cada participante tenha definido de forma clara suas 

competências e responsabilidades. Geralmente as metas a serem atingidas e responsabilidades 

a serem assumidas, são estabelecidas por contrato entre as instituições. 

Para que haja gestão do processo de trabalho na área da saúde, é necessária 

a realização de análise das organizações de saúde, através do conhecimento dos elementos 

essenciais para a produção dos serviços, dos desafios para sua gestão e que nível de 

importância a gestão do trabalho tem para essas organizações. Além dessas questões é preciso 

considerar as especificidades do trabalho em saúde, que constituem os elementos para o 

entendimento das relações de trabalho, fornecendo bases para a formulação de propostas de 

melhoria. 

O verdadeiro controle do processo produtivo na saúde, depende dos diversos 

profissionais que operam no “front” do atendimento. 

Atualmente a adequação da oferta de serviços apresenta um novo 

participante de destaque, representado pelo usuário (paciente), com redução da intermediação 

realizada pelos profissionais de saúde, especialmente os médicos, que julgam ser sabedores 

das necessidades de seus pacientes. Deve ser ressaltado, no entanto, que uma das 

características mais singulares das organizações dos serviços de saúde é a presença de 

variados e divergentes interesses no que se refere à oferta e consumo, como os usuários, os 

profissionais e gestores, além dos setores de fabricação e comercialização de equipamentos e 

produtos farmacêuticos. 

A questão gerencial na área de saúde no Brasil, apresenta desafios como a 

inoperância dos serviços de saúde, o volume e exigências de qualidade das demandas sociais e 

a fragilidade dos paradigmas administrativos utilizados nessas organizações, levando a 

aumento da demanda por capacidade gerencial. A capacidade gerencial exigida abrange tanto 

o perfil gerencial desejado, como implementação de estratégias de capacitação adequadas, 

além da busca de novos paradigmas, especialmente referentes à organização do trabalho. 

Na área pública os recursos humanos representam um componente crítico 

para os novos paradigmas gerenciais. Para que haja mudanças nesse cenário, devem ser 

implementadas medidas que reconheçam o papel central dos profissionais nas organizações, 

tanto no plano institucional, na prática da gestão participativa, no processo de trabalho, 
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abrindo espaço para iniciativas, substituindo o controle por responsabilização com os 

objetivos institucionais.  

A gestão do trabalho em saúde visa evitar a desumanização e os riscos 

associados à falta de compromisso e motivação dos profissionais; mediar conflitos de 

interesse e contribuir para qualidade do atendimento.  

Santana (1993) propõe o uso integrado de três estratégias de gestão para 

enfrentar os desafios na gestão do trabalho na saúde, que apresentam efeitos sinérgicos, como 

a responsabilização no trabalho; os incentivos à produtividade e o processo permanente de 

negociação coletiva. Entende-se como responsabilização do trabalho a capacidade do 

trabalhador de assumir uma prática de atitudes e compromissos com os objetivos ou com a 

missão institucional, ou seja, com as necessidades dos usuários, sendo dependente do 

desenvolvimento das relações de trabalho com o foco na satisfação do usuário. Para tal, a 

construção de uma rede de atenção à saúde em nível de trauma ortopédico, a construção de 

uma rede de atenção à saúde em nível de trauma ortopédico, as práticas gerenciais devem 

assumir posturas inovadoras, substituindo o autoritarismo pela autoridade de coordenação e 

superando a alienação pela participação no processo de trabalho.  

O sistema de incentivos à produtividade é representado pelo conjunto de 

estímulos, financeiros ou não, que tem a finalidade de otimizar os componentes do processo 

produtivo em relação aos interesses dos usuários, podendo ser operacionalizado através de 

mecanismos de gratificação. O processo permanente de negociação coletiva utiliza como base 

a concepção administrativa com fundamentos em princípios democráticos e modernos de 

gestão e defesa do público, com vontade de gestores e trabalhadores para firmar acordos de 

trabalho com procedimentos que viabilizem a administração pública participativa. 

Campos (2007) propõe uma metodologia para gestão do trabalho 

interdisciplinar em saúde, baseada no apoio matricial, que tem o objetivo de assegurar 

retaguarda especializada a equipes e profissionais da saúde e na equipe de referência, 

composta por aqueles que têm a responsabilidade pela condução de um caso, seja individual, 

familiar ou comunitário. Apoio matricial e equipe de referência representam arranjos 

organizacionais, além de metodologia para gestão do trabalho, com o objetivo de realização 

de clínica ampliada e integração com diálogo entre diversas especialidades e profissões. Essa 

metodologia de trabalho é complementar à prevista em sistemas hierarquizados, com 

mecanismos de referência e contra-referência e protocolos e centros de regulação. Sendo 

assim, o apoio matricial visa oferecer a retaguarda assistencial e suporte técnico às equipes de 

referência. Para tal torna-se necessário estabelecer de forma compartilhada entre as duas 
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partes, quais serão as diretrizes clínicas e sanitárias, prevendo critérios para acionar o apoio, 

além da definição da responsabilidade dos diversos integrantes tanto da equipe de referência 

como dos apoiadores matriciais.  

Sendo assim, considerando que o atendimento ao trauma no Estado do Rio 

de Janeiro atualmente apresenta-se deficitário, com demanda maior do que a capacidade 

resolutiva das unidades de saúde disponíveis, como exposto anteriormente, faz-se necessária 

uma intervenção para aumentar a resolutividade. Qualquer intervenção em saúde deverá levar 

em conta além dos fatores citados, as condições para a viabilidade e pertinência desta. 

Para análise da pertinência de uma intervenção faz-se necessário analisar a 

adequação estratégica entre a intervenção proposta e a situação problema que a originou, 

questionando se é pertinente intervir com toda a gama de problemas, se é pertinente a 

estratégia de intervenção adotada e se os recursos empregados são adequados. Portanto a 

análise da intervenção consiste em estudar a relação existente entre os objetivos da 

intervenção e os meios empregados (CONTANDRIOPOULOS, 1997). 

O mesmo autor ao detalhar a avaliação em saúde propõe um modelo que 

relaciona a análise de seis grandes variáveis: estratégica, da intervenção, de produtividade, de 

implantação, dos efeitos e dos rendimentos, como mostra a figura 1. Este tipo de avaliação 

consiste no julgamento após intervenção usando métodos científicos, analisando a pertinência, 

os fundamentos teóricos, a produtividade, os efeitos e os rendimentos, além das relações 

existentes entre a intervenção e o contexto que está situada. Apresenta como objetivo ajudar 

na tomada de decisão. 
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Figura 1: Modelo de Avaliação em Saúde (CONTANDRIOPOULOS, 1997) 
 

 
Fonte: Gris, Universidade de Montreal, 1992. (In: Avaliação em Saúde, Hartz, 1997). 

 

 

A análise estratégica visa checar a pertinência da intervenção, analisando a 

situação problemática e o grau de prioridade desta dentro do contexto. A partir desta avaliação 

inicia-se a análise de intervenção, que consiste em detectar a capacidade de alcançar seus 

objetivos, considerando os meios e recursos empregados. 

Após avaliação da prioridade da situação problema, inicia-se a análise de 

intervenção, verificando se os recursos serão utilizados adequadamente para produzir os 

serviços e os objetivos esperados. Com a análise da produtividade será avaliado o modo como 

os recursos são usados para produzir serviços. Na área de saúde a intervenção pode produzir 

diferentes tipos de resultados. Os recursos são utilizados para produção de serviços de 

suporte, que representam produtos intermediários que quando associados às contribuições 

profissionais produzirão serviços clínicos (resultados primários) e quando combinados 

produzem o tratamento (resultado final da intervenção) (HARTZ, 1997). 

A próxima fase consiste na análise de implantação, onde será medida a 

influência da avaliação no grau de implantação de uma intervenção relacionada a seus efeitos, 

além de considerar a influência do contexto em que será implantada. Neste caso é 

fundamental verificar se há sinergismo ou antagonismo entre o contexto e intervenção. 
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Com a análise dos efeitos torna-se possível avaliar a influência dos serviços 

sobre os estados de saúde, determinando a eficácia destes. Devem ser considerados os efeitos 

desejáveis e não desejáveis, e sempre que possível, os efeitos a longo e curto prazo. Por fim a 

análise do rendimento ou eficiência relaciona os recursos empregados com os efeitos obtidos, 

realizando uma combinação da análise da produtividade econômica e da análise dos efeitos, 

através de análises custo/beneficio, custo/eficácia ou custo/utilidade. 

Portanto, para realização de uma intervenção, é necessário que se faça uma 

análise ou avaliação prévia, com o intuito de auxiliar o planejamento, definindo os objetivos 

estratégicos (elaboração) e no decorrer do processo informar os dados para melhoria gradual 

deste (adaptações) (HARTZ, 1997). 

É necessário ressaltar que qualquer proposta de intervenção apresenta 

limites como a recusa clara, a re-interpretação ou a resistência camuflada, sendo fundamento 

para alcançar efetividade, ações estratégicas que considerem o dia-a-dia da Instituição, de 

seus atores, de suas possíveis mudanças, além das tendências conservadoras (MINAYO, 

2005). 
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3. METODOLOGIA 
 
 

Hartz (1997) indica como metodologia para elaboração de pesquisa a partir 

de sua natureza, a pesquisa aplicada, que consiste em gerar conhecimentos para aplicação 

prática dirigidos à solução de problemas e ressalta que no caso da saúde, a análise isolada, 

sem levar em conta seus determinantes, não é suficiente. É fundamental que se procure 

conhecer a multiplicidade desses condicionantes, dos seus vários níveis de complexidade e 

vulnerabilidade de suas articulações. Destaca ainda que negligenciar dimensões complexas da 

pesquisa avaliativa na área da saúde leva a resultados de pouca utilidade no que diz respeito a 

influencia do comportamento organizacional. 

Dois conceitos propostos por Contandriopoulos (1997) devem ser 

destacados em uma pesquisa: avaliação e intervenção. Para este autor, avaliar consiste 

fundamentalmente em fazer um julgamento de valor a respeito de uma intervenção ou sobre 

qualquer de seus componentes, com o objetivo de ajudar na tomada de decisões. Já a 

intervenção pode sofrer dois tipos de avaliação: a normativa e a avaliativa. No caso da 

avaliação normativa são estudados os componentes da intervenção em relação a normas e 

critérios e na pesquisa avaliativa, são examinadas as relações entre os diferentes componentes 

da intervenção, através de procedimento científico.  

Segundo Silva (2005), avaliação pode produzir informação tanto para 

melhoria das intervenções em saúde, como para o julgamento acerca de sua cobertura, acesso, 

equidade, qualidade técnica, efetividade, eficiência e percepção dos usuários a seu respeito. O 

mesmo autor chama a atenção da relevância das análises de implantação em relação a 

programas de saúde, já que permitem estudar processos relacionados à operacionalização dos 

mesmos. 

Este trabalho propõe a avaliação do projeto de rede de assistência ao trauma 

ortopédico, que já foi iniciado, apresentando uma estratégia de gestão para esta rede e 

atribuição de funções distintas às unidades envolvidas. 

Para elaboração do trabalho foram utilizadas as seguintes etapas 

metodológicas:  

 

1. Revisão bibliográfica para fornecer o substrato teórico-conceitual, 

analisando questões relacionadas às estruturas de rede, avaliação de 
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programas de saúde e modelos de gestão, incluindo documentos 

referentes à legislação, como portarias.  

 

2. Levantamento documental de forma a avaliar os atores envolvidos, a 

infra-estrutura, material de consumo e seu abastecimento para 

confrontar os problemas, além de fazer a distribuição de função dentro 

da unidade hospitalar em questão, relacionados ao estudo de caso.. 

3. Levantamento de dados estatísticos. 

Levantamento dos recursos humanos: número de procedimentos 

cirúrgicos realizados antes e após o início do processo. Os dados 

foram disponibilizados pela SESDEC, pelo setor de documentação 

médica do HEGV, além dos dados dos Ministérios da Saúde, da 

Previdência Social e DATASUS. 

4. Tratamento e análise dos dados estatísticos.  

Foram realizadas análises de seis meses de funcionamento e 

comparada ao mesmo período dos dois anos anteriores, avaliando 

também os dados referentes ao DATASUS e Ministério da 

Previdência Social.  

5. Elaboração de conclusões e recomendações. 

Com a avaliação deste modelo, após análise dos resultados, no que se 

refere aos pontos fortes e fracos, foram realizadas conclusões e 

recomendações, através da reavaliação da estratégia utilizada, além de 

proposta de fluxo de assistência ao trauma ortopédico. 

 

Espera-se adquirir conhecimento que leve à melhoria na gestão da rede de 

trauma ortopédico, com conseqüente maior abrangência e qualidade no atendimento à 

população, através da otimização do mesmo. 

Vale ressaltar que a proposta desse trabalho está baseada em um projeto de 

intervenção, uma vez que o mesmo é parte integrante de um Mestrado Profissional, em que os 

profissionais envolvidos se dispuseram a ampliar e aprofundar seus conhecimentos a fim de 

prestar serviços de maior abrangência e qualidade. 
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4. CONTEXTUALIZAÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA 
 
 

O reconhecimento do conceito amplo do processo saúde-doença, obriga 

gestores a uma visão holística e ampliada da atenção em saúde, sendo necessário reconhecer e 

examinar os diversos fatores que possam interferir direta ou indiretamente na prestação de 

serviços de qualidade a sua clientela.  As instituições públicas prestadoras de serviços de 

saúde no Brasil enfrentam o desafio de formular e implementar ações para consolidar o 

Sistema Único de Saúde, promover a eqüidade e reduzir desigualdades sociais. Sendo assim, é 

preciso observar mudanças que caracterizem transições demográficas e epidemiológicas que 

constituem um obstáculo a mais para a administração e o planejamento dos recursos da Saúde. 

As dificuldades enfrentadas por esse setor são acrescidas, ainda, da grande diversidade de 

situações resultante das diferenças regionais.  

O INTO possui um instrumento chamado plano diretor, que corresponde às 

diretrizes que define a cada 4 anos, segundo este plano a atenção em traumatologia ortopedia 

no Brasil e, particularmente, no Rio de Janeiro, encontra-se pressionada pelo crescente 

aumento da violência urbana, nas regiões metropolitanas e também pelo relevante 

envelhecimento da nossa população modificando o perfil de morbi-mortalidade1. Por outro 

lado, há dificuldade do sistema em dar respostas assistenciais adequadas e a tempo às 

demandas da população. A excessiva busca por atendimentos ortopédicos, especialmente em 

situações de urgência e emergência, a postergação e a inadequação da assistência causam 

agravamento dos casos e aumento do número de seqüelas que reverterão em demandas por 

procedimentos de alta complexidade. Esses fatores associados à baixa articulação entre as 

unidades de saúde, provocam o agravamento do problema. 

Apesar de todos os esforços empregados com o processo de gerenciamento 

de fila na instituição a espera pela cirurgia, em alguns casos ainda pode ser longa, causada 

pela demanda continuamente crescente e pela incapacidade de ampliação de estrutura da 

unidade hospitalar em curto prazo, além da capacitação dos profissionais de saúde 

especializados demandar um longo tempo. A espera então, se torna um fator de relevante 

importância para o cliente, não só pelo aspecto da percepção em si, mas a interferência no 

processo de cura, tratamento e reabilitação com conseqüentes prejuízos à qualidade de vida do 

ser humano, social e produtivo por causas incapacitantes relativas a problemas 

                                                
1 Impacto das doenças e dos óbitos que incidem em uma população. 
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traumatológicos e ortopédicos. Com óbvias conseqüências à saúde da população e ferindo o 

compromisso ético, constitucional e social de melhoria da saúde da população do Estado do 

Rio de Janeiro no que tange aos princípios básicos de respeito à vida e à dignidade das 

pessoas, de eqüidade saúde e inclusão social.  

Referindo-nos a causas externas, existe predominância da população jovem 

e economicamente ativa em geral com alta morbi-mortalidade. A tabela um representa os 

números de vítimas de acidentes fatais e não-fatais por estado.  

 

Tabela 1 - Número de Acidentes com Vítimas no ano de 2007 
 

 
ACIDENTES DE TRÂNSITO - POR UF 

 

UF 
NÚMERO DE VÍTIMAS / ACIDENTES 

Vítimas 
Fatais 

Vítimas Não 
Fatais Total 

Brasil 6885 151186 158071 

Acre 92 1923 2015 

Alagoas 177 2365 2542 

Amazonas 304 7704 8008 

Bahia 388 7145 7533 

Ceará 489 3195 3684 

Distrito Federal 360 4727 5087 

Goiás 109 869 978 

Maranhão 22 978 1000 

Mato Grosso do     Sul 164 10125 10289 

Minas Gerais 385 9281 9666 

Pará 1007 9771 10778 

Paraná 1672 57745 59417 

Pernambuco 133 2966 3099 

Piauí 504 4055 4559 

Rio Grande do Norte 148 1154 1302 

Rio de Janeiro 84 1756 1840 

Rondônia 375 12306 12681 

Roraima 112 2089 2201 

Santa Catarina 65 1922 1987 

São Paulo 98 4572 4670 

Sergipe 53 1003 1056 

Tocantins 144 3535 3679 
 

Fonte: DENATRAN - Anuário 2007(Detrans - referência Abr/2008) 
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Observando o Anuário do Denatran, de acordo com dados dos Detrans 

estaduais, o Brasil totalizou 158071 acidentes de trânsito com vítimas em 2007, com uma 

variação de 86,7% (Ceará) e 98,4% (Mato Grosso do Sul) e média de cerca 95,6% são vítimas 

não fatais, considerando que as mortes computadas por esse órgão são as ocorridas no local 

do acidente, as demais compõem a população estudada, ou seja, foram atendidas por serviços 

de saúde.  

No Estado do Rio de Janeiro em 2007, ocorreram 1840 acidentes de trânsito 

com vítimas, com padrão de vitimas não fatais de 95,4%. Não se pode deixar de considerar 

acidentes domésticos e a evidência do crescimento da população de idosos, principais vítimas 

desse tipo de acidente que causam sérios problemas de locomoção e representam um grupo 

especial considerando co-morbidades2 relativas a esta faixa etária. Segundo estudo 

progressivo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA (2002) gira em torno de 8 e 

10% da população masculina e feminina respectivamente, prevendo-se índices entre 13 e 15% 

em 2020 (www.mpas.gov.br).  

A tabela dois apresenta a produção em alta complexidade em ortopedia e 

traumatologia realizada pelo INTO, referente ao período de 2005 a 2007, relacionada com a 

região de abrangência tanto do Estado como do município. 

 

Tabela 2 - Produção em Alta Complexidade em Traumatologia e Ortopedia do Instituto 
Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) no Estado do Rio de Janeiro 

 
Região de Abrangência 2005 2006 2007 

Estado RJ 56,44% 60,92% 66,64% 

Município RJ 73,13% 75,74% 78,33% 

Fonte: DATASUS/MS 

 

O Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia têm buscado o 

cumprimento de seu papel no atendimento a população no que se refere à alta complexidade 

em traumatologia e ortopedia, como se observa nos dados do DATASUS/MS apresentado na 

tabela dois. Porém, há dificuldade do sistema em dar respostas assistenciais adequadas e a 

tempo às demandas da população, com excessivas buscas por atendimentos, postergação e 

inadequação da assistência que causam agravamento dos casos e aumento do número de 

seqüelas que reverterão em demandas por procedimentos de alta complexidade, esses fatores 

associados à baixa articulação entre as unidades de saúde, fazem com que seja necessária uma 

                                                
2 coexistência de transtornos ou doenças. 
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intervenção mais efetiva, implicando em solução mais abrangente. Com a formação de uma 

Rede de Trauma, as respostas a esse complexo problema, poderiam ter maior resolutividade e 

conseqüentemente menor reversão em procedimentos de alta complexidade e seqüelas.  

A tabela 3 apresenta as dez causas mais freqüentes de solicitação de auxílio-

doença de acidentários em 2007 (www.mpas.gov.br). 

 

Tabela 3 - Relação das 10 Maiores Freqüências de auxílio-doença 
acidentários concedidos segundo os códigos do CID-103 – 
Acumulados Ano 2007 

 

Ordem 
Decrescente 

CID-10 - 3 Caracteres 
Acumulado 

Ano 

 TOTAL 274.946 

1º M54 Dorsalgia 41.490 

2º S62 Fratura ao nível do punho e da mão 27.560 

3º M65 Sinovite e Tenossinovite 19.272 

4º M75 Lesões do ombro 16.822 

5º S82 Fratura da perna, incluindo tornozelo 13.608 

6º S92 Fratura do pé (exceto tornozelo) 11.759 

7º S52 Fratura do antebraço 9.991 

8º S61 Ferimento do punho e da mão 7.712 

9º G56 
Mono neuropatias dos membros superiores 
 

6.999 

10º S42 Fratura do ombro e do braço 6.758 

  Demais códigos da CID-10 100.882 

   - Ignorado 12.093 

 

 Fonte: INSS, Suíbe e dataprev, Síntese. 

 

Os dados da Previdência Social de acordo com a tabela 3, mostram 

predominância de benefícios concedidos a doenças do sistema osteomuscular e do tecido 

conjuntivo (capítulo XIII do CID 10) no ano de 2007. E, na relação das 10 maiores 

freqüências de auxílio-doença acidendentários concedidos, há predominância de fraturas em 

geral, que configuram cinco desses motivos e somados estariam no topo da listagem, com 

                                                
3 Cadastro conceituado para padronizar e catalogar as doenças e problemas relacionados à saúde, tendo como 
referência a Nomenclatura Internacional de Doenças, estabelecida pela Organização Mundial de Saúde. 
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percentual de cerca de 70%, onerando o Estado através da concessão do referido auxílio. 

Entre as fraturas mais freqüentes estão as de punho e mão, em segundo lugar as de perna e 

tornozelo, seguidas pelas fraturas de pé, antebraço, ombro e braço. Pelo potencial 

incapacitante dessas patologias, o problema da espera por procedimentos de alta 

complexidade ou de outros tipos de procedimento sem resolução imediata se reflete na vida 

social e econômica da sociedade brasileira (www.mpas.gov.br).  

No Estado do Rio de Janeiro, a Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) 

tem desenvolvido o estudo de carga da doença, utilizando conhecimentos acumulados em 

diversas áreas para a quantificação da mortalidade e morbidade das populações, coletadas 

sistematicamente e trabalhadas metodologicamente no intuito de fornecer importantes 

subsídios para as políticas de saúde. Nesse projeto, causas externas aparecem como segunda 

causa geral em percentual no Brasil e terceira na região sudeste referente anos de vida 

perdidos ajustados por incapacidade, como apresentado no anexo 1 (SCHRAMM, 2009). 

O gráfico 1 apresenta os benefícios concedidos a usuários que sofreram 

fratura de fêmur (perna) no período de 2007 a 2009. 

 

Gráfico 1: Quantitativo de benefícios concedidos por fratura de fêmur 
pelo Ministério da Previdência Social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Ministério da Previdência Social 

 

Ao analisarmos o gráfico 1, observa-se aumento no número de benefícios 

concedidos de 2007 para 2008 relacionados à fratura de fêmur, aumento este que se mantém 

em 2009. 
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O gráfico 2 apresenta os benefícios concedidos aos usuários com fraturas de 

ombro e braço no período de 2007 a 2009. 

 
Gráfico 2: Quantitativo de benefícios concedidos por fratura de ombro 

e braço pelo Ministério da Previdência Social. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ministério da Previdência Social 

 

No gráfico 2 é possível observar que as fraturas de ombro e braço (membro 

superior), assim como as de fêmur (membro inferior), vem aumentando em freqüência a partir 

de 2008. No entanto, deve-se ressaltar que as fraturas de membro superior aparecem com uma 

freqüência significativamente maior que as de membro inferior. 
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O gráfico 3 ilustra os benefícios concedidos pelo INSS às seqüelas 

referentes a fraturas de membro inferior: 

 
Gráfico 3: Benefícios cedidos por seqüelas4 de fraturas de membro 

inferior pelo Ministério da Previdência Social 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ministério da Previdência Social 

 

Observa-se no gráfico 3 que cerca de 40 a 50% das fraturas de membro 

inferior produzem seqüelas, sendo, portanto, mais um fator que contribui para relevância de 

uma rede de atenção à saúde adequada em relação ao trauma ortopédico. 

                                                
4 Os dados coletados do Ministério da Previdência Social não especificam se as seqüelas são temporárias ou 
permanentes. 
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O gráfico 4 apresenta os benefícios concedidos às seqüelas referentes às 

fraturas de membro superior.  

 
 

 
Gráfico 4: Quantitativo de benefícios concedidos por seqüelas de 

fraturas de membro superior pelo Ministério da 
Previdência Social 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ministério da Previdência Social 

 

 

No gráfico 4 observa-se que as seqüelas referentes às fraturas de membro 

superior correspondem a apenas 15% do total destas fraturas, ou seja, essas fraturas apesar de 

mais freqüentes que as de membro inferior, provocam um número muito menor de seqüelas. 

Em 2007 foram registrados 653.090 acidentes e doenças de trabalho, entre 

os trabalhadores assegurados da Previdência Social. Vale ressaltar que este número não inclui 

os trabalhadores autônomos e as empregadas domésticas. Estes eventos determinam um 

enorme impacto social e econômico sobre a saúde pública no Brasil. Nestes números estão 

embutidos os afastamentos temporários, tempo de afastamento maior que 15 dias, 

incapacidade permanente e óbito (www.previdenciasocial.gov.br). 

Ao somarmos o pagamento efetuado pelo INSS, dos benefícios referentes a 

acidentes e doenças do trabalho com o pagamento de aposentadorias especiais (benefício 

concedido aos trabalhadores assegurados pela previdência que tenham trabalhado em 

condições prejudiciais à saúde), teremos o valor aproximadamente de 11,60 bilhões/ano, 
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justificando mais uma vez a urgência em aperfeiçoar as redes de atenção à saúde. 

(www.previdenciasocial.gov.br). 

Para o aperfeiçoamento das redes de atenção à saúde do SUS, segundo Silva 

(2008), é necessário superar muitas dificuldades, que podem ser classificadas em níveis 

macro, meso ou intermediários e micro. Este tipo de classificação é justificado quando a 

análise é complexa e contém múltiplos fatores envolvidos. Entre os desafios macro estão: 

coerência interna na formulação e implementação de políticas, considerando que as políticas 

públicas devem apresentar um objetivo (onde se quer chegar/ resultados pretendidos) e um 

sistema de decisões que compreendem processos políticos que levem não somente à 

formulação, mas também à implementação das ações para alcançar os resultados. Os desafios 

intermediários estão baseados em estudos referentes a projetos de qualificação da gestão. 

Entre os problemas freqüentemente mais encontrados estão a hegemonia de uma cultura 

organizacional e de técnicos voltada para sistemas fragmentados; equipe técnica 

insuficientemente capacitadas e lideranças não motivadas para promover mudanças; 

inexistência ou insuficiência de sistemas logísticos de suporte às redes e políticas de 

investimento e custeio e marco jurídico-legal inadequados para o propósito de consolidação 

das redes. 

Os desafios micros estão relacionados aos problemas “no ato de cuidar” 

como unidades de saúde, áreas de suporte e apoio, setores de gestão e regulação. No plano da 

prática e da intervenção é necessário compreender que cada sujeito é diferente e reage as 

interações diárias de forma diferente. Produzindo outra dificuldade que é perceber que o 

respeito e o acolhimento à diferença são importantes componentes éticos para a construção de 

uma rede que se proponha a potencializar a vida e as relações humanas. Quando o profissional 

de saúde não se reconhece como integrante de uma equipe multiprofissional, os processos de 

saúde são muitas vezes fragmentados e verticalizados formando-se barreira institucional que 

impede a atuação em rede na produção de saúde (SILVA, 2008).  

Ao analisarmos os conceitos propostos por Silva (2008), correlacionando-os 

ao projeto em questão, os desafios macro são representados pelo desenvolvimento de uma 

política de assistência ao trauma ortopédico, tendo como objetivo prestar atendimento em 

menor tempo e de forma correta, reduzindo o tempo de afastamento das atividades, além de 

reduzir o número de seqüelas temporárias ou definitivas. Os processos políticos envolvidos 

tanto para implementação como para ampliação dessa política, estão provavelmente em seu 

melhor momento, já que no Estado do Rio de Janeiro as três esferas de governo estão 

alinhadas. 
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Em relação aos desafios intermediários que são referentes à qualificação da 

gestão e capacitação dos profissionais, o INTO apresenta uma política de recursos humanos já 

solidificada, nesse aspecto e a Secretaria Estadual de Saúde e Defesa Civil - SESDEC já deu 

início a esse processo. No entanto, muito ainda precisa ser feito. 

Quanto aos desafios micro relacionados com o ato de cuidar, deve ser 

considerado que quando o profissional se sente valorizado, fazendo parte inclusive de 

processos decisórios, com condições adequadas para desenvolver suas atividades, a 

conseqüência natural é a melhora na qualidade do serviço prestado.  

A construção de redes na produção de saúde passa necessariamente pela 

construção de arranjos em diferentes níveis de gestão que possibilitem o compartilhamento do 

cuidado e a pactuação de compromissos e responsabilidades entre os envolvidos. As 

dificuldades do trabalho em rede estão relacionadas a qualificação da atenção à saúde, para 

que a coordenação do cuidado ao usuário e a ordenação da atenção em rede ocorram 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009).  

Considerando os conceitos expostos por Silva (2008), fica clara a 

necessidade de construção da rede de trauma ortopédico, partindo do INTO, como 

responsável pela formação de políticas públicas e de redes em ortopedia, traumatologia e 

reabilitação, formando uma parceria com a Secretaria Estadual de Saúde e Defesa Civil, via 

HEGV por apresentar grande demanda de trauma, com o intuito de gerenciar o fluxo do 

paciente de trauma ortopédico, que por não ser considerado num primeiro momento com risco 

de morte, tem seu tratamento adiado ou não realizado, e conseqüentemente passa a correr 

risco de deficiência permanente ou complicações graves que podem levar ao óbito. 

Para o sucesso dessa parceria foram utilizados os conhecimentos em gestão, 

para alcançar melhor aproveitamento tanto dos recursos humanos como financeiros e atingir 

os objetivos propostos, a partir dos problemas diagnosticados (estrangulamentos) como um 

número considerável de pacientes internados sem receber o tratamento que necessitavam. 

Vale ressaltar que o projeto teve início em 17 de dezembro de 2008, e foi sendo 

constantemente reavaliado, repensado e pactuado pelas instituições envolvidas.  

O que se pretende com este Projeto, é apresentar uma proposta de fluxo de 

pacientes, que otimize recursos humanos e financeiros, com conseqüente redução do 

percentual de pessoas não atendidas ou com atendimento parcial.  
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5. O PROJETO 
 
 

Fora de seus muros, em âmbito nacional, o INTO desenvolve ações de 

assessoria para a estruturação de serviços de traumatologia e ortopedia e de reabilitação nos 

diversos estados da federação, por meio do estabelecimento de parcerias com as secretarias de 

saúde de estado e município concretizados pelo Projeto Suporte. 

Este projeto foi instituído através da Portaria Nº. 401/ GM de 16 de março 

de 2005 (anexo 6), onde versa em seu primeiro artigo: “Art. 1º - Criar o Projeto de 

Estruturação e Qualificação dos Serviços Existentes de Ortopedia, Traumatologia e 

Reabilitação Pós-Operatória no Sistema Único de Saúde – PROJETO SUPORTE”. 

 Em 2007, foram assinados protocolos de cooperação técnica com os 

estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, além do Distrito Federal. 

O termo de cooperação técnica estabelece normas básicas e as condições 

gerais que regulamentam a parceria entre a União, através do INTO e o Estado do Rio de 

Janeiro, interveniado pela SESDEC, com anuência do Hospital Estadual Getúlio Vargas. Este 

termo de cooperação tem como objetivo a implementação do procedimento de gestão, 

incluindo o funcionamento e a capacitação do serviço de traumatologia e ortopedia do HEGV, 

como apresentado no anexo 4. Compreende-se como gestão neste acordo, administração 

técnica do serviço de ortopedia e traumatologia do HEGV; definição de protocolos de 

atendimento ao paciente com trauma do sistema músculo-esquelético; transferências dos 

pacientes com lesões traumáticas complexas do HEGV para o INTO, de acordo com a sua 

capacidade resolutiva; definição em conjunto com a SESDEC do fluxo dos pacientes com 

lesões traumáticas músculo-esqueléticas, a partir do atendimento inicial nas diversas Unidades 

de Pronto Atendimento (UPAS), que não dispuserem de atendimento ortopédico. Além disso, 

o INTO se compromete a ceder instrumental ou implantes necessários à realização de 

procedimentos de média e baixa complexidade em traumatologia e ortopedia, caso sejam 

fundamentais e o HEGV não dispuser; capacitar em procedimento de traumatologia e 

ortopedia de média e baia complexidade, os profissionais indicados e disponibilizados pela 

SESDEC. 

Neste acordo cabe à SESDEC disponibilizar os recursos humanos 

necessários para exercerem suas funções junto à unidade hospitalar do INTO; indicar e 

disponibilizar profissionais da área médica para capacitação de procedimentos de 
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traumatologia e ortopedia de média e baixa complexidade; disponibilizar instalações 

adequadas capazes de permitir implementação e gestão do serviço de traumatologia e 

ortopedia no HGV; disponibilizar insumos, implantes, instrumentais e a infra-estrutura básica 

para realização das cirurgias do serviço de traumatologia e ortopedia. O acordo de cooperação 

técnica terá duração de doze meses, podendo ser prorrogado. 

Para melhor entendimento da situação-problema a figura 2 representa de 

forma esquemática, o funcionamento do atendimento nas unidades hospitalares que atendem 

emergências, como o HEGV antes da intervenção, correspondente ao objetivo específico de 

identificar os estrangulamentos no atendimento. 
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Figura 2: Fluxo Atual de Atendimento ao Trauma Ortopédico 
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Fonte: Elaboração própria 

 

O HEGV como já foi dito pela sua localização próxima à Avenida Brasil e 

por apresentar atendimento de emergência 24hs, assim como outras unidades de saúde com 

características semelhantes, está sobrecarregado devido à baixa oferta de atendimento em 
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outras unidades de atendimento básico e em municípios vizinhos. Quando o indivíduo não 

consegue atendimento na rede básica, nos postos de saúde e nos serviços ambulatoriais 

existentes, seja por falta de vaga, ou por falta de encaminhamento ou informação, o mesmo se 

dirige a um setor de emergência em busca de atendimento. 

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) é um estabelecimento de saúde de 

complexidade intermediária, entre as unidades básicas e ou de Saúde da Família e a rede 

hospitalar, que foi baseada na Política Nacional de Urgência e Emergência do Ministério da 

Saúde, apresentado no anexo 5. Essas unidades apresentam como objetivo compor uma rede 

organizada de atenção às urgências, sendo também responsável por fornecer retaguarda aos 

atendimentos mais urgentes da Atenção Básica, além de funcionar como local de estabilização 

de pacientes atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência  -SAMU, permitindo 

atendimento resolutivo e humanizado, associado à ordenação dos fluxos de referência através 

das centrais de Regulação Médica das Urgências (www.saude.rio.rj.gov.br). 

Estas unidades funcionam em horário integral (24h) com capacidade de 

atender tanto pequenas e médias emergências quanto pacientes graves, até que sejam 

removidos para uma unidade hospitalar. A UPA conta com consultórios de pediatria, clínica 

médica, ortopedia e odontologia. Além disso, há salas de nebulização, medicação, sutura, 

raios-X, gesso e laboratório. As salas de observação têm leitos para adultos e crianças. Na sala 

intitulada “vermelha” estão disponíveis todos os equipamentos e recursos para estabilizar 

pacientes graves até a remoção para um hospital. Toda UPA conta com uma ambulância do 

SAMU para fazer a transferência de pacientes quando necessário. 

Os casos ambulatoriais que são menos complexos podem ser tratados 

inicialmente nestas unidades e posteriormente referenciados para acompanhamento, e os casos 

que necessitem de internação, são encaminhados às unidades hospitalares, através da central 

de regulação de vagas, utilizando o SAMU. 

O SAMU é o principal componente da Política Nacional de Atenção às 

Urgências, criado em 2003, com finalidade de proteger a vida das pessoas e garantir a 

qualidade no atendimento no SUS. A política tem como foco cinco grandes ações como 

organizar o atendimento de urgência nos prontos atendimentos, unidades básicas de saúde e 

nas equipes do programa Saúde da Família; estruturar atendimento pré-hospitalar móvel 

(SAMU); reorganizar as grandes urgências e os prontos socorros em hospitais; criar a 

retaguarda hospitalar para os atendimentos nas urgências e estruturar o atendimentos pós-

hospitalar. 
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O SAMU é um programa que tem como finalidade prestar o socorro à 

população em casos de emergência. Com este programa, o governo federal está reduzindo o 

número de óbitos, o tempo de internação em hospitais e as seqüelas decorrentes pela falta de 

socorro precoce. O SAMU funciona 24 horas por dia, sendo composto por equipes de 

bombeiros formadas por médicos, enfermeiro, auxiliares de enfermagem e socorristas que 

atendem as urgências de natureza traumática, clínicas, pediátricas, cirúrgicas, gineco-

obstétrica e de saúde mental. 

Este atendimento de urgência e emergência é realizado em residências, 

locais de trabalho e vias públicas, através de chamada gratuita pelo telefone 192. As ligações 

telefônicas são atendidas por técnicos da central de regulação que identificam a emergência e, 

imediatamente, transferem para o médico regulador, que faz o diagnóstico da situação e inicia 

o atendimento, orientando sobre as primeiras ações como procurar um posto de saúde ou 

aguardar a chegada de uma ambulância de suporte básico de vida, ou de acordo com a 

gravidade, uma UTI móvel. Este médico regulador comunica a emergência aos hospitais 

públicos, podendo assim, tentar reservar leitos para a continuidade do tratamento. 

A Rede de Centrais de Regulação é uma iniciativa da Secretaria de Estado 

de Saúde que vem sendo implementada desde 1999, em parceria com as secretarias 

municipais e é composta por dez centrais, uma em cada região do Estado: Noroeste 

Fluminense, Norte Fluminense, Serrana, Centro-Sul Fluminense, Médio Paraíba e Baía da 

Ilha Grande, Baixada Litorânea, Metropolitana I e Metropolitana II, uma no município do Rio 

de Janeiro e um Pólo Estadual (UTI Neonatal e Gestação de Alto Risco) 

(www.saude.rio.rj.gov.br). 

Estas centrais têm como objetivo agilizar e qualificar o fluxo de acesso do 

cidadão aos serviços e ações de alta e média complexidade em saúde, de forma organizada, 

equânime e tecnicamente qualificada, a partir da pactuação de protocolos de regulação, 

colocando-se a serviço da defesa do direito à saúde. 

A central de regulação de vagas estadual atualmente regula os leitos de 

terapia intensiva (CTI), tanto os de adultos como os infantis, além da alta complexidade em 

parceria com os institutos (INTO, INCA, INC), não tendo participação na regulação dos leitos 

de ortopedia.  

A partir do pleno funcionamento da central de regulação de vagas, o que se 

espera de uma rede de saúde é um sistema de referência e contra referência, ou seja, a real 

possibilidade de encaminhamento dos pacientes a unidades com capacidade de atendimento 

de acordo com a complexidade que cada caso requer.  
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A implantação do novo modelo de gestão no HEGV foi iniciada em 17 de 

dezembro de 2008, com a mudança dos líderes envolvidos na gestão em ortopedia desta 

unidade. Foram designados profissionais com capacidade técnica e compromisso para assumir 

este novo desafio, pertencentes aos quadros do INTO. 

A cada 24hs de trabalho a equipe é composta por quatro ortopedistas, um 

enfermeiro, dois anestesiologistas e cinco auxiliares de enfermagem. Existe ainda um médico 

ortopedista de rotina responsável pela organização e realização de uma visita pré-operatória 

para o agendamento dos pacientes no mapa cirúrgico. 

Uma das funções do enfermeiro é também fazer a visita pré-operatória, 

avaliando prioridades da demanda existente, tempo de permanência do paciente em jejum, 

realização de exames laboratoriais, avaliação de recursos estruturais e materiais. 

A medida adotada foi a gestão dos processos necessários para a existência 

de um fluxo cirúrgico como a implementação de rotina médica, planejamento de mapa 

cirúrgico e qualificação dos profissionais envolvidos, além do estabelecimento de rotina de 

reposição de implantes ortopédicos. 

O ponto fundamental consiste na presença de enfermeiros qualificados em 

ortopedia e traumatologia na unidade de centro cirúrgico, sendo estes responsáveis pelo 

controle do material de consumo além das próteses e busca ativa de pacientes, evitando a alta 

permanência dentro da instituição sem tratamento. Esta busca ativa tem como objetivo criar 

um sistema de informação paralelo ao já existente na instituição. Esta medida fornece à 

equipe de rotina dados fundamentais como número de pacientes ortopédicos admitidos no 

período de 24hs. 

Com o estabelecimento de rotinas de trabalho torna-se possível a realização 

do planejamento cirúrgico adequado dentro das possibilidades institucionais e de acordo com 

a demanda. Os casos que necessitam de maior infra-estrutura e complexidade são 

encaminhados ao INTO. 

 

5.1 Descrição do Fluxo de Atendimento Proposto 
 

A proposta de um fluxo de atendimento e regulação eficientes com sistema 

de logística adequada, além de avaliar os nós, nos dá substratos para propor melhorias em 

todos os níveis. 
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Para o sucesso do projeto são necessários recursos humanos capacitados, 

infra-estrutura adequada, inclusive com reposição do parque tecnológico e abastecimento 

regular do material de consumo.  

Diante do exposto, este projeto pretende discutir a construção de uma rede 

de atenção à saúde em trauma ortopédico, gerando redução significativa no custo operacional 

e social. Para tal propõe uma adaptação do modelo de avaliação em saúde de 

Contandriopoulos (1997), que a partir da análise de seis grandes variáveis (estratégica, 

intervenção, produtividade, implantação, efeitos e rendimento), avalia intervenções em saúde, 

permitindo a partir dos dados encontrados a proposição de um fluxo de atendimento.  No 

entanto, em função das dificuldades em obter dados no HEGV, pela inexistência de sistema 

de informação, esta análise não pôde ser realizada de forma integral.   

Este projeto visa atingir as metas pré-estabelecidas, dividindo atendimentos 

entre as unidades de saúde, de acordo com estrutura e expertise. Para atingir este resultado 

melhores condições de trabalho deverão ser disponibilizadas aos atores envolvidos, através de 

infra-estrutura adequada, assim como aquisição de equipamentos e capacitação. A partir 

destas ações torna-se viável traçar planejamento estratégico e contratualização com cada 

unidade e seus atores envolvidos (RIVERA, 2005). 

O mesmo autor salienta que para a viabilização deste processo torna-se 

fundamental a presença de uma gestão de conflitos. Esta gestão necessita ser hábil em lidar 

com uma complexidade que exija uma visão mais estratégica, cooperativa, participativa e 

solidária e que acredite que as soluções buscadas dependerão de um coletivo complexo. 

Deverá ter habilidade, a ponto de minimizar as diferenças e maximizar o alcance das metas 

com responsabilidade de todos. Na verdade será preciso nomear um gestor de conflitos para 

traçar metas estratégicas visando alcançar os objetivos, interferindo minimamente na cultura 

organizacional, tentando a mudança a partir do clima organizacional. Este gestor poderá ser 

do quadro de qualquer uma das duas unidades hospitalares envolvidas, necessitando 

principalmente apresentar as características acima descritas. Pelo modelo proposto o primeiro 

atendimento será feito em Unidades de Pronto Atendimento (UPA), com condição de atender 

casos ambulatoriais e de tratamento conservador. Nos casos de tratamento cirúrgico deverá 

ser acionado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), e através de central de 

regulação, direcionar para unidade hospitalar com condições de prestar o atendimento, no 

caso o Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV), que poderá referenciar os casos de maior 

complexidade para o INTO. Os casos que chegarem ao setor de emergência por meios 
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próprios, se não forem cirúrgicos, deverão ser encaminhados a serviços ambulatoriais do 

Município ou do Estado.   

A figura 3 é a representação gráfica da proposta deste trabalho, através de 

adaptação de gráfico de avaliação em programa de saúde por Contandriopoulos (1997). 

Figura 3: Adaptação de modelo Gris, Universidade de Montreal 1992  
 

 

 

Em função do não funcionamento pleno da central de regulação estadual, 

atualmente os pacientes provenientes de via pública são encaminhados pelo SAMU a uma 

unidade hospitalar mais próxima. Quando não é possível absorver o pacientes, a unidade de 

saúde faz o contato com outra que possua condições de prestar o atendimento. 

Após a análise estratégica, que deve ser a primeira a ser realizada, já que 

esta avalia a pertinência da intervenção proposta em relação ao grau de prioridade da ação no 

contexto dos problemas de saúde existentes, observou-se que entre outros dados o 

significativo número de benefícios pagos pelo INSS às seqüelas de fraturas funciona como 

indicador de assistência inadequada ao trauma ortopédico no Brasil. A partir deste ponto foi 

ATENDIMENTO AO  
TRAUMA ORTOPÉDICO 

UPA – 1º ATENDIMENTO 
TRATAMENTO CONSERVADOR  

UNIDADES HOSPITALARES 
TRATAMENTO CIRÚRGICO 

 
 

RH CAPACITADO / 
INFRA-ESTRUTURA ADEQUADA / 

FORNECIMENDO DE  
MATERIAL DE CONSUMO 

REDE DE SAÚDE EFICIENTE 

Central de 
Regulação/ 

SAMU 

Capacitação 
permanente/ 
Reposição  

parque 
tecnológico/ 

Abasteciment
o  

regular 
 

Adaptação de modelo Gris, Universidade de Montreal 1992 ( In: Avaliação 
em Saúde. Hartz, 1997) 

AAnnáálliissee  ddaa  IInntteerrvveennççããoo  

AAnnáálliissee  ddee  PPrroodduuttiivviiddaaddee  



 54

iniciada a análise da intervenção, buscando saber se os meios e os recursos empregados foram 

suficientes para o alcance dos objetivos. Se considerarmos que houve um aumento em torno 

de três vezes o número de cirurgias e que entre os objetivos da intervenção está o aumento na 

capacidade de absorver a demanda do trauma ortopédico e conseqüente ampliação da 

assistência a estes usuários.  

Os dados foram coletados a partir do dia 17 de dezembro de 2008, data de 

início da operacionalização do projeto no HEGV. Apesar da idealização do projeto, a 

estrutura da Instituição não nos permitia a coleta de dados mais adequados e precisos, uma 

vez que os mesmos foram obtidos através dos livros de ordem e ocorrência da equipe de 

enfermagem do Centro Cirúrgico e não do acesso direto ao prontuário dos pacientes da 

análise. Nesta fonte de dados consta apenas o procedimento realizado, preservado assim, o 

anonimato dos pacientes da pesquisa. Foi estipulada, para fim da análise deste estudo, a data 

final de 30 de junho de 2009. 

O HEGV, historicamente, apresentava um baixo número de cirurgias em 

comparação aos demais hospitais estaduais da rede, apesar de sua demanda no setor de 

emergência ser maior que os demais hospitais apresentados no gráfico 7. 

O gráfico 5 apresenta a produção cirúrgica do HEGV, que se encontra 

mediana em relação aos demais hospitais da rede estadual no ano de 2008. 

 

Gráfico 5: Total de cirurgias ortopédicas realizadas nos hospitais 

estaduais do Rio de Janeiro em 2008 

 

Fonte: Coordenação de Ortopedia das Unidades Próprias da SESDEC 
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Um das causas da quantidade de cirurgias abaixo do esperado, pode estar na 

dificuldade de gerir o processo de trabalho, uma vez que existe grande demanda de 

emergências e urgências nesta unidade, associada à falta de profissionais capacitados e/ou 

material de consumo ou órteses e próteses. A produção cirúrgica ortopédica está muito abaixo 

da demanda Institucional, ocasionando a superlotação nas unidades de internação. 

O gráfico 6 apresenta a produção cirúrgica ortopédica no HEGV no período 

de e 2007 a junho de 2009. 

 

Gráfico 6: Produção cirúrgica ortopédica no Hospital Estadual Getúlio 

Vargas (HEGV) dos últimos 3 anos 
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Fonte: Coordenação de Ortopedia das Unidades Próprias da SESDEC 

 

 

Podemos perceber neste gráfico que a produção cirúrgica após a 

implementação do projeto duplicou, em função do novo modelo de gestão, que inclui rotinas, 

protocolos, profissionais capacitados e abastecimento regular de insumos. 

Observamos que em dezembro de 2008 o quantitativo de cirurgias já 

iniciava uma crescente em comparação aos meses anteriores. Pelo gráfico acima se observa 

que até o mês de junho de 2009 a soma da produção cirúrgica ortopédica do HEGV já era 

maior que a soma dos doze meses do ano anterior. 

O aumento do número de procedimentos cirúrgicos conseqüente ao aumento 

do número de atendimentos, também gerou proporcional acréscimo dos pacientes de maior 
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complexidade referenciados ao INTO, uma vez que os casos que não puderam ser resolvidos 

no HEGV foram encaminhados àquela instituição. 

O gráfico 7 apresenta o número de pacientes transferidos do HEGV para o 

INTO no período de 2007 a junho de 2009. 

 

Gráfico 7: Quantitativo de Transferências do Hospital Estadual Getúlio 
Vargas para o Instituto Nacional de Traumatologia e 
Ortopedia 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MV portal / INTO 

 

A tabela 4 apresenta o quantitativo de procedimentos cirúrgicos realizados 

no HEGV de 17 de dezembro de 2008 a junho de 2009. 

 

                                                
5 No ano de 2009 foi contabilizado apenas até o mês de junho. 
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Tabela 4 - Procedimentos cirúrgicos realizados no Hospital Estadual 
Getúlio Vargas desde o início da implantação do projeto 

 

PRODUÇÃO HEGV 

Procedimento Dez/08 Jan./09 Fev./09 Mar/09 Abr./09 Mai/09 Jun/09 

Amputação 3 1   2 3 1 

Artroplastia Total de Quadril 1 1 5 3 1  1 

Desbridamento 3 7 13 13 10 9 17 

Fixação externa 7 14 13 19 11 22 15 

Fixação percutânea 3 4 7 10 10 3 3 

Fratura Dedo 2 7 3 6 10  9 

Lavagem Mecânica Cirúrgica 20 29 46 51 50 41 52 

Manipulação de Fratura + Gesso 2 3 4 3 1 5 4 

Osteossíntese de Antebraço 4 7 8 8 1 3  

Osteossíntese de Cotovelo 1 1 6 3 1 2  

Osteossíntese de Fêmur 9 22 21 19 16 14 21 

Osteossíntese de Joelho 2 3 3 5 1 2 2 

Osteossíntese de Ombro 1 1  4 1 2 4 

Osteossíntese de Pé 2 7 6 3 1 4 1 

Osteossíntese de Punho 3 6 5 8 5 4 5 

Osteossíntese de Tíbia 4 7 9 14 4 7 5 

Osteossíntese de Tornozelo 6 13 9 10 4 2 3 

Osteossíntese de Úmero 1 7 3 10 6 1 6 

Osteossíntese de Rádio 4 7 10 7 3 8 7 

Reconstrução 1 4 2 3 3  2 

Redução incruenta 10 26 26 16 13 18 14 

Regularização de amputação 6 4 3 2 5 2 7 

Regularização de Falange Distal 1  2 2    

Retirada de material de síntese 3 4 5 5 8 11 8 

Tenorrafia 3 1 3 2 3 1 3 

Outros 12 20 26 30 23 30 17 

TOTAL 114 206 238 256 193 194 207 

 

Fonte: Coordenação de Ortopedia das Unidades Próprias da SESDEC 
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Ao compararmos os procedimentos cirúrgicos realizados no HEGV nos 

meses desde o início do projeto, nos meados de dezembro de 2008 até junho de 2009, com os 

dados do INSS anteriormente apresentados, observamos que se considerarmos apenas o ano 

de 2009, os benefícios concedidos em todo país mostram que em relação às fraturas, estes são 

quase o dobro numericamente para o membro superior (ombro e braço),em relação ao 

membro inferior (fêmur). No entanto, ao analisarmos os números das fraturas tratadas 

cirurgicamente no HEGV no mesmo período, estes apresentam quantitativos semelhantes, 

com 115 fraturas de ombro e braço e 113 de fêmur. 

As vítimas de trauma ortopédico dirigiam-se às UPAS ou à emergência por 

meios próprios ou através do SAMU, aonde caso houvesse especialista em ortopedia, era feita 

avaliação, de forma a definir o tratamento. No caso de tratamento conservador o paciente era 

medicado e orientado quanto à continuidade do mesmo, no entanto pela dificuldade em 

referenciar para um serviço ambulatorial para acompanhamento, o usuário voltava a esta 

unidade para maiores informações em períodos de tempo variáveis. No caso de tratamento 

cirúrgico de pacientes nas UPAS, estes eram encaminhados via SAMU à unidade hospitalar 

estadual mais próxima, aonde era avaliada a complexidade do tratamento requerido. Quando 

classificados como de baixa complexidade eram encaminhados ao centro cirúrgico da própria 

unidade, ou aguardavam no leito para a realização do procedimento cirúrgico. Se o tratamento 

necessário estivesse relacionado com alta complexidade ou com média, mas não houvesse 

profissional habilitado para tal procedimento ou indisponibilidade de material adequado, o 

familiar era orientado a comparecer ao INTO, com a solicitação de transferência, que era 

avaliada pela chefia do centro de trauma, quanto à indicação, disponibilidade de vagas e 

condições clínicas do paciente.  

Um dos grandes problemas desse desordenado fluxo de atendimento, está 

representado pela incapacidade da rede estadual em atender à demanda, mesmo quando se 

trata de procedimentos simples, além do fato da unidade hospitalar não possuir emergência 

aberta, o que por muitas vezes retarda de forma irreparável o tratamento. 

Pode-se observar que a central de regulação estadual de vagas não participa 

deste processo, apenas a central de regulação do SAMU, que funciona de forma independente, 

e que nem sempre é comunicada das precariedades das unidades hospitalares referenciadas. 

Em função dessas dificuldades propomos um fluxo mais ordenado de 

atendimento, que evite a peregrinação dos usuários, seja no interior das ambulâncias do 

SAMU, seja por meios próprios para conseguir atendimento. A diferença básica entre os dois 

modelos está na utilização da central de regulação de vagas como ferramenta de agilidade. 
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Sendo assim, no momento em que fica definido que o tratamento será cirúrgico, a central de 

regulação munida de protocolos, perfil das unidades hospitalares, além de conhecer a 

capacidade de atendimento de cada uma, referencia o paciente à unidade onde o tratamento 

será realizado. A figura 4 apresenta a proposta de fluxo de atendimento ao trauma ortopédico. 

 

Figura 4: Fluxo Proposto para o Atendimento do Trauma Ortopédico 
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Fonte: Elaboração própria 

 

A partir do funcionamento desse fluxo as atribuições do HEGV estarão 

estabelecidas como executor de procedimentos de baixa e média complexidade, atendendo 
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assim, a um dos objetivos específicos propostos. Este fluxo foi proposto baseado na 

simplificação do modelo de avaliação em saúde de Contandriopoulos (1997).  

A figura 5 apresenta a nova proposta de avaliação em saúde, realizada 

através da simplificação do modelo proposto por Contandriopoulos (1997), visando a 

operacionalização da análise das redes de atenção à saúde. 

 

 

Figura 5: Nova proposta de modelo de avaliação de saúde 

 

 

 

A nova proposta de modelo de avaliação de saúde apresentada na figura 5 

acrescenta a gestão de conflitos, os quais freqüentemente ocorrem nas organizações e que não 

devem ser ignorados, e sim administrados de forma a conquistar a maior adesão possível aos 

objetivos a serem alcançados. Outro item acrescentado neste modelo, refere-se ao custo social 

causado pela incapacidade física decorrente ao trauma ortopédico que poderá ser transitória 

ou definitiva. Deve ser considerado que a incapacidade física tira o indivíduo do mercado de 

trabalho e em alguns casos gera a necessidade de um “cuidador”, com grande impacto na 

renda familiar. 
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6. UNIDADES HOSPITALARES ENVOLVIDAS NO PROJETO 
 

6.1 O Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) 
 

O INTO desenvolve ações como cooperação técnica junto às secretarias de 

saúde, universidades, e entidades afins; visita e avalia os serviços que solicitam 

credenciamento no SUS na área de alta complexidade em ortopedia e bancos de tecido 

músculo-esquelético para realização de transplantes. 

O INTO também presta assessoria técnica à Central Nacional de Regulação 

em Alta Complexidade – CNRAC e assessoria técnica na revisão/atualização da tabela de 

procedimentos do SIA/SUS (Sistema de Informação Ambulatorial do SUS) e SIH/SUS 

(Sistema de Informação Hospitalar do SUS), além de coordenar a Rede Nacional de 

Avaliação de Implantes Ortopédicos (REMATO), parceria do Ministério da Saúde e 

Ministério da Ciência e Tecnologia (Relatório de Gestão INTO, 2008).  

A participação ativa na estrutura do SUS possibilita interação do INTO com 

novos conhecimentos sobre as condições de assistência à saúde na especialidade, e aponta 

para a necessidade de reformular seu projeto assistencial e de ensino. Com isso, o Instituto 

identifica como uma de suas missões a geração de conhecimento através da pesquisa e do 

desenvolvimento tecnológico, itens que fazem parte do planejamento estratégico da 

Instituição. 

    A Unidade Ambulatorial do INTO tem como objetivo o monitoramento dos 

serviços assistenciais a pacientes externos; contribuir para a facilitação do acesso ao cuidado 

hospitalar; possibilitar a otimização dos serviços de acompanhamento do pós-operatório. 

Contempla os serviços de Triagem e Ambulatórios diversos, distribuidos em 15 consultórios 

para atendimento, sendo dois destinados à Triagem. Conta ainda com uma sala para curativos 

e uma sala para imobilizações. O total de atendimentos realizados nesta unidade em 2008 foi 

de 184.080. 

   A tabela 5 apresenta o número de consultas realizadas no período de 2006 a 2008 

nos diferentes centros especializados ortopédicos.      
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Tabela 5 - Consultas Ambulatoriais dos Grupos ortopédicos e Cirúrgicos, 
por ano/Centro 

 

Centro 
Ano 

2006 2007 2008 
Coluna 5.478 7.891 8.744 

Crânio Maxilo Facial 2.673 3.016 2.945 
Doenças 
Osteoarticulares 

- - 21 

Fixador Externo 1.570 1.529 1.768 
Infantil 3.832 4.836 5.109 
Joelho 6.988 8.940 12.071 
Mão 6.900 8.593 9.873 
Micro cirurgia 1.549 1.663 2.311 

Ombro 6.048 7.760 9.491 
Pé 5.400 6.324 7.328 

Pediatria - - 1 
Quadril 4.126 5.193 6.361 

Trauma 6.117 6.929 7.512 
Trauma do Idoso - - 138 
Tumor 1.673 1.753 2.116 
TOTAL 52.354 64.427 75.789 

 

Fonte: MV portal/INTO.  

 

A tabela 5 nos mostra que o aumento das consultas de ortopedia também 

cresceu progressivamente de 2006 para 2008 aproximadamente 31%. Houve aumento do 

número de atendimentos de todas as especialidades ortopédicas, no entanto , observa-se que 

no caso de consultas referentes ao centro de joelho foi de 42%, mostrando uma enorme 

pressão de demanda que não está sendo absorvida pelas outras unidades de saúde. 

A tabela 6 apresenta o número de consultas realizadas pelas especialidades 

não ortopédicas 
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Tabela 6 - Consultas Ambulatoriais realizadas pelas Médicas 
Complementares, por ano segundo especialidade. 

 

Especialidade 
Ano 

2006 2007 2008 

Anestesiologia 4.463 5.667 7.199 

Cirurgia Vascular 390 626 982 

Cirurgia Torácica - - 104 

Clínica da Dor 2.257 1.872 2.945 

Clínica Médica 5.677 6.426 7.513 

Fisiatria 1.907 2.024 3.666 

Grupo de Dor Crônica - - 261 

Hemoterapia - - 63 

Psiquiatria 326 329 552 

Reumatologia 2.896 3.109 4.051 

Infecção Osteo-Articular 195 284 403 

TOTAL 18.111 20.337 27.739 
 

Fonte: MV portal/INTO.  

 

Da mesma forma que as consultas ortopédicas, as especialidades médicas 

que contribuem para o cuidado integral do usuário, assim como as equipes multidisciplinares, 

apresentaram significativo aumento, como evidenciado nas tabelas 5 e 6. 

A tabela 7 representa as consultas realizadas pelas equipes 

multidisciplinares não médicas. 

 
Tabela 7 - Consultas Ambulatoriais realizadas pelas Equipes 

Multidisciplinares, por ano, segundo especialidade. 
 

Especialidade 
Ano 

2006 2007 2008 

Fisioterapia 14.185 12.693 21.900 

Fonoaudiologia - - 1.378 

Nutrição 263 333 1.403 

Psicologia - - 719 

Psicologia Infantil - - 3 

Serviço Social 4.300 1.178 4.407 

Terapia Ocupacional 5.000 5.087 13.137 

TOTAL 23.748 19.992 42.947 
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Fonte: MV portal/INTO.  

A participação da força de trabalho vem em um processo crescente através 

da implantação de colegiados gerenciais, realização de oficinas de planejamento participativo 

e incremento de atuação aos fóruns gerenciais e técnicos gerando comissões. O envolvimento 

dos profissionais através da participação nos fóruns de discussão e na formulação de 

propostas apontou para a importância da construção coletiva dos projetos institucionais. Este 

processo de planejamento teve como desdobramento a contratualização interna e a avaliação 

sistemática da produção e da qualidade das ações desenvolvidas. Como continuidade do 

trabalho, foi implementada a gestão denominada Balanced Scoredcard/BSC (Gestão 

Balanceada do Desempenho), como um novo modelo de medição de desempenho, para ser 

utilizado como ferramenta de tradução e mensuração estratégica. A estratégia representa o 

caminho escolhido para posicionar a organização de forma competitiva, garantindo sua 

sobrevivência em longo prazo, e o BSC traduz o planejamento estratégico para transformá-lo 

em ação (Relatório de Gestão INTO, 2008).  

Além da fila de espera do Estado do Rio de Janeiro, o INTO é responsável 

pelo atendimento e tratamento, na sua unidade hospitalar, de pacientes oriundos de outros 

estados da federação. Estes pacientes apresentam doenças que necessitam tratamento de alta 

complexidade e por não existir oferta ou por acesso difícil em suas respectivas regiões, são 

encaminhados ao INTO. Devido à grande demanda de atendimento na unidade hospitalar, foi 

necessário pensar em ferramentas para aumentar a rotatividade de leitos, como a criação do 

serviço de atendimento domiciliar. Este vem sendo utilizado como alternativa de atenção a 

saúde de pacientes em pós-operatório imediato de cirurgias ortopédicas, com continuidade da 

reabilitação no domicílio para a completa recuperação e reintegração a vida familiar e social 

em um menor espaço de tempo. 

Quanto à gestão de excelência, o INTO continuou sua caminhada na busca 

da melhoria contínua através da manutenção da certificação internacional em Acreditação 

Hospitalar pela Joint Commission International (JCI), e atua também com outra metodologia 

através do Prêmio Qualidade Rio (PQRIO), tendo obtido premiação Prata, no primeiro ano em 

que concorreu ao certificado em 2008. Essas metodologias auxiliam nas melhorias nos 

processos relacionados aos clientes internos e externos (Relatório de Gestão INTO, 2008). 
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O gráfico 8 apresenta a participação do INTO na realização de 

procedimentos de alta complexidade no período de 2001 a 2008. 

 

Gráfico 8: Participação do Instituto Nacional de Traumatologia e 

Ortopedia na realização de procedimentos de alta 

complexidade, por ano, segundo esfera política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: DATASUS/MS 

 

Utilizando os dados disponibilizados pelo SUS (DATASUS), através do 

gráfico 8, podemos verificar que o INTO vem apresentando papel fundamental na realização 

de procedimentos de alta complexidade tanto no Estado como no município, no entanto, o 

número desses procedimentos poderá ser ainda maior se houver uma rede de atenção 

funcionante. 
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O gráfico 9 apresenta a participação do INTO nos procedimentos de média 

complexidade no período de 2001 a 2008. 

 

Gráfico 9: Participação do Instituto Nacional de Traumatologia e 

Ortopedia na realização de procedimentos de media 

complexidade, por ano, segundo esfera política 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: DATASUS/MS 

 

Observa-se no gráfico 9 que a participação do INTO é crescente nos 

procedimentos de média complexidade. Este fato é causado pela baixa oferta da rede de saúde 

do Estado e do município para estas patologias, tornando a participação em alta complexidade 

do INTO menor do que a desejada. 

Com a análise desses dados, observamos a necessidade de melhor 

estruturação da assistência, ou seja, o aperfeiçoamento da rede de atenção ao trauma 

ortopédico e à ortopedia, para que o atendimento a baixa e média complexidade seja mais 

amplo, possibilitando ao INTO atender a alta complexidade de forma mais ágil. 
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6.2 O Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV) 
 
 

O Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV) foi escolhido para abrigar este 

projeto piloto pela sua característica de hospital de emergência. O HEGV fica localizado na 

Avenida Lobo Junior, 2293, no bairro da Penha Circular, situado próximo às grandes rodovias 

que cercam a cidade, entre elas a rodovia Washington Luis, que dá acesso à parte da baixada 

fluminense e à região serrana do estado, a rodovia Dutra, que dá acesso também à baixada 

fluminense, e Avenida Brasil, que dá acesso à região metropolitana do estado. 

O HEGV, fundado em 1983, é composto por duzentos e quarenta e dois 

leitos dividido por diversas especialidades médicas, divididos da seguinte forma: Buco 

Maxilo Facial – quatro leitos; Ortopedia – trinta e sete leitos; Nefrologia – dez leitos; Cirurgia 

geral – sessenta leitos; Neurocirurgia – dezenove leitos; Cirurgia plástica – dez leitos; 

Ginecologia – sete leitos; Clínica geral – cinqüenta e oito leitos; CTÏ adulto – oito leitos; 

Pediatria cirúrgica – cinco; Pediatria clínica – vinte e quatro. Possui dois mil cento e doze 

funcionários de diversas categorias divididos em estatutários estaduais e cooperativados 

(SERVIÇO DE DOCUMENTAÇÃO MÉDICA DO HEGV, 2009). 

O atendimento realizado por esta Instituição tem seu fluxo através de 

demanda espontânea e referenciada, sendo que sua unidade ambulatorial e hospitalar está 

classificada como média complexidade, exceto em atendimento de neurocirurgia que é 

classificada como alta complexidade. 

Os atendimentos de emergência são em média de 4500 por mês, gerando 

uma média de seiscentas internações mensais e duzentas e cinqüenta cirurgias. Este fato 

dificulta a organização de cirurgias previamente agendadas. Na maioria dos casos, os 

pacientes ortopédicos não necessitam de atendimento de emergência não tendo a prioridade 

nos procedimentos cirúrgicos. O tratamento cirúrgico indicado nem sempre é realizado em 

função de outros pacientes apresentarem riscos de vida, ou por falta do profissional na 

especialidade requerida naquela equipe. Sendo assim, alguns pacientes permaneciam 

ocupando um leito dessa unidade, agravando suas condições clínicas e a complexidade de sua 

patologia e gerando uma super lotação (SERVIÇO DE DOCUMENTAÇÃO MÉDICA DO 

HEGV, 2009). 

Segundo estatísticas fornecidas pelo Grupamento de Socorro de Emergência 

do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, o HEGV é a principal referência 
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dos bairros da Penha, Irajá, Ramos, Parada de Lucas, Ilha do Governador e Ilha do Fundão. 

Em 2007, o total de vítimas atendidas por essa unidade hospitalar devido a causas externas foi 

de 3256 pacientes, sendo 16,6% (533) foram socorridas em áreas em que o HEGV não era a 

principal referência. Em 2008, dos 2999 pacientes atendidos por causas externas 19,5% (567) 

foram encaminhados pelos mesmos motivos, apesar desta unidade hospitalar não ser a 

referência principal (GRUPAMENTO DE SOCORRO DE EMERGÊNCIA DO CORPO DE 

BOMBEIROS RJ, 2009).  

 

6.3  Nova Sede do Instituto Nacional de Traumatologia e 
Ortopedia – Uma Visão de Futuro 

 
 

A expansão da violência, especialmente nas regiões metropolitanas, tem 

influenciado o perfil de morbi-mortalidade da população brasileira. As causas externas - seja 

por acidente ou por agressão – se configuram entre as principais causas de internação no 

Sistema Único de Saúde – SUS, bem como de morte no Brasil.  

O inadequado atendimento ao trauma, por parte dos serviços de saúde, tem 

contribuído para o agravamento dos casos, principalmente aqueles decorrentes das fraturas 

expostas, das fraturas do terço proximal do fêmur no idoso e dos traumatismos raque-medular, 

gerando seqüelas que requerem a realização de procedimentos de alta complexidade em 

ortopedia, onerando ainda mais o sistema de saúde. A partir desse diagnóstico, o INTO vem 

apresentando propostas e projetos às Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde para 

reversão deste quadro. Além disto, vem contribuindo com a implantação e implementação da 

política nacional de traumatologia e ortopedia. As ações do Instituto são executadas através de 

sua unidade hospitalar no Rio de Janeiro e nos demais estados por meio do Projeto 

SUPORTE, que realiza atividades assistenciais cirúrgicas e de ensino (PLANO DIRETOR 

INTO/ 2006-2009).   

O Instituto atualmente é uma das sessenta unidades hospitalares do mundo e 

uma das quatro únicas unidades do país que possui o certificado de Acreditação Hospitalar 

pela Joint Comission International. 

Sua unidade hospitalar tem a maior participação no atendimento de alta 

complexidade do SUS no País, no Estado e no Município do Rio de Janeiro e de média 
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complexidade no Estado e Município do Rio de Janeiro. Abaixo, informações do DATASUS - 

2005: 

- Alta Complexidade, participação do INTO no: 

• País – 4,3% ; 

• Estado – 58,2% 

• Município – 78,8%. 

 

O conhecimento acumulado pelo INTO na especialidade, no que diz 

respeito à compreensão da situação de saúde decorrente das doenças e agravos do sistema 

músculo-esquelético e da atenção em traumatologia e ortopedia permite que suas atividades 

possam ser ampliadas com o objetivo de abarcar maiores responsabilidades com a assistência 

direta - por meio da ampliação da oferta de serviços com relação ao elenco de procedimentos 

disponíveis – bem como nas áreas de pesquisa e ensino. 

Apesar da importante participação do INTO no atendimento do SUS, a 

estrutura da sua unidade hospitalar, composta por 127 leitos de enfermaria, 15 de CTI, sete 

salas de cirurgia e 15 consultórios, é insuficiente para fazer frente à demanda que procura a 

unidade. Mesmo realizando 88.000 consultas/ano e 5.200 cirurgias/ano, o Instituto possui uma 

fila de espera para procedimentos cirúrgicos com 20.000 pacientes diagnosticados e 

recadastrados. Tal fila é alimentada em média com 530 novos pacientes por mês. O número 

de pacientes inscritos não é maior, em função da limitação da oferta das consultas de 

ambulatório com os especialistas, que são os responsáveis pelo diagnóstico e inclusão dos 

pacientes na fila (RELATÓRIO DE GESTÃO/INTO, 2007). 

Nas especialidades de quadril, joelho e coluna, e nos casos de infecções 

ósteo-articulares a espera para alguns procedimentos pode chegar a cinco anos. 

Não obstante a fila de espera do Estado do Rio de Janeiro, o INTO é 

responsável pelo atendimento e tratamento, na sua unidade hospitalar, de pacientes oriundos 

de outros estados da federação; estes pacientes apresentam doenças que necessitam tratamento 

de alta complexidade e por não existir oferta, ou acesso difícil em suas respectivas regiões, 

são encaminhados ao INTO. Estes pacientes, na sua maioria, não têm sequer previsão do 

tempo de espera para realização de seus procedimentos cirúrgicos em seus locais de origem.  
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Nesse sentido iniciou-se um processo de reformulação de seu projeto 

institucional, com a finalidade de ampliar e diversificar seu escopo de trabalho. 

A escolha desta alternativa partiu das premissas de que cabe ao Estado a 

promoção, a proteção e a recuperação da saúde do cidadão, de acordo com o artigo 196 da 

Constituição Federal de 1988; e de que o INTO como uma unidade pública federal de amplo 

conhecimento na especialidade, pode cumprir adequadamente essa missão na sua área de 

atuação. 

A opção pela expansão do INTO está embasada na capacidade gerencial, 

técnica e operacional da unidade e visa aumentar a oferta de serviços com relação à 

quantidade de procedimentos disponíveis e também oferecer serviços novos para dar conta 

das situações anteriormente descritas. 

Na discussão das alternativas técnicas avaliadas, cabe mencionar que foram 

considerados os aspectos (PLANO DIRETOR, 2006/2009): 

Econômicos – redução do gasto com alta complexidade decorrente de 

seqüelas provocadas pelo atendimento inicial inadequado, na rede de serviços; 

Éticos – compromisso com a população na prestação dos serviços de 

qualidade de atenção à saúde; 

Técnicos – qualificação do corpo clínico; e. 

Estratégicos – redução da morbi-mortalidade por doenças e agravos 

relacionados à especialidade.  

No ano de 2005 foram realizadas ações no sentido de viabilizar novas 

instalações físicas para o INTO que permitissem a concretização desse novo objetivo 

institucional. Entre várias possibilidades foi identificado o prédio desativado da antiga sede do 

Jornal do Brasil e em abril de 2005 houve a desapropriação do imóvel pela União. 

O local que abrigará a nova sede do INTO, é de fácil acesso para a 

população que recorre à unidade, uma vez que o imóvel encontra-se situado no início da 

Avenida Brasil – local estratégico, onde confluem várias vias provenientes do próprio 

município do Rio de Janeiro, da região metropolitana e de outras localidades do Estado. O 

local também é próximo ao aeroporto internacional do Rio de Janeiro. Além disso, o prédio 

desapropriado possui uma estrutura arquitetônica passível de adequação às características de 

uma unidade hospitalar, por apresentar grandes vãos livres. A região possui suprimento 

adequado de água, luz, gás, e rede de telefonia. O prédio desapropriado pelo decreto 
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presidencial tem uma estrutura privilegiada para ser adequado às características de uma 

unidade hospitalar, devido aos vãos livres dos andares e a existência de elevadores de carga 

(adaptável para pacientes). Há condições extremamente favoráveis para a instalação de uma 

grande emergência referenciada, com fácil acesso às ambulâncias.  

A área física do prédio era insuficiente para abrigar o ambulatório, o centro 

de reabilitação e os laboratórios de pesquisa; então em maio de 2006, após negociações, 

ocorreu a concessão de uso ao INTO de terreno contíguo ao imóvel desapropriado da 

Companhia de Docas do Rio de Janeiro, para construção de edificação anexa, integrante da 

nova sede. 

No desenho do projeto há a ampliação da oferta de procedimentos e a 

disponibilização de novos serviços de atenção à saúde, de pesquisa e desenvolvimento 

tecnológico e de ensino na área de ortopedia, traumatologia e reabilitação. 

Além disso, consta do projeto a ampliação das ações de assessoria ao 

Ministério da Saúde, como a de estruturação de centros de ortopedia e traumatologia nos 

estado, liderada pelo Projeto Suporte, e de programas de promoção da saúde e prevenção de 

doenças e agravos na especialidade. 

Com a revitalização da área portuária, a realização da Copa do Mundo de 

futebol em 2014 no Brasil e dos Jogos Olímpicos em 2016 na cidade do Rio de Janeiro, a 

localização da nova sede do INTO torna-se estratégica, uma vez que o Novo INTO já consta 

nos planos governamentais para apoiar a realização destes eventos no Rio de Janeiro, cujo 

impacto é mundial. Vale ressaltar que a nova sede contará com um espaço para reabilitação de 

alto nível com condições de dar suporte aos atletas destas competições. 

Nesse contexto, a possibilidade de mudança do INTO para uma nova 

estrutura irá permitir (RELATÓRIO DE GESTÃO/INTO, 2007):  

• Disponibilizar 288 leitos (44 leitos de terapia intensiva)  

• Ampliar o número de consultórios de 14 para 60.  

• Passar de 5.000 para 20.000 cirurgias /ano 

• Programar modalidades alternativas de atenção hospitalar, como 

hospital-dia e cirurgia ambulatorial.  

• Reduzir o tempo de espera da fila para cirurgia de 36 para 12 meses 
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• Ampliar o Banco de Tecidos, possibilitando o atendimento de até 50% 

da demanda nacional; 

• Ampliar o número de cirurgias de alta complexidade e transplante 

ósseo; 

• Quadruplicar o número de bolsas de residência em conjunto com os 

Estados da Região Norte/Nordeste.  

• Criar o Laboratório de Análise de Implantes Ortopédicos·  

• Criar o Laboratório de Cirurgia Artroscópica,   

• Criar o Centro de Treinamento a Distância de Cirurgias Ortopédicas 

(transmissão ao vivo interativa para qualquer lugar do país). 

 



 73

 

7. CONCLUSÕES 
 
 

A partir do modelo de avaliação em saúde de Contandriopoulos (1997), foi 

proposto um modelo modificado, para avaliar a assistência do trauma ortopédico, com o 

objetivo de formular um fluxo de atendimento mais efetivo a estes pacientes. 

Concluiu-se que, entre todos os estrangulamentos encontrados, os de maior 

impacto são representados pela ausência de regulação por uma central, e de gestão do 

processo de trabalho após a entrada do paciente em uma unidade hospitalar. 

Alguns itens aparecem como fundamentais para o sucesso de um projeto 

com estas características: clareza de objetivos, profissionalização dos gestores e mudanças no 

gerenciamento das organizações, desenvolvimento e capacitação dos recursos humanos, 

planejamento e “benchmarking”, avaliação de desempenho e liderança comunicativa. 

Os nós críticos (estrangulamentos) observados são: falta de profissionais 

com o perfil adequado no mercado; gestão e gerência burocratizadas; falta de motivação dos 

profissionais para mudanças; excesso de demanda assistencial (dificultando o planejamento 

para mudanças e restringindo-o a apagar os incêndios do dia-a-dia); visão restrita e limitada 

dos profissionais de saúde no que se refere à vigilância em saúde, integralidade e concepção 

ampliada do processo saúde/doença; e deficiência na construção da intersetorialidade entre 

municípios vizinhos. 

A nova proposta de assistência é baseada na avaliação de saúde do modelo 

de Contandriopoulos (1997) visando adequações e soluções possíveis para melhoria da 

complexa dificuldade de implantação total e efetiva do sistema de saúde atual. 

Em relação à análise de estratégica da intervenção proposta, não há qualquer 

dúvida da pertinência da mesma, uma vez que o impacto da situação problema atinge tanto a 

qualidade de vida do cidadão, como os cofres públicos através da previdência social, ou seja, 

a solução do problema nada mais é do que a obrigação do Estado no cumprimento da 

constituição.  

Quanto à análise da intervenção o aumento da resolutividade numérica, 

mostra que os recursos foram utilizados de forma adequada, produzindo serviços e alcançando 

o objetivo de ampliação da assistência ao trauma ortopédico. Neste ponto devemos lembrar 

que os resultados são compostos de serviços de suporte, como exames diagnósticos e 

complementares, estrutura física, sendo correspondentes aos produtos intermediários. Quando 
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estes produtos intermediários são associados às contribuições dos profissionais de saúde, são 

alcançados os serviços clínicos, que representam os resultados primários. A associação dos 

produtos intermediários com os resultados primários constitui o tratamento, ou seja, o 

resultado final, o objetivo a ser alcançado pela intervenção. 

A análise de produtividade nos mostra como os recursos foram utilizados 

para atingir os objetivos desejados, que neste caso está representado pelo considerável 

aumento no número de procedimentos cirúrgicos ortopédicos realizados no HEGV. 

A partir da análise realizada do fluxo de atendimento ao trauma ortopédico, 

o novo fluxo proposto teve a intenção de incluir aspectos abrangentes com os preceitos do 

SUS. 

É preciso ressaltar que o ambiente do trabalhador em saúde no serviço 

público é composto por diferentes fatores complicadores, como: condições estruturais e 

materiais mínimos e ausência de perspectiva profissional, devido principalmente a escolhas 

pessoais e profissionais que se vê obrigado a realizar diariamente, com imposições e 

constrangimentos pessoais e ao cliente e conseqüente perda da qualidade do trabalho e 

endurecimento do ambiente com sérios prejuízos à humanização das relações interpessoais. 

Durante a análise da intervenção, ficou clara a necessidade da gestão dos 

conflitos, para que a gestão do processo tivesse sucesso, com conseqüente aumento da 

produtividade e diminuição de custo social para os usuários. 

Podemos considerar como custo social todas as alterações que ocorrem com 

um paciente que ao sofrer um trauma precisa conviver. Inicialmente, o afastamento do 

trabalho para o tratamento, que se adequado, será temporário e com prejuízos administráveis. 

É preciso, no entanto, avaliar os inúmeros casos que por falta de estruturação adequada da 

rede de saúde não recebem o tratamento em tempo hábil, levando a uma recuperação mais 

longa e em alguns casos com seqüelas limitantes. Nestes casos, se o indivíduo é um 

profissional autônomo ou está empregado com seus direitos assegurados, ficará como 

beneficiário do sistema previdenciário, que como é de conhecimento público já se encontra 

saturado.  

Acrescidos a estes fatos, muitos destes pacientes que possuíam autonomia 

para cuidar de suas necessidades básicas passam a ser dependentes de um cuidador, e este se 

era produtivo, agora tem que abandonar o trabalho remunerado para cuidar do seu familiar, 

diminuindo assim a renda familiar. Estes são alguns dos pontos que formam o enorme custo 

social, que compreende o custo para a sociedade e para a própria vida do cidadão.  
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Dentre os estrangulamentos da rede de atenção ao trauma ortopédico foram 

evidenciados pós-intervenção: 

 

1)  Falta de informação tanto dos usuários, quanto das equipes que 

prestam serviço às vítimas de traumas nas centrais de regulação 

(SAMU e leitos do estado), como dos próprios profissionais de 

saúde das diversas Unidades. Não há qualquer sinergismo ou 

interação entre os diferentes níveis de assistência. 

 
2)  Inexistência de regulação referente a leitos do trauma 

ortopédico. 
 
3)  Gerenciamento do processo de trabalho nas unidades de 

emergência nulo. A demanda que não é prontamente atendida, 

na grande maioria das vezes agrava suas condições clínicas, sem 

qualquer acompanhamento. Nos casos em que há orientação da 

família, esta faz o papel da regulação, que deveria ser realizado 

pela central. 

 
4)  Não há integração entre a central de regulação de leitos estadual 

e a do SAMU, o que causa, por vezes, uma verdadeira 

“peregrinação” das ambulâncias pela cidade. 

   
A gestão das práticas de saúde enfrenta um desafio constante quando está 

voltada para a promoção da saúde, para políticas de atenção integral e para as necessidades de 

saúde da população, partindo de equipes competentes ou potencializadas. Sendo assim, torna-

se fundamental desenvolver uma dimensão que explore novas perspectivas para a gestão de 

saúde, com intuito de torná-las mais eficazes e efetivas, através da universalização real do 

acesso, da adoção de melhores práticas que estejam apoiadas na interconectividade do sistema 

de saúde. 

Com os resultados apresentados, observamos que a gestão do processo de 

assistência ao trauma ortopédico, por si só aumentou a oferta e produtividade da unidade 

avaliada. Esse fato se acrescido de uma central de regulação atuante e com acordos de 

cooperação entre as três esferas de governo, poderá mudar o rumo e o futuro desses pacientes 

e da rede de atenção à saúde no Estado do Rio de Janeiro. 
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Diante do reconhecimento da gravidade e complexidade do problema, 

gestores de saúde não podem ser apenas espectadores, limitando suas instituições ao 

tratamento físico do cliente sem abordá-lo de forma mais ampla para chegar a soluções 

exeqüíveis e em real ajudar as pessoas e a sociedade a combatê-lo. Atuar em rede de produção 

de saúde é uma aposta na indissociabilidade entre os modos de gerir os processos de trabalho 

de atenção à saúde da sociedade, visando à produção de saúde como um processo holístico 

que envolve também aspectos políticos e sociais. Ao planejar, direcionar e compartilhar 

estratégias e métodos de articulação e ações, podendo-se efetivamente potencializar a garantia 

de atenção integral e resolutiva.  Torna-se necessário, propor às diferentes equipes o desafio 

de superar os limites e experimentar novas formas de organização dos serviços e novos modos 

de produção e dessa forma operar com o princípio de transversalidade para consolidar redes, 

vínculos e a co-responsabilização entre gestores, trabalhadores e usuários de serviços de 

saúde.  
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8. RECOMENDAÇÕES 
 
 

Na rede de saúde, a integração de todos os elementos desta, como integração 

funcional, clínica, de cuidados, normativa e sistêmica, é o que a torna capaz de ser 

sustentável, também os princípios organizacionais devem ter coerência com o projeto local, e 

só terão sucesso se estiverem atrelados à governança e ao ato normativo institucionalizado. 

Do ponto de vista estratégico torna-se necessário considerar alguns fatores 

que possam facilitar a integração e o fortalecimento das redes de saúde, além de agregar 

valores aos processos operacionais.  

Para que sejam atingidos com clareza os objetivos de rede de trabalho em 

saúde é necessário não apenas que cada unidade de saúde determine, programe e comunique 

os serviços que serão prestados individualmente. Mas também que se estimule, se reconheça e 

se valorize a disponibilidade dos diferentes agentes para operar articulações entre os trabalhos 

executados pelas diferentes áreas, construindo assim um consenso quanto a objetivos e 

resultados a serem alcançados e a maneira mais adequada de atingi-los.  

Entre os fatores que devem compor uma rede de atenção à saúde estão 

unidades de saúde com boa estrutura física, com recursos humanos suficientes e equipamentos 

necessários para assistência; gestores capacitados, comprometidos com os preceitos do SUS 

com disponibilidade para desempenhar suas funções; sistemas de informação que facilitem o 

trabalho assistencial, como acesso, referência e contra-referência e regulação; protocolos 

técnicos e assistenciais incorporados pelas equipes, padronizando o trabalho e elevando a 

resolubilidade e controle social efetivo, através da gestão participativa, com a população 

informada de seus direitos e deveres e do trabalho desenvolvido por cada unidade. 

O alcance desta situação ideal passa necessariamente pelo gerenciamento 

das organizações de modo coletivo, com valorização do usuário, influenciando a 

implementação de políticas de educação permanente em saúde do SUS, que está centrado na 

aprendizagem com foco no processo de trabalho, além de avaliação crítica realizada pelos 

trabalhadores, a partir do momento que estes se incorporam ao processo como instrumentos 

de mudança. 

Outro fator que não pode ser considerado como de menor importância diz 

respeito à regulação, cuja situação ideal envolveria uma atenção básica qualificada e 
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resolutiva, respeitando os princípios de integralidade e humanização, de forma a evitar 

referenciamento desnecessário ou inadequado a outros níveis de complexidade. 

O fortalecimento da regulação passa por criar ou adequar o suporte logístico 

para o trabalho em rede, sendo necessário elaborar um plano de informática para ser utilizado 

como suporte para a conectividade entre os pontos da rede e para a implantação de sistemas 

que permitam a identificação dos usuários e regulação do conjunto das atividades de saúde 

executadas. Um grande avanço na qualidade, otimização e agilização do atendimento seria 

viabilizar os prontuários eletrônicos em todos os pontos da rede. Apesar de ser uma medida a 

longo prazo, tudo indica que sua implantação deverá ser menos complexa devido à evolução 

permanente dos conhecimentos e aplicativos de informática. 

A rede de serviços deve definir suas portas de entrada; classificar o acesso 

por ordem cronológica e de risco; oferecer atendimento adequado às necessidades do usuário; 

racionalizar tanto a oferta de serviços como a incorporação tecnológica; definir linhas de 

cuidado; integrar sistemas de informação; permitir aos profissionais, acesso aos prontuários e 

exames de forma integrada e informatizada; estabelecer hierarquia de complexidade de 

serviços, através de organização de referências e contra-referências. 

Se considerarmos o funcionamento da atenção à saúde em forma de rede, 

privilegiando fluxos de atendimento pré-estabelecidos e com o conhecimento tanto dos 

profissionais de saúde como dos usuários do sistema, a efetiva participação de uma central de 

regulação será determinante para o atendimento adequado da demanda. 

Torna-se imprescindível pensar no resgate da profissionalização, do orgulho 

e da valorização do trabalho que podem ser usados como ferramenta à negociação entre 

profissionais e gerencias com definições de qualidade que serão a base para implementar 

mecanismos de avaliação e controle da qualidade técnica do cuidado. 

Deve ser ressaltado que a compreensão dos processos de trabalho que 

ocorrem na ponta do sistema, como o cuidado clínico inserido na esfera da clínica e da 

promoção de saúde, e a regulação no campo da administração e gestão, podem proporcionar 

as mudanças necessárias para superação das fragmentações pelos gestores, estimulando as 

lideranças comunicativas.  

Descrever as condições ideais para o funcionamento adequado do sistema 

proposto é a meta a ser alcançada, mesmo que para a atualidade, esta seja utópica.  

Do ponto de vista operacional, alguns pontos são fundamentais para o bom 

funcionamento de qualquer unidade: 
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 -A identificação das principais necessidades assistenciais dos usuários, 

através da demanda reprimida e de indicadores de produção; a oferta de serviços de qualidade 

compatíveis com as necessidades do usuário; as equipes técnicas preparadas para desenvolver 

atividades de regulação, como avaliação, controle e auditoria, com infra-estrutura e condições 

de trabalho. Além disso, é necessária a utilização de protocolos técnicos e operacionais 

institucionalizados para a organização dos processos de atendimento, fluxos e 

referenciamento de usuários. 

- Gerenciamento do processo de trabalho desde a internação até a alta 

hospitalar, definindo protocolos institucionais e treinamento dos profissionais para que estes 

protocolos sejam seguidos. Além disso, se faz necessário que a alta direção apóie e garanta 

suporte nas decisões tomadas de acordo com os protocolos estabelecidos. 

Capacitação permanente dos profissionais de cada unidade tanto do ponto de 

vista assistencial como gerencial, visando o aprimoramento de técnicas e conceitos para que 

sejam repassados aos mais jovens para que não haja interrupção no processo de trabalho na 

eventual falta de algum funcionário. 

- Criar benefícios/ estímulos aos profissionais já que não basta apenas 

qualificar os profissionais para prestarem um bom atendimento. Vivemos em uma sociedade 

capitalista onde a remuneração é um grande fator de estímulo. O local de trabalho agradável 

ou uma equipe qualificada ou um ambiente agradável, podem não ser suficientes, a 

remuneração permanece sendo um importante fator na escolha do trabalhador. 

- Em relação ao material permanente as unidades precisam dispor de um 

parque tecnológico que forneça condições para o atendimento da clientela/pacientes e que não 

desgaste/desmotivem os profissionais envolvidos no processo. 

- Instalação de ponto crítico de material de consumo (seringas, agulhas, 

gazes, etc.) e de órteses e próteses (placas e parafusos, etc.), que significa dizer que baseado 

no consumo médio, é possível reconhecer a quantidade crítica, em que deve haver solicitação 

de reabastecimento. Com esta atitude, torna-se possível maior controle do gasto evitando 

concomitantemente o desabastecimento.  

Estas recomendações visam à ampliação deste Projeto Piloto, já que com a 

participação de outras unidades hospitalares, haverá conseqüentemente aumento da capacidade de 

atendimento ao trauma ortopédico, especialmente de média e baixa complexidade.  

Este estudo não tem a pretensão de esgotar todo o conteúdo deste tema ou propor 

que esta metodologia seja a mais adequada, e sim, despertar nos gestores o interesse e a colaboração 

para tornar o sistema de atenção à saúde uma realidade compatível com o seu papel.



 80

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
ALECIAN, S. & FOUCHER, D. Guia de Gerenciamento no Setor Público. Rio de Janeiro: 

Revan; Brasília, DF: ENAP, 2001.  

 

BAPTISTA, T.W.S. História das Políticas de Saúde no Brasil: A Trajetória do Direito à 

Saúde. In: Matta, G.C.. Pontes, Al. (org). Políticas de Saúde: A Organização e a 

Operacionalização do Sistema único de Saúde. 1ª edição. Rio de Janeiro: Epsjv/ Fiocruz, 2007 

v. 3 pág 29/60. 

 

BRITTO, J.N. Cooperação Interindustrial e Redes de Empresas. In: KUPFER, D. e 

HASENCLEVER, L. Economia Industrial: fundamentos teóricos e práticas no Brasil. 

Rio de Janeiro: Campus, 2002. 

 

CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa & DOMITTI, Ana Carla. Apoio matricial e equipe de 

referência: uma metodologia para gestão do trabalho interdisciplinar em saúde. Cad. 

Saúde Pública, 2007. Disponível em: www.saude.sc.gov.br > acesso em 08.set.2009. 

 

CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE. A formação e o 

Desenvolvimento de Trabalhadores do SUS. In: Programa de Informação e Apoio Técnico 

às Equipes Gestores Estaduais do SUS. Gestão do Trabalho na Saúde. Vol.5. 1ª Edição. 

Brasília: CONASS, 2007. 

 

CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE. O Desafio da Gestão Pública 

numa Conjuntura de Mudança na Relação Estado – Sociedade: A Gestão do Trabalho 

em Pauta.In: Programa de Informação e Apoio Técnico às Equipes Gestores Estaduais do 

SUS. Gestão do Trabalho na Saúde. Vol.5. 1ª Edição. Brasília: CONASS, 2007. 

 

CONTANDRIOPOULOS, A. P. Avaliação na Saúde: Conceitos e Métodos. In: Avaliação 

em Saúde: dos modelos conceituais à prática na análise da implantação de programas. Rio de 

Janeiro: FIOCRUZ, 1997. 

 



 81

FERLA, Alcinto. Um Olhar sobre Práticas Avaliativas em Descentralização do Sistema 

de Saúde: Construindo uma abordagem analítica para atuação em rede. In: Gestão em 

Redes. Práticas de Avaliação, Formação e Participação na Saúde. Rio de Janeiro: CEPESC – 

IMS-UERJ – ABRASCO, 2006. 

 

FLEURY, Sonia. Gestão de Redes. A estratégia de regionalização da política de Saúde. 

Rio de janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2007. 

 

GADELHA, Carlos. Complexo da Saúde. Estrutura, Dinâmica e Articulação da Política 

Industrial e Tecnológica com a Política de Saúde, In: Estudo de Competitividade por 

Cadeias Integradas no Brasil: Impactos das zonas de livre comércio. 2002.  

 

GADELHA, Carlos. Desenvolvimento, complexo industrial da saúde e política. In: Revista 

de Saúde Pública. Rio de Janeiro. 2006. 

 

HARTZ, Z. M. A. (organizadora). Avaliação em saúde: dos modelos conceituais à prática 

na análise da implantação de programas. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 1997. 

 

INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA. Plano Diretor, 2006 e 

2009. Disponível em: www.into.saude.gov.br > acesso em 14.mai.2009. 

 

INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA. Relatório de Gestão, 

2007. Disponível em: www.intonline.com.br > acesso em 14.mai.2009. 

 

LIMA, Sheyla M. L.. O Contrato de gestão e a conformação de modelos gerenciais para 

as organizações hospitalares públicas. Revista de Administração Pública, FGV, Rio de 

janeiro, vol.30, n° 5, set/out./1996. 

 

MINAYO, Maria Cecília et al. Mudança: Conceito Chave para Intervenções Sociais e 

para Avaliação de Programas. In: Avaliação por Triangulação de Métodos. Rio de Janeiro: 

FIOCRUZ, 2005. 

 

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. Informações Estatísticas Relativas à Segurança 

e Saúde Ocupacional, Tabelas - Auxílios-doença acidentários e previdenciários segundo os 



 82

códigos da Classificação Internacional de Doenças - CID-10, anos de 2007, 2008 e 2009. 

Disponível em: www.mpas.gov.br/> acesso em 06.ago.2009. 

 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. CURSO BÁSICO DE REGULAÇÃO, CONTROLE, 

AVALIAÇÃO E AUDITORIA DO SUS – Departamento de Regulação, Avaliação e 

Controle da Secretaria de Atenção à Saúde.  1ª Edição - Brasília, 2005. 

 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Política Nacional de Atenção às Urgências – Coordenação-

Geral de Urgência e Emergência. 3ª Edição - Brasília, 2006.  Disponível em: 

http://portal.saude.gov.br/ > acesso em 8.jun.2009. 

 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. SUS – 15 anos de implantação: Desafios e Propostas para sua 

Consolidação/Ministério da Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 2003. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes > acesso em 19.mai.2009. 

 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. REDES DE PRODUÇÃO DE SAÚDE. SECRETARIA DE 

ATENÇÃO À SAÚDE, POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO 

E GESTÃO DO SUS – Brasília, 2009. 

 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE. Portarias. 

Disponível em: http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2006/GM/GM-399.htm> 

acesso em 19.mai.2009. 

 

MINTZBERG, Henry, QUINN, James. O Contexto Profissional. In: O Processo da 

Estratégia. Suderland Cook, Porto Alegre, cap. 11, Terceira edição, 2001. 

 

MOTTA, Paulo Roberto. A Transformação Organizacional. A Teoria e a Prática de 

Inovar. Cap. 6. Rio de Janeiro: Qualitymark,1997. 

 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. LEI Nº 

8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. Disponível em: www. planalto.gov.br/ccivil > 

acesso em 19.mai.2009. 

 



 83

RIVERA, Francisco, J.U.. Análise Cultural e Gestão Estratégica: Elementos Teóricos _ 

Metodológicos. Rio de Janeiro, 2005. 

 

RIVERA, Francisco, J. U., ARTMANN, Elizabeth. Planejamento e Gestão em saúde: 

flexibilidade metodológica e agir comunicativo. Ciência Saúde Coletiva vol 4 (2). Rio de 

Janeiro, 1999. 

 

ROCHA, Cristianne. As Redes em Saúde: entre limites e possibilidades. In: Fórum 

Nacional em Redes de Saúde. Organização Pan-Americana de Saúde. Belo Horizonte, 2005. 

 

SANTANA, José. A Gestão do Trabalho nos Estabelecimentos de Saúde: Elementos para 

uma proposta. Brasília, 1993. 

 

SANTANA, José. Desafios para as Redes no Campo da Saúde. In: Fórum Nacional em 

Redes de Saúde. Organização Pan-Americana de Saúde. Belo Horizonte, 2005. 

 

SCATENA, J.H.G., TANAKAO. Y. Os instrumentos Normalizadores (NOB), no Processo 

de Descentralização da Saúde. In: Saúde e Sociedade 10(2): 47-74, São Paulo. Aug./Dez 

2001. 

 

SCHRAMM, J.M.A. & colaboradores.  Transição epidemiológica e o estudo de carga de 

doença no Brasil. FIOCRUZ – ENSP, Rio de Janeiro, 1998. Disponível em: 

www.saude.es.gov.br> acesso em 10.ago.2009.  

 

SILVA, SILVIO. F. Redes de Atenção à  saúde: modelos e diretrizes operacionais.In:  Redes 

de atenção à saúde no SUS. Campinas: Conasems, 2008. 

 

TREVISAN, Leonardo, JUNQUEIRA, Luciano. Construindo o "Pacto de Gestão" no SUS: Da 

Descentralização Tutelada à Gestão em Rede. In: Ciências e Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 

2007. 

 

VIANNA, Ana Luiza. O SUS e as Novas Práticas de Avaliação para Gestão em Redes: é 

possível conciliar a visão clássica com as novas práticas. In: Gestão em Redes. Práticas de 



 84

Avaliação, Formação e Participação na Saúde. Rio de Janeiro: CEPESC – IMS-UERJ – 

ABRASCO, 2006. 

 

ZECKERMAN, J. D. & col. Postoperative complications and mortality associated with 

operative delay in older patients who have a fracture of hip. In: The Journal of Bone & 

Joint Surgery. New York, 1995. 



 85

 

ANEXOS 

 
 

ANEXO 1 

Lei Orgânica de Saúde nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. 

 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 
 

LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. 

Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e 

o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

 

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 

Art. 1º Esta lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados 

isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou 

jurídicas de direito Público ou privado. 

TÍTULO I 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 
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§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de 

políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de 

outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso 

universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e 

recuperação. 

§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da 

sociedade. 

Art. 3º A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, 

a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o 

transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da 

população expressam a organização social e econômica do País. 

Parágrafo único. Dizem respeito também à saúde as ações que, por força do disposto 

no artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e à 

coletividade condições de bem-estar físico, mental e social. 

 

TÍTULO II 

DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 

Art. 4º O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas 

federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações 

mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS). 

§ 1º Estão incluídas no disposto neste artigo as instituições públicas federais, 

estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de 

insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de 

equipamentos para saúde. 

§ 2º  A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em 

caráter complementar. 
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CAPÍTULO I 

DOS OBJETIVOS E ATRIBUIÇÕES 

Art. 5º São objetivos do Sistema Único de Saúde SUS: 

I  -   a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da 

saúde; 

II -   a formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico 

e social, a observância do disposto no § 1º do art. 2º desta lei; 

III - a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e 

recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das 

atividades preventivas. 

Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS): 

I - a execução de ações: 

a) de vigilância sanitária;  
b)  de vigilância epidemiológica; 
c)  de saúde do trabalhador; e 
d)  de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica; 

II -  a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento 

básico; 

III -  a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde; 

IV -  a vigilância nutricional e a orientação alimentar; 

V - a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho; 
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VI - a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e 

outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção; 

VII -  o controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para 

a saúde; 

VIII -  a fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano; 

IX -  a participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e 

utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos; 

X - o incremento, em sua área de atuação, do desenvolvimento científico e 

tecnológico; 

XI -  a formulação e execução da política de sangue e seus derivados. 

§ 1º Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, 

diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários 

decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação 

de serviços de interesse da saúde, abrangendo: 

I -  o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com 

a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo; 

e 

II -  o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente 

com a saúde. 

§ 2º Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que 

proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer 

mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou 

coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e 

controle das doenças ou agravos. 

§ 3º Entende-se por saúde do trabalhador, para fins desta lei, um conjunto de 

atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e 

vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim 
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como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos 

aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho, abrangendo: 

I-  assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de 

doença profissional e do trabalho; 

II-  participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), em 

estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde 

existentes no processo de trabalho; 

III-  participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), da 

normatização, fiscalização e controle das condições de produção, extração, 

armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de substâncias, de 

produtos, de máquinas e de equipamentos que apresentam riscos à saúde do 

trabalhador; 

IV-  avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde; 

V-  informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical e às empresas 

sobre os riscos de acidentes de trabalho, doença profissional e do trabalho, bem 

como os resultados de fiscalizações, avaliações ambientais e exames de saúde, 

de admissão, periódicos e de demissão, respeitados os preceitos da ética 

profissional; 

VI - participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do 

trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas; 

VII-  revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de 

trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais; e 

VIII-  a garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer ao órgão competente a 

interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo ambiente de trabalho, 

quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos 

trabalhadores. 
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CAPÍTULO II 

DOS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES 

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou 

conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de 

acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo 

ainda aos seguintes princípios: 

I-  universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de 

assistência; 

II-  integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das 

ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para 

cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; 

III-  preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e 

moral; 

IV-  igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer 

espécie; 

V-  direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde; 

VI-  divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua 

utilização pelo usuário; 

VII-  utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação 

de recursos e a orientação programática; 

VIII-  participação da comunidade; 

IX-  descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de 

governo: 

a)  ênfase na descentralização dos serviços para os municípios; 

b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde; 
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X-  integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento 

básico; 

XI-  conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de 

serviços de assistência à saúde da população; 

XII-  capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência; e 

XIII-  organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para 

fins idênticos. 

CAPÍTULO III 

Da Organização, da Direção e da Gestão 

Art. 8º As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja 

diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão 

organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade 

crescente. 

Art. 9º  A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 

198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo pelos 

seguintes órgãos: 

I-  no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde; 

II-  no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de 

Saúde ou órgão equivalente; e 

III-  no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão 

equivalente. 

Art. 10. Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e 

os serviços de saúde que lhes correspondam. 

§ 1º Aplica-se aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção 

única, e os respectivos atos constitutivos disporão sobre sua observância. 
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§ 2º No nível municipal, o Sistema Único de Saúde (SUS), poderá organizar-se em 

distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas 

para a cobertura total das ações de saúde. 

Art. 11. (Vetado). 

Art. 12. Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho 

Nacional de Saúde, integradas pelos Ministérios e órgãos competentes e por 

entidades representativas da sociedade civil. 

Parágrafo único. As comissões intersetoriais terão a finalidade de articular políticas 

e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva 

áreas não compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS). 

Art. 13. A articulação das políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais, 

abrangerá, em especial, as seguintes atividades: 

I-  alimentação e nutrição; 

II-  saneamento e meio ambiente; 

III-  vigilância sanitária e farmacoepidemiologia; 

IV-  recursos humanos; 

V-  ciência e tecnologia; e 

VI-  saúde do trabalhador. 

Art. 14. Deverão ser criadas Comissões Permanentes de integração entre os serviços de saúde 

e as instituições de ensino profissional e superior. 

Parágrafo único. Cada uma dessas comissões terá por finalidade propor prioridades, 

métodos e estratégias para a formação e educação continuada dos 

recursos humanos do Sistema Único de Saúde (SUS), na esfera 

correspondente, assim como em relação à pesquisa e à cooperação 

técnica entre essas instituições. 
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CAPÍTULO IV 

DA COMPETÊNCIA E DAS ATRIBUIÇÕES 

SEÇÃO I 

DAS ATRIBUIÇÕES COMUNS 

Art. 15. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito 

administrativo, as seguintes atribuições: 

I-  definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e de fiscalização 

das ações e serviços de saúde; 

II-  administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada 

ano, à saúde; 

III-  acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população e 

das condições ambientais; 

IV -  organização e coordenação do sistema de informação de saúde; 

V -  elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade e 

parâmetros de custos que caracterizam a assistência à saúde; 

VI -  elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade 

para promoção da saúde do trabalhador; 

VII -  participação de formulação da política e da execução das ações de 

saneamento básico e colaboração na proteção e recuperação do meio 

ambiente; 

VIII -  elaboração e atualização periódica do plano de saúde; 

IX -  participação na formulação e na execução da política de formação e 

desenvolvimento de recursos humanos para a saúde; 

X -  elaboração da proposta orçamentária do Sistema Único de Saúde (SUS), de 

conformidade com o plano de saúde; 
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XI -  elaboração de normas para regular as atividades de serviços privados de 

saúde, tendo em vista a sua relevância pública; 

XII -  realização de operações externas de natureza financeira de interesse da saúde, 

autorizadas pelo Senado Federal; 

XIII -  para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, 

decorrentes de situações de perigo iminente, de calamidade pública ou de 

irrupção de epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa 

correspondente poderá requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais 

como de jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização; 

XIV -  implementar o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados; 

XV -  propor a celebração de convênios, acordos e protocolos internacionais 

relativos à saúde, saneamento e meio ambiente; 

XVI -  elaborar normas técnico-científicas de promoção, proteção e recuperação da 

saúde; 

XVII -  promover articulação com os órgãos de fiscalização do exercício profissional 

e outras entidades representativas da sociedade civil para a definição e 

controle dos padrões éticos para pesquisa, ações e serviços de saúde; 

XVIII -  promover a articulação da política e dos planos de saúde; 

XIX -  realizar pesquisas e estudos na área de saúde; 

XX -  definir as instâncias e mecanismos de controle e fiscalização inerentes ao 

poder de polícia sanitária; 

XXI - fomentar, coordenar e executar programas e projetos estratégicos e de 

atendimento emergencial. 
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SEÇÃO II 

DA COMPETÊNCIA 

Art. 16. A direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete: 

I -  formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição; 

II -  participar na formulação e na implementação das políticas: 

a)  de controle das agressões ao meio ambiente; 
b)  de saneamento básico; e 
c)  relativas às condições e aos ambientes de trabalho; 

III -  definir e coordenar os sistemas: 

a)  de redes integradas de assistência de alta complexidade; 
b)  de rede de laboratórios de saúde pública; 
c)  de vigilância epidemiológica; e 
d)  vigilância sanitária; 

IV -  participar da definição de normas e mecanismos de controle, com órgão 

afins, de agravo sobre o meio ambiente ou dele decorrentes, que tenham 

repercussão na saúde humana; 

V -  participar da definição de normas, critérios e padrões para o controle das 

condições e dos ambientes de trabalho e coordenar a política de saúde do 

trabalhador; 

VI -  coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica; 

VII -  estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e 

fronteiras, podendo a execução ser complementada pelos Estados, Distrito 

Federal e Municípios; 

VIII -  estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle da qualidade 

sanitária de produtos, substâncias e serviços de consumo e uso humano; 
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IX -  promover articulação com os órgãos educacionais e de fiscalização do 

exercício profissional, bem como com entidades representativas de formação 

de recursos humanos na área de saúde; 

X -  formular, avaliar, elaborar normas e participar na execução da política 

nacional e produção de insumos e equipamentos para a saúde, em articulação 

com os demais órgãos governamentais; 

XI -  identificar os serviços estaduais e municipais de referência nacional para o 

estabelecimento de padrões técnicos de assistência à saúde; 

XII -  controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para 

a saúde; 

XIII -  prestar cooperação técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios para o aperfeiçoamento da sua atuação institucional; 

XIV -  elaborar normas para regular as relações entre o Sistema Único de Saúde 

(SUS) e os serviços privados contratados de assistência à saúde; 

XV -  promover a descentralização para as Unidades Federadas e para os 

Municípios, dos serviços e ações de saúde, respectivamente, de abrangência 

estadual e municipal; 

XVI -  normatizar e coordenar nacionalmente o Sistema Nacional de Sangue, 

Componentes e Derivados; 

XVII -  acompanhar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde, respeitadas 

as competências estaduais e municipais; 

XVIII -  elaborar o Planejamento Estratégico Nacional no âmbito do SUS, em 

cooperação técnica com os Estados, Municípios e Distrito Federal; 

XIX -  estabelecer o Sistema Nacional de Auditoria e coordenar a avaliação técnica e 

financeira do SUS em todo o Território Nacional em cooperação técnica com 

os Estados, Municípios e Distrito Federal. (Vide Decreto nº 1.651, de 1995) 
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Parágrafo único. A União poderá executar ações de vigilância epidemiológica e 

sanitária em circunstâncias especiais, como na ocorrência de 

agravos inusitados à saúde, que possam escapar do controle da 

direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) ou que 

representem risco de disseminação nacional. 

Art. 17. À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete: 

I -  promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações de 

saúde; 

II -  acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de 

Saúde (SUS); 

III -  prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente 

ações e serviços de saúde; 

IV -  coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços: 

a)  de vigilância epidemiológica; 
b)  de vigilância sanitária; 
c)  de alimentação e nutrição; e 
d)  de saúde do trabalhador; 

V -  participar, junto com os órgãos afins, do controle dos agravos do meio 

ambiente que tenham repercussão na saúde humana; 

VI -  participar da formulação da política e da execução de ações de saneamento 

básico; 

VII -  participar das ações de controle e avaliação das condições e dos ambientes de 

trabalho; 

VIII -  em caráter suplementar, formular, executar, acompanhar e avaliar a política 

de insumos e equipamentos para a saúde; 

IX -  identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas 

públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional; 
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X -  coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros, e 

gerir as unidades que permaneçam em sua organização administrativa; 

XI -  estabelecer normas, em caráter suplementar, para o controle e avaliação das 

ações e serviços de saúde; 

XII -  formular normas e estabelecer padrões, em caráter suplementar, de 

procedimentos de controle de qualidade para produtos e substâncias de 

consumo humano; 

XIII -  colaborar com a União na execução da vigilância sanitária de portos, 

aeroportos e fronteiras; 

XIV -  o acompanhamento, a avaliação e divulgação dos indicadores de morbidade e 

mortalidade no âmbito da unidade federada. 

Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete: 

I -  planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir 

e executar os serviços públicos de saúde; 

II -  participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada 

e hierarquizada do Sistema Único de Saúde (SUS), em articulação com sua 

direção estadual; 

III -  participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições 

e aos ambientes de trabalho; 

IV -  executar serviços: 

a) de vigilância epidemiológica; 
b) vigilância sanitária; 
c) de alimentação e nutrição; 
d) de saneamento básico; e 
e) de saúde do trabalhador; 

V -  dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos 

para a saúde; 
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VI -  colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham 

repercussão sobre a saúde humana e atuar, junto aos órgãos municipais, 

estaduais e federais competentes, para controlá-las; 

VII -  formar consórcios administrativos intermunicipais; 

VIII -  gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros; 

IX -  colaborar com a União e os Estados na execução da vigilância sanitária de 

portos, aeroportos e fronteiras; 

X -  observado o disposto no art. 26 desta Lei, celebrar contratos e convênios com 

entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e 

avaliar sua execução; 

XI -  controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde; 

XII -  normatizar complementarmente as ações e serviços públicos de saúde no seu 

âmbito de atuação. 

Art. 19. Ao Distrito Federal competem as atribuições reservadas aos Estados e aos 

Municípios. 

CAPÍTULO V 

DO SUBSISTEMA DE ATENÇÃO À SAÚDE INDÍGENA 

(Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999) 

Art. 19-A. As ações e serviços de saúde voltados para o atendimento das populações 

indígenas, em todo o território nacional, coletiva ou individualmente, obedecerão 

ao disposto nesta Lei. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999) 

Art. 19-B.  É instituído um Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, componente do 

Sistema Único de Saúde – SUS, criado e definido por esta Lei, e pela Lei no 

8.142, de 28 de dezembro de 1990, com o qual funcionará em perfeita 

integração.  (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999) 
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Art. 19-C.  Caberá à União, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema de Atenção 

à Saúde Indígena. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999) 

Art. 19-D.  O SUS promoverá a articulação do Subsistema instituído por esta Lei com os 

órgãos responsáveis pela Política Indígena do País. (Incluído pela Lei nº 9.836, 

de 1999) 

Art. 19-E.  Os Estados, Municípios, outras instituições governamentais e não-

governamentais poderão atuar complementarmente no custeio e execução das 

ações. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999) 

Art. 19-F.  Dever-se-á obrigatoriamente levar em consideração a realidade local e as 

especificidades da cultura dos povos indígenas e o modelo a ser adotado para a 

atenção à saúde indígena, que se deve pautar por uma abordagem diferenciada e 

global, contemplando os aspectos de assistência à saúde, saneamento básico, 

nutrição, habitação, meio ambiente, demarcação de terras, educação sanitária e 

integração institucional. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999) 

Art. 19-G.  O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena deverá ser, como o SUS, 

descentralizado, hierarquizado e regionalizado.(Incluído pela Lei nº 9.836, de 

1999) 

§ 1o  O Subsistema de que trata o caput deste artigo terá como base os Distritos Sanitários 

Especiais Indígenas. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999) 

§ 2o  O SUS servirá de retaguarda e referência ao Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, 

devendo, para isso, ocorrer adaptações na estrutura e organização do SUS nas regiões 

onde residem as populações indígenas, para propiciar essa integração e o atendimento 

necessário em todos os níveis, sem discriminações. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 

1999) 

§ 3o  As populações indígenas devem ter acesso garantido ao SUS, em âmbito local, regional 

e de centros especializados, de acordo com suas necessidades, compreendendo a 

atenção primária, secundária e terciária à saúde. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999) 
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Art. 19-H. As populações indígenas terão direito a participar dos organismos colegiados de 

formulação, acompanhamento e avaliação das políticas de saúde, tais como o 

Conselho Nacional de Saúde e os Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde, 

quando for o caso. (Incluído pela Lei nº 9.836, de 1999) 

 

CAPÍTULO VI 

DO SUBSISTEMA DE ATENDIMENTO E INTERNAÇÃO DOMICILIAR 

(Incluído pela Lei nº 10.424, de 2002) 

Art. 19-I. São estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o atendimento domiciliar 

e a internação domiciliar. (Incluído pela Lei nº 10.424, de 2002) 

§ 1o  Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se, 

principalmente, os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, 

psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral dos 

pacientes em seu domicílio. (Incluído pela Lei nº 10.424, de 2002) 

§ 2o  O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes 

multidisciplinares que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e 

reabilitadora. (Incluído pela Lei nº 10.424, de 2002) 

§ 3o  O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação 

médica, com expressa concordância do paciente e de sua família. (Incluído pela Lei nº 

10.424, de 2002) 
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CAPÍTULO VII 

DO SUBSISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DURANTE O 

TRABALHO DE PARTO, PARTO E PÓS-PARTO IMEDIATO 

(Incluído pela Lei nº 11.108, de 2005) 

Art. 19-J. Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde - SUS, da rede própria ou 

conveniada, ficam obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, de 1 (um) 

acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto 

imediato. (Incluído pela Lei nº 11.108, de 2005) 

§ 1o  O acompanhante de que trata o caput deste artigo será indicado pela parturiente. (Incluído 

pela Lei nº 11.108, de 2005) 

§ 2o  As ações destinadas a viabilizar o pleno exercício dos direitos de que trata este artigo 

constarão do regulamento da lei, a ser elaborado pelo órgão competente do Poder 

Executivo. (Incluído pela Lei nº 11.108, de 2005) 

Art. 19-L. (VETADO) (Incluído pela Lei nº 11.108, de 2005) 

TÍTULO III 

DOS SERVIÇOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÙDE 

CAPÍTULO I 

DO FUNCIONAMENTO 

Art. 20.  Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação, por 

iniciativa própria, de profissionais liberais, legalmente habilitados, e de pessoas 

jurídicas de direito privado na promoção, proteção e recuperação da saúde. 

Art. 21.  A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

Art. 22.  Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, serão observados os 

princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de 

Saúde (SUS) quanto às condições para seu funcionamento. 

Art. 23.  É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros 

na assistência à saúde, salvo através de doações de organismos internacionais 
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vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e 

de financiamento e empréstimos. 

§ 1°  Em qualquer caso é obrigatória a autorização do órgão de direção nacional do Sistema 

Único de Saúde (SUS), submetendo-se a seu controle as atividades que forem 

desenvolvidas e os instrumentos que forem firmados. 

§ 2°  Excetuam-se do disposto neste artigo os serviços de saúde mantidos, em finalidade 

lucrativa, por empresas, para atendimento de seus empregados e dependentes, sem 

qualquer ônus para a seguridade social. 

 

CAPÍTULO II 

DA PARTICIPAÇÃO COMPLEMENTAR 

Art. 24.  Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura 

assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) 

poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. 

Parágrafo único.  A participação complementar dos serviços privados será 

formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a 

respeito, as normas de direito público. 

Art. 25.  Na hipótese do artigo anterior, as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos 

terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Art. 26.  Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura 

assistencial serão estabelecidos pela direção nacional do Sistema Único de Saúde 

(SUS), aprovados no Conselho Nacional de Saúde. 

§ 1°  Na fixação dos critérios, valores, formas de reajuste e de pagamento da remuneração 

aludida neste artigo, a direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) deverá 

fundamentar seu ato em demonstrativo econômico-financeiro que garanta a efetiva 

qualidade de execução dos serviços contratados. 
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§ 2°  Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos 

princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), mantido o equilíbrio 

econômico e financeiro do contrato. 

§ 3°  (Vetado). 

§ 4°  Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados é 

vedado exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde 

(SUS). 

TÍTULO IV 

DOS RECURSOS HUMANOS 

Art. 27.  A política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada, 

articuladamente, pelas diferentes esferas de governo, em cumprimento dos 

seguintes objetivos: 

I -  organização de um sistema de formação de recursos humanos em todos os 

níveis de ensino, inclusive de pós-graduação, além da elaboração de 

programas de permanente aperfeiçoamento de pessoal; 

II -  (Vetado) 

III -  (Vetado) 

IV -  valorização da dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde 

(SUS). 

Parágrafo único. Os serviços públicos que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) 

constituem campo de prática para ensino e pesquisa, mediante 

normas específicas, elaboradas conjuntamente com o sistema 

educacional. 

Art. 28. Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do Sistema Único 

de Saúde (SUS), só poderão ser exercidas em regime de tempo integral. 
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§ 1° Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos poderão exercer suas 

atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). 

§ 2° O disposto no parágrafo anterior aplica-se também aos servidores em regime de tempo 

integral, com exceção dos ocupantes de cargos ou função de chefia, direção ou 

assessoramento. 

Art. 29.  (Vetado). 

Art. 30.  As especializações na forma de treinamento em serviço sob supervisão serão 

regulamentadas por Comissão Nacional, instituída de acordo com o art. 12 desta 

Lei, garantida a participação das entidades profissionais correspondentes. 

 

TÍTULO V 

DO FINANCIAMENTO 

CAPÍTULO I 

DOS RECURSOS 

Art. 31.  O orçamento da seguridade social destinará ao Sistema Único de Saúde (SUS) de 

acordo com a receita estimada, os recursos necessários à realização de suas 

finalidades, previstos em proposta elaborada pela sua direção nacional, com a 

participação dos órgãos da Previdência Social e da Assistência Social, tendo em 

vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

Art. 32.  São considerados de outras fontes os recursos provenientes de: 

I -  (Vetado) 

II -  Serviços que possam ser prestados sem prejuízo da assistência à saúde; 

III -  ajuda, contribuições, doações e donativos; 

IV -  alienações patrimoniais e rendimentos de capital; 
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V -  taxas, multas, emolumentos e preços públicos arrecadados no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS); e 

VI -  rendas eventuais, inclusive comerciais e industriais. 

§ 1°  Ao Sistema Único de Saúde (SUS) caberá metade da receita de que trata o inciso I deste 

artigo, apurada mensalmente, a qual será destinada à recuperação de viciados. 

§ 2°  As receitas geradas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) serão creditadas 

diretamente em contas especiais, movimentadas pela sua direção, na esfera de poder 

onde forem arrecadadas. 

§ 3º  As ações de saneamento que venham a ser executadas supletivamente pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS), serão financiadas por recursos tarifários específicos e outros da 

União, Estados, Distrito Federal, Municípios e, em particular, do Sistema Financeiro da 

Habitação (SFH). 

§ 4º  (Vetado). 

§ 5º  As atividades de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico em saúde serão 

co-financiadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), pelas universidades e pelo 

orçamento fiscal, além de recursos de instituições de fomento e financiamento ou de 

origem externa e receita própria das instituições executoras. 

§ 6º  (Vetado). 

CAPÍTULO II 

DA GESTÃO FINANCEIRA 

Art. 33. Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão depositados em 

conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização dos 

respectivos Conselhos de Saúde. 

§ 1º  Na esfera federal, os recursos financeiros, originários do Orçamento da Seguridade 

Social, de outros Orçamentos da União, além de outras fontes, serão administrados pelo 

Ministério da Saúde, através do Fundo Nacional de Saúde. 
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§ 2º  (Vetado). 

§ 3º  (Vetado). 

§ 4º  O Ministério da Saúde acompanhará, através de seu sistema de auditoria, a 

conformidade à programação aprovada da aplicação dos recursos repassados a Estados e 

Municípios. Constatada a malversação, desvio ou não aplicação dos recursos, caberá ao 

Ministério da Saúde aplicar as medidas previstas em lei. 

Art. 34. As autoridades responsáveis pela distribuição da receita efetivamente arrecadada 

transferirão automaticamente ao Fundo Nacional de Saúde (FNS), observado o 

critério do parágrafo único deste artigo, os recursos financeiros correspondentes às 

dotações consignadas no Orçamento da Seguridade Social, a projetos e atividades a 

serem executados no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Parágrafo único. Na distribuição dos recursos financeiros da Seguridade Social será 

observada a mesma proporção da despesa prevista de cada área, no 

Orçamento da Seguridade Social. 

Art. 35. Para o estabelecimento de valores a serem transferidos a Estados, Distrito Federal e 

Municípios, será utilizada a combinação dos seguintes critérios, segundo análise 

técnica de programas e projetos: 

I -  perfil demográfico da região; 

II -  perfil epidemiológico da população a ser coberta; 

III -  características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área; 

IV -  desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior; 

V -  níveis de participação do setor saúde nos orçamentos estaduais e municipais; 

VI -  previsão do plano qüinqüenal de investimentos da rede; 

VII -  ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de 

governo. 
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§ 1º  Metade dos recursos destinados a Estados e Municípios será distribuída segundo o 

quociente de sua divisão pelo número de habitantes, independentemente de qualquer 

procedimento prévio. 

§ 2º  Nos casos de Estados e Municípios sujeitos a notório processo de migração, os critérios 

demográficos mencionados nesta lei serão ponderados por outros indicadores de 

crescimento populacional, em especial o número de eleitores registrados. 

§ 3º  (Vetado). 

§ 4º  (Vetado). 

§ 5º  (Vetado). 

§ 6º  O disposto no parágrafo anterior não prejudica a atuação dos órgãos de controle interno e 

externo e nem a aplicação de penalidades previstas em lei, em caso de irregularidades 

verificadas na gestão dos recursos transferidos. 

 

CAPÍTULO III 

DO PLANEJAMENTO E DO ORÇAMENTO 

Art. 36. O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde (SUS) será 

ascendente, do nível local até o federal, ouvidos seus órgãos deliberativos, 

compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a disponibilidade de 

recursos em planos de saúde dos Municípios, dos Estados, do Distrito Federal e da 

União. 

§ 1º  Os planos de saúde serão a base das atividades e programações de cada nível de direção 

do Sistema Único de Saúde (SUS), e seu financiamento será previsto na respectiva 

proposta orçamentária. 

§ 2º  É vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos 

planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública, na área de 

saúde. 
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Art. 37. O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na 

elaboração dos planos de saúde, em função das características epidemiológicas e da 

organização dos serviços em cada jurisdição administrativa. 

Art. 38. Não será permitida a destinação de subvenções e auxílios a instituições prestadoras de 

serviços de saúde com finalidade lucrativa. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 39. (Vetado). 

§ 1º  (Vetado). 

§ 2º  (Vetado). 

§ 3º  (Vetado). 

§ 4º  (Vetado). 

§ 5º  A cessão de uso dos imóveis de propriedade do Inamps para órgãos integrantes do 

Sistema Único de Saúde (SUS) será feita de modo a preservá-los como patrimônio da 

Seguridade Social. 

§ 6º  Os imóveis de que trata o parágrafo anterior serão inventariados com todos os seus 

acessórios, equipamentos e outros 

§ 7º  (Vetado). 

§ 8º  O acesso aos serviços de informática e bases de dados, mantidos pelo Ministério da 

Saúde e pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, será assegurado às 

Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde ou órgãos congêneres, como suporte ao 

processo de gestão, de forma a permitir a gerencia informatizada das contas e a 

disseminação de estatísticas sanitárias e epidemiológicas médico-hospitalares. 

Art. 40.  (Vetado) 
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Art. 41.  As ações desenvolvidas pela Fundação das Pioneiras Sociais e pelo Instituto 

Nacional do Câncer, supervisionadas pela direção nacional do Sistema Único de 

Saúde (SUS), permanecerão como referencial de prestação de serviços, formação de 

recursos humanos e para transferência de tecnologia. 

Art. 42.  (Vetado). 

Art. 43.  A gratuidade das ações e serviços de saúde fica preservada nos serviços públicos 

contratados, ressalvando-se as cláusulas dos contratos ou convênios estabelecidos 

com as entidades privadas. 

Art. 44.  (Vetado). 

Art. 45.  Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram-se ao Sistema 

Único de Saúde (SUS), mediante convênio, preservada a sua autonomia 

administrativa, em relação ao patrimônio, aos recursos humanos e financeiros, 

ensino, pesquisa e extensão nos limites conferidos pelas instituições a que estejam 

vinculados. 

§ 1º Os serviços de saúde de sistemas estaduais e municipais de previdência social deverão 

integrar-se à direção correspondente do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme seu 

âmbito de atuação, bem como quaisquer outros órgãos e serviços de saúde. 

§ 2º Em tempo de paz e havendo interesse recíproco, os serviços de saúde das Forças 

Armadas poderão integrar-se ao Sistema Único de Saúde (SUS), conforme se dispuser 

em convênio que, para esse fim, for firmado. 

Art. 46.  O Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecerá mecanismos de incentivos à 

participação do setor privado no investimento em ciência e tecnologia e estimulará a 

transferência de tecnologia das universidades e institutos de pesquisa aos serviços 

de saúde nos Estados, Distrito Federal e Municípios, e às empresas nacionais. 

Art. 47.  O Ministério da Saúde, em articulação com os níveis estaduais e municipais do 

Sistema Único de Saúde (SUS), organizará, no prazo de dois anos, um sistema 

nacional de informações em saúde, integrado em todo o território nacional, 

abrangendo questões epidemiológicas e de prestação de serviços. 
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Art. 48.  (Vetado). 

Art. 49.  (Vetado). 

Art. 50.  Os convênios entre a União, os Estados e os Municípios, celebrados para 

implantação dos Sistemas Unificados e Descentralizados de Saúde, ficarão 

rescindidos à proporção que seu objeto for sendo absorvido pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS). 

Art. 51.  (Vetado). 

Art. 52.  Sem prejuízo de outras sanções cabíveis, constitui crime de emprego irregular de 

verbas ou rendas públicas (Código Penal, art. 315) a utilização de recursos 

financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) em finalidades diversas das previstas 

nesta lei. 

Art. 53.  (Vetado). 

Art. 54.  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 55.  São revogadas a Lei nº. 2.312, de 3 de setembro de 1954, a Lei nº. 6.229, de 17 de 

julho de 1975, e demais disposições em contrário. 

Brasília, 19 de setembro de 1990; 169º da Independência e 102º da República. 

FERNANDO COLLOR 

Alceni Guerra  
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ANEXO 2  

Portaria nº. 399/GM de 22 de fevereiro de 2006. 

 

PORTARIA Nº. 399/GM DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006. 

 

Divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as 

Diretrizes Operacionais do Referido Pacto. 

 

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, INTERINO, no uso de suas atribuições, e 

 

Considerando o disposto no art. 198 da Constituição Federal de 1988, que 

estabelece as ações e serviços públicos que integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 

constituem o Sistema Único de Saúde - SUS; 

Considerando o art. 7º da Lei nº 8080/90 dos princípios e diretrizes do SUS 

de universalidade do acesso, integralidade da atenção e descentralização político-

administrativa com direção única em cada esfera de governo; 

Considerando a necessidade de qualificar e implementar o processo de 

descentralização, organização e gestão do SUS à luz da evolução do processo de pactuação 

intergestores; 

Considerando a necessidade do aprimoramento do processo de pactuação 

intergestores objetivando a qualificação, o aperfeiçoamento e a definição das 

responsabilidades sanitárias e de gestão entre os entes federados no âmbito do SUS; 

Considerando a necessidade de definição de compromisso entre os gestores 

do SUS em torno de prioridades que apresentem impacto sobre a situação de saúde da 

população brasileira; 

Considerando o compromisso com a consolidação e o avanço do processo 

de Reforma Sanitária Brasileira, explicitada na defesa dos princípios do SUS; 

Considerando a aprovação das Diretrizes Operacionais do Pacto pela Saúde 

em 2006 – Consolidação do SUS na reunião da Comissão Intergestores Tripartite realizada no 

dia 26 de janeiro de 2006; e 

Considerando a aprovação das Diretrizes Operacionais do Pacto pela Saúde 

em 2006 – Consolidação do SUS, na reunião do Conselho Nacional de Saúde realizada no dia 

9 de fevereiro de 2006, 
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R E S O L V E: 

 

Art. 1º   Dar divulgação ao Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS, na forma do 

Anexo I a esta portaria. 

Art 2º   Aprovar as Diretrizes Operacionais do Pacto pela Saúde em 2006 – Consolidação do 

SUS com seus três componentes: Pactos Pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão, 

na forma do Anexo II a esta Portaria. 

Art. 3º   Ficam mantidas, até a assinatura do Termo de Compromisso de Gestão constante 

nas Diretrizes Operacionais do Pacto pela Saúde 2006, as mesmas prerrogativas e 

responsabilidades dos municípios e estados que estão habilitados em Gestão Plena 

do Sistema, conforme estabelecido na Norma Operacional Básica - NOB SUS 01/96 

e na Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS SUS 2002. 

Art. 4º   Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

JOSÉ AGENOR ÁLVARES DA SILVA 

 

 

ANEXO I 

 

PACTO PELA SAÚDE 2006 

Consolidação do SUS 

 

O Sistema Único de Saúde - SUS é uma política pública que acaba de 

completar uma década e meia de existência. Nesses poucos anos, foi construído no Brasil, um 

sólido sistema de saúde que presta bons serviços à população brasileira. 

 

O SUS tem uma rede de mais de 63 mil unidades ambulatoriais e de cerca 

de 6 mil unidades hospitalares, com mais de 440 mil leitos. Sua produção anual é 

aproximadamente de 12 milhões de internações hospitalares; 1 bilhão de procedimentos de 

atenção primária à saúde; 150 milhões de consultas médicas; 2 milhões de partos; 300 

milhões de exames laboratoriais; 132 milhões de atendimentos de alta complexidade e 14 mil 

transplantes de órgãos. Além de ser o segundo país do mundo em número de transplantes, o 

Brasil é reconhecido internacionalmente pelo seu progresso no atendimento universal às 

Doenças Sexualmente Transmissíveis/AIDS, na implementação do Programa Nacional de 



 114

Imunização e no atendimento relativo à Atenção Básica. O SUS é avaliado positivamente 

pelos que o utilizam rotineiramente e está presente em todo território nacional. 

 

Ao longo de sua história houve muitos avanços e também desafios 

permanentes a superar. Isso tem exigido, dos gestores do SUS, um movimento constante de 

mudanças, pela via das reformas incrementais. Contudo, esse modelo parece ter se esgotado, 

de um lado, pela dificuldade de imporem-se normas gerais a um país tão grande e desigual; de 

outro, pela sua fixação em conteúdos normativos de caráter técnico-processual, tratados, em 

geral, com detalhamento excessivo e enorme complexidade. 

 

Na perspectiva de superar as dificuldades apontadas, os gestores do SUS 

assumem o compromisso público da construção do PACTO PELA SAÚDE 2006, que será 

anualmente revisado, com base nos princípios constitucionais do SUS, ênfase nas 

necessidades de saúde da população e que implicará o exercício simultâneo de definição de 

prioridades articuladas e integradas nos três componentes: Pacto pela Vida, Pacto em Defesa 

do SUS e Pacto de Gestão do SUS. 

 

Estas prioridades são expressas em objetivos e metas no Termo de 

Compromisso de Gestão e estão detalhadas no documento Diretrizes Operacionais do Pacto 

pela Saúde 2006 

 

I – O PACTO PELA VIDA: 

 

O Pacto pela Vida está constituído por um conjunto de compromissos 

sanitários, expressos em objetivos de processos e resultados e derivados da análise da situação 

de saúde do País e das prioridades definidas pelos governos federal, estaduais e municipais.  

 

Significa uma ação prioritária no campo da saúde que deverá ser executada 

com foco em resultados e com a explicitação inequívoca dos compromissos orçamentários e 

financeiros para o alcance desses resultados.  

 

As prioridades do PACTO PELA VIDA e seus objetivos para 2006 são: 

SAÚDE DO IDOSO:  
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Implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, buscando a atenção 

integral. 

 

CÂNCER DE COLO DE ÚTERO E DE MAMA: 

Contribuir para a redução da mortalidade por câncer de colo do útero e de 

mama. 

 

MORTALIDADE INFANTIL E MATERNA: 

Reduzir a mortalidade materna, infantil neonatal, infantil por doença 

diarréica e por pneumonias. 

 

DOENÇAS EMERGENTES E ENDEMIAS, COM ÊNFASE NA 

DENGUE, HANSENÍASE, TUBERCULOSE, MALÁRIA E INFLUENZA 

Fortalecer a capacidade de resposta do sistema de saúde às doenças 

emergentes e endemias. 

 

PROMOÇÃO DA SAÚDE: 

Elaborar e implantar a Política Nacional de Promoção da Saúde, com ênfase 

na adoção de hábitos saudáveis por parte da população brasileira, de forma a internalizar a 

responsabilidade individual da prática de atividade física regula,r alimentação saudável e 

combate ao tabagismo. 

 

ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE 

Consolidar e qualificar a estratégia da Saúde da Família como modelo de 

atenção básica à saúde e como centro ordenador das redes de atenção à saúde do SUS. 

 

II – O PACTO EM DEFESA DO SUS: 

 

O Pacto em Defesa do SUS envolve ações concretas e articuladas pelas três 

instâncias federativas no sentido de reforçar o SUS como política de Estado mais do que 

política de governos; e de defender, vigorosamente, os princípios basilares dessa política 

pública, inscritos na Constituição Federal. 
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A concretização desse Pacto passa por um movimento de repolitização da 

saúde, com uma clara estratégia de mobilização social envolvendo o conjunto da sociedade 

brasileira, extrapolando os limites do setor e vinculada ao processo de instituição da saúde 

como direito de cidadania, tendo o financiamento público da saúde como um dos pontos 

centrais. 

As prioridades do Pacto em Defesa do SUS são: 

 

• IMPLEMENTAR UM PROJETO PERMANENTE DE 

MOBILIZAÇÃO SOCIAL COM A FINALIDADE DE: 

• Mostrar a saúde como direito de cidadania e o SUS como sistema 

público universal garantidor desses direitos; 

• Alcançar, no curto prazo, a regulamentação da Emenda 

Constitucional nº 29, pelo Congresso Nacional; 

• Garantir, no longo prazo, o incremento dos recursos orçamentários e 

financeiros para a saúde. 

• Aprovar o orçamento do SUS, composto pelos orçamentos das três 

esferas de gestão, explicitando o compromisso de cada uma delas. 

 

ELABORAR E DIVULGAR A CARTA DOS DIREITOS DOS 

USUÁRIOS DO SUS 

 

III – O PACTO DE GESTÃO DO SUS 

 

O Pacto de Gestão estabelece as responsabilidades claras de cada ente 

federado de forma a diminuir as competências concorrentes e a tornar mais claro quem deve 

fazer o quê, contribuindo, assim, para o fortalecimento da gestão compartilhada e solidária do 

SUS. 

 

Esse Pacto parte de uma constatação indiscutível: o Brasil é um país 

continental e com muitas diferenças e iniqüidades regionais. Mais do que definir diretrizes 

nacionais é necessário avançar na regionalização e descentralização do SUS, a partir de uma 

unidade de princípios e uma diversidade operativa que respeite as singularidades regionais. 
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Esse Pacto radicaliza a descentralização de atribuições do Ministério da 

Saúde para os estados, e para os municípios, promovendo um choque de descentralização, 

acompanhado da desburocratização dos processos normativos. Reforça a territorialização da 

saúde como base para organização dos sistemas, estruturando as regiões sanitárias e 

instituindo colegiados de gestão regional. 

 

Reitera a importância da participação e do controle social com o 

compromisso de apoio à sua qualificação. 

 

Explicita as diretrizes para o sistema de financiamento público tripartite: 

busca critérios de alocação eqüitativa dos recursos; reforça os mecanismos de transferência 

fundo a fundo entre gestores; integra em grandes blocos o financiamento federal e estabelece 

relações contratuais entre os entes federativos. 

 

As prioridades do Pacto de Gestão são: 

DEFINIR DE FORMA INEQUÍVOCA A RESPONSABILIDADE 

SANITÁRIA DE CADA INSTÂNCIA GESTORA DO SUS: federal, estadual e municipal, 

superando o atual processo de habilitação. 

 

ESTABELECER AS DIRETRIZES PARA A GESTÃO DO SUS, com 

ênfase na Descentralização; Regionalização; Financiamento; Programação Pactuada e 

Integrada; Regulação; Participação e Controle Social; Planejamento; Gestão do Trabalho e 

Educação na Saúde. 

 

Este PACTO PELA SAÚDE 2006 aprovado pelos gestores do SUS na 

reunião da Comissão Intergestores Tripartite do dia 26 de janeiro de 2006, é abaixo assinado 

pelo Ministro da Saúde, o Presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde - 

CONASS e o Presidente do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - 

CONASEMS e será operacionalizado por meio do documento de Diretrizes Operacionais do 

Pacto pela Saúde 2006. 

 

Ministério da Saúde 

Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS 

Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CONASEMS 
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ANEXO II 

 

DIRETRIZES OPERACIONAIS DO PACTO PELA SAÚDE EM 2006 – CONSOLIDAÇÃO 

DO SUS 

 

Transcorridas quase duas décadas do processo de institucionalização do 

Sistema Único de Saúde, a sua implantação e implementação evoluíram muito, especialmente 

em relação aos processos de descentralização e municipalização das ações e serviços de 

saúde.  O processo de descentralização ampliou o contato do Sistema com a realidade social, 

política e administrativa do país e com suas especificidades regionais, tornando-se mais 

complexo e colocando os gestores a frente de desafios que busquem superar a fragmentação 

das políticas e programas de saúde através da organização de uma rede regionalizada e 

hierarquizada de ações e serviços e da qualificação da gestão. 

Frente a esta necessidade, o Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de 

Secretários de Saúde - CONASS e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - 

CONASEMS, pactuaram responsabilidades entre os três gestores do SUS, no campo da 

gestão do Sistema e da atenção à saúde. O documento a seguir contempla o pacto firmado 

entre os três gestores do SUS a partir de uma unidade de princípios que, guardando coerência 

com a diversidade operativa, respeita as diferenças loco-regionais, agrega os pactos 

anteriormente existentes, reforça a organização das regiões sanitárias instituindo mecanismos 

de co-gestão e planejamento regional, fortalece os espaços e mecanismos de controle social, 

qualifica o acesso da população a atenção integral à saúde, redefine os instrumentos de 

regulação, programação e avaliação, valoriza a macro função de cooperação técnica entre os 

gestores e propõe um financiamento tripartite que estimula critérios de equidade nas 

transferências fundo a fundo. 

A implantação desse Pacto, nas suas três dimensões - Pacto pela Vida, Pacto 

de Gestão e Pacto em Defesa do SUS - possibilita a efetivação de acordos entre as três esferas 

de gestão do SUS para a reforma de aspectos institucionais vigentes, promovendo inovações 

nos processos e instrumentos de gestão que visam alcançar maior efetividade, eficiência e 

qualidade de suas respostas e ao mesmo tempo, redefine responsabilidades coletivas por 

resultados sanitários em função das necessidades de saúde da população e na busca da 

equidade social. 
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I – PACTO PELA VIDA 

 

O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de 

prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira. 

A definição de prioridades deve ser estabelecida através de metas nacionais, 

estaduais, regionais ou municipais. Prioridades estaduais ou regionais podem ser agregadas às 

prioridades nacionais, conforme pactuação local. 

Os estados/região/município devem pactuar as ações necessárias para o 

alcance das metas e dos objetivos propostos. 

São seis as prioridades pactuadas: 

• Saúde do idoso; 

• Controle do câncer de colo de útero e de mama; 

• Redução da mortalidade infantil e materna; 

• Fortalecimento da capacidade de respostas às doenças emergentes e 

endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e 

influenza; 

• Promoção da Saúde; 

• Fortalecimento da Atenção Básica. 

 

A – SAÚDE DO IDOSO 

 

Para efeitos desse Pacto será considerada idosa a pessoa com 60 anos ou mais. 

 

1 - O trabalho nesta área deve seguir as seguintes diretrizes: 

• Promoção do envelhecimento ativo e saudável; 

• Atenção integral e integrada à saúde da pessoa idosa; 

• Estímulo às ações intersetoriais, visando à integralidade da atenção; 

• A implantação de serviços de atenção domiciliar; 

• O acolhimento preferencial em unidades de saúde, respeitado o critério de risco; 

• Provimento de recursos capazes de assegurar qualidade da atenção à saúde da 

pessoa idosa; 

• Fortalecimento da participação social; 
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• Formação e educação permanente dos profissionais de saúde do SUS na área de 

saúde da pessoa idosa; 

• Divulgação e informação sobre a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa 

para profissionais de saúde, gestores e usuários do SUS; 

• Promoção de cooperação nacional e internacional das experiências na atenção à 

saúde da pessoa idosa; 

• Apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas. 

 

2 - Ações estratégicas: 

Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa - Instrumento de cidadania com 

informações relevantes sobre a saúde da pessoa idosa, possibilitando um melhor 

acompanhamento por parte dos profissionais de saúde. 

Manual de Atenção Básica e Saúde para a Pessoa Idosa - Para indução de 

ações de saúde, tendo por referência as diretrizes contidas na Política Nacional de Saúde da 

Pessoa Idosa. 

Programa de Educação Permanente à Distância - Implementar programa de 

educação permanente na área do envelhecimento e saúde do idoso, voltado para profissionais 

que trabalham na rede de atenção básica em saúde, contemplando os conteúdos específicos 

das repercussões do processo de envelhecimento populacional para a saúde individual e para a 

gestão dos serviços de saúde. 

Acolhimento - Reorganizar o processo de acolhimento à pessoa idosa nas 

unidades de saúde, como uma das estratégias de enfrentamento das dificuldades atuais de 

acesso. 

Assistência Farmacêutica - Desenvolver ações que visem qualificar a 

dispensação e o acesso da população idosa. 

Atenção Diferenciada na Internação - Instituir avaliação geriátrica global 

realizada por equipe multidisciplinar, a toda pessoa idosa internada em hospital que tenha 

aderido ao Programa de Atenção Domiciliar. 

Atenção domiciliar – Instituir esta modalidade de prestação de serviços ao 

idoso, valorizando o efeito favorável do ambiente familiar no processo de recuperação de 

pacientes e os benefícios adicionais para o cidadão e o sistema de saúde. 
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B– CONTROLE DO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO E DE MAMA: 

 

1 - Objetivos e metas para o Controle do Câncer de Colo de Útero: 

• Cobertura de 80% para o exame preventivo do câncer do colo de útero, 

conforme protocolo, em 2006. 

• Incentivo da realização da cirurgia de alta freqüência técnica que utiliza um 

instrumental especial para a retirada de lesões ou parte do colo uterino 

comprometido (com lesões intra-epiteliais de alto grau) com menor dano 

possível, que pode ser realizada em ambulatório, com pagamento diferenciado, 

em 2006. 

 

2 – Metas para o Controle do Câncer de mama: 

• Ampliar para 60% a cobertura de mamografia, conforme protocolo. 

• Realizar a punção em 100% dos casos necessários, conforme protocolo. 

 

C – REDUÇÃO DA MORTALIDADE MATERNA E INFANTIL: 

 

1 - Objetivos e metas para a redução da mortalidade infantil 

• Reduzir a mortalidade neonatal em 5%, em 2006. 

• Reduzir em 50% os óbitos por doença diarréica e 20% por pneumonia, em 

2006. 

• Apoiar a elaboração de propostas de intervenção para a qualificação da atenção 

as doenças prevalentes. 

• Criação de comitês de vigilância do óbito em 80% dos municípios com 

população acima de 80.000 habitantes, em 2006. 

 

2 - Objetivos e metas para a redução da mortalidade materna 

• Reduzir em 5% a razão de mortalidade materna, em 2006. 

• Garantir insumos e medicamentos para tratamento das síndromes hipertensivas 

 no parto. 

• Qualificar os pontos de distribuição de sangue para que atendam as 

necessidades das maternidades e outros locais de parto. 
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D – FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE RESPOSTAS ÀS DOENÇAS 

EMERGENTES E ENDEMIAS, COM ÊNFASE NA DENGUE, HANSENIASE, 

TUBERCULOSE, MALARIA E INFLUENZA. 

 

Objetivos e metas para o Controle da Dengue 

• Plano de Contingência para atenção aos pacientes, elaborado e implantado nos 

municípios prioritários, em 2006; 

• Reduzir a menos de 1% a infestação predial por Aedes aegypti em 30% dos 

municípios prioritários ate 2006; 

 

2 - Meta para a Eliminação da Hanseníase: 

Atingir o patamar de eliminação enquanto problema de saúde pública, ou 

seja, menos de 1 caso por 10.000 habitantes em todos os municípios prioritários, em 2006. 

 

3 - Metas para o Controle da Tuberculose: 

Atingir pelo menos 85% de cura de casos novos de tuberculose bacilífera 

diagnosticados a cada ano; 

 

4- Meta para o Controle da Malária 

Reduzir em 15% a Incidência Parasitária Anual, na região da Amazônia 

Legal, em 2006; 

 

5 – Objetivo  para o controle da Influenza  

Implantar plano de contingência, unidades sentinelas e o sistema de informação - 

SIVEP-GRIPE, em 2006. 

 

E – PROMOÇÃO DA SAÚDE 

 

1 - Objetivos: 

Elaborar e implementar uma Política de Promoção da Saúde, de 

responsabilidade dos três gestores; 

Enfatizar a mudança de comportamento da população brasileira de forma a 

internalizar a responsabilidade individual da prática de atividade física regular, alimentação 

adequada e saudável e combate ao tabagismo; 
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Articular e promover os diversos programas de promoção de atividade física 

já existentes e apoiar a criação de outros; 

Promover medidas concretas pelo hábito da alimentação saudável; 

Elaborar e pactuar a Política Nacional de Promoção da Saúde que contemple 

as especificidades próprias dos estados e municípios devendo  iniciar sua implementação em 

2006; 

 

F – FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 

 

1 - Objetivos  

Assumir a estratégia de saúde da família como estratégia prioritária para o 

fortalecimento da atenção básica, devendo seu desenvolvimento considerar as diferenças loco-

regionais. 

Desenvolver ações de qualificação dos profissionais da atenção básica por 

meio de estratégias de educação permanente e de oferta de cursos de especialização e 

residência multiprofissional e em medicina da família. 

Consolidar e qualificar a estratégia de saúde da família nos pequenos e 

médios municípios. 

Ampliar e qualificar a estratégia de saúde da família nos grandes centros 

urbanos. 

Garantir a infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas 

de Saúde, dotando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o 

conjunto de ações propostas para esses serviços. 

Garantir o financiamento da Atenção Básica como responsabilidade das três 

esferas de gestão do SUS. 

Aprimorar a inserção dos profissionais da Atenção Básica nas redes locais 

de saúde, por meio de vínculos de trabalho que favoreçam o provimento e fixação dos 

profissionais. 

Implantar o processo de monitoramento e avaliação da Atenção Básica nas 

três esferas de governo, com vistas à qualificação da gestão descentralizada. 

Apoiar diferentes modos de organização e fortalecimento da Atenção Básica 

que considere os princípios da estratégia de Saúde da Família, respeitando as especificidades 

loco-regionais. 
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II - PACTO EM DEFESA DO SUS 

 

A – DIRETRIZES 

O trabalho dos gestores das três esferas de governo e dos outros atores 

envolvidos dentro deste Pacto deve considerar as seguintes diretrizes: 

Expressar os compromissos entre os gestores do SUS com a consolidação da 

Reforma Sanitária Brasileira, explicitada na defesa dos princípios do Sistema Único de Saúde 

estabelecidos na Constituição Federal. 

Desenvolver e articular ações, no seu âmbito de competência e em conjunto 

com os demais gestores, que visem qualificar e assegurar o Sistema Único de Saúde como 

política pública. 

 

2 - O Pacto em Defesa do SUS deve se firmar através de iniciativas que busquem: 

A repolitização da saúde, como um movimento que retoma a Reforma 

Sanitária Brasileira aproximando-a dos desafios atuais do SUS; 

A Promoção da Cidadania como estratégia de mobilização social tendo a 

questão da saúde como um direito; 

A garantia de financiamento de acordo com as necessidades do Sistema; 

 

3 – Ações do Pacto em Defesa do SUS: 

As ações do Pacto em Defesa do SUS devem contemplar: 

Articulação e apoio à mobilização social pela promoção e desenvolvimento 

da cidadania, tendo a questão da saúde como um direito; 

Estabelecimento de diálogo com a sociedade, além dos limites institucionais 

do SUS; 

Ampliação e fortalecimento das relações com os movimentos sociais, em 

especial os que lutam pelos direitos da saúde e cidadania; 

Elaboração e publicação da Carta dos Direitos dos Usuários do SUS; 

Regulamentação da EC nº 29 pelo Congresso Nacional, com aprovação do 

PL nº 01/03, já aprovado e aprimorado em três comissões da Câmara dos Deputados; 

Aprovação do orçamento do SUS, composto pelos orçamentos das três 

esferas de gestão, explicitando o compromisso de cada uma delas em ações e serviços de 

saúde de acordo com a Constituição Federal. 
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III - PACTO DE GESTÃO 

Estabelece Diretrizes para a gestão do sistema nos aspectos da 

Descentralização; Regionalização; Financiamento; Planejamento; Programação Pactuada e 

Integrada – PPI; Regulação; Participação Social e Gestão do Trabalho e da Educação na 

Saúde. 

 

DIRETRIZES PARA A GESTÃO DO SUS 

 

Premissas da descentralização 

Buscando aprofundar o processo de descentralização, com ênfase numa 

descentralização compartilhada, são fixadas as seguintes premissas, que devem orientar este 

processo: 

Cabe ao Ministério da Saúde a proposição de políticas, participação no co-

financiamento, cooperação técnica, avaliação, regulação, controle e fiscalização, além da 

mediação de conflitos; 

Descentralização dos processos administrativos relativos à gestão para as 

Comissões Intergestores Bipartite; 

As Comissões Intergestores Bipartite são instâncias de pactuação e 

deliberação para a realização dos pactos intraestaduais e a definição de modelos 

organizacionais, a partir de diretrizes e normas pactuadas na Comissão Intergestores 

Tripartite; 

As deliberações das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite devem 

ser por consenso; 

A Comissão Intergestores Tripartite e o Ministério da Saúde promoverão e 

apoiarão processo de qualificação permanente para as Comissões Intergestores Bipartite; 

O detalhamento deste processo, no que se refere à descentralização de ações 

realizadas hoje pelo Ministério da Saúde, será objeto de portaria específica. 

 

Regionalização 

A Regionalização é uma diretriz do Sistema Único de Saúde e um eixo 

estruturante do Pacto de Gestão e deve orientar a descentralização das ações e serviços de 

saúde e os processos de negociação e pactuação entre os gestores. 
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Os principais instrumentos de planejamento da Regionalização são o Plano 

Diretor de Regionalização – PDR, o Plano Diretor de Investimento – PDI e a Programação 

Pactuada e Integrada da Atenção em Saúde – PPI, detalhados no corpo deste documento. 

O PDR  deverá expressar o desenho final do processo de identificação e 

reconhecimento das regiões de saúde, em suas diferentes formas, em cada estado e no Distrito 

Federal, objetivando a garantia do acesso, a promoção da equidade, a garantia da 

integralidade da atenção, a qualificação do processo de descentralização e a racionalização de 

gastos e otimização de recursos. 

Para auxiliar na função de coordenação do processo de regionalização, o 

PDR deverá conter os desenhos das redes regionalizadas de atenção à saúde, organizadas 

dentro dos territórios das regiões e macrorregiões de saúde, em articulação com o processo da 

Programação Pactuada Integrada. 

O PDI deve expressar os recursos de investimentos para atender as 

necessidades pactuadas no processo de planejamento regional e estadual. No âmbito regional 

deve refletir as necessidades para se alcançar a suficiência na atenção básica e parte da média 

complexidade da assistência, conforme desenho regional e na macrorregião no que se refere à 

alta complexidade. Deve contemplar também as necessidades da área da vigilância em saúde 

e ser desenvolvido de forma articulada com o processo da PPI e do PDR. 

 

2.1- Objetivos da Regionalização: 

Garantir acesso, resolutividade e qualidade às ações e serviços de saúde cuja 

complexidade e contingente populacional transcenda a escala local/municipal; 

Garantir o direito à saúde, reduzir desigualdades sociais e territoriais e 

promover a eqüidade, ampliando a visão nacional dos problemas, associada à capacidade de 

diagnóstico e decisão loco-regional, que possibilite os meios adequados para a redução das 

desigualdades no acesso às ações e serviços de saúde existentes no país; 

Garantir a integralidade na atenção a saúde, ampliando o conceito de 

cuidado à saúde no processo de reordenamento das ações de promoção, prevenção, tratamento 

e reabilitação com garantia de acesso a todos os níveis de complexidade do sistema; 

Potencializar o processo de descentralização, fortalecendo estados e 

municípios para exercerem papel de gestores e para que as demandas dos diferentes interesses 

loco-regionais possam ser organizadas e expressadas na região; 

Racionalizar os gastos e otimizar os recursos, possibilitando ganho em 

escala nas ações e serviços de saúde de abrangência regional. 
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- Regiões de Saúde 

As Regiões de Saúde são recortes territoriais inseridos em um espaço 

geográfico contínuo, identificadas pelos gestores municipais e estaduais a partir de 

identidades culturais, econômicas e sociais, de redes de comunicação e infra-estrutura de 

transportes compartilhados do território; 

A Região de Saúde deve organizar a rede de ações e serviços de saúde a fim 

de assegurar o cumprimento dos princípios constitucionais de universalidade do acesso, 

eqüidade e integralidade do cuidado; 

 A organização da Região de Saúde deve favorecer a ação cooperativa e 

solidária entre os gestores e o fortalecimento do controle social; 

Para a constituição de uma rede de atenção à saúde regionalizada em uma 

determinada região, é necessário a pactuação entre todos os gestores envolvidos, do conjunto 

de responsabilidades não compartilhadas e das ações complementares; 

 O conjunto de responsabilidades não compartilhadas se refere à atenção 

básica e às ações básicas de vigilância em saúde, que deverão ser assumidas por cada 

município; 

As ações complementares e os meios necessários para viabilizá-las deverão 

ser compartilhados e integrados a fim de garantir a resolutividade e a integralidade de acesso; 

Os estados e a união devem apoiar os municípios para que estes assumam o 

conjunto de responsabilidades; 

O corte no nível assistencial para delimitação de uma Região de Saúde deve 

estabelecer critérios que propiciem certo grau de resolutividade àquele território, como 

suficiência em atenção básica e parte da média complexidade; 

Quando a suficiência em atenção básica e parte da média complexidade não 

forem alcançadas deverá ser considerada no planejamento regional a estratégia para o seu 

estabelecimento, junto com a definição dos investimentos, quando necessário; 

O planejamento regional deve considerar os parâmetros de incorporação 

tecnológica que compatibilizem economia de escala com eqüidade no acesso; 

 Para garantir a atenção na alta complexidade e em parte da média, as 

Regiões devem pactuar entre si arranjos inter-regionais, com agregação de mais de uma 

Região em uma macrorregião; 

O ponto de corte da média complexidade que deve estar na Região ou na 

macrorregião deve ser pactuado na CIB, a partir da realidade de cada estado. Em alguns 
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estados com mais adensamento tecnológico, a alta complexidade pode estar contemplada 

dentro de uma Região. 

As regiões podem ter os seguintes formatos: 

 Regiões intraestaduais, compostas por mais de um município, dentro de um 

mesmo estado; 

Regiões Intramunicipais, organizadas dentro de um mesmo município de 

grande extensão territorial e densidade populacional; 

Regiões Interestaduais, conformadas a partir de municípios limítrofes em 

diferentes estados; 

Regiões Fronteiriças, conformadas a partir de municípios limítrofes com 

países vizinhos. 

Nos casos de regiões fronteiriças o Ministério da Saúde deve envidar 

esforços no sentido de promover articulação entre os países e órgãos envolvidos, na 

perspectiva de implementação do sistema de saúde e conseqüente organização da atenção nos 

municípios fronteiriços, coordenando e fomentando a constituição dessas Regiões e 

participando do colegiado de gestão regional. 

 

- Mecanismos de Gestão Regional 

Para qualificar o processo de regionalização, buscando a garantia e o 

aprimoramento dos princípios do SUS, os gestores de saúde da Região deverão constituir um 

espaço permanente de pactuação e co-gestão solidária e cooperativa através de um Colegiado 

de Gestão Regional. A denominação e o funcionamento do Colegiado devem ser acordados na 

CIB; 

O Colegiado de Gestão Regional se constitui num espaço de decisão através 

da identificação, definição de prioridades e de pactuação de soluções para a organização de 

uma rede regional de ações e serviços de atenção à saúde, integrada e resolutiva; 

O Colegiado deve ser formado pelos gestores municipais de saúde do 

conjunto de municípios e por representantes do(s) gestor(es) estadual(ais), sendo as suas 

decisões sempre por consenso, pressupondo o envolvimento e comprometimento do conjunto 

de gestores com os compromissos pactuados. 

Nos casos onde as CIB regionais estão constituídas por representação e não 

for possível a imediata incorporação de todos os municípios da Região de Saúde deve ser 

pactuado um cronograma de adequação, no menor prazo possível, para a inclusão de todos os 

municípios nos respectivos colegiados regionais. 
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O Colegiado deve instituir processo de planejamento regional, que defina as 

prioridades, as responsabilidades de cada ente, as bases para a programação pactuada 

integrada da atenção a saúde, o desenho do processo regulatório, as estratégias de qualificação 

do controle social, as linhas de investimento e o apoio para o processo de planejamento local. 

O planejamento regional, mais que uma exigência formal, deverá expressar 

as responsabilidades dos gestores com a saúde da população do território e o conjunto de 

objetivos e ações que contribuirão para a garantia do acesso e da integralidade da atenção, 

devendo as prioridades e responsabilidades definidas regionalmente estar refletidas no plano 

de saúde de cada município e do estado; 

Os colegiados de gestão regional deverão ser apoiados através de câmaras 

técnicas permanentes que subsidiarão com informações e análises relevantes. 

 

- Etapas do Processo de Construção da Regionalização 

 

- Critérios para a composição da Região de Saúde, expressa no PDR: 

Contigüidade entre os municípios; 

Respeito à identidade expressa no cotidiano social, econômico e cultural; 

Existência de infra-estrutura de transportes e de redes de comunicação, que 

permita o trânsito das pessoas entre os municípios; 

Existência de fluxos assistenciais que devem ser alterados, se necessário, 

para a organização da rede de atenção à saúde; 

Considerar a rede de ações e serviços de saúde, onde: 

Todos os municípios se responsabilizam pela atenção básica e pelas ações 

básicas de vigilância em saúde; 

O desenho da região propicia relativo grau de resolutividade àquele 

território, como a suficiência em Atenção Básica e parte da Média Complexidade. 

A suficiência está estabelecida ou a estratégia para alcançá-la está 

explicitada no planejamento regional, contendo, se necessário, a definição dos investimentos.  

O desenho considera os parâmetros de incorporação tecnológica que 

compatibilizem economia de escala com eqüidade no acesso.  

O desenho garante a integralidade da atenção e para isso as Regiões devem 

pactuar entre si arranjos inter-regionais, se necessário com agregação de mais de uma região 

em uma macrorregião; o ponto de corte de média e alta-complexidade na região ou na 

macroregião deve ser pactuado na CIB, a partir da realidade de cada estado. 
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- Constituição, Organização e Funcionamento do Colegiado de Gestão 

Regional: 

A constituição do colegiado de gestão regional deve assegurar a presença de 

todos os gestores de saúde dos municípios que compõem a Região e da representação 

estadual. 

Nas CIB regionais constituídas por representação, quando não for possível a 

imediata incorporação de todos os gestores de saúde dos municípios da Região de saúde, deve 

ser pactuado um cronograma de adequação, com o menor prazo possível, para a inclusão de 

todos os gestores nos respectivos colegiados de gestão regionais; 

Constituir uma estrutura de apoio ao colegiado, através de câmara técnica e 

eventualmente, grupos de trabalho formados com técnicos dos municípios e do estado; 

• Estabelecer uma agenda regular de reuniões; 

• O funcionamento do Colegiado deve ser organizado de modo a 

exercer as funções de: 

• Instituir um processo dinâmico de planejamento regional 

• Atualizar e acompanhar a programação pactuada integrada de atenção 

em saúde 

• Desenhar o processo regulatório, com definição de fluxos e protocolos 

• Priorizar linhas de investimento 

• Estimular estratégias de qualificação do controle social 

• Apoiar o processo de planejamento local 

• Constituir um processo dinâmico de avaliação e monitoramento 

regional 

 

- Reconhecimento das Regiões 

As Regiões Intramunicipais deverão ser reconhecidas como tal, não 

precisando ser homologadas pelas Comissões Intergestores. 

As Regiões Intraestaduais deverão ser reconhecidas nas Comissões 

Intergestores Bipartite e encaminhadas para conhecimento e acompanhamento do MS. 

As Regiões Interestaduais deverão ser reconhecidas nas respectivas 

Comissões Intergestores Bipartite e encaminhadas para homologação da Comissão 

Intergestores Tripartite. 
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As Regiões Fronteiriças deverão ser reconhecidas nas respectivas 

Comissões Intergestores Bipartite e encaminhadas para homologação na Comissão 

Intergestores Tripartite. 

 O desenho das Regiões intra e interestaduais deve ser submetida a 

aprovação pelos respectivos Conselhos Estaduais de Saúde.  

 

Financiamento do Sistema Único de Saúde 

 

3.1 - São princípios gerais do financiamento para o Sistema Único de Saúde: 

Responsabilidade das três esferas de gestão – União, Estados e Municípios 

pelo financiamento do Sistema Único de Saúde; 

Redução das iniqüidades macrorregionais, estaduais e regionais, a ser 

contemplada na metodologia de alocação de recursos, considerando também as dimensões 

étnico-racial e social; 

Repasse fundo a fundo, definido como modalidade preferencial de 

transferência de recursos entre os gestores; 

Financiamento de custeio com recursos federais constituído, organizados e 

transferidos em blocos de recursos; 

 

O uso dos recursos federais para o custeio fica restrito a cada bloco, 

atendendo as especificidades previstas nos mesmos, conforme regulamentação específica; 

As bases de cálculo que formam cada Bloco e os montantes financeiros 

destinados para os Estados, Municípios e Distrito Federal devem compor memórias de 

cálculo, para fins de histórico e monitoramento. 

 

- Os blocos de financiamento para o custeio são: 

• Atenção básica 

• Atenção de média e alta complexidade 

• Vigilância em Saúde 

• Assistência Farmacêutica 

• Gestão do SUS 

 

Bloco de financiamento para a Atenção Básica 
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O financiamento da Atenção Básica é de responsabilidade das três esferas 

de gestão do SUS, sendo que os recursos federais comporão o Bloco Financeiro da Atenção 

Básica dividido em dois componentes: Piso da Atenção Básica e Piso da Atenção Básica 

Variável e seus valores serão estabelecidos em Portaria específica, com memórias de cálculo 

anexas. 

O Piso de Atenção Básica - PAB consiste em um montante de recursos 

financeiros, que agregam as estratégias destinadas ao custeio de ações de atenção básica à 

saúde; 

Os recursos financeiros do PAB serão transferidos mensalmente, de forma 

regular e automática, do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos de Saúde dos Municípios e do 

Distrito Federal. 

O Piso da Atenção Básica Variável - PAB Variável consiste em um 

montante financeiro destinado ao custeio de estratégias específicas desenvolvidas no âmbito 

da Atenção Básica em Saúde. 

O PAB Variável passa a ser composto pelo financiamento das seguintes 

estratégias: 

• Saúde da Família; 

• Agentes Comunitários de Saúde; 

• Saúde Bucal; 

• Compensação de especificidades regionais 

• Fator de incentivo da Atenção Básica aos Povos Indígenas 

• Incentivo à Saúde no Sistema Penitenciário 

Os recursos do PAB Variável serão transferidos ao Município que aderir e 

implementar as estratégias específicas a que se destina e a utilização desses recursos deve 

estar definida no Plano Municipal de Saúde; 

O PAB Variável da Assistência Farmacêutica e da Vigilância em Saúde 

passam a compor os seus Blocos de Financiamento respectivos. 

Compensação de Especificidades Regionais é um montante financeiro igual 

a 5% do valor mínimo do PAB fixo multiplicado pela população do Estado, para que as CIBs 

definam a utilização do recurso de acordo com as especificidades estaduais, podendo incluir 

sazonalidade, migrações, dificuldade de fixação de profissionais, IDH, indicadores de 

resultados. Os critérios definidos devem ser informados ao plenário da CIT. 
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b) Bloco de financiamento para a Atenção de Média e Alta Complexidade 

Os recursos correspondentes ao financiamento dos procedimentos relativos 

à média e alta complexidade em saúde compõem o Limite Financeiro da Média e Alta 

Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.   

Os recursos destinados ao custeio dos procedimentos pagos atualmente 

através do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação – FAEC serão incorporados ao 

Limite Financeiro de cada Estado, Município e do Distrito Federal, conforme pactuação entre 

os gestores. 

O Fundo de Ações Estratégicas e Compensação – FAEC se destina, assim, 

ao custeio de procedimentos, conforme detalhado a seguir: 

Procedimentos regulados pela CNRAC – Central Nacional de Regulação da 

Alta    Complexidade; 

Transplantes; 

Ações Estratégicas Emergenciais, de caráter temporário, implementadas 

com prazo pré-definido; 

Novos procedimentos: cobertura financeira de aproximadamente seis meses, 

quando da inclusão de novos procedimentos, sem correlação à tabela vigente, até a formação 

de série histórica para a devida agregação ao MAC. 

 

c) Bloco de financiamento para a Vigilância em Saúde  

Os recursos financeiros correspondentes às ações de Vigilância em Saúde 

comporão o Limite Financeiro de Vigilância em Saúde dos Estados, Municípios e do Distrito 

Federal e representam o agrupamento das ações da Vigilância Epidemiológica, Ambiental e 

Sanitária; 

O Limite Financeiro da Vigilância em Saúde é composto por dois 

componentes: da Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde e o componente da 

Vigilância Sanitária em Saúde; 

O financiamento para as ações de vigilância sanitária deve consolidar a 

reversão do modelo de pagamento por procedimento, oferecendo cobertura para o custeio de 

ações coletivas visando garantir o controle de riscos sanitários inerentes ao objeto de ação, 

avançando em ações de regulação, controle e avaliação de produtos e serviços associados ao 

conjunto das atividades. 

O Limite Financeiro de Vigilância em Saúde será transferido em parcelas 

mensais e o valor da transferência mensal para cada um dos Estados, Municípios e Distrito 
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Federal, bem como o Limite Financeiro respectivo será estabelecido em Portaria específica e 

detalhará os diferentes componentes que o formam, com memórias de cálculo anexas.  

Comporão ainda, o bloco do financiamento da Vigilância em Saúde – Sub-

bloco Vigilância Epidemiológica, os recursos que se destinam às seguintes finalidades, com 

repasses específicos: 

Fortalecimento da Gestão da Vigilância em Saúde em Estados e Municípios 

(VIGISUS II) 

Campanhas de Vacinação 

Incentivo do Programa DST/AIDS  

 

Os recursos alocados tratados pela Portaria MS/GM nº 1349/2002, deverão 

ser incorporados ao Limite Financeiro de Vigilância em Saúde do Município quando o mesmo 

comprovar a efetiva contratação dos agentes de campo. 

No Componente da Vigilância Sanitária, os recursos do Termo de Ajuste e 

Metas – TAM, destinados e não transferidos aos estados e municípios, nos casos de existência 

de saldo superior a 40% dos recursos repassados no período de um semestre, constituem um 

Fundo de Compensação em VISA, administrado pela ANVISA e destinado ao financiamento 

de gestão e descentralização da Vigilância Sanitária. 

Em Estados onde o valor per cápita que compõe o TAM não atinge o teto 

orçamentário mínimo daquele Estado, a União assegurará recurso financeiro para compor o 

Piso Estadual de Vigilância Sanitária – PEVISA. 

 

d) Bloco de financiamento para a Assistência Farmacêutica 

A Assistência Farmacêutica será financiada pelos três gestores do SUS 

devendo agregar a aquisição de medicamentos e insumos e a organização das ações de 

assistência farmacêutica necessárias, de acordo com a organização de serviços de saúde.  

O Bloco de financiamento da Assistência Farmacêutica se organiza em três 

componentes: Básico, Estratégico e Medicamentos de Dispensação Excepcional. 

O Componente Básico da Assistência Farmacêutica consiste em 

financiamento para ações de assistência farmacêutica na atenção básica em saúde e para 

agravos e programas de saúde específicos, inseridos na rede de cuidados da atenção básica, 

sendo de responsabilidade dos três gestores do SUS. 

O Componente Básico é composto de uma Parte Fixa e de uma Parte 

Variável, sendo: 
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Parte Fixa: valor com base per capita para ações de assistência farmacêutica 

para a Atenção Básica, transferido Municípios, Distrito Federal e Estados, conforme 

pactuação nas CIB e com contrapartida financeira dos estados e dos municípios.  

Parte Variável: valor com base per capita para ações de assistência 

farmacêutica dos Programas de Hipertensão e Diabetes, exceto insulina; Asma e Rinite; Saúde 

Mental; Saúde da Mulher; Alimentação e Nutrição e Combate ao Tabagismo. 

 

A parte variável do Componente Básico será transferida ao município ou 

estado, conforme pactuação na CIB, à medida que este implementa e organiza os serviços 

previstos pelos Programas específicos.  

O Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica consiste em 

financiamento para ações de assistência farmacêutica de programas estratégicos. 

O financiamento e o fornecimento de medicamentos, produtos e insumos 

para os Programas Estratégicos são de responsabilidade do Ministério da Saúde e reúne: 

Controle de Endemias: Tuberculose, Hanseníase, Malária e Leischmaniose, 

Chagas e outras doenças endêmicas de abrangência nacional ou regional; 

Programa de DST/AIDS (anti-retrovirais); 

Programa Nacional do Sangue e Hemoderivados; 

Imunobiológicos; 

Insulina; 

 

O Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional consiste em 

financiamento para aquisição e distribuição de medicamentos de dispensação excepcional, 

para tratamento de patologias que compõem o Grupo 36 – Medicamentos da Tabela 

Descritiva do SIA/SUS. 

A responsabilidade pelo financiamento e aquisição dos medicamentos de 

dispensação excepcional é do Ministério da Saúde e dos Estados, conforme pactuação e a 

dispensação, responsabilidade do Estado. 

O Ministério da Saúde repassará aos Estados, mensalmente, valores 

financeiros apurados em encontro de contas trimestrais, de acordo com as informações 

encaminhadas pelos Estados, com base nas emissões das Autorizações para Pagamento de 

Alto Custo – APAC.  
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O Componente de Medicamentos de Dispensação Excepcional será 

readequado através de pactuação entre os gestores do SUS, das diretrizes para definição de 

política para medicamentos de dispensação excepcional. 

As Diretrizes a serem pactuadas na CIT, deverão nortear-se pelas seguintes 

proposições: 

Definição de critérios para inclusão e exclusão de medicamentos e CID na 

Tabela de Procedimentos, com base nos protocolos clínicos e nas diretrizes terapêuticas. 

 Definição de percentual para o co-financiamento entre gestor federal e 

gestor estadual; 

Revisão periódica de valores da tabela; 

Forma de aquisição e execução financeira, considerando-se os princípios da 

descentralização e economia de escala. 

 

e) Bloco de financiamento para a Gestão do Sistema Único de Saúde 

O financiamento para a gestão destina-se ao custeio de ações específicas 

relacionadas com a organização dos serviços de saúde, acesso da população e aplicação dos 

recursos financeiros do SUS. 

O financiamento deverá apoiar iniciativas de fortalecimento da gestão, 

sendo composto pelos seguintes sub-blocos: 

Regulação, controle, avaliação e auditoria 

Planejamento e Orçamento 

Programação 

Regionalização 

Participação e Controle Social 

Gestão do Trabalho 

Educação em Saúde 

Incentivo à Implementação de políticas específicas 

 

Os recursos referentes a este Bloco serão transferidos fundo a fundo e 

regulamentados por portaria específica. 

 

- Financiamento para Investimentos 

Os recursos financeiros de investimento devem ser alocados com vistas á 

superação das desigualdades de acesso e à garantia da integralidade da atenção à saúde.  
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Os investimentos deverão priorizar a recuperação, a re-adequação e a 

expansão da rede física de saúde e a constituição dos espaços de regulação.  

Os projetos de investimento apresentados para o Ministério da Saúde 

deverão ser aprovados nos respectivos Conselhos de Saúde e na CIB, devendo refletir uma 

prioridade regional. 

São eixos prioritários para aplicação de recursos de investimentos:  

Estímulo à Regionalização - Deverão ser priorizados projetos de 

investimentos que fortaleçam a regionalização do SUS, com base nas estratégicas nacionais e 

estaduais, considerando os PDI (Plano de Desenvolvimento Integrado) atualizados, o 

mapeamento atualizado da distribuição e oferta de serviços de saúde em cada espaço regional 

e parâmetros de incorporação tecnológica que compatibilizem economia de escala e de escopo 

com eqüidade no acesso. 

Investimentos para a Atenção Básica - recursos para investimentos na rede 

básica de serviços, destinados conforme disponibilidade orçamentária, transferidos fundo a 

fundo para municípios que apresentarem projetos selecionados de acordo com critérios 

pactuados na Comissão Intergestores Tripartite. 

 

4 – Planejamento no SUS 

 

4.1 – O trabalho com o Planejamento no SUS deve seguir as seguintes 

diretrizes: 

O processo de planejamento no âmbito do SUS deve ser desenvolvido de 

forma articulada, integrada e solidária entre as três esferas de gestão. Essa forma de atuação 

representará o Sistema de Planejamento do Sistema Único de Saúde baseado nas 

responsabilidades de cada esfera de gestão, com definição de objetivos e conferindo 

direcionalidade ao processo de gestão do SUS, compreendendo nesse sistema o 

monitoramento e avaliação. 

Este sistema de planejamento pressupõe que cada esfera de gestão realize o 

seu planejamento, articulando-se de forma a fortalecer e consolidar os objetivos e diretrizes 

do SUS, contemplando as peculiaridades, necessidades e realidades de saúde locorregionais. 

Como parte integrante do ciclo de gestão, o sistema de planejamento 

buscará, de forma tripartite, a pactuação de bases funcionais do planejamento, monitoramento 

e avaliação do SUS, bem como promoverá a participação social e a integração intra e 

intersetorial, considerando os determinantes e condicionantes de saúde.  
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No cumprimento da responsabilidade de coordenar o processo de 

planejamento se levará em conta as diversidades existentes nas três esferas de governo, de 

modo a contribuir para a consolidação do SUS e para a resolubilidade e qualidade, tanto da 

sua gestão, quanto das ações e serviços prestados à população brasileira.  

 

4.2 - Objetivos do Sistema de Planejamento do SUS: 

Pactuar diretrizes gerais para o processo de planejamento no âmbito do SUS 

e o elenco dos instrumentos a serem adotados pelas três esferas de gestão; 

Formular metodologias e modelos básicos dos instrumentos de 

planejamento, monitoramento e avaliação que traduzam as diretrizes do SUS, com capacidade 

de adaptação às particularidades de cada esfera administrativa; 

Promover a análise e a formulação de propostas destinadas a adequar o 

arcabouço legal no tocante ao planejamento no SUS; 

Implementar e difundir uma cultura de planejamento que integre e 

qualifique as ações do SUS entre as três esferas de governo e subsidiar a tomada de decisão 

por parte de seus gestores; 

Desenvolver e implementar uma rede de cooperação entre os três entes 

federados, que permita um amplo compartilhamento de informações e experiências; 

Promover a institucionalização e fortalecer as áreas de planejamento no 

âmbito do SUS, nas três esferas de governo, com vistas a legitimá-lo como instrumento 

estratégico de gestão do SUS; 

Apoiar e participar da avaliação periódica relativa à situação de saúde da 

população e ao funcionamento do SUS, provendo os gestores de informações que permitam o 

seu aperfeiçoamento e ou redirecionamento; 

Promover a capacitação contínua dos profissionais que atuam no contexto 

do planejamento no SUS; 

Promover a eficiência dos processos compartilhados de planejamento e a 

eficácia dos resultados, bem como da participação social nestes processos; 

Promover a integração do processo de planejamento e orçamento no âmbito 

do SUS, bem como a sua intersetorialidade, de forma articulada com as diversas etapas do 

ciclo de planejamento; 

Monitorar e avaliar o processo de planejamento, as ações implementadas e 

os resultados alcançados, de modo a fortalecer o planejamento e a contribuir para a 

transparência do processo de gestão do SUS. 
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4.3 - Pontos de pactuação priorizados para o  Planejamento 

Considerando a conceituação, caracterização e objetivos preconizados para 

o sistema de planejamento do SUS, configuram-se como pontos essenciais de pactuação:  

Adoção das necessidades de saúde da população como critério para o 

processo de planejamento no âmbito do SUS; 

Integração dos instrumentos de planejamento, tanto no contexto de cada 

esfera de gestão, quanto do SUS como um todo; 

Institucionalização e fortalecimento do Sistema de Planejamento do SUS, 

com adoção do processo planejamento, neste incluído o monitoramento e a avaliação, como 

instrumento estratégico de gestão do SUS; 

Revisão e adoção de um elenco de instrumentos de planejamento – tais 

como planos, relatórios, programações – a serem adotados pelas três esferas de gestão, com 

adequação dos instrumentos legais do SUS no tocante a este processo e instrumentos dele 

resultantes; 

Cooperação entre as três esferas de gestão para o fortalecimento e a 

eqüidade no processo de planejamento no SUS.  

 

Programação Pactuada e Integrada da Atenção em Saúde – PPI 

A PPI é um processo que visa definir a programação das ações de saúde em 

cada território e nortear a alocação dos recursos financeiros para saúde a partir de critérios e 

parâmetros pactuados entre os gestores.  

A PPI deve explicitar os pactos de referencia entre municípios, gerando a 

parcela de recursos destinados à própria população e à população referenciada. 

 

As principais diretrizes norteadoras do processo de programação pactuada 

são: 

A programação deve estar inserida no processo de planejamento e deve 

considerar as prioridades definidas nos planos de saúde em cada esfera de gestão; 

Os gestores estaduais e municipais possuem flexibilidade na definição de 

parâmetros e prioridades que irão orientar a programação, ressalvados os parâmetros 

pactuados nacional e estadualmente. 

A programação é realizada prioritariamente, por áreas de atuação a partir 

das ações básicas de saúde para compor o rol de ações de maior complexidade; 
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A tabela unificada de procedimentos deve orientar a programação das ações 

que não estão organizadas por áreas de atuação, considerando seus níveis de agregação, para 

formar as aberturas programáticas; 

A programação da assistência devera buscar a integração com a 

programação da vigilância em saúde; 

Os recursos financeiros das três esferas de governo devem ser visualizados 

na programação. 

O processo de programação deve contribuir para a garantia de acesso aos 

serviços de saúde, subsidiando o processo regulatório da assistência; 

A programação deve ser realizada a cada gestão, revisada periodicamente e 

sempre que necessário, em decorrência de alterações de fluxo no atendimento ao usuário; de 

oferta de serviços; na tabela de procedimentos; e no teto financeiro, dentre outras.  

A programação pactuada e integrada deve subsidiar a programação física 

financeira dos estabelecimentos de saúde. 

A programação pactuada e integrada deve guardar relação com o desenho da 

regionalização naquele estado. 

 

Regulação da Atenção à Saúde e Regulação Assistencial 

 

Para efeitos destas diretrizes, serão adotados os seguintes conceitos: 

Regulação da Atenção à Saúde - tem como objeto a produção de todas as 

ações diretas e finais de atenção à saúde, dirigida aos prestadores de serviços de saúde, 

públicos e privados. As ações da Regulação da Atenção à Saúde compreendem a Contratação, 

a Regulação do Acesso à Assistência ou Regulação Assistencial, o Controle Assistencial, a 

Avaliação da Atenção à Saúde, a Auditoria Assistencial e as regulamentações da Vigilância 

Epidemiológica e Sanitária. 

Contratação - o conjunto de atos que envolvem desde a habilitação dos 

serviços/prestadores até a formalização do contrato na sua forma jurídica. 

Regulação do Acesso à Assistência ou Regulação Assistencial - conjunto de 

relações, saberes, tecnologias e ações que intermedeiam a demanda dos usuários por serviços 

de saúde e o acesso a estes.  

Complexos Reguladores - uma das estratégias de Regulação Assistencial, 

consistindo na articulação e integração de Centrais de Atenção Pré-hospitalar e Urgências, 

Centrais de Internação, Centrais de Consultas e Exames, Protocolos Assistenciais com a 
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contratação, controle assistencial e avaliação, assim como com outras funções da gestão como 

programação e regionalização. Os complexos reguladores podem ter abrangência intra-

municipal, municipal, micro ou macro regional, estadual ou nacional, devendo esta 

abrangência e respectiva gestão, serem pactuadas em processo democrático e solidário, entre 

as três esferas de gestão do SUS. 

Auditoria Assistencial ou clínica – processo regular que visa aferir e induzir 

qualidade do atendimento amparada em procedimentos, protocolos e instruções de trabalho 

normatizados e pactuados. Deve acompanhar e analisar criticamente os históricos clínicos 

com vistas a verificar a execução dos procedimentos e realçar as não conformidades.    

 

Como princípios orientadores do processo de regulação, fica estabelecido 

que: 

Cada prestador responde apenas a um gestor; 

A regulação dos prestadores de serviços deve ser preferencialmente do 

município conforme desenho da rede da assistência pactuado na CIB, observado o Termo de 

Compromisso de Gestão do Pacto e os seguintes princípios: 

da descentralização, municipalização e comando único; 

da busca da escala adequada e da qualidade; 

considerar a complexidade da rede de serviços locais; 

considerar a efetiva capacidade de regulação; 

considerar o desenho da rede estadual da assistência; 

a primazia do interesse e da satisfação do usuário do SUS. 

A regulação das referencias intermunicipais é responsabilidade do gestor 

estadual, expressa na coordenação do processo de construção da programação pactuada e 

integrada da atenção em saúde, do processo de regionalização, do desenho das redes; 

A operação dos complexos reguladores no que se refere a referencia 

intermunicipal deve ser pactuada na CIB, podendo ser operada nos seguintes modos: 

Pelo gestor estadual que se relacionará com a central municipal que faz a 

gestão do prestador. 

Pelo gestor estadual que se relacionará diretamente com o prestador quando 

este estiver sob gestão estadual. 

Pelo gestor municipal com co-gestão do estado e representação dos 

municípios da região; 
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Modelos que diferem do item ‘d’ acima devem ser pactuados pela CIB e 

homologados na CIT. 

 

São metas para este Pacto, no prazo de um ano: 

Contratualização de todos os prestadores de serviço; 

Colocação de todos os leitos e serviços ambulatoriais contratualizados sob 

regulação; 

Extinção do pagamento dos serviços dos profissionais médicos por meio do 

código 7.  

 

Participação e Controle Social 

 

A participação social no SUS é um princípio doutrinário e está assegurado 

na Constituição e nas Leis Orgânicas da Saúde (8080/90 e 8142/90), e é parte fundamental 

deste pacto. 

 

7.1 - As ações que devem ser desenvolvidas para fortalecer o processo de 

participação social, dentro deste pacto são: 

Apoiar os conselhos de saúde, as conferências de saúde e os movimentos 

sociais que atuam no campo da saúde, com vistas ao seu fortalecimento para que os mesmos 

possam exercer plenamente os seus papéis; 

Apoiar o processo de formação dos conselheiros; 

Estimular a participação e avaliação dos cidadãos nos serviços de saúde; 

Apoiar os processos de educação popular em saúde, para ampliar e 

qualificar a participação social no SUS; 

Apoiar a implantação e implementação de ouvidorias nos estados e 

municípios, com vistas ao fortalecimento da gestão estratégica do SUS; 

Apoiar o processo de mobilização social e institucional em defesa do SUS e 

na discussão do pacto; 

 

Gestão do Trabalho  

8.1 - As diretrizes para a Gestão do Trabalho no SUS são as seguintes: 



 143

A política de recursos humanos para o SUS é um eixo estruturante e deve 

buscar a valorização do trabalho e dos trabalhadores de saúde, o tratamento dos conflitos, a 

humanização das relações de trabalho; 

 Estados, Municípios e União são entes autônomos para suprir suas 

necessidades de manutenção e expansão dos seus próprios quadros de trabalhadores de saúde; 

O Ministério da Saúde deve formular diretrizes de cooperação técnica para a 

gestão do trabalho no SUS; 

 Desenvolver, pelas três esferas de gestão, estudos quanto às estratégias e 

financiamento tripartite de política de reposição da força de trabalho descentralizada; 

As Diretrizes para Planos de Cargos e Carreira do SUS devem ser um 

instrumento que visa regular as relações de trabalho e o desenvolvimento do trabalhador, bem 

como a consolidação da carreira como instrumento estratégico para a política de recursos 

humanos no Sistema; 

Promover relações de trabalho que obedeçam a exigências do princípio de 

legalidade da ação do Estado e de proteção dos direitos associados ao trabalho; 

Desenvolver ações voltadas para a adoção de vínculos de trabalho que 

garantam os direitos sociais e previdenciários dos trabalhadores de saúde, promovendo ações 

de adequação de vínculos, onde for necessário, nas três esferas de governo, com o apoio 

técnico e financeiro aos Municípios, pelos Estados e União, conforme legislação vigente; 

Os atores sociais envolvidos no desejo de consolidação dos SUS atuarão 

solidariamente na busca do cumprimento deste item, observadas as responsabilidades legais 

de cada segmento; 

Estimular processos de negociação entre gestores e trabalhadores através da 

instalação de Mesas de Negociação junto às esferas de gestão estaduais e municipais do SUS; 

As Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde devem envidar esforços 

para a criação ou fortalecimento de estruturas de Recursos Humanos, objetivando cumprir um 

papel indutor de mudanças, tanto no campo da gestão do trabalho, quanto no campo da 

educação na saúde; 

 

8.2 - Serão priorizados os seguintes componentes na estruturação da Gestão 

do Trabalho no SUS: 

Estruturação da Gestão do Trabalho no SUS - Esse componente trata das 

necessidades exigidas para a estruturação da área de Gestão do Trabalho integrado pelos 

seguintes eixos: base jurídico-legal; atribuições específicas; estrutura e dimensionamento 
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organizacional e estrutura física e equipamentos. Serão priorizados para este Componente, 

Estados, Capitais, Distrito Federal e nos Municípios com mais de 500 empregos públicos, 

desde que possuam ou venham a criar setores de Gestão do Trabalho e da Educação nas 

secretarias estaduais e municipais de saúde; 

Capacitação de Recursos Humanos para a Gestão do Trabalho no SUS - 

Esse componente trata da qualificação dos gestores e técnicos na perspectiva do 

fortalecimento da gestão do trabalho em saúde. Estão previstos, para seu desenvolvimento, a 

elaboração de material didático e a realização de oficinas, cursos presenciais ou à distância, 

por meio das estruturas formadoras existentes; 

Sistema Gerencial de Informações - Esse componente propõe proceder à 

análise de sistemas de informação existentes e desenvolver componentes de otimização e 

implantação de sistema informatizado que subsidie a tomada de decisão na área de Gestão do 

Trabalho. 

 

Educação na Saúde 

9.1 – A - As diretrizes para o trabalho na Educação na Saúde são: 

Avançar na implementação da Política Nacional de Educação Permanente 

por meio da compreensão dos conceitos de formação e educação permanente para adequá-los 

às distintas lógicas e especificidades; 

Considerar a educação permanente parte essencial de uma política de 

formação e desenvolvimento dos trabalhadores para a qualificação do SUS e que comporta a 

adoção de diferentes metodologias e técnicas de ensino-aprendizagem inovadoras, entre 

outras coisas; 

Considerar a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde uma 

estratégia do SUS para a formação e o desenvolvimento de trabalhadores para o setor, tendo 

como orientação os princípios da educação permanente;  

Assumir o compromisso de discutir e avaliar os processos e desdobramentos 

da implementação da Política Nacional de Educação Permanente para ajustes necessários, 

atualizando-a conforme as experiências de implementação, assegurando a inserção dos 

municípios e estados neste processo; 

Buscar a revisão da normatização vigente que institui a Política Nacional de 

Educação Permanente em Saúde, contemplando a conseqüente e efetiva descentralização das 

atividades de planejamento, monitoramento, avaliação e execução orçamentária da Educação 

Permanente para o trabalho no SUS; 
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Centrar, o planejamento, programação e acompanhamento das atividades 

educativas e conseqüentes alocações de recursos na lógica de fortalecimento e qualificação do 

SUS e atendimento das necessidades sociais em saúde; 

Considerar que a proposição de ações para formação e desenvolvimento dos 

profissionais de saúde para atender às necessidades do SUS deve ser produto de cooperação 

técnica, articulação e diálogo entre os gestores das três esferas de governo, as instituições de 

ensino, os serviços e controle social e podem contemplar ações no campo da formação e do 

trabalho. 

  

B - RESPONSABILIDADE SANITÁRIA  

Este capítulo define as Responsabilidades Sanitárias e atribuições do 

Município, do Distrito Federal, do Estado e da União. A gestão do Sistema Único de Saúde é 

construída de forma solidária e cooperada, com apoio mútuo através de compromissos 

assumidos nas Comissões Intergestores Bipartite (CIB) e Tripartite (CIT).  

Algumas responsabilidades atribuídas aos municípios devem ser assumidas 

por todos os municípios. As outras responsabilidades serão atribuídas de acordo com o 

pactuado e/ou com a complexidade da rede de serviços localizada no território municipal. 

No que se refere às responsabilidades atribuídas aos estados devem ser 

assumidas por todos eles. 

Com relação à gestão dos prestadores de serviço fica mantida a 

normatização estabelecida na NOAS SUS 01/2002. As referências na NOAS SUS 01/2002 às 

condições de gestão de estados e municípios ficam substituídas pelas situações pactuadas no 

respectivo Termo de Compromisso de Gestão. 

 

 RESPONSABILIDADES GERAIS DA GESTÃO DO SUS 

 

– MUNICÍPIOS 

Todo município é responsável pela integralidade da atenção à saúde da sua 

população, exercendo essa responsabilidade de forma solidária com o estado e a união; 

Todo município deve: 

garantir a integralidade das ações de saúde prestadas de forma 

interdisciplinar, por meio da abordagem integral e contínua do indivíduo no seu contexto 

familiar, social e do trabalho; englobando atividades de promoção da saúde, prevenção de 
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riscos, danos e agravos; ações de assistência, assegurando o acesso ao atendimento às 

urgências; 

promover a eqüidade na atenção à saúde, considerando as diferenças 

individuais e de grupos populacionais, por meio da adequação da oferta às necessidades como 

princípio de justiça social, e ampliação do acesso de populações em situação de desigualdade, 

respeitadas as diversidades locais; 

participar do financiamento tripartite do Sistema Único de Saúde; 

assumir a gestão e executar as ações de atenção básica, incluindo as ações 

de promoção e proteção, no seu território; 

assumir integralmente a gerência de toda a rede pública de serviços de 

atenção básica, englobando as unidades próprias e as transferidas pelo estado ou pela união; 

com apoio dos estados, identificar as necessidades da população do seu 

território, fazer um reconhecimento das iniqüidades, oportunidades e recursos; 

desenvolver, a partir da identificação das necessidades, um processo de 

planejamento, regulação, programação pactuada e integrada da atenção à saúde, 

monitoramento e avaliação; 

formular e implementar políticas para áreas prioritárias, conforme definido 

nas diferentes instâncias de pactuação; 

organizar o acesso a serviços de saúde resolutivos e de qualidade na atenção 

básica, viabilizando o planejamento, a programação pactuada e integrada da atenção à saúde e 

a atenção à saúde no seu território, explicitando a responsabilidade, o compromisso e o 

vínculo do serviço e equipe de saúde com a população do seu território, desenhando a rede de 

atenção e promovendo a humanização do atendimento; 

organizar e pactuar o acesso a ações e serviços de atenção especializada a 

partir das necessidades da atenção básica, configurando a rede de atenção, por meio dos 

processos de integração e articulação dos serviços de atenção básica com os demais níveis do 

sistema, com base no processo da programação pactuada e integrada da atenção à saúde; 

pactuar e fazer o acompanhamento da referência da atenção que ocorre fora 

do seu território, em cooperação com o estado, Distrito Federal e com os demais municípios 

envolvidos no âmbito regional e estadual, conforme a programação pactuada e integrada da 

atenção à saúde; 

garantir estas referências de acordo com a programação pactuada e integrada 

da atenção à saúde, quando dispõe de serviços de referência intermunicipal; 
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garantir a estrutura física necessária para a realização das ações de atenção 

básica, de acordo com as normas técnicas vigentes; 

promover a estruturação da assistência farmacêutica e garantir, em conjunto 

com as demais esferas de governo, o acesso da população aos medicamentos cuja dispensação 

esteja sob sua responsabilidade, promovendo seu uso racional, observadas as normas vigentes 

e pactuações estabelecidas; 

assumir a gestão e execução das ações de vigilância em saúde realizadas no 

âmbito local, compreendendo as ações de vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental, de 

acordo com as normas vigentes e pactuações estabelecidas; 

elaborar, pactuar e implantar a política de promoção da saúde, considerando 

as diretrizes estabelecidas no âmbito nacional. 

 

– ESTADOS 

Responder, solidariamente com municípios, Distrito Federal e união, pela 

integralidade da atenção à saúde da população; 

Participar do financiamento tripartite do Sistema Único de Saúde; 

Formular e implementar políticas para áreas prioritárias, conforme definido 

nas diferentes instâncias de pactuação; 

Coordenar, acompanhar e avaliar, no âmbito estadual, a implementação dos 

Pactos Pela Vida e de Gestão e seu Termo de Compromisso; 

Apoiar técnica e financeiramente os municípios, para que estes assumam 

integralmente sua responsabilidade de gestor da atenção à saúde dos seus munícipes; 

Apoiar técnica, política e financeiramente a gestão da atenção básica nos 

municípios, considerando os cenários epidemiológicos, as necessidades de saúde e a 

articulação regional, fazendo um reconhecimento das iniqüidades, oportunidades e recursos; 

Fazer reconhecimento das necessidades da população no âmbito estadual e 

cooperar técnica e financeiramente com os municípios, para que possam fazer o mesmo nos 

seus territórios; 

Desenvolver, a partir da identificação das necessidades, um processo de 

planejamento, regulação, programação pactuada e integrada da atenção à saúde, 

monitoramento e avaliação; 

Coordenar o processo de configuração do desenho da rede de atenção, nas 

relações intermunicipais, com a participação dos municípios da região; 
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Organizar e pactuar com os municípios, o processo de referência 

intermunicipal das ações e serviços de média e alta complexidade a partir da atenção básica, 

de acordo com a programação pactuada e integrada da atenção à saúde; 

Realizar o acompanhamento e a avaliação da atenção básica no âmbito do 

território estadual; 

Apoiar técnica e financeiramente os municípios para que garantam a 

estrutura física necessária para a realização das ações de atenção básica; 

Promover a estruturação da assistência farmacêutica e garantir, em conjunto 

com as demais esferas de governo, o acesso da população aos medicamentos cuja dispensação 

esteja sob sua responsabilidade, fomentando seu uso racional e observando as normas 

vigentes e pactuações estabelecidas; 

Coordenar e executar e as ações de vigilância em saúde, compreendendo as 

ações de média e alta complexidade desta área, de acordo com as normas vigentes e 

pactuações estabelecidas; 

Assumir transitoriamente, quando necessário, a execução das ações de 

vigilância em saúde no município, comprometendo-se em cooperar para que o município 

assuma, no menor prazo possível, sua responsabilidade; 

Executar algumas ações de vigilância em saúde, em caráter permanente, 

mediante acordo bipartite e conforme normatização específica; 

Supervisionar as ações de prevenção e controle da vigilância em saúde, 

coordenando aquelas que exigem ação articulada e simultânea entre os municípios; 

Apoiar técnica e financeiramente os municípios para que executem com 

qualidade as ações de vigilância em saúde, compreendendo as ações de vigilância 

epidemiológica, sanitária e ambiental, de acordo com as normas vigentes e pactuações 

estabelecidas; 

Elaborar, pactuar e implantar a política de promoção da saúde, considerando 

as diretrizes estabelecidas no âmbito nacional; 

Coordenar, normatizar e gerir os laboratórios de saúde pública; 

Assumir a gestão e a gerência de unidades públicas de hemonúcleos / 

hemocentros e elaborar normas complementares para a organização e funcionamento desta 

rede de serviço. 

 – DISTRITO FEDERAL 

Responder, solidariamente com a união, pela integralidade da atenção à 

saúde da população; 
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Garantir a integralidade das ações de saúde prestadas de forma 

interdisciplinar, por meio da abordagem integral e contínua do indivíduo no seu contexto 

familiar, social e do trabalho; englobando atividades de promoção da saúde, prevenção de 

riscos, danos e agravos; ações de assistência, assegurando o acesso ao atendimento às 

urgências; 

Promover a eqüidade na atenção à saúde, considerando as diferenças 

individuais e de grupos populacionais, por meio da adequação da oferta às necessidades como 

princípio de justiça social, e ampliação do acesso de populações em situação de desigualdade, 

respeitadas as diversidades locais; 

Participar do financiamento tripartite do Sistema Único de Saúde; 

Coordenar, acompanhar e avaliar, no âmbito estadual, a implementação dos 

Pactos Pela Vida e de Gestão e seu Termo de Compromisso de Gestão; 

Assumir a gestão e executar as ações de atenção básica, incluindo as ações 

de promoção e proteção, no seu território; 

Assumir integralmente a gerência de toda a rede pública de serviços de 

atenção básica, englobando as unidades próprias e as transferidas pela união; 

Garantir a estrutura física necessária para a realização das ações de atenção 

básica, de acordo com as normas técnicas vigentes; 

Realizar o acompanhamento e a avaliação da atenção básica no âmbito do 

seu território; 

Identificar as necessidades da população do seu território, fazer um 

reconhecimento das iniqüidades, oportunidades e recursos; 

Desenvolver, a partir da identificação das necessidades, um processo de 

planejamento, regulação, programação pactuada e integrada da atenção à saúde, 

monitoramento e avaliação; 

Formular e implementar políticas para áreas prioritárias, conforme definido 

nas instâncias de pactuação; 

Organizar o acesso a serviços de saúde resolutivos e de qualidade na atenção 

básica, viabilizando o planejamento, a programação pactuada e integrada da atenção à saúde e 

a atenção à saúde no seu território, explicitando a responsabilidade, o compromisso e o 

vínculo do serviço e equipe de saúde com a população do seu território, desenhando a rede de 

atenção e promovendo a humanização do atendimento; 

Organizar e pactuar o acesso a ações e serviços de atenção especializada a 

partir das necessidades da atenção básica, configurando a rede de atenção, por meio dos 
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processos de integração e articulação dos serviços de atenção básica com os demais níveis do 

sistema, com base no processo da programação pactuada e integrada da atenção à saúde; 

Pactuar e fazer o acompanhamento da referência da atenção que ocorre fora 

do seu território, em cooperação com os estados envolvidos no âmbito regional, conforme a 

programação pactuada e integrada da atenção à saúde; 

Promover a estruturação da assistência farmacêutica e garantir, em conjunto 

com a união, o acesso da população aos medicamentos cuja dispensação esteja sob sua 

responsabilidade, fomentando seu uso racional e observando as normas vigentes e pactuações 

estabelecidas; 

Garantir o acesso de serviços de referência de acordo com a programação 

pactuada e integrada da atenção à saúde; 

Elaborar, pactuar e implantar a política de promoção da saúde, considerando 

as diretrizes estabelecidas no âmbito nacional; 

Assumir a gestão e execução das ações de vigilância em saúde realizadas no 

âmbito do seu território, compreendendo as ações de vigilância epidemiológica, sanitária e 

ambiental, de acordo com as normas vigentes e pactuações estabelecidas; 

Executar e coordenar as ações de vigilância em saúde, compreendendo as 

ações de média e alta complexidade desta área, de acordo com as normas vigentes e 

pactuações estabelecidas; 

Coordenar, normatizar e gerir os laboratórios de saúde pública; 

Assumir a gestão e a gerência de unidades públicas de hemonúcleos / 

hemocentros e elaborar normas complementares para a organização e funcionamento desta 

rede de serviço. 

 

– UNIÃO 

Responder, solidariamente com os municípios, o Distrito Federal e os 

estados, pela integralidade da atenção à saúde da população; 

Participar do financiamento tripartite do Sistema Único de Saúde; 

Formular e implementar políticas para áreas prioritárias, conforme definido 

nas diferentes instâncias de pactuação; 

Coordenar e acompanhar, no âmbito nacional, a pactuação e avaliação do 

Pacto de Gestão e Pacto pela Vida e seu Termo de Compromisso; 
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 Apoiar o Distrito Federal, os estados e conjuntamente com estes, os 

municípios, para que assumam integralmente as suas responsabilidades de gestores da atenção 

à saúde; 

Apoiar financeiramente o Distrito Federal e os municípios, em conjunto 

com os estados, para que garantam a estrutura física necessária para a realização das ações de 

atenção básica; 

Prestar cooperação técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos 

municípios para o aperfeiçoamento das suas atuações institucionais na gestão da atenção 

básica; 

Exercer de forma pactuada as funções de normatização e de coordenação no 

que se refere à gestão nacional da atenção básica no SUS; 

Identificar, em articulação com os estados, Distrito Federal e municípios, as 

necessidades da população para o âmbito nacional, fazendo um reconhecimento das 

iniqüidades, oportunidades e recursos; e cooperar técnica e financeiramente com os gestores, 

para que façam o mesmo nos seus territórios; 

Desenvolver, a partir da identificação de necessidades, um processo de 

planejamento, regulação, programação pactuada e integrada da atenção à saúde, 

monitoramento e avaliação; 

Promover a estruturação da assistência farmacêutica e garantir, em conjunto 

com as demais esferas de governo, o acesso da população aos medicamentos que estejam sob 

sua responsabilidade, fomentando seu uso racional, observadas as normas vigentes e 

pactuações estabelecidas; 

Definir e pactuar as diretrizes para a organização das ações e serviços de 

média e alta complexidade, a partir da atenção básica; 

Coordenar e executar as ações de vigilância em saúde, compreendendo as 

ações de média e alta complexidade desta área, de acordo com as normas vigentes e 

pactuações estabelecidas; 

Coordenar, nacionalmente, as ações de prevenção e controle da vigilância 

em saúde que exijam ação articulada e simultânea entre os estados, Distrito Federal e 

municípios; 

Proceder investigação complementar ou conjunta com os demais gestores do 

SUS em situação de risco sanitário; 

Apoiar e coordenar os laboratórios de saúde pública – Rede Nacional de 

laboratórios de saúde Pública/RNLSP - nos aspectos relativos à vigilância em saúde; 
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Assumir transitoriamente, quando necessário, a execução das ações de 

vigilância em saúde nos estados, Distrito Federal e municípios, comprometendo-se em 

cooperar para que assumam, no menor prazo possível, suas responsabilidades; 

Apoiar técnica e financeiramente os estados, o Distrito Federal e os 

municípios para que executem com qualidade as ações de vigilância em saúde, 

compreendendo as ações de vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental, de acordo com 

as normas vigentes e pactuações estabelecidas; 

Elaborar, pactuar e implementar a política de promoção da saúde. 

 

RESPONSABILIDADES NA REGIONALIZAÇÃO 

 

– MUNICÍPIOS 

Todo município deve: 

contribuir para a constituição e fortalecimento do processo de 

regionalização solidária e cooperativa, assumindo os compromissos pactuados; 

participar da constituição da regionalização, disponibilizando de forma 

cooperativa os recursos humanos, tecnológicos e financeiros, conforme pactuação 

estabelecida; 

participar dos colegiados de gestão regionais, cumprindo suas obrigações 

técnicas e financeiras. Nas CIB regionais constituídas por representação, quando não for 

possível a imediata incorporação de todos os gestores de saúde dos municípios da região de 

saúde, deve-se pactuar um cronograma de adequação, no menor prazo possível, para a 

inclusão de todos os municípios nos respectivos colegiados de gestão regionais. 

participar dos projetos prioritários das regiões de saúde, conforme definido 

no plano municipal de saúde, no plano diretor de regionalização, no planejamento regional e 

no plano regional de investimento; 

A responsabilidade a seguir será atribuída de acordo com o pactuado e/ou 

com a complexidade da rede de serviços localizada no território municipal 

Executar as ações de referência regional sob sua responsabilidade em 

conformidade com a programação pactuada e integrada da atenção à saúde acordada nos 

colegiados de gestão regionais. 
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– ESTADOS 

Contribuir para a constituição e fortalecimento do processo de 

regionalização solidária e cooperativa, assumindo os compromissos pactuados; 

Coordenar a regionalização em seu território, propondo e pactuando 

diretrizes e normas gerais sobre a regionalização, observando as normas vigentes e pactuações 

na CIB; 

Coordenar o processo de organização, reconhecimento e atualização das 

regiões de saúde, conformando o plano diretor de regionalização; 

Participar da constituição da regionalização, disponibilizando de forma 

cooperativa os recursos humanos, tecnológicos e financeiros, conforme pactuação 

estabelecida; 

Apoiar técnica e financeiramente as regiões de saúde, promovendo a 

eqüidade inter-regional; 

Participar dos colegiados de gestão regional, cumprindo suas obrigações 

técnicas e financeiras; 

Participar dos projetos prioritários das regiões de saúde, conforme definido 

no plano estadual de saúde, no plano diretor de regionalização, no planejamento regional e no 

plano regional de investimento. 

 

– DISTRITO FEDERAL 

Contribuir para a constituição e fortalecimento do processo de 

regionalização solidária e cooperativa, assumindo os compromissos pactuados; 

Coordenar o processo de organização, reconhecimento e atualização das 

regiões de saúde, conformando o plano diretor de regionalização; 

Apoiar técnica e financeiramente as regiões de saúde, promovendo a 

eqüidade inter-regional; 

Participar dos colegiados de gestão regional, cumprindo suas obrigações 

técnicas e financeiras, conforme pactuação estabelecida; 

Participar dos projetos prioritários das regiões de saúde, conforme definido 

no plano estadual de saúde, no plano diretor de regionalização, no planejamento regional e no 

plano regional de investimento; 

Propor e pactuar diretrizes e normas gerais sobre a regionalização, 

observando as normas vigentes, participando da sua constituição, disponibilizando de forma 
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cooperativa os recursos humanos, tecnológicos e financeiros, conforme pactuação 

estabelecida. 

  

– UNIÃO 

Contribuir para a constituição e fortalecimento do processo de 

regionalização solidária e cooperativa, assumindo os compromissos pactuados; 

Coordenar o processo de regionalização no âmbito nacional, propondo e 

pactuando diretrizes e normas gerais sobre a regionalização, observando as normas vigentes e 

pactuações na CIT; 

Cooperar técnica e financeiramente com as regiões de saúde, por meio dos 

estados e/ou municípios, priorizando as regiões mais vulneráveis, promovendo a eqüidade 

inter-regional e interestadual; 

Apoiar e participar da constituição da regionalização, disponibilizando de 

forma cooperativa os recursos humanos, tecnológicos e financeiros, conforme pactuação 

estabelecida; 

Fomentar a constituição das regiões de saúde fronteiriças, participando do 

funcionamento de seus colegiados de gestão regionais. 

 

RESPONSABILIDADES NO PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO 

 

– MUNICÍPIOS 

Todo município deve: 

formular, gerenciar, implementar e avaliar o processo permanente de 

planejamento participativo e integrado, de base local e ascendente, orientado por problemas e 

necessidades em saúde, com a constituição de ações para a promoção, a proteção, a 

recuperação e a reabilitação em saúde, construindo nesse processo o plano de saúde e 

submetendo-o à aprovação do Conselho de Saúde correspondente; 

formular, no plano municipal de saúde, a política municipal de atenção em 

saúde, incluindo ações intersetoriais voltadas para a promoção da saúde; 

elaborar relatório de gestão anual, a ser apresentado e submetido à 

aprovação do Conselho de Saúde correspondente; 

operar os sistemas de informação referentes à atenção básica, conforme 

normas do Ministério da Saúde, e alimentar regularmente os bancos de dados nacionais, 

assumindo a responsabilidade pela gestão, no nível local, dos sistemas de informação: 
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Sistema de Informação sobre Agravos de Notificação – SINAN, Sistema de Informação do 

Programa Nacional de Imunizações - SI-PNI, Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos – 

SINASC, Sistema de Informação Ambulatorial - SIA e Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos e Profissionais de Saúde – CNES; e quando couber, os sistemas: Sistema de 

Informação Hospitalar – SIH e Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM, bem como 

de outros sistemas que venham a ser introduzidos; 

assumir a responsabilidade pela coordenação e execução das atividades de 

informação, educação e comunicação, no âmbito local; 

elaborar a programação da atenção à saúde, incluída a assistência e 

vigilância em saúde, em conformidade com o plano municipal de saúde, no âmbito da 

Programação Pactuada e Integrada da Atenção à Saúde; 

A responsabilidade a seguir será atribuída de acordo com o pactuado e/ou 

com a complexidade da rede de serviços localizada no território municipal 

Gerir os sistemas de informação epidemiológica e sanitária, bem como 

assegurar a divulgação de informações e análises. 

  

– ESTADOS 

Formular, gerenciar, implementar e avaliar o processo permanente de 

planejamento participativo e integrado, de base local e ascendente, orientado por problemas e 

necessidades em saúde, com a constituição de ações para a promoção, a proteção, a 

recuperação e a reabilitação em saúde, construindo nesse processo o plano estadual de saúde, 

submetendo-o à aprovação do Conselho Estadual de Saúde; 

Formular, no plano estadual de saúde, e pactuar no âmbito da Comissão 

Intergestores Bipartite - CIB, a política estadual de atenção em saúde, incluindo ações 

intersetoriais voltadas para a promoção da saúde; 

Elaborar relatório de gestão anual, a ser apresentado e submetido à 

aprovação do Conselho Estadual de Saúde; 

Coordenar, acompanhar e apoiar os municípios na elaboração da 

programação pactuada e integrada da atenção à saúde, no âmbito estadual, regional e 

interestadual; 

Apoiar, acompanhar, consolidar e operar quando couber, no âmbito estadual 

e regional, a alimentação dos sistemas de informação, conforme normas do Ministério da 

Saúde; 



 156

Operar os sistemas de informação epidemiológica e sanitária de sua 

competência, bem como assegurar a divulgação de informações e análises e apoiar os 

municípios naqueles de responsabilidade municipal. 

– DISTRITO FEDERAL 

Formular, gerenciar, implementar e avaliar o processo permanente de 

planejamento participativo e integrado, de base local e ascendente, orientado por problemas e 

necessidades em saúde, com a constituição de ações para a promoção, a proteção, a 

recuperação e a reabilitação em saúde, construindo nesse processo o plano estadual de saúde, 

submetendo-o à aprovação do Conselho de Saúde do Distrito Federal; 

Formular, no plano estadual de saúde, a política estadual de atenção em 

saúde, incluindo ações intersetoriais voltadas para a promoção da saúde; 

Elaborar relatório de gestão anual, a ser apresentado e submetido à 

aprovação do Conselho Estadual de Saúde; 

Operar os sistemas de informação epidemiológica e sanitária de sua 

competência, bem como assegurar a divulgação de informações e análises; 

Operar os sistemas de informação referentes à atenção básica, conforme 

normas do Ministério da Saúde, e alimentar regularmente os bancos de dados nacionais, 

assumindo a responsabilidade pela gestão, no nível local, dos sistemas de informação: 

Sistema de Informação sobre Agravos de Notificação – SINAN, Sistema de Informação do 

Programa Nacional de Imunizações - SI-PNI, Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos – 

SINASC, Sistema de Informação Ambulatorial - SIA e Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos e Profissionais de Saúde – CNES; Sistema de Informação Hospitalar – SIH 

e Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM, bem como de outros sistemas que venham 

a ser introduzidos; 

Assumir a responsabilidade pela coordenação e execução das atividades de 

informação, educação e comunicação, no âmbito do seu território; 

Elaborar a programação da atenção à saúde, incluída a assistência e 

vigilância em saúde, em conformidade com o plano estadual l de saúde, no âmbito da 

Programação Pactuada e Integrada da Atenção à Saúde. 

– UNIÃO 

Formular, gerenciar, implementar e avaliar o processo permanente de 

planejamento participativo e integrado, de base local e ascendente, orientado por problemas e 

necessidades em saúde, com a constituição de ações para a promoção, a proteção, a 
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recuperação e a reabilitação em saúde, construindo nesse processo o plano nacional de saúde, 

submetendo-o à aprovação do Conselho Nacional de Saúde; 

Formular, no plano nacional de saúde, e pactuar no âmbito da Comissão 

Intergestores Tripartite – CIT, a política nacional de atenção em saúde, incluindo ações 

intersetoriais voltadas para a promoção da saúde; 

Elaborar relatório de gestão anual, a ser apresentado e submetido à 

aprovação do Conselho Nacional de Saúde; 

Formular, pactuar no âmbito a CIT e aprovar no Conselho Nacional de 

Saúde, a política nacional de atenção à saúde dos povos indígenas e executá-la, conforme 

pactuação com Estados e Municípios, por meio da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA; 

Coordenar, acompanhar e apoiar os municípios, os estados e Distrito 

Federal na elaboração da programação pactuada e integrada da atenção em saúde, no âmbito 

nacional; 

Gerenciar, manter, e elaborar quando necessário, no âmbito nacional, os 

sistemas de informação, conforme normas vigentes e pactuações estabelecidas, incluindo 

aqueles sistemas que garantam a solicitação e autorização de procedimentos, o processamento 

da produção e preparação para a realização de pagamentos; 

Desenvolver e gerenciar sistemas de informação epidemiológica e sanitária, 

bem como assegurar a divulgação de informações e análises. 

  

RESPONSABILIDADES NA REGULAÇÃO, CONTROLE, 

AVALIAÇÃO E AUDITORIA 

  

4.1- MUNICÍPIOS 

Todo município deve: 

monitorar e fiscalizar a aplicação dos recursos financeiros provenientes de 

transferência regular e automática (fundo a fundo) e por convênios; 

realizar a identificação dos usuários do SUS, com vistas à vinculação de 

clientela e à sistematização da oferta dos serviços; 

monitorar e avaliar as ações de vigilância em saúde, realizadas em seu 

território, por intermédio de indicadores de desempenho, envolvendo aspectos 

epidemiológicos e operacionais; 

manter atualizado o Sistema Nacional de Cadastro de Estabelecimentos e 

Profissionais de Saúde no seu território, segundo normas do Ministério da Saúde; 
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adotar protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, em consonância com os 

protocolos e diretrizes nacionais e estaduais; 

adotar protocolos de regulação de acesso, em consonância com os 

protocolos e diretrizes nacionais, estaduais e regionais; 

controlar a referência a ser realizada em outros municípios, de acordo com a 

programação pactuada e integrada da atenção à saúde, procedendo à solicitação e/ou 

autorização prévia, quando couber; 

As responsabilidades a seguir serão atribuídas de acordo com o pactuado 

e/ou com a complexidade da rede de serviços localizada no território municipal 

Definir a programação físico-financeira por estabelecimento de saúde; 

observar as normas vigentes de solicitação e autorização dos procedimentos hospitalares e 

ambulatoriais; processar a produção dos estabelecimentos de saúde próprios e contratados e 

realizar o pagamento dos prestadores de serviços; 

Operar o complexo regulador dos serviços presentes no seu território, de 

acordo com a pactuação estabelecida, realizando a co-gestão com o Estado e outros 

Municípios, das referências intermunicipais.  

Executar o controle do acesso do seu munícipe aos leitos disponíveis, às 

consultas, terapias e exames especializados, disponíveis no seu território, que pode ser feito 

por meio de centrais de regulação; 

Planejar e executar a regulação médica da atenção pré-hospitalar às 

urgências, conforme normas vigentes e pactuações estabelecidas; 

Elaborar contratos com os prestadores de acordo com a política nacional de 

contratação de serviços de saúde e em conformidade com o planejamento e a programação 

pactuada e integrada da atenção à saúde; 

Monitorar e fiscalizar os contratos e convênios com prestadores contratados 

e conveniados, bem como das unidades públicas; 

Monitorar e fiscalizar a execução dos procedimentos realizados em cada 

estabelecimento por meio das ações de controle e avaliação hospitalar e ambulatorial; 

Monitorar e fiscalizar e o cumprimento dos critérios nacionais, estaduais e 

municipais de credenciamento de serviços; 

Implementar a avaliação das ações de saúde nos estabelecimentos de saúde, 

por meio de análise de dados e indicadores e verificação de padrões de conformidade; 

Implementar a auditoria sobre toda a produção de serviços de saúde, 

públicos e privados, sob sua gestão, tomando como referência as ações previstas no plano 



 159

municipal de saúde e em articulação com as ações de controle, avaliação e regulação 

assistencial; 

Realizar auditoria assistencial da produção de serviços de saúde, públicos e 

privados, sob sua gestão; 

Elaborar normas técnicas, complementares às das esferas estadual e federal, 

para o seu território. 

– ESTADOS 

Elaborar as normas técnicas complementares à da esfera federal, para o seu 

território; 

Monitorar a aplicação dos recursos financeiros recebidos por meio de 

transferência regular e automática (fundo a fundo) e por convênios; 

Monitorar e fiscalizar a aplicação dos recursos financeiros transferidos aos 

fundos municipais; 

Monitorar o cumprimento pelos municípios: dos planos de saúde, dos 

relatórios de gestão, da operação dos fundos de saúde, indicadores e metas do pacto de gestão, 

da constituição dos serviços de regulação, controle avaliação e auditoria e da participação na 

programação pactuada e integrada da atenção à saúde; 

Apoiar a identificação dos usuários do SUS no âmbito estadual, com vistas à 

vinculação de clientela e à sistematização da oferta dos serviços; 

Manter atualizado o cadastramento no Sistema Nacional de Cadastro de 

Estabelecimentos e Profissionais de Saúde, bem como coordenar e cooperar com os 

municípios nesta atividade; 

Elaborar e pactuar protocolos clínicos e de regulação de acesso, no âmbito 

estadual, em consonância com os protocolos e diretrizes nacionais, apoiando os Municípios na 

implementação dos mesmos; 

Controlar a referência a ser realizada em outros estados, de acordo com a 

programação pactuada e integrada da atenção à saúde, procedendo a solicitação e/ou 

autorização prévia, quando couber; 

Operar a central de regulação estadual, para as referências interestaduais 

pactuadas, em articulação com as centrais de regulação municipais; 

Coordenar e apoiar a implementação da regulação da atenção pré-hospitalar 

às urgências de acordo com a regionalização e conforme normas vigentes e pactuações 

estabelecidas; 

Estimular e apoiar a implantação dos complexos reguladores municipais; 
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Participar da co-gestão dos complexos reguladores municipais, no que se 

refere às referências intermunicipais;  

 Operar os complexos reguladores no que se refere no que se refere à 

referencia intermunicipal, conforme pactuação;  

Monitorar a implementação e operacionalização das centrais de regulação; 

Cooperar tecnicamente com os municípios para a qualificação das 

atividades de cadastramento, contratação, controle, avaliação, auditoria e pagamento aos 

prestadores dos serviços localizados no território municipal e vinculados ao SUS; 

Monitorar e fiscalizar contratos e convênios com prestadores contratados e 

conveniados, bem como das unidades públicas; 

Elaborar contratos com os prestadores de acordo com a política nacional de 

contratação de serviços de saúde, em conformidade com o planejamento e a programação da 

atenção; 

Credenciar os serviços de acordo com as normas vigentes e com a 

regionalização e coordenar este processo em relação aos municípios; 

Fiscalizar e monitorar o cumprimento dos critérios estaduais e nacionais de 

credenciamento de serviços pelos prestadores; 

Monitorar o cumprimento, pelos municípios, das programações físico-

financeira definidas na programação pactuada e integrada da atenção à saúde; 

Fiscalizar e monitorar o cumprimento, pelos municípios, das normas de 

solicitação e autorização das internações e dos procedimentos ambulatoriais especializados; 

Estabelecer e monitorar a programação físico-financeira dos 

estabelecimentos de saúde sob sua gestão; observar as normas vigentes de solicitação e 

autorização dos procedimentos hospitalares e ambulatoriais, monitorando e fiscalizando a sua 

execução por meio de ações de controle, avaliação e auditoria; processar a produção dos 

estabelecimentos de saúde próprios e contratados e realizar o pagamento dos prestadores de 

serviços; 

Monitorar e avaliar o funcionamento dos Consórcios Intermunicipais de 

Saúde; 

Monitorar e avaliar o desempenho das redes regionais hierarquizadas 

estaduais; 

Implementar avaliação das ações de saúde nos estabelecimentos, por meio 

de análise de dados e indicadores e verificação de padrões de conformidade; 



 161

Monitorar e avaliar as ações de vigilância em saúde, realizadas pelos 

municípios e pelo gestor estadual; 

Supervisionar a rede de laboratórios públicos e privados que realizam 

análises de interesse da saúde pública; 

Elaborar normas complementares para a avaliação tecnológica em saúde; 

Avaliar e auditar os sistemas de saúde municipais de saúde; 

Implementar auditoria sobre toda a produção de serviços de saúde, pública e 

privada, sob sua gestão e em articulação com as ações de controle, avaliação e regulação 

assistencial; 

Realizar auditoria assistencial da produção de serviços de saúde, públicos e 

privados, sob sua gestão. 

– DISTRITO FEDERAL 

Elaborar as normas técnicas complementares à da esfera federal, para o seu 

território; 

Monitorar a aplicação dos recursos financeiros recebidos por meio de 

transferência regular e automática (fundo a fundo) e por convênios; 

Realizar a identificação dos usuários do SUS no âmbito do Distrito Federal, 

com vistas à vinculação de clientela e à sistematização da oferta dos serviços; 

Manter atualizado o cadastramento no Sistema Nacional de Cadastro de 

Estabelecimentos e Profissionais de Saúde no seu território, segundo normas do Ministério da 

Saúde; 

Monitorar e avaliar as ações de vigilância em saúde, realizadas em seu 

território, por intermédio de indicadores de desempenho, envolvendo aspectos 

epidemiológicos e operacionais; 

Elaborar e implantar protocolos clínicos, terapêuticos e de regulação de 

acesso, no âmbito do Distrito Federal, em consonância com os protocolos e diretrizes 

nacionais; 

Controlar a referência a ser realizada em outros estados, de acordo com a 

programação pactuada e integrada da atenção à saúde, procedendo a solicitação e/ou 

autorização prévia; 

Operar a central de regulação do Distrito Federal, para as referências 

interestaduais pactuadas, em articulação com as centrais de regulação estaduais e municipais; 

Implantar e operar o complexo regulador dos serviços presentes no seu 

território, de acordo com a pactuação estabelecida; 
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Coordenar e apoiar a implementação da regulação da atenção pré-hospitalar 

às urgências de acordo com a regionalização e conforme normas vigentes e pactuações 

estabelecidas 

Executar o controle do acesso do seu usuário aos leitos disponíveis, às 

consultas, terapias e exames especializados, disponíveis no seu território, que pode ser feito 

por meio de centrais de regulação; 

Definir a programação físico-financeira por estabelecimento de saúde; 

observar as normas vigentes de solicitação e autorização dos procedimentos hospitalares e 

ambulatoriais; processar a produção dos estabelecimentos de saúde próprios e contratados e 

realizar o pagamento dos prestadores de serviços; 

Monitorar e fiscalizar contratos e convênios com prestadores contratados e 

conveniados, bem como das unidades públicas; 

Elaborar contratos com os prestadores de acordo com a política nacional de 

contratação de serviços de saúde, em conformidade com o planejamento e a programação da 

atenção; 

Credenciar os serviços de acordo com as normas vigentes e com a 

regionalização; 

Monitorar e avaliar o funcionamento dos Consórcios de Saúde; 

Monitorar e avaliar o desempenho das redes regionais hierarquizadas; 

Implementar avaliação das ações de saúde nos estabelecimentos, por meio 

de análise de dados e indicadores e verificação de padrões de conformidade; 

Monitorar e fiscalizar a execução dos procedimentos realizados em cada 

estabelecimento por meio das ações de controle e avaliação hospitalar e ambulatorial; 

Supervisionar a rede de laboratórios públicos e privados que realizam 

análises de interesse da saúde pública; 

Elaborar normas complementares para a avaliação tecnológica em saúde; 

Implementar auditoria sobre toda a produção de serviços de saúde, pública e 

privada, em articulação com as ações de controle, avaliação e regulação assistencial. 

– UNIÃO 

Cooperar tecnicamente com os estados, o Distrito Federal e os municípios 

para a qualificação das atividades de cadastramento, contratação, regulação, controle, 

avaliação, auditoria e pagamento aos prestadores dos serviços vinculados ao SUS; 
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Monitorar e fiscalizar a aplicação dos recursos financeiros transferidos 

fundo a fundo e por convênio aos fundos de saúde dos estados, do Distrito Federal e dos 

municípios; 

Monitorar o cumprimento pelos estados, Distrito Federal e municípios dos 

planos de saúde, dos relatórios de gestão, da operação dos fundos de saúde, dos pactos de 

indicadores e metas, da constituição dos serviços de regulação, controle avaliação e auditoria 

e da realização da programação pactuada e integrada da atenção à saúde; 

Coordenar, no âmbito nacional, a estratégia de identificação dos usuários do 

SUS; 

Coordenar e cooperar com os estados, o Distrito Federal e os municípios no 

processo de cadastramento de Estabelecimentos e Profissionais de Saúde; 

Definir e pactuar a política nacional de contratação de serviços de saúde; 

Propor e pactuar os critérios de credenciamento dos serviços de saúde; 

Propor e pactuar as normas de solicitação e autorização das internações e 

dos procedimentos ambulatoriais especializados, de acordo com as Políticas de Atenção 

Especializada; 

Elaborar, pactuar e manter as tabelas de procedimentos enquanto padrão 

nacional de utilização dos mesmos e de seus preços; 

Estruturar a política nacional de regulação da atenção à saúde, conforme 

pactuação na CIT, contemplando apoio financeiro, tecnológico e de educação permanente; 

Estimular e apoiar a implantação dos complexos reguladores; 

Cooperar na implantação e implementação dos complexos reguladores;  

Coordenar e monitorar a implementação e operacionalização das centrais de 

regulação interestaduais, garantindo o acesso às referências pactuadas; 

Coordenar a construção de protocolos clínicos e de regulação de acesso 

nacionais, em parceria com os estados, o Distrito Federal e os municípios, apoiando–os na 

utilização dos mesmos; 

Acompanhar, monitorar e avaliar a atenção básica, nas demais esferas de 

gestão, respeitadas as competências estaduais, municipais e do Distrito Federal; 

Monitorar e avaliar as ações de vigilância em saúde, realizadas pelos 

municípios, Distrito Federal, estados e pelo gestor federal, incluindo a permanente avaliação 

dos sistemas de vigilância epidemiológica e ambiental em saúde; 

Normatizar, definir fluxos técnico-operacionais e supervisionar a rede de 

laboratórios públicos e privados que realizam análises de interesse em saúde pública; 
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Avaliar o desempenho das redes regionais e de referências interestaduais; 

Responsabilizar-se pela avaliação tecnológica em saúde; 

Avaliar e auditar os sistemas de saúde estaduais e municipais. 

 

5 – RESPONSABILIDADES NA GESTÃO DO TRABALHO  

 

5.1 - MUNICÍPIOS 

Todo município deve: 

promover e desenvolver políticas de gestão do trabalho, considerando os 

princípios da humanização, da participação e da democratização das relações de trabalho; 

adotar vínculos de trabalho que garantam os direitos sociais e 

previdenciários dos trabalhadores de saúde na sua esfera de gestão e de serviços, promovendo 

ações de adequação de vínculos, onde for necessário, conforme legislação vigente; 

As responsabilidades a seguir serão atribuídas de acordo com o pactuado 

e/ou com a complexidade da rede de serviços localizada no território municipal 

Estabelecer, sempre que possível, espaços de negociação permanente entre 

trabalhadores e gestores; 

Desenvolver estudos e propor estratégias e financiamento tripartite com 

vistas à adoção de política referente aos recursos humanos descentralizados; 

Considerar as diretrizes nacionais para Planos de Carreiras, Cargos e 

Salários para o SUS – PCCS/SUS, quando da elaboração, implementação e/ou reformulação 

de Planos de Cargos e Salários no âmbito da gestão local; 

Implementar e pactuar diretrizes para políticas de educação e gestão do 

trabalho que favoreçam o provimento e a fixação de trabalhadores de saúde, no âmbito 

municipal, notadamente em regiões onde a restrição de oferta afeta diretamente a implantação 

de ações estratégicas para a atenção básica. 

5.2 – ESTADOS 

Promover e desenvolver políticas de gestão do trabalho, considerando os 

princípios da humanização, da participação e da democratização das relações de trabalho; 

Desenvolver estudos e propor estratégias e financiamento tripartite com 

vistas à adoção de política referente aos recursos humanos descentralizados; 

Promover espaços de negociação permanente entre trabalhadores e gestores, 

no âmbito estadual e regional; 
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Adotar vínculos de trabalho que garantam os direitos sociais e 

previdenciários dos trabalhadores de saúde na sua esfera de gestão e de serviços, promovendo 

ações de adequação de vínculos, onde for necessário, conforme legislação vigente e apoiando 

técnica e financeiramente os municípios na mesma direção; 

Considerar as diretrizes nacionais para Planos de Carreiras, Cargos e 

Salários para o SUS – PCCS/SUS, quando da elaboração, implementação e/ou reformulação 

de Planos de Cargos e Salários no âmbito da gestão estadual; 

Propor e pactuar diretrizes para políticas de educação e gestão do trabalho 

que favoreçam o provimento e a fixação de trabalhadores de saúde, no âmbito estadual, 

notadamente em regiões onde a restrição de oferta afeta diretamente a implantação de ações 

estratégicas para a atenção básica. 

5.3 – DISTRITO FEDERAL 

Desenvolver estudos quanto às estratégias e financiamento tripartite de 

política de reposição da força de trabalho descentralizada; 

Implementar espaços de negociação permanente entre trabalhadores e 

gestores, no âmbito do Distrito Federal e regional; 

Adotar vínculos de trabalho que garantam os direitos sociais e 

previdenciários dos trabalhadores de saúde na sua esfera de gestão e de serviços, promovendo 

ações de adequação de vínculos, onde for necessário, conforme legislação vigente; 

Considerar as diretrizes nacionais para Planos de Carreiras, Cargos e 

Salários para o SUS – PCCS/SUS, quando da elaboração, implementação e/ou reformulação 

de Planos de Cargos e Salários no âmbito da gestão do Distrito Federal; 

Propor e pactuar diretrizes para políticas de educação e de gestão do 

trabalho que favoreçam o provimento e a fixação de trabalhadores de saúde, no âmbito do 

Distrito Federal, notadamente em regiões onde a restrição de oferta afeta diretamente a 

implantação de ações estratégicas para a atenção básica. 

5.4 – UNIÃO 

Promover, desenvolver e pactuar políticas de gestão do trabalho 

considerando os princípios da humanização, da participação e da democratização das relações 

de trabalho, apoiando os gestores estaduais e municipais na implementação das mesmas; 

Desenvolver estudos e propor estratégias e financiamento tripartite com 

vistas à adoção de políticas referentes à força de trabalho descentralizada; 
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Fortalecer a Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS como um 

espaço de negociação entre trabalhadores e gestores e contribuir para o desenvolvimento de 

espaços de negociação no âmbito estadual, regional e/ou municipal; 

Adotar vínculos de trabalho que garantam os direitos sociais e 

previdenciários dos trabalhadores de saúde na sua esfera de gestão e de serviços, promovendo 

ações de adequação de vínculos, onde for necessário, conforme legislação vigente e apoiando 

técnica e financeiramente os estados e municípios na mesma direção; 

 Formular, propor, pactuar e implementar as Diretrizes Nacionais para 

Planos de Carreiras, Cargos e Salários no âmbito do Sistema Único de Saúde – PCCS/SUS; 

Propor e pactuar diretrizes para políticas de educação e de gestão do 

trabalho que favoreçam o provimento e a fixação de trabalhadores de saúde, no âmbito 

nacional, notadamente em regiões onde a restrição de oferta afeta diretamente a implantação 

de ações estratégicas para a atenção básica. 

 

RESPONSABILIDADES NA EDUCAÇÃO NA SAÚDE 

 

6.1 - MUNICÍPIOS 

Todo município deve: 

formular e promover a gestão da educação permanente em saúde e 

processos relativos à mesma, orientados pela integralidade da atenção à saúde, criando 

quando for o caso, estruturas de coordenação e de execução da política de formação e 

desenvolvimento, participando no seu financiamento; 

promover diretamente ou em cooperação com o estado, com os municípios 

da sua região e com a união, processos conjuntos de educação permanente em saúde; 

apoiar e promover a aproximação dos movimentos de educação popular em 

saúde na formação dos profissionais de saúde, em consonância com as necessidades sociais 

em saúde; 

incentivar junto à rede de ensino, no âmbito municipal, a realização de ações 

educativas e de conhecimento do SUS; 

As responsabilidades a seguir serão atribuídas de acordo com o pactuado 

e/ou com a complexidade da rede de serviços localizada no território municipal 

Articular e cooperar com a construção e implementação de iniciativas 

políticas e práticas para a mudança na graduação das profissões de saúde, de acordo com as 

diretrizes do SUS; 
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Promover e articular junto às Escolas Técnicas de Saúde uma nova 

orientação para a formação de profissionais técnicos para o SUS, diversificando os campos de 

aprendizagem; 

6.2 – ESTADOS 

Formular, promover e apoiar a gestão da educação permanente em saúde e 

processos relativos à mesma no âmbito estadual; 

Promover a integração de todos os processos de capacitação e 

desenvolvimento de recursos humanos à política de educação permanente, no âmbito da 

gestão estadual do SUS; 

Apoiar e fortalecer a articulação com os municípios e entre os mesmos, para 

os processos de educação e desenvolvimento de trabalhadores para o SUS; 

Articular o processo de vinculação dos municípios às referências para o seu 

processo de formação e desenvolvimento; 

Articular e participar das políticas regulatórias e de indução de mudanças no 

campo da graduação e da especialização das profissões de saúde; 

Articular e pactuar com o Sistema Estadual de Educação, processos de 

formação de acordo com as necessidades do SUS, cooperando com os demais gestores, para 

processos na mesma direção; 

Desenvolver ações e estruturas formais de educação técnica em saúde com 

capacidade de execução descentralizada no âmbito estadual; 

6.3 – DISTRITO FEDERAL 

Formular e promover a gestão da educação permanente em saúde e 

processos relativos à mesma, orientados pela integralidade da atenção à saúde, criando 

quando for o caso, estruturas de coordenação e de execução da política de formação e 

desenvolvimento, participando no seu financiamento; 

Promover a integração de todos os processos de capacitação e 

desenvolvimento de recursos humanos à política de educação permanente; 

Articular e participar das políticas regulatórias e de indução de mudanças no 

campo da graduação e da especialização das profissões de saúde; 

Articular e cooperar com a construção e implementação de iniciativas 

políticas e práticas para a mudança na graduação das profissões de saúde, de acordo com as 

diretrizes do SUS; 
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Articular e pactuar com o Sistema Estadual de Educação, processos de 

formação de acordo com as necessidades do SUS, cooperando com os demais gestores, para 

processos na mesma direção; 

Desenvolver ações e estruturas formais de educação técnica em saúde com 

capacidade de execução descentralizada no âmbito do Distrito Federal; 

Promover e articular junto às Escolas Técnicas de Saúde uma nova 

orientação para a formação de profissionais técnicos para o SUS, diversificando os campos de 

aprendizagem; 

Apoiar e promover a aproximação dos movimentos de educação popular em 

saúde da formação dos profissionais de saúde, em consonância com as necessidades sociais 

em saúde; 

Incentivar, junto à rede de ensino, a realização de ações educativas e de 

conhecimento do SUS; 

6.4 – UNIÃO 

Formular, promover e pactuar políticas de educação permanente em saúde, 

apoiando técnica e financeiramente estados e municípios no desenvolvimento das mesmas; 

Promover a integração de todos os processos de capacitação e 

desenvolvimento de recursos humanos à política de educação permanente, no âmbito da 

gestão nacional do SUS; 

Propor e pactuar políticas regulatórias no campo da graduação e da 

especialização das profissões de saúde; 

Articular e propor políticas de indução de mudanças na graduação das 

profissões de saúde; 

Propor e pactuar com o sistema federal de educação, processos de formação 

de acordo com as necessidades do SUS, articulando os demais gestores na mesma direção; 

 

RESPONSABILIDADES NA PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL 

 

7.1 - MUNICÍPIOS 

Todo município deve: 

apoiar o processo de mobilização social e institucional em defesa do SUS; 

prover as condições materiais, técnicas e administrativas necessárias ao 

funcionamento do Conselho Municipal de Saúde, que deverá ser organizado em conformidade 

com a legislação vigente; 
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organizar e prover as condições necessárias à realização de Conferências 

Municipais de Saúde; 

estimular o processo de discussão e controle social no espaço regional; 

apoiar o processo de formação dos conselheiros de saúde; 

promover ações de informação e conhecimento acerca do SUS, junto à 

população em geral; 

Apoiar os processos de educação popular em saúde, com vistas ao 

fortalecimento da participação social do SUS; 

A responsabilidade a seguir será atribuída de acordo com o pactuado e/ou 

com a complexidade da rede de serviços localizada no território municipal 

Implementar ouvidoria municipal com vistas ao fortalecimento da gestão 

estratégica do SUS, conforme diretrizes nacionais. 

 

7.2 – ESTADOS 

Apoiar o processo de mobilização social e institucional em defesa do SUS; 

Prover as condições materiais, técnicas e administrativas necessárias ao 

funcionamento do Conselho Estadual de Saúde, que deverá ser organizado em conformidade 

com a legislação vigente; 

Organizar e prover as condições necessárias à realização de Conferências 

Estaduais de Saúde; 

Estimular o processo de discussão e controle social no espaço regional; 

Apoiar o processo de formação dos conselheiros de saúde; 

Promover ações de informação e conhecimento acerca do SUS, junto à 

população em geral; 

Apoiar os processos de educação popular em saúde, com vistas ao 

fortalecimento da participação social do SUS; 

Implementar ouvidoria estadual, com vistas ao fortalecimento da gestão 

estratégica do SUS, conforme diretrizes nacionais. 

 

7.3 – DISTRITO FEDERAL 

Apoiar o processo de mobilização social e institucional em defesa do SUS; 

Prover as condições materiais, técnicas e administrativas necessárias ao 

funcionamento do Conselho Estadual de Saúde, que deverá ser organizado em conformidade 

com a legislação vigente; 
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Organizar e prover as condições necessárias à realização de Conferências 

Estaduais de Saúde; 

Estimular o processo de discussão e controle social no espaço regional; 

Apoiar o processo de formação dos conselheiros de saúde; 

Promover ações de informação e conhecimento acerca do SUS, junto à 

população em geral; 

Apoiar os processos de educação popular em saúde, com vistas ao 

fortalecimento da participação social do SUS; 

Implementar ouvidoria estadual, com vistas ao fortalecimento da gestão 

estratégica do SUS, conforme diretrizes nacionais 

 

7.4 - UNIÃO 

Apoiar o processo de mobilização social e institucional em defesa do SUS; 

Prover as condições materiais, técnicas e administrativas necessárias ao 

funcionamento do Conselho Nacional de Saúde, que deverá ser organizado em conformidade 

com a legislação vigente; 

Organizar e prover as condições necessárias à realização de Conferências 

Nacionais de Saúde; 

Apoiar o processo de formação dos conselheiros de saúde; 

Promover ações de informação e conhecimento acerca do SUS, junto à 

população em geral; 

Apoiar os processos de educação popular em saúde, com vistas ao 

fortalecimento da participação social do SUS; 

Apoiar o fortalecimento dos movimentos sociais, aproximando-os da 

organização das práticas da saúde e com as instâncias de controle social da saúde; 

Formular e pactuar a política nacional de ouvidoria e implementar o 

componente nacional, com vistas ao fortalecimento da gestão estratégica do SUS. 

  

V - IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DOS PACTOS PELA 

VIDA E DE GESTÃO 

  

A - PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO 

Para a implantação destes Pactos ficam acordados os seguintes pontos: 
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A implantação dos Pactos pela Vida e de Gestão, enseja uma revisão 

normativa em várias áreas que serão regulamentadas em portarias específicas, pactuadas na 

CIT. 

Fica definido o Termo de Compromisso de Gestão, Federal, Estadual, do 

DF e Municipal, como o documento de formalização deste Pacto nas suas dimensões Pela 

Vida e de Gestão. 

O Termo de Compromisso de Gestão, a ser regulamentado em normatização 

específica, contém as metas e objetivos do Pacto pela Vida, referidas no item I deste 

documento; as responsabilidades e atribuições de cada gestor, constantes do item III e os 

indicadores de monitoramento. 

Os Termos de Compromisso de Gestão devem ser aprovados nos 

respectivos Conselhos de Saúde. 

Nos Termos de Compromisso de Gestão Estadual e Municipal, podem ser 

acrescentadas as metas municipais, regionais e estaduais, conforme pactuação; 

Anualmente, no mês de março, devem ser revistas as metas, os objetivos e 

os indicadores do Termo de Compromisso de Gestão.  

O Termo de Compromisso de Gestão substitui o atual processo de 

habilitação, conforme detalhamento em portaria específica. 

Fica extinto o processo de habilitação para estados e municípios, conforme 

estabelecido na NOB SUS 01/– 96 e na NOAS SUS 2002. 

Ficam mantidas, até a assinatura do Termo de Compromisso de Gestão 

constante nas Diretrizes Operacionais do Pacto pela Saúde 2006, as mesmas prerrogativas e 

responsabilidades dos municípios e estados que estão habilitados em Gestão Plena do 

Sistema, conforme estabelecido na Norma Operacional Básica - NOB SUS 01/96 e na Norma 

Operacional da Assistência à Saúde - NOAS SUS 2002. 

 

B - PROCESSO DE MONITORAMENTO 

O processo de monitoramento dos Pactos deve seguir as seguintes diretrizes: 

Ser um processo permanente, de cada ente com relação ao seu próprio 

âmbito, dos estados com relação aos municípios do seu território, dos municípios com relação 

ao estado, dos municípios e estado com relação à União e da união com relação aos estados, 

municípios e Distrito Federal; 

Ser orientado pelos indicadores, objetivos, metas e responsabilidades que 

compõem o respectivo Termo de Compromisso de Gestão; 
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Estabelecer um processo de monitoramento dos cronogramas pactuados nas 

situações onde o município, estado e DF não tenham condições de assumir plenamente suas 

responsabilidades no momento da assinatura do Termo de Compromisso de Gestão; 

Desenvolver ações de apoio para a qualificação do processo de gestão. 

A operacionalização do processo de monitoramento deve ser objeto de 

regulamentação específica em cada esfera de governo, considerando as pactuações realizadas. 

 

VI - DIREÇÃO E ARTICULAÇÃO DO SUS 

A direção do SUS, em cada esfera de governo, é composta pelo órgão 

setorial do poder executivo e pelo respectivo Conselho de Saúde, nos termos das Leis Nº 

8.080/90 e Nº 8.142/1990.  

O processo de articulação entre os gestores, nos diferentes níveis do 

Sistema, ocorre, preferencialmente, em dois colegiados de negociação: a Comissão 

Intergestores Tripartite - CIT e a Comissão Intergestores Bipartite - CIB, que pactuarão sobre 

a organização, direção e gestão da saúde. 

A CIT é composta, paritariamente, por representação do Ministério da 

Saúde, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS e do Conselho Nacional de 

Secretários Municipais de Saúde – CONASEMS, sendo um espaço tripartite para a elaboração 

de propostas para a implantação e operacionalização do SUS. 

A CIB, composta igualmente de forma paritária, é integrada por 

representação da Secretaria Estadual de Saúde (SES) e do Conselho Estadual de Secretários 

Municipais de Saúde (COSEMS) ou órgão equivalente é a instância privilegiada de 

negociação e decisão quanto aos aspectos operacionais do SUS. Um dos representantes dos 

municípios é, necessariamente, o Secretário de Saúde da Capital. Como parte do processo de 

constituição das regiões de saúde devem ser constituídos Colegiados de Gestão Regionais. 

A definição sobre o número de membros de cada CIB deve considerar as 

diferentes situações de cada estado, como número de municípios, número de regiões de saúde, 

buscando a maior representatividade possível. 

As decisões da CIB e CIT serão tomadas sempre por consenso. 

As conclusões das negociações pactuadas na CIT e na CIB serão 

formalizadas em ato próprio do gestor respectivo. 

As decisões das Comissões Intergestores que versarem sobre matéria da 

esfera de competência dos Conselhos de Saúde deverão ser submetidas à apreciação do 

Conselho respectivo. 
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ANEXO 3 – Portaria GM/MS 1820 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 – Termo de Cooperação Técnica entre INTO e HEGV. 

 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 

 

1º TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE 

SI CELEBRAM A UNIÃO, INTERVENIADA PELO 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATRAVÉS DO INSTITUTO 

NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA E O 
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO, INTERVENIADO PELA 

SECRETARIA DE ESTADO DE SÁUDE E DEFESA 

CIVIL, COM ANUÊNCIA DO HOSPITAL ESTADUAL 

GETÚLIO VARGAS. 

 

A UNIÃO, interveniada pelo Ministério da Saúde, através do INSTITUTO NACIONAL DE 

TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

sob o nº 00.394.544/0212-63, com sede na Rua Washington Luís, nº 61 - Centro, Rio de 

Janeiro - RJ, doravante denominado INTO, neste ato representada pelo Sr. Diretor Geral, Dr. 

GERALDO DA ROCHA MOTTA FILHO, portador da Carteira de Identidade nº 

52.30985-3, emitida pelo CREMERJ, inscrito no CPF sob o nº 391.619.607-30, encontrado 

no endereço supra, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº 750, de 23 de abril de 

2008, publicada no Diário Oficial da União, de 24 de abril de 2008 e o ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO, interveniado pela SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEFESA 

CIVIL - SESDEC, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 

42.498.717/0001-55, com sede na rua México, nº 128, 5º andar, Centro, Rio de Janeiro, neste 

ato representada pelo Sr. Secretário de Estado de Saúde e Defesa Civil, Dr. SÉRGIO LUIZ 

CÔRTES DA SILVEIRA, portador da Carteira de Identidade nº 52.51210-6, emitida pelo 

CREMERJ, inscrito no C.P.F. sob o nº 817.161.767-00, encontrado no endereço supra,  no 

uso das atribuições que lhe confere o Decreto de 1º de janeiro de 2007, publicado no Diário 

Oficial do Estado do Rio de Janeiro, com anuência do HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO 

VARGAS, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 42.498.717-0003/17, 

com sede na Avenida Lobo Júnior, 2293, Penha Circular, Rio de Janeiro – RJ, doravante 

denominado HEGV, neste ato representado pelo Sr. Diretor Geral, Dr. JOÃO CARLOS 

DOS SANTOS ARIEIRA FERNANDES, portador da carteira de identidade nº 52.20823-2, 

emitida pelo CREMERJ, inscrito no CPF sob o nº 348.208.847-00, matrícula 952.675-7, 

encontrado no endereço supra, no uso das atribuições que lhe confere o Ato do Secretário de 

Estado Chefe de 27 de abril de 2009, publicado Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro em 

28 de abril de 2009, resolvem celebrar o presente TERMO DE COOPERAÇÃO 

TÉCNICA, que será regido sob as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA tem por objeto estabelecer as normas 

básicas e as condições gerais que irão regulamentar a parceria entre a UNIÃO, através do 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA - INTO e o 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO, interveniado pela SECRETARIA DE ESTADO DE 

SAÚDE E DEFESA CIVIL – SESDEC, com anuência do HOSPITAL ESTADUAL 

GETÚLIO VARGAS, para implementação do procedimento de gestão, incluindo o 

funcionamento e a capacitação do serviço de traumatologia e ortopedia no Hospital Estadual 

Getúlio Vargas. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO INTO: 

Observando o disposto na Cláusula Primeira, o INTO se compromete a: 

 

Implementar o procedimento de Gestão, incluindo o funcionamento e a capacitação do serviço 

de traumatologia e ortopedia no Hospital Estadual Getúlio Vargas. 

Compreende-se, para efeito do presente Termo de Cooperação Técnica, como gestão, o 

seguinte: 

a) Administração Técnica do Serviço de Ortopedia e Traumatologia do Hospital Estadual 

Getúlio Vargas; 

b) Definição de protocolos de atendimento ao paciente com trauma do sistema músculo-

esquelético; 

c) Transferência dos pacientes com lesões traumáticas complexas do Hospital Estadual 

Getúlio Vargas para o INTO, de acordo com a sua capacidade resolutiva; 

d) Definição em conjunto com a SESDEC do fluxo de encaminhamento dos pacientes com 

lesões traumáticas do músculo-esquelético, a partir do atendimento inicial nas diversas 

Unidades de Pronto-Atendimento – UPAs que não dispuserem do atendimento ortopédico; 

e) Ceder instrumentais ou implantes necessários à realização de procedimentos cirúrgicos de 

média e baixa complexidade em traumatologia e ortopedia, caso sejam fundamentais e o 

Hospital Estadual Getúlio Vargas não dispuser, conforme descrito no Plano de Trabalho. 

f) Capacitar em procedimento de traumatologia e ortopedia de média e baixa complexidade, 

os profissionais indicados e disponibilizados pela SECRETARIA DE ESTADO DE 

SAÚDE E DEFESA CIVIL, considerando a necessidade verificada no curso de execução 

do presente Termo de Cooperação Técnica. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

SAÚDE E DEFESA CIVIL - SESDEC: 

Observando o disposto na Cláusula Primeira, a SESDEC se compromete a: 
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a) Disponibilizar, o quantitativo mínimo de 89 (oitenta e nove) profissionais, compreendidos 

em: 02 (dois) Assistente Operacional de Serviços em Saúde, 02 (dois) Assistentes Sociais, 

19(dezenove) Auxiliares de Enfermagem, 17(dezessete) Enfermeiros, 01(um) Farmacêutico, 

08(oito) Fisioterapeutas, 02(dois) Massagistas, 24(vinte e quatro) Médicos, 01(um) 

Odontólogo, 01(um) Psicólogo, 01(um) Técnico de Equipamentos Médicos Odontológicos, 

03(três) Técnicos em Enfermagem, 05(cinco) Técnicos em Laboratório e 03(três) Terapêutas 

Ocupacionais, para exercerem suas funções junto à Unidade Hospitalar do INTO, sem 

qualquer ônus para este. 

b)  Indicar e disponibilizar os profissionais da área médica para a capacitação de 

procedimentos de traumatologia e ortopedia de média e baixa complexidade; 

c)  Disponibilizar instalações adequadas capazes de permitir a implementação e gestão de 

serviço de traumatologia e ortopedia no Hospital Estadual Getúlio Vargas; 

d)  Manter as instalações disponibilizadas no item anterior com a devida manutenção e 

limpeza necessários aos trabalhos; 

e)  Disponibilizar insumos, implantes, instrumentais e a infra-estrutura básica para a 

realização adequada às cirurgias do Serviço de Traumatologia e Ortopedia. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES CONJUNTAS: 

Observando o disposto na cláusula primeira, o INTO e a SESDEC se comprometem a: 

 Estabelecer, a cada trimestre, o período de duração, carga horária e programação das 

atividades de treinamento a serem desenvolvidas com os profissionais do INTO. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PLANO DE TRABALHO 

Integra este Instrumento, o Plano de Trabalho, elaborado de comum acordo entre as partes, 

concernente à execução do objeto descrito na Cláusula Primeira. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA GESTÃO 

Serão responsáveis pela gestão do presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, o Sr. 

Diretor Geral, Dr. Geraldo da Rocha Motta Filho, pelo INTO, e o Sr. Secretário de Estado de 

Saúde e Defesa Civil, Dr. Sérgio Luiz Côrtes da Silveira, pela da SESDEC. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Não haverá repasse de recursos financeiros para a execução das atividades inerentes ao 

presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 
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CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO 

O prazo de duração deste TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA será de 12 (doze) 

meses, com período de vigência de _ _/_ _/2009 a _ _/_ _/2010, podendo ser prorrogado, por 

mais 12 (doze) meses, no interesse das partes, mediante a celebração de Termo Aditivo. 

 

CLÁUSULA NONA - DOS ADITAMENTOS 

O presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA poderá ser prorrogado e/ou alterado, 

mediante a celebração de TERMO ADITIVO, sendo lícita a inclusão de novas cláusulas e 

condições, desde que não seja modificado o seu objeto. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA  

O presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA poderá ser rescindido de pleno 

direito, no caso de infração a quaisquer de suas Cláusulas, independentemente de interpelação 

judicial ou extrajudicial, ficando a inadimplente obrigada a ressarcir os danos causados à parte 

lesada. Poderá, também, ser denunciado por quaisquer das partes, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias ou, a qualquer tempo, em razão da superveniência de impedimento legal 

que o torne formal ou materialmente inexeqüível.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO 

O INTO publicará, como condição de eficácia, o presente TERMO DE COOPERAÇÃO 

TÉCNICA, por extrato, no Diário Oficial da União - D.O.U., até o 5° (quinto) dia útil do mês 

seguinte ao de sua assinatura, devendo esta ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias a contar 

daquela data. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO HOSPITAL 

ESTAUDAL GETÚLIO VARGAS 

O Diretor Geral do Hospital Estadual Getúlio Vargas, anuiu ao presente TERMO DE 

COOPERAÇÃO TÉCNICA, se comprometendo a dar integral cumprimento, no que lhe 

compete, às obrigações da Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO  
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Fica eleito o Foro da Seção Judiciária da Justiça Federal do Estado do Rio de Janeiro, para 

dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas da execução deste TERMO DE 

COOPERAÇÃO TÉCNICA, podendo os casos omissos serem resolvidos de comum acordo 

entre as partes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – CONDIÇÕES GERAIS 

Toda e qualquer responsabilidade de natureza técnica e fiscal ficará a cargo da 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEFESA CIVL. 

 

E, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, o presente TERMO DE 

COOPERAÇÃO TÉCNICA foi lavrado em 03 (três) vias de igual teor e forma, assinadas 

pelas partes, na presença das testemunhas abaixo. 

 

Rio de Janeiro, ___ de ____________ de 2009. 

 

 

GERALDO DA ROCHA MOTTA FILHO 

Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia 

Diretor Geral 

 

 

SÉRGIO LUIZ CÔRTES DA SILVEIRA 

Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil 

Secretário de Estado de Saúde e Defesa Civil 

 

 

JOÃO CARLOS DOS SANTOS ARIEIRA FERNANDES 

Hospital Estadual Getúlio Vargas 

Diretor Geral 

 

Testemunhas: 

1) Assinatura: ______________________ 2) Assinatura:________________________ 

    Nome: ___________________________    Nome: ____________________________ 

    Identidade: _______________________    Identidade:_________________________
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2006 
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PORTARIA GM N.O 1.863, DE 29 DE SETEMBRO DE  2003 

 

Institui a Política Nacional de Atenção às Urgências, a ser implantada em 

todas as unidades federadas, respeitadas as competências das três esferas de gestão. 

 

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições,  

 

Considerando o quadro brasileiro de morbimortalidade relativo a todas 

urgências, inclusive as relacionadas ao trauma e à violência, contempladas no Anexo da 

Portaria MS/GM n.o 737, de 16 de maio de 2001 – Política Nacional de Redução da 

Morbimortalidade por Acidentes e Violências; 

Considerando que é de relevância pública o estabelecimento de normas para 

a organização dos serviços públicos e privados de atenção às urgências, conforme preceituam 

o art. 197 da Constituição Federal e os arts. 1.o e 15 da Lei n.o 8.080, de 19 de setembro de 

1990;  

Considerando o disposto na Portaria GM/MS n.o 2.048, de 5 de novembro 

de 2002, que instituiu o Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e 

Emergência; Considerando a necessidade de implantação e implementação do processo de 

regulação da atenção às urgências, a partir de Centrais de Regulação Médica, que integram o 

Complexo Regulador da Atenção, conforme previsto na Portaria SAS/MS n.o 356, de 22 de 

setembro de 2000, e NOAS-SUS 01/2002;  

Considerando a necessidade de estruturar uma rede de serviços 

regionalizada e hierarquizada de cuidados integrais às urgências, de qualquer complexidade 

ou gravidade, desconcentrando a atenção efetuada exclusivamente pelos prontos-socorros; 

Considerando a necessidade de garantir a adequada referência regulada para 

os pacientes que, tendo recebido atendimento inicial, em qualquer nível do sistema, 

necessitem de acesso aos meios adicionais de atenção; 

Considerando a premente necessidade de adequar a dinâmica da captação de 

órgãos às necessidades de transplante da população brasileira;  

Considerando a responsabilidade do Ministério da Saúde de estimular a 

atenção integral às urgências por meio da implantação e implementação dos serviços de 

atenção básica e saúde da família, unidades não-hospitalares de atendimento às urgências, 
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pré-hospitalar móvel, portas hospitalares de atenção às urgências, serviços de atenção 

domiciliar e reabilitação integral no País; 

Considerando que é estratégico ao Sistema Único de Saúde garantir a 

capacitação continuada dos profissionais de suas equipes setoriais;  

Considerando as contribuições do Conselho Nacional de Saúde (CNS), 

aprovadas na 131.ª Reunião, de 4 e 5 de junho de 2003; e  

Considerando as contribuições apresentadas pelo Conselho Nacional de 

Secretários de Saúde (CONASS) e pelo Conselho Nacional de Secretários Municipais de 

Saúde (CONASEMS), adotadas em Plenárias da Comissão Intergestores Tripartite (CIT), 

realizada em 13 de agosto de 2003, 

 

Resolve:  

 

Art. 1.o Instituir a Política Nacional de Atenção às Urgências a ser 

implantada em todas as unidades federadas, respeitadas as competências das três esferas de 

gestão. 

Art. 2.o Estabelecer que a Política Nacional de Atenção às Urgências 

composta pelos sistemas de atenção às urgências estaduais, regionais e municipais, deve ser 

organizada de forma que permita: 

1. garantir a universalidade, eqüidade e integralidade no atendimento às urgências clínicas, 

cirúrgicas, ginecoobstétricas, psiquiátricas, pediátricas e as relacionadas às causas externas 

(traumatismos não-intencionais, violências e suicídios); 

2. consubstanciar as diretrizes de regionalização da atenção às urgências, mediante a 

adequação criteriosa da distribuição dos recursos assistenciais, conferindo concretude ao 

dimensionamento e implantação de sistemas estaduais, regionais e municipais e suas 

respectivas redes de atenção; 

3. desenvolver estratégias promocionais da qualidade de vida e saúde capazes de prevenir 

agravos, proteger a vida, educar para a defesa da saúde e recuperar a saúde, protegendo e 

desenvolvendo a autonomia e a eqüidade de indivíduos e coletividades; 

4. fomentar, coordenar e executar projetos estratégicos de atendimento às necessidades 

coletivas em saúde, de caráter urgente e transitório, decorrentes de situações de perigo 

iminente, de calamidades públicas e de acidentes com múltiplas vítimas, a partir da 

construção de mapas de risco regionais e locais e da adoção de protocolos de prevenção, 

atenção e mitigação dos eventos; 
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5. contribuir para o desenvolvimento de processos e métodos de coleta, análise e organização 

dos resultados das ações e serviços de urgência, permitindo que a partir de seu desempenho 

seja possível uma visão dinâmica do estado de saúde da população e do desempenho do 

Sistema Único de Saúde em seus três níveis de gestão; 

6. integrar o complexo regulador do Sistema Único de Saúde, promover intercâmbio com 

outros subsistemas de informações setoriais, implementando e aperfeiçoando 

permanentemente a produção de dados e democratização das informações com a perspectiva 

de usá-las para alimentar estratégias promocionais; 

7. qualificar a assistência e promover a capacitação continuada das equipes de saúde do 

Sistema Único de Saúde na Atenção às Urgências, em acordo com os princípios da 

integralidade e humanização. 

Art. 3.o Definir que a Política Nacional de Atenção às Urgências, de que trata o artigo 

1.o desta Portaria, deve ser instituída a partir dos seguintes componentes fundamentais: 

1. adoção de estratégias promocionais de qualidade de vida, buscando identificar os 

determinantes e condicionantes das urgências e por meio de ações transetoriais de 

responsabilidade pública, sem excluir as responsabilidades de toda a sociedade; 

2. organização de redes loco-regionais de atenção integral às urgências, enquanto elos da 

cadeia de manutenção da vida, tecendo-as em seus diversos componentes: 

2.a componente Pré-Hospitalar Fixo: unidades básicas de saúde e unidades de saúde da 

família, equipes de agentes comunitários de saúde, ambulatórios especializados, serviços de 

diagnóstico e terapias, e Unidades Não-Hospitalares de Atendimento às Urgências, conforme 

Portaria GM/MS n.o 2.048, de 5 de novembro de 2002; 

2.b componente Pré-Hospitalar Móvel: Samu – Serviço de Atendimento Móvel de Urgências 

e os serviços associados de salvamento e resgate, sob regulação médica de urgências e com 

número único nacional para urgências médicas – 192; 

2.c componente Hospitalar: portas hospitalares de atenção às urgências das unidades 

hospitalares gerais de tipo I e II e das unidades hospitalares de referência tipo I, II e III, bem 

como toda a gama de leitos de internação, passando pelos leitos gerais e especializados de 

retaguarda, de longa permanência e os de terapia semi-intensiva e intensiva, mesmo que esses 

leitos estejam situados em unidades hospitalares que atuem sem porta aberta às urgências; 

2.d componente Pós-Hospitalar: modalidades de Atenção Domiciliar, Hospitais-Dia e Projetos 

de Reabilitação Integral com componente de reabilitação de base comunitária;  

3. instalação e operação das Centrais de Regulação Médica das Urgências, integradas ao 

Complexo Regulador da Atenção no SUS; 
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4. capacitação e educação continuada das equipes de saúde de todos os âmbitos da atenção, a 

partir de um enfoque estratégico promocional, abarcando toda a gestão e atenção pré-

hospitalar fixa e móvel, hospitalar e pós-hospitalar, envolvendo os profissionais de nível 

superior e os de nível técnico, em acordo com as diretrizes do SUS e alicerçada nos pólos de 

educação permanente em saúde; 5. orientação geral segundo os princípios de humanização da 

atenção. 

Art. 4.o Determinar à Secretaria de Atenção à Saúde que, por intermédio do 

Departamento de Atenção Especializada e da Coordenação-Geral de Urgência e Emergência, 

adote todas as providências necessárias à plena estruturação da Política Nacional de Atenção 

às Urgências instituída por esta Portaria.  

Art. 5.o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando 

as disposições em contrário.  

HUMBERTO COSTA 
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PORTARIA GM N.O 1.864, DE 29 DE SETEMBRO DE 2003 

 

Institui o componente pré-hospitalar móvel da Política Nacional de Atenção 

às Urgências, por intermédio da implantação de Serviços de Atendimento Móvel de Urgência 

em municípios e regiões de todo o território brasileiro: Samu 192. 

 

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, 

 

Considerando o quadro brasileiro de morbimortalidade relativo às urgências, 

inclusive as relacionadas ao trauma e à violência, contempladas no Anexo da Portaria n.o 

737/GM, de 16 de maio de 2001 - Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por 

Acidentes e Violências; 

Considerando a necessidade de implantação e implementação do processo 

de regulação da atenção às urgências, a partir de Centrais de Regulação Médica, que integram 

o Complexo Regulador da Atenção, conforme previsto na Portaria n.o 356/SAS, de 22 de 

setembro de 2000, e NOAS-SUS 01/2002; 

Considerando a Portaria n.º 2.048/GM, de 5 de novembro de 2002, que 

institui o Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência; 

Considerando a Portaria n.o 1.863/GM, de 29 de setembro 2003, que instituiu a Política 

Nacional de Atenção às Urgências; 

Considerando a baixa cobertura populacional e a insuficiente oferta de 

serviços de atendimento pré-hospitalar móvel com estrutura e funcionamento adequados à 

legislação vigente; 

Considerando a competência do Ministério da Saúde em estimular a 

implantação de serviços de saúde responsáveis pelo atendimento pré-hospitalar móvel no 

País; 

Considerando que é essencial ao Sistema Único de Saúde promover a 

educação continuada dos profissionais de todas as áreas de atuação;  

Considerando a premente necessidade de adequar a dinâmica da captação de 

órgãos às necessidades de transplantes da população brasileira; 

Considerando as deliberações do Conselho Nacional de Saúde (CNS), 

aprovadas na sua 131.ª reunião, de 4 e 5 junho de 2003; e Considerando as contribuições 

apresentadas pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e pelo Conselho 
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Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS), aprovadas em Plenária da 

Comissão Intergestores Tripartite – CIT, realizada em 13 de agosto de 2003, 

 

Resolve: 

 

Art. 1.o Instituir o componente pré-hospitalar móvel previsto na Política Nacional de 

Atenção às Urgências, por meio da implantação de Serviços de Atendimento Móvel de 

Urgência – Samu 192, suas Centrais de Regulação (Central Samu 192) e seus Núcleos de 

Educação em Urgência, em municípios e regiões de todo o território brasileiro, como primeira 

etapa da implantação da Política Nacional de Atenção às Urgências, conforme as orientações 

gerais previstas nesta Portaria. 

Art. 2.o Instituir financiamento para investimento e custeio do componente pré-

hospitalar móvel, visando à implantação e implementação dos Samu 192. 

Art. 3.o Estabelecer que, para a organização da primeira etapa de implantação dos 

Samu, serão destinados recursos para a aquisição de 650 unidades de suporte básico de vida e 

150 unidades de suporte avançado de vida, equipamentos, construção, reforma e/ou ampliação 

de até 152 Centrais Samu 192 e estruturação de 27 Laboratórios de Ensino em Procedimentos 

de Saúde para os Núcleos de Educação em Urgência. 

§ 1.o Os bens adquiridos e os serviços realizados com os recursos de investimento previstos 

no caput deste artigo deverão ser repassados às secretarias de saúde municipais e estaduais e 

serão destinados exclusivamente à implantação ou implementação do Samu.  

§ 2.o Com os recursos de investimento previstos no caput deste artigo, o Ministério da Saúde 

poderá adquirir os veículos móveis (ambulâncias) e os respectivos equipamentos necessários à 

instalação das unidades de suporte básico de vida e de suporte avançado de vida, que 

posteriormente serão transferidos aos estados e municípios, devidamente qualificados, em 

atendimento aos termos de convênio de cessão a ser celebrado após a aprovação dos projetos 

correspondentes, devendo esses bens transferidos guardar a padronização visual constante do 

Anexo – Item F, desta Portaria. 

§ 3.o As ambulâncias serão adquiridas na proporção de um veículo de suporte básico à vida 

para cada grupo de 100.000 a 150.000 habitantes, e de um veículo de suporte avançado à vida 

para cada 400.000 a 450.000 por habitantes. 

§ 4.o Com os recursos de investimento previstos no caput deste artigo, o Ministério da Saúde 

poderá adquirir equipamentos necessários ao funcionamento do Laboratório de Ensino em 

Procedimentos de Saúde, que posteriormente serão transferidos aos estados e municípios, 
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devidamente qualificados, em atendimento aos termos de convênio a ser celebrado após a 

aprovação dos projetos correspondentes, respeitados os critérios constantes no Anexo – Item 

D. 

§ 5.o Os recursos para capacitação de multiplicadores que atuarão junto aos Núcleos de 

Educação em Urgências serão repassados mediante convênio no montante de até 

R$150.000,00 por Núcleo; 

§ 6.o A compra de soluções para as adequações físicas, equipamentos e softwares para as 

Centrais Samu 192 será objeto de Portaria específica, buscando contemplar as necessidades 

existentes nas diferentes realidades, sendo os equipamentos ou recursos financeiros 

disponibilizados mediante celebração de convênios, respeitados os critérios de gestão 

constantes no Anexo – Item B, desta Portaria. 

§ 7.o Para aquisição de equipamentos e adequação de áreas físicas das 152 centrais de 

regulação previstas no caput deste artigo, serão despendidos recursos à medida do porte das 

centrais proporcionalmente à população a ser atendida, nos seguintes parâmetros: 

- Equipamentos: 

- para municípios com população até 250.000 habitantes: até R$ 100.000,00; 

- para municípios com população entre 250.000 e 500.000 habitantes: até R$ 150.000,00; 

- para municípios com população acima de 500.000 habitantes: até R$ 200.000,00. 

- Área física: 

- para municípios com população até 250.000 habitantes: até R$ 50.000, 00; 

- para municípios com população entre 250.000 e 500.000 habitantes: até R$ 100.000,00; 

- para municípios com população acima de 500.000 habitantes: até R$ 150.000,00. 

§ 8.o Para a transferência dos recursos aludidos nos §§ 5.o, 6.o e 7.o, deste artigo, será exigida 

contrapartida nos casos abrangidos pela legislação vigente aplicável aos convênios de 

natureza financeira. 

§ 9.o Os recursos a serem transferidos pelo Ministério da Saúde em decorrência do disposto 

nesta Portaria não poderão ser utilizados para o financiamento de prestadores da rede privada 

(filantrópica e lucrativa). 

§ 10 Os recursos de investimento e custeio terão seus repasses limitados às secretarias de 

saúde qualificadas que se responsabilizarem pela gestão e gerência do Samu e das Centrais 

Samu 192. 

Art. 4.o Definir que as despesas de custeio deste componente serão de 

responsabilidade compartilhada, de forma tripartite, entre a União, os estados e os municípios, 

correspondendo à União 50% do valor estimado para estes custos. 
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§ 1.o Ao Ministério da Saúde, por intermédio do Fundo Nacional de Saúde, competirá realizar 

repasses regulares e automáticos de recursos aos respectivos fundos de saúde, para 

manutenção das equipes efetivamente implantadas, segundo os seguintes parâmetros: 

a) por Equipe de Suporte Básico: R$ 12.500,00 por mês; 

b) por Equipe de Suporte Avançado: R$ 27.500,00 por mês; 

c  por Equipe da Central Samu 192: R$ 19.000,00 por mês. 

§ 2.o O restante dos recursos necessários para o custeio das equipes será coberto pelos estados 

e municípios, em conformidade com a pactuação estabelecida em cada Comissão 

Intergestores Bipartite, e deverá estar expresso nos projetos que serão enviados ao Ministério 

da Saúde, incluindo os mecanismos adotados de repasse destes recursos entre estados e 

municípios. 

§ 3.o Os recursos de custeio repassados pelo Ministério da Saúde no âmbito desta Portaria 

deverão ser destinados exclusivamente à manutenção e qualificação dos Samu. 

Art. 5.o Estabelecer que o recebimento dos recursos de custeio previstos 

nesta Portaria, implicará na interrupção e revisão dos mecanismos de financiamento 

atualmente estabelecidos, correspondentes às atividades de atenção móvel às urgências. 

 

Parágrafo único. Para os efeitos de cumprimento do disposto nesta 

Portaria: 

I - Aos Samu não será autorizada a apresentação de faturamento de serviços 

com base na tabela SIA-SUS, por intermédio dos procedimentos Trauma I e Trauma II, uma 

vez que seus custos devem estar previstos no projeto a ser contemplado no âmbito do 

componente da Política Nacional de Atenção às Urgências instituído nos termos desta 

portaria. 

II - Os Corpos de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal cadastrados no 

Sistema Único de Saúde e que atuam de acordo com as recomendações previstas na Portaria 

n.o2.048/GM, de 5 de novembro de 2002, deverão continuar utilizando os procedimentos 

Trauma I e Trauma II da Tabela SIA-SUS, para efeitos de registro e faturamento de suas 

ações. 

 

Art. 6.o Definir que a captação dos recursos federais necessários à 

implantação do componente pré-hospitalar móvel previsto na Política Nacional de Atenção às 

Urgências ficará condicionada à comprovação do cumprimento dos seguintes pré-requisitos e 

compromissos: 
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a) elaboração, formalização e apresentação de Planos Municipais ou Regionais de Atenção 

Integral às Urgências, articulados ao Plano Estadual de Atenção às Urgências, aprovados 

pelos respectivos conselhos de saúde e pela Comissão Intergestores Bipartite; 

a1) Os Planos de Atenção Integral às Urgências deverão explicitar o compromisso de cada 

uma das unidades e serviços que comporão a rede de atenção e o sistema de referência e 

contra-referência, além da implantação da política denominada “vaga zero” nas portas de 

urgência, conforme disposto na Portaria n.o 2.048/GM, de 5 de dezembro de 2002; 

a2) Os Planos deverão conter as grades de referência e contra-referência, por especialidade 

ou área de atuação, envolvendo todos os serviços do sistema, desde as unidades básicas de 

saúde (UBS) e unidades saúde da família, as unidades não-hospitalares de atenção às 

urgências, prontos-socorros hospitalares e demais unidades, considerando seu papel 

potencial, seja como solicitantes ou receptoras, seja como unidades públicas ou contratadas 

ou conveniadas, considerando os termos do Anexo – Item E, desta Portaria; 

a3) Nos casos em que a pactuação aponte a implantação de sistemas regionais, a 

coordenação do processo de elaboração do Plano Regional será das secretarias estaduais de 

saúde, com a participação das secretarias municipais envolvidas; 

a4) A coordenação do processo de elaboração do Plano Estadual será das secretarias 

estaduais de saúde, com a participação dos Conselhos de Secretários Municipais de Saúde 

(COSEMS); 

b) Apresentar projeto de implantação/implementação do Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência – Samu, com sua respectiva Central Samu 192, de caráter local ou regional, com 

acesso gratuito pelo número nacional de urgências (192), em consonância com as diretrizes 

contidas no Regulamento Técnico de Urgências (Portaria MS n.º 2.048, 5 de novembro de 

2002). Este projeto deve incluir a planta física proposta para a Central Samu 192 e seu custo 

respectivo;  

c) Apresentar proposta de implantação/implementação da área de Educação em Urgências, 

com respectiva proposta pedagógica de capacitação dos profissionais de nível técnico, 

superior e agentes sociais que atuam/atuarão no setor, obedecidos os conteúdos e cargas 

horárias mínimas contidas no referido Regulamento Técnico; 

d) Implantação das Coordenações Estaduais de Urgência, das Coordenações Municipais de 

Urgência e das Coordenações Regionais de Urgência, quando necessário; 

e) Elaboração, formalização e apresentação de proposta de estruturação e funcionamento do 

Comitê Gestor do Sistema de Atenção às Urgências, nos âmbitos Estadual, Regional e 

Municipal, conforme estrutura e atribuições constantes no Anexo – Item C, desta Portaria; 
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f) Apresentação de Termo de Adesão ao Plano Municipal ou Regional de Atenção às 

Urgências, assinado pelos gestores e pelos diretores/coordenadores dos serviços que o 

compõem. Este Termo deverá afirmar compromissos e funções dos diferentes agentes 

políticos, envolvendo-os em um processo de diagnóstico/adequação operacional de caráter 

permanente e dinâmico; 

g) Apresentar Termo de Ciência e Compromisso, assinado pelo gestor estadual ou municipal, 

de que a secretaria municipal ou estadual de saúde, aplicará os recursos transferidos pelo 

Ministério da Saúde, a título de custeio, no desenvolvimento das ações previstas neste projeto; 

h) Submeter o pleito de qualificação para análise à aprovação: 

h1) dos respectivos Comitês Gestores do Sistema de Urgências (municipal, estadual e 

regional, conforme o caso); 

h2) do conselho de saúde, comprovando por meio de ata a aprovação do Plano de Atenção 

às Urgências e do Termo de Adesão. Em projetos de abrangência regional, deverão ser 

apresentadas as atas dos respectivos conselhos municipais e do Conselho Estadual de Saúde; 

h3) da Comissão Intergestores Bipartite; 

i) Os Municípios deverão comprovar capacidade de realizar, no mínimo, os procedimentos 

PABA acrescidos dos procedimentos M1, conforme especificado nos Anexos 2 e 3 da NOAS 

01/02, em especial no que tange à atenção às urgências, conforme detalhado no Regulamento 

Técnico das Urgências, editado pela Portaria n.o 2.048/02, Capítulo I (itens 1, 2 e 3), Capítulo 

III (itens 1 e 2) e Capítulo V, para as Unidades Hospitalares Gerais de Tipo I; 

j) Apresentação trimestral de indicadores de desempenho do serviço, baseados no tempo 

resposta e seus componentes, casuística de atendimento e taxas de mortalidade evitável e 

mortalidade geral no ambiente de atenção pré-hospitalar, com avaliação do desempenho 

segundo padrões de sobrevida e taxa de seqüelas e seguimento no ambiente hospitalar, 

conforme Anexo – Item A; 

k) Comprovação de que a contratação dos recursos humanos respeita a legislação vigente, não 

sendo permitida a precariedade de vínculo nas relações de trabalho; 

l) Apresentação de planejamento com vistas a ampliar a captação de órgãos destinados aos 

transplantes; 

m) Disponibilização do banco de dados dos Samu para implementar os registros de 

traumatismos não-intencionais e violências em geral, traumatismos no trabalho e o controle 

sobre doenças de notificação compulsória e outras condições de interesse para o 

desenvolvimento de estratégias promocionais; 
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n) Estabelecimento de parceria com os Conselhos Tutelares da Infância e da Adolescência, 

notificando suspeitas de violência e negligências como prevê o Estatuto da Criança e do 

Adolescente; 

o) Implantação de ações que busquem a humanização do atendimento em urgências, com 

objetivo definido de fortalecer as relações entre os trabalhadores de saúde e destes com o 

doente e seus acompanhantes;  

p) Fomento, coordenação e execução de projetos estratégicos de atendimento às necessidades 

coletivas em saúde, de caráter urgente e transitório, decorrentes de situações de perigo 

iminente, de calamidades públicas e de acidentes com múltiplas vítimas, a partir da 

construção de mapas de risco regionais e locais e da adoção de protocolos de prevenção, 

atenção e mitigação dos eventos;  

q) Os municípios e estados que atendam os critérios aqui estabelecidos e que já possuam 

serviços de atendimento pré-hospitalar móvel, operativos nos moldes da legislação vigente, 

poderão solicitar complementação dos recursos físicos e financeiros, fazendo jus, após 

aprovação do pleito, ao montante global dos recursos de custeio, incluída a parte já existente 

do serviço. 

Art. 7.o As secretarias municipais e estaduais de saúde com serviços de 

atenção pré-hospitalar e Central Samu 192 já em funcionamento nos moldes da legislação 

referida farão jus imediato dos recursos de custeio mediante apresentação ao Ministério da 

Saúde de projetos que contemplem: 

a) breve histórico do serviço: data de inauguração, localização (se tem sede própria ou não), 

principais avanços e entraves observados na atenção pré-hospitalar móvel no 

município/estado;  

b) garantia de atenção integral às urgências (clínicas, cirúrgicas, obstétricas, psiquiátricas, 

pediátricas e traumáticas), por intermédio de grades de referência com garantia de retaguarda 

pactuada; 

c) cópia do ato formal de Constituição do Comitê Gestor do Sistema de Atenção às Urgências, 

seu regimento e respectivos componentes; 

d) cópia dos documentos de cada uma das Viaturas de Suporte Básico e Avançado de Vida 

em condições de uso que compõem sua frota, devendo as mesmas estar com seus 

licenciamentos e seguros obrigatórios em dia; 

e) contrato(s) de manutenção específico(s) ou declaração do gestor dando garantia de 

manutenção para a frota do Samu; 
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f) lista nominal de todos os profissionais que compõem a equipe, por categoria prof ssional, 

com suas modalidades de contratação, indicando os nomes do Gerente do Serviço e das 

Chefias Médica e de Enfermagem, especificando as demais, se houver; 

g) escala mensal dos últimos dois meses dos profissionais que compõem as equipes das 

viaturas e da Central Samu 192, a saber: Médicos Reguladores e Intervencionistas, 

Enfermeiros, Técnicos e/ou Auxiliares de Enfermagem, Motoristas, Telefonistas Auxiliares 

de Regulação e Operadores de Frota; 

h) Termo de Ciência e Compromisso, assinado pelo gestor estadual ou municipal, de que a 

secretaria municipal ou estadual de saúde, dependendo da pactuação estabelecida, aplicará os 

recursos transferidos pelo Ministério da Saúde, a título de custeio, no desenvolvimento das 

ações previstas neste projeto; 

 

Parágrafo único. O pleito de qualificação deve ser submetido à análise e 

aprovação: 

a) dos respectivos Comitês Gestores do Sistema de Urgências (municipal, estadual e 

regional, quando necessário); 

b) do conselho de saúde, comprovando por intermédio de ata a aprovação do Plano de 

Atenção às Urgências e do Termo de Adesão. Em projetos de abrangência regional, deverão 

ser apresentadas as atas dos respectivos conselhos municipais e do Conselho Estadual de 

Saúde; e 

c) da Comissão Intergestores Bipartite.  

Art. 8.o Definir que todas as instâncias de análise e seleção dos projetos 

deverão utilizar, de acordo com os requisitos estabelecidos no artigo 6.o, os seguintes critérios 

de prioridade: 

a) municípios possuidores de serviços da área da Saúde que realizam atenção integral às 

urgências, com atendimento pré-hospitalar móvel regulado por central médica, acessada 24 

horas por número telefônico gratuito – 192, conforme disposto na Portaria GM/MS n.o 2.048, 

de 5 de novembro de 2002; 

b) municípios habilitados na condição de gestão plena do Sistema Municipal; 

c) municípios com maior porte populacional; 

d) municípios pólos regionais, definidos no PDR. 

§ 1.o Com exceção do item “a” que será preferencial, os demais critérios estabelecidos pelo 

caput deste artigo não terão caráter hierárquico, entre si. 
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§ 2.o Os projetos previamente analisados e aprovados nas Comissões Intergestores Bipartite 

deverão estar em conformidade com os Planos Estaduais de Atenção às Urgências. 

§ 3.o Por meio de pactos entre municípios e estado, poderão ser implantadas Centrais Samu 

192 de abrangência regional, promovendo a otimização do investimento e favorecendo as 

possibilidades de financiamento tripartite. 

Art. 9.o Estabelecer que os projetos elaborados pelos estados e municípios, 

aprovados pelos respectivos conselhos e pela Comissão Intergestores Bipartite, que atenderem 

ao estabelecido nos artigos 6.o, 7.o e 8.o desta Portaria, deverão ser encaminhados para 

apreciação da Coordenação-Geral de Urgência e Emergência – Departamento de Atenção 

Especializada da Secretaria de Atenção à Saúde, respeitadas as disposições contidas nas 

Normas de Cooperação Técnica e Financeira de Projetos e Programas mediante a Celebração 

de Convênios, aprovadas pela Portaria n.o 601, de 15 de maio de 2003. 

§ 1.o Em relação aos recursos de custeio, após análise técnica efetuada pela Coordenação-

Geral de Urgência e Emergência, o projeto será encaminhado ao Departamento de Regulação, 

Avaliação e Controle de Sistemas e à Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde. 

§ 2.o Os projetos aludidos no caput deste artigo referentes a investimento que deverão ser 

cadastrados e tramitados por intermédio do Sistema de Gestão de Convênios (GESCON), 

devendo a instância cadastrante encaminhá-los à Coordenação-Geral de Urgência e 

Emergência do Departamento de Atenção Especializada da SAS, para análise técnica. 

§ 3.o Os procedimentos de aquisição e transferência dos veículos e equipamentos serão 

operacionalizados pela Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério da Saúde, 

observado o disposto nas cláusulas dos convênios celebrados. 

§ 4.o Os projetos deverão ser encaminhados pelas Comissões Intergestores Bipartite Estaduais 

para a Coordenação-Geral de Urgência e Emergência do Departamento de Atenção 

Especializada da SAS, até o dia 20 de dezembro de 2003. 

§ 5.o A partir do protocolo do projeto na Coordenação-Geral de Urgência e Emergência – 

DAE/SAS, a mesma terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para elaborar o parecer técnico. 

§ 6.o Os projetos selecionados pelo Ministério da Saúde serão apresentados em reunião da 

Comissão Intergestores Tripartite – CIT e do Conselho Nacional de Saúde – CNS. 

Art. 10 Estabelecer que os recursos orçamentários, contraparte da União, objeto desta 

Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, nos seguintes programas de 

trabalho:  

  - 10.302.0023.4306 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar em regime de 

Gestão Plena do Sistema Único de Saúde; 
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  - 10.302.0023.4307 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar prestado pela 

Rede Cadastrada no Sistema Único de Saúde – SUS. 

Art. 11 Possibilitar aos municípios e estados que possuírem Atenção Pré-

Hospitalar Móvel e Central Samu 192, em conformidade com as especificações técnicas da 

Legislação existente (Portaria n.º 2.048/GM, de 5 de novembro de 2002), a garantia do custeio 

por meio do repasse mensal regular e automático, fundo a fundo, desde que tenham seus 

projetos qualificados, conforme requisitos expressos no artigo 7.o.Parágrafo único. A 

liberação dos recursos de investimento dos projetos aprovados fi cará condicionada à 

disponibilidade orçamentária e financeira do Ministério da Saúde. 

Art. 12 Determinar à Secretaria de Atenção à Saúde que, por intermédio do 

Departamento de Atenção Especializada e da Coordenação-Geral de Urgência e Emergência, 

adote todas as providências necessárias à plena aplicação das recomendações contidas no ato 

ora publicado. 

Art. 13 As instâncias de recurso referentes ao processo de negociação, 

análise, aprovação e implantação do componente pré-hospitalar móvel serão, por ordem, 

resolvidas pelo Conselho Estadual de Saúde, Comissão Intergestores Tripartite e Conselho 

Nacional de Saúde. 

Art. 14 Para os efeitos do disposto nesta Portaria, o Distrito Federal será 

tratado como estado, no que couber, e de acordo com as suas peculiaridades de ente federado, 

nos termos da Constituição. 

Art. 15 Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

HUMBERTO COSTA 
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ANEXO 

 
 
A - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES: 

1 o acompanhamento e avaliação das ações será efetuado por intermédio da apresentação 

trimestral de casuística e de indicadores de desempenho a seguir relacionados: 

1.1 tempo médio de resposta entre a chamada telefônica e a chegada da 

equipe no local da ocorrência. 

1.2 tempo médio decorrido no local da ocorrência. 

1.3 tempo médio de transporte até a unidade de referência. 

1.4 tempo médio de resposta total (entre a solicitação telefônica de 

atendimento e a entrada do paciente no serviço hospitalar de referência). 

1.5 indicadores de adequação da regulação (% de saídas de veículos de 

Suporte Avançado após avaliação realizada pela equipe de Suporte Básico). 

1.6 taxas de mortalidade evitável e mortalidade geral no ambiente de 

atenção pré-hospitalar, com avaliação do desempenho segundo padrões de sobrevida e taxa de 

seqüelas e seguimento no ambiente hospitalar. 

1.7 mortalidade hospitalar imediata dos pacientes transportados (24 horas). 

1.8 casuística de atendimento de urgência por causa clínica e as relacionadas 

às causas externas, considerando localização das ocorrências e suas causalidades, idade, sexo, 

ocupação, condição gestante e não gestante. 

 

B - REGULAÇÃO DA ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS: papéis e responsabilidades dos 

gestores do Sistema Único de Saúde. 

 

1. o Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência, estabelecido 

por intermédio de Portaria n.o 2.048/ GM, de 5 de novembro de 2002, define a organização 

estrutural e funcional dos sistemas, bem como a responsabilidade das três esferas gestoras da 

saúde pública brasileira, refletindo as recomendações da NOAS-SUS 01/02. 

2. na perspectiva acima considerada, reconhece-se o papel fundamental dos municípios na 

execução da atenção pré-hospitalar móvel, na regulação médica da atenção às urgências e nos 

demais elementos do complexo regulador, onde as centrais municipais poderão atuar como 

centrais regionais, notadamente nas áreas metropolitanas e junto aos pólos macrorregionais, 
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sempre que houver pactuação intermunicipal regional e acordo na Comissão Intergestores 

Bipartite. 

3. cabe à esfera de governo estadual, dentro de suas macrofunções de regulação e cooperação 

o papel de:  

3.1 coordenar a organização dos instrumentos e mecanismos de regulação, 

bem como a operacionalização de ações, de acordo com os pactos estabelecidos; 

3.2 assessorar e supervisionar o processo de implementação dos planos 

municipais e regionais de regulação da assistência;  

3.3 monitorar o cumprimento das pactuações regionais e estaduais 

estabelecidas, de forma ordenada, oportuna, qualificada e equânime; 

3.4 promover a interlocução inter e intra-regional;  

3.5 monitorar os sistemas de atenção integral às urgências quanto à sua 

acessibilidade e resolubilidade; 

3.6 avaliar sistematicamente os fluxos pactuados e os espontâneos de 

pacientes em direção aos serviços de urgência, propondo correções quando necessário, com 

base no Plano Diretor de Regionalização (PDR), Programação Pactuada Integrada (PPI) e na 

análise das necessidades não atendidas;  

3.7 compilar, consolidar dados e realizar a análise epidemiológica das 

demandas direcionadas às Centrais Samu 192, no âmbito estadual, identificando lacunas 

assistenciais e subsidiando ações de planejamento ou investimento e de controle do SUS; 

3.8 gerenciar o processo de avaliação das ações e serviços de saúde. 

4. Sendo assim, as macrofunções do Estado, no âmbito da organização da atenção às 

urgências, ficam estabelecidas na dimensão da organização e regulação geral do sistema 

estadual, garantindo a universalidade, a eqüidade e a integralidade da atenção às urgências. As 

secretarias estaduais de saúde poderão, portanto, desde que em acordo com a pactuação 

estabelecida com os municípios, assumir a gestão do sistema de atenção pré-hospitalar móvel 

e operacionalização das centrais Samu 192. 

5. Os estados deverão operar ativamente no sentido da construção e ordenamento dos sistemas 

regionais, cabendo-lhe no exercício da regulação estadual, promovendo a mediação entre os 

gestores municipais da saúde, bem como dos fluxos entre as centrais de regulação regionais. 

 

C - DEFINIÇÕES DA ESTRUTURA E DAS RESPONSABILIDADES NO ÂMBITO 

DOS COMITÊS GESTORES: 
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1. as secretarias municipais de saúde deverão constituir e coordenar Comitês Gestores 

Municipais do Sistema de Atenção às Urgências, garantindo a adequada articulação entre os 

entes gestores e os executores das ações. Da mesma forma, as Secretarias Estaduais de Saúde 

deverão constituir e coordenar os Comitês Gestores Estaduais e os Comitês Gestores 

Regionais do Sistema de Atenção às Urgências; 

2. os Comitês Gestores do Sistema de Atenção às Urgências representarão o espaço formal de 

discussão e implementação das correções necessárias à permanente adequação do sistema de 

atenção integral às urgências, dentro das diretrizes estabelecidas pelos Planos de Atenção às 

Urgências, em suas instâncias de representação institucional permitirão que os atores 

envolvidos diretamente na estruturação da atenção às urgências possam discutir, avaliar e 

pactuar as diretrizes e ações prioritárias, subordinadas às estruturas de pactuação do SUS nos 

seus vários níveis; 

3. nos Comitês Gestores Estaduais do Sistema de Atenção às Urgências, os indicadores 

deverão ser analisados segundo critérios de regionalização, buscando-se construir um quadro 

descritivo completo da atenção estadual às urgências, apontando aspectos positivos, 

dificuldades, limites e necessidades a serem enfrentadas no contexto da macro e micro-

regulação (regional e local). Este relatório da situação da atenção estadual às urgências será 

remetido à Coordenação-Geral de Urgência e Emergência, do Departamento de Atenção 

Especializada, Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, em Brasília, onde 

comporá a base nacional de dados relativa a atenção às urgências; 

4. recomenda-se que os Comitês Gestores Estaduais do Sistema de Atenção às Urgências 

sejam compostos pelo Coordenador Estadual do Sistema de Atenção às Urgências, pelo 

COSEMS, representado por Coordenadores Municipais do Sistema de Atenção às Urgências, 

pela Defesa Civil Estadual, representantes do Corpo de Bombeiros, da Secretaria Estadual de 

Segurança Pública e da Polícia Rodoviária, das empresas concessionárias de rodovias, com 

sugestão de estudar a necessidade ou oportunidade de se incorporarem a eles representantes 

das Forças Armadas Brasileiras;  

5. sugere-se que os Comitês Gestores dos Sistemas Regionais de Atenção às Urgências, sob 

coordenação estadual e com fluxo operacional compatível e de acordo com a realidade 

regional, tenham a seguinte composição: coordenador Regional do Sistema de Atenção às 

Urgências ou outro representante da SES que assuma tal função, coordenadores municipais do 

Sistema de Atenção às Urgências, representantes dos serviços de saúde (prestadores da área 

das urgências), representante do Corpo de Bombeiros, Polícias Rodoviária, Civil e Militar, 

onde essas corporações atuem na atenção às urgências; representante da Defesa Civil e dos 
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gestores municipais e estadual da área de trânsito e transportes e, conforme a necessidade 

justificar, de representantes da Aeronáutica, Marinha e Exército brasileiros; 

6. para os Comitês Gestores dos Sistemas Municipais de Atenção às Urgências sugere-se a 

seguinte composição mínima: Coordenador Municipal do Sistema de Atenção às Urgências, 

representantes dos serviços de saúde (prestadores da área das urgências), representante do 

Corpo de Bombeiros, Polícias Rodoviária, Civil e Militar, Guarda Municipal, onde essas 

corporações atuem na atenção às urgências; representante da Defesa Civil Municipal e do 

gestor municipal da área de trânsito, e conforme a necessidade justificar, de representantes da 

Aeronáutica, Marinha e Exército brasileiros. 

D - DOS NÚCLEOS DE EDUCAÇÃO EM URGÊNCIAS: 

 

1. os Projetos dos Núcleos de Educação em Urgências (NEU) deverão contemplar os 

seguintes objetivos e compromissos: 

1.1 promover profundo processo de capacitação e de educação permanente 

dos trabalhadores da saúde para o adequado atendimento às urgências e emergências, em 

todos os níveis de atenção do sistema; 

1.2 estimular a adequação curricular nas instituições formadoras, de forma a 

atender às necessidades do SUS e da atenção integral às urgências; 

1.3 implantar Laboratórios de Ensino de Procedimentos de Saúde como 

parte dos NEU e envolver de forma interinstitucional os órgãos formadores e os prestadores, 

para desenvolver uma abordagem temática em urgência no âmbito de todos os Pólos de 

Educação Permanente em Saúde;  

1.4 Financiar a aquisição de equipamentos técnicos para a estruturação de 

Laboratórios dos Núcleos de Educação em Urgências articulados com os Pólos de Educação 

Permanente em Saúde, onde estes estiverem implantados, sendo no mínimo um por estado 

(ação imediata: formação de multiplicadores). 

 

E - DO PLANEJAMENTO DA OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ATENÇÃO ÀS 

URGÊNCIAS: Componente Pré-Hospitalar Móvel e sua avaliação prospectiva 

 

1. O processo de implantação do componente pré-hospitalar móvel exige a elaboração de um 

diagnóstico abrangente dos municípios, contemplando os seguintes itens: 

1.1 identificação da rede de atenção instalada, em suas características físicas 

e complexidade de atuação no atendimento das urgências; 
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1.2 levantamento dos dados de produção; 

1.3 identificação dos fluxos de pacientes pactuados e/ou espontâneos intra e 

extra municipais existentes; 

1.4 caracterização do transporte interinstitucional dos pacientes com 

quadros urgentes; 

1.5 diagnóstico da causalidade local e regional das urgências; 

1.6 análise da cobertura assistencial a partir dos parâmetros de cobertura 

populacional vigente; 

1.7 identificação dos padrões profissionais das equipes de saúde. Todos 

esses elementos permitirão a elaboração de uma linha de base descritiva dos serviços de saúde 

e dos perfis epidemiológicos existentes. 

2. O banco de dados originado dessa intervenção se constituirá na pedra fundamental para a 

elaboração da Política de Atenção Integral às Urgências em cada âmbito de gestão, dando 

conta inicialmente de sete núcleos prioritários de promoção da qualidade de vida e saúde, 

reunindo urgências clínicas e decorrentes de causas externas: 

2.1 traumatismos não-intencionais, violências e suicídios; 

2.2 urgências cardiovasculares; 

2.3 urgências ginecológicas e obstétricas; 

2.4 urgências pediátricas; 

2.5 urgências psiquiátricas; 

2.6 urgências metabólicas; 

2.7 urgências respiratórias. 

3. A referida linha de base permitirá, ainda, a monitorização e explicitação dos avanços 

obtidos na implementação da política nacional. 

 

F - PADRONIZAÇÃO VISUAL 

 

1. as ambulâncias, os uniformes e uma série de materiais das equipes seguirão a mesma 

padronização visual definida pelo Ministério da Saúde em todos os municípios e estados que 

tenham projetos qualificados, com espaços pré-definidos para as logomarcas do Governo 

Federal, Governo Estadual e/ou do Município; 

2. as áreas de urgência dos hospitais de referência também deverão receber um selo padrão de 

identificação; 
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3. a padronização é fundamental para garantir a identificação das equipes e dos hospitais 

ligados ao Samu, facilitando a comunicação com a população. 

 

G - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS: 

 

- Lei n.o 8.080/90; 

- Portaria n.o 737/GM, de 16 de maio de 2001; 

- NOAS-SUS 01/2002; 

- Portaria n.o 2.048/GM, de 5 de novembro de 2002; 

- Portaria n.o 2.224/GM, de 5 de dezembro de 2002; 

- Conselho Federal de Medicina – Portaria n.o 1.529/98. 

 

 

PORTARIA GM N.º 2.657, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2004 

 

DOU n.º 242 p. 76 Seção 1, de 17/12/04 

Estabelece as atribuições das centrais de regulação médica de urgências e o dimensionamento 

técnico para a estruturação e operacionalização das Centrais Samu – 192. 

 

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e  

 

Considerando o disposto na Portaria n.º 2.048/GM, de 5 de novembro de 

2002, que institui o Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência;  

Considerando a Portaria n.º 1.863/GM, de 29 de setembro de 2003, que 

institui a Política Nacional de Atenção às Urgências; 

Considerando a Portaria n.º 1.864/GM, de 29 de setembro de 2003, que 

institui o componente pré-hospitalar móvel da Política Nacional de Atenção às Urgências; 

Considerando a Portaria n.º 2.072/GM, de 30 de outubro de 2003, que 

institui o Comitê Gestor Nacional de Atenção às Urgências; 

Considerando a importância dos Serviços de Atendimento Móvel de 

Urgência e de suas Centrais de Regulação Médica para o pronto acolhimento dos cidadãos 

acometidos por agravos urgentes, julgando a gravidade de cada caso e discernindo sobre os 

meios necessários à sua adequada resolução; e 



 200

Considerando as urgências como uma das portas de entrada do sistema e a 

possibilidade de re-ordenamento dos fluxos de referência e contra referência de pacientes no 

SUS a partir dessa porta, com integração aos demais níveis de atenção, seja por meio da 

regulação médica das urgências ou de outras centrais do complexo regulador da atenção no 

SUS, 

 

Resolve: 

Art. 1.º Estabelecer, na forma do Anexo desta Portaria, as atribuições gerais 

e específicas das centrais de regulação médica de urgências e o dimensionamento técnico para 

a estruturação e operacionalização das Centrais Samu – 192. 

Art. 2.º Determinar à Secretaria de Atenção à Saúde que, em seu âmbito de 

atuação, adote as providências necessárias à plena aplicação do disposto nesta Portaria. 

Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

HUMBERTO COSTA 

 

 

ANEXO 

 

A REGULAÇÃO MÉDICA DAS URGÊNCIAS 

 

Quando tomamos a regulação das necessidades imediatas como referência, 

estamos considerando o seu potencial organizador sobre o funcionamento geral do sistema e 

sua visibilidade junto aos usuários como marcadoras de sucesso ou fracasso do SUS. 

A Regulação Médica das Urgências, operacionalizada através das Centrais 

de Regulação Médica de Urgências, é um processo de trabalho através do qual se garante 

escuta permanente pelo Médico Regulador, com acolhimento de todos os pedidos de socorro 

que acorrem à central e o estabelecimento de uma estimativa inicial do grau da urgência de 

cada caso, desencadeando a resposta mais adequada e equânime a cada solicitação, 

monitorando continuamente a estimativa inicial do grau de urgência até a finalização do caso 

e assegurando a disponibilidade dos meios necessários para a efetivação da resposta 

definitiva, de acordo com grades de serviços previamente pactuadas, pautadas nos preceitos 

de regionalização e hierarquização do sistema.  
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É importante lembrar que, a fim de garantir resposta efetiva às 

especificidades das demandas de urgência, as grades de referência devem ser suficientemente 

detalhadas, levando em conta quantidades, tipos e horários dos procedimentos ofertados, bem 

como a especialidade de cada serviço, com este todo organizado em redes e linhas de atenção, 

com a devida hierarquização, para fins de estabelecermos a identidade entre as necessidades 

dos pacientes atendidos pelo Samu 192 e a oferta da atenção necessária em cada momento. As 

grades de atenção deverão mostrar, a cada instante, a condição de capacidade instalada do 

sistema regionalizado e suas circunstâncias momentâneas. 

As Centrais Samu 192, de abrangência municipal, micro ou macrorregional, 

devem prever acesso a usuários, por intermédio do número público gratuito nacional 192, 

exclusivo para as urgências médicas, bem como aos profissionais de saúde, em qualquer nível 

do sistema, funcionando como importante “porta de entrada” do sistema de saúde. Esta porta 

de entrada necessita, portanto, de “portas de saída” qualificadas e organizadas, que também 

devem estar pactuadas e acessíveis, por meio das demais centrais do complexo regulador da 

atenção, garantindo acesso à rede básica de saúde, à rede de serviços especializados (consultas 

médicas, exames subsidiários e procedimentos terapêuticos), à rede hospitalar (internações em 

leitos gerais, especializados, de terapia intensiva e outros), assistência e transporte social e 

outras que se façam necessárias. 

Vale salientar que, nos casos em que a solicitação seja oriunda de um 

serviço de saúde que não possuiu a hierarquia técnica requerida pelo caso, ainda que o 

paciente já tenha recebido um atendimento inicial, consideramos que este paciente ainda se 

encontra em situação de urgência nesse caso ele deverá ser adequadamente acolhido e 

priorizado pela Central de Regulação de Urgências, como se fosse um atendimento em 

domicílio ou em via pública. Por outro lado, se esse paciente já estiver fora da situação de 

urgência e precisar de outros recursos para a adequada continuidade do tratamento (portas de 

saída), a solicitação deve ser redirecionada para outras centrais do complexo regulador, de 

acordo com a necessidade observada. esses fluxos e atribuições dos vários níveis de atenção e 

suas respectivas unidades de execução devem ser pactuados previamente, com o devido 

detalhamento nas grades de oferta regionais. 

As Centrais de Regulação de Urgências – Centrais Samu 192 – constituem-

se em “observatório privilegiado da saúde”, com capacidade de monitorar de forma dinâmica, 

sistematizada e em tempo real, todo o funcionamento do Sistema de Saúde, devendo gerar 

informes regulares para a melhoria imediata e mediata do sistema de atenção às urgências e da 

saúde em geral. 
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Os princípios constitucionais de respeito à dignidade da pessoa humana, de 

cidadania e de promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade 

e quaisquer outras formas de discriminação, devem presidir todas as ações da Regulação 

Médica das Urgências. 

 

ATRIBUIÇÕES DA REGULAÇÃO MÉDICA DAS URGÊNCIAS 

Atribuições Gerais: 

 

I - ser instância operacional onde se processa a função reguladora, em casos 

de urgências clínicas, pediátricas, cirúrgicas, traumáticas, obstétricas e psiquiátricas; 

II - ser polivalente na utilização dos recursos; 

III - ser capaz de refletir a relação entre a oferta disponível e as necessidades 

demandadas; 

IV - subsidiar o planejamento das correções necessárias para adequar a 

relação acima mencionada, sempre que se observar deficiência de oferta no exercício 

cotidiano da regulação médica das urgências; 

V - articular ações harmonizadoras e ordenadoras buscando a resposta mais 

eqüitativa possível frente às necessidades expressas e devidamente hierarquizadas; 

VI - estar articulada com os Serviços de Controle, Avaliação, Auditoria e 

Vigilância em Saúde, permitindo a utilização dos recursos do sistema de forma harmônica, de 

acordo com uma hierarquia de necessidades; 

VII - nortear-se por pactos estabelecidos entre as instâncias gestoras do 

Sistema e demais atores envolvidos no processo assistencial; 

VIII - facilitar a execução de programas e projetos estratégicos e prioritários 

de atenção à saúde, formulados junto a instituições parceiras ou com missões semelhantes e 

aprovados pelo respectivo Comitê Gestor de Atenção às Urgências; 

IX - identificar e divulgar os fatores condicionantes das situações e agravos 

de urgência atendidos, notificando os diferentes setores envolvidos por intermédio do Comitê 

Gestor; 

X - pactuar ações conjuntas com outros atores envolvidos na atenção 

integral às urgências, como a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, a Policia Militar, a Polícia 

Rodoviária, os Departamentos de Trânsito, as Concessionárias de Rodovias, as Empresas 

Privadas de Transporte e Atendimento de Urgência, entre outros; 
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XI - avaliar permanentemente o desempenho das parcerias com os demais 

atores e notificar o Comitê Gestor de Urgências, fornecendo elementos para a implementação 

e otimização das ações conjuntas; 

XII - participar da formulação dos Planos de Saúde, de Atenção Integral às 

Urgências e de Atenção a Eventos com Múltiplas Vítimas e Desastres, do município ou região 

de sua área de abrangência, fornecendo dados epidemiológicos, contextualizando os agravos 

atendidos e identificando os fatores facilitadores e de estrangulamento das ações. 

 

Atribuições Específicas:  

 

I - manter escuta médica permanente e qualificada para este fim, nas 24 

horas do dia, todos os dias da semana, pelo número gratuito nacional das urgências médicas – 

192; 

II - identificar necessidades, por meio da utilização de metodologia 

adequada, e classificar os pedidos de socorro oriundos da população em geral, a partir de seus 

domicílios ou de vias e lugares públicos; 

III - identificar, qualificar e classificar os pedidos de socorro oriundos de 

unidades de saúde, julgar sua pertinência e exercer a tele medicina sempre que necessário. 

Discernir sobre a urgência, a gravidade e o risco de todas as solicitações; 

IV - hierarquizar necessidades; 

V - decidir sobre a resposta mais adequada para cada demanda; 

VI - garantir os meios necessários para a operacionalização de todas as 

respostas necessárias; 

VII - monitorar e orientar o atendimento feito pelas equipes de Suporte 

Básico e Suporte Avançado de Vida; 

VIII - providenciar os recursos auxiliares de diferentes naturezas necessários 

para complementar a assistência, sempre que necessário; 

IX - notificar as unidades que irão receber pacientes, informando às equipes 

médicas receptoras as condições clínicas dos pacientes e possíveis recursos necessários; 

X - permear o ato médico de regular por um conceito ampliado de urgência, 

acolhendo a necessidade expressa por cada cidadão, definindo para cada um a melhor 

resposta, não se limitando apenas a conceitos médicos preestabelecidos ou protocolos 

disponíveis; 
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XI - constituir-se em “observatório privilegiado da saúde e do sistema”, com 

capacidade de monitorar de forma dinâmica, sistematizada, e em tempo real, todo o seu 

funcionamento; 

XII - respeitar os preceitos constitucionais do País, a legislação do SUS, as 

leis do exercício profissional médico, o Código de Ética Médica, bem como toda a legislação 

correlata existente. 

 

DIMENSIONAMENTO TÉCNICO PARA A ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DAS 

CENTRAIS DE REGULAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIAS – CENTRAIS - SAMU 192 

 

I - A sala de regulação médica deve ser estruturada de acordo com as seguintes diretrizes e 

características: 

a) a sala de regulação deverá ser dimensionada levando-se em conta o 

tamanho da equipe e o número de postos de trabalho, conforme recomendações técnicas desta 

Portaria, considerando que cada posto de trabalho utiliza 2m² de área, projetando-se, além 

disso, os espaços dos corredores de circulação e recuos, além das portas e janelas; 

b) acesso restrito aos profissionais que nela trabalham, exceto em situações 

de ensino com prévia aprovação da coordenação; 

c) isolamento acústico, iluminação e temperatura adequada; 

d) propiciar a integridade da conduta profissional, a imparcialidade no 

manejo dos casos e o sigilo ético-profissional das informações; 

e) sistema de telefonia com número sufi ciente de linhas disponíveis à 

população, número de aparelhos telefônicos adequado aos postos de trabalho de médicos e 

auxiliares de regulação e equipamento de fax; 

f) sistema de comunicação direta entre os radioperadores, as ambulâncias, 

suas bases operacionais e de estabilização, outras unidades de saúde e outras centrais de 

regulação, bem como com outros atores diretamente relacionados aos atendimentos móveis, 

como o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, a Polícia Militar, Operadoras Privadas de 

Serviços Móveis de Urgência e outros; 

g) sistema de gravação digital contínua para registro de toda a comunicação 

efetuada por telefone e rádio, com acesso protegido, permitido apenas às pessoas autorizadas 

pela Coordenação do Serviço; e  

h) sistema de gestão informatizado para arquivamento dos registros gerados 

pela regulação. 
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II - Demais dependências do Samu 192: 

a) sala de equipamentos: devido ao ruído emitido pelos equipamentos 

(servidores de rede, central telefônica, no break e estabilizador), é recomendada a existência 

de uma área isolada, contígua à sala de regulação, onde esses equipamentos serão instalados, 

de forma a não prejudicar o ambiente de trabalho, com área mínima de 4,5m²; 

b) banheiros contíguos ou próximos da sala de regulação; 

c) área de conforto e alimentação para a equipe; 

d) área administrativa, com espaço para a coordenação e a equipe de apoio 

do serviço. 

e) local para guarda de materiais e medicamentos controlados, conforme 

legislação em vigor; 

f) área para esterilização de materiais, conforme normatização técnica da 

Anvisa/MS; 

g) garagem para ambulâncias; 

h) área adequada para lavagem, limpeza, desinfecção de materiais e das 

ambulâncias, respeitando as normas para o tratamento e escoamento da água utilizada; 

i) sinalização adequada nas saídas das ambulâncias; 

j) refeitório e cozinha; 

l) banheiros com chuveiros; 

m) alojamento para repouso das equipes; e 

n) expurgo. 

 

III - Bases Descentralizadas: a fi m de garantir tempo reposta de qualidade e racionalidade 

na utilização dos recursos móveis, nos Samu regionais ou sediados em municípios de 

grande extensão territorial deverão existir bases operacionais descentralizadas, que 

funcionarão como postos avançados para as ambulâncias e suas respectivas equipes. Para 

tal, essas bases deverão ter a configuração mínima para abrigo, alimentação e conforto das 

equipes e estacionamento da(s) ambulância(s). Dependendo do seu tamanho e de sua 

localização, as bases deverão utilizar a infra-estrutura geral da sede ou, se necessário, 

montar os demais espaços essenciais ao seu bom funcionamento, obedecidas as diretrizes 

gerais de infraestrutura física estabelecidas nesta Portaria. 
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OPERACIONALIZAÇÃO DAS CENTRAIS SAMU 192 

I- Ferramentas de regulação: 

a) mapas do município e região de cobertura do serviço, onde estejam 

localizados os serviços de saúde, bases descentralizadas do Samu, outras ambulâncias ou 

serviços de transporte inclusive privados, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária e outros; 

b) mapas do município e região de cobertura do serviço, com as estradas e 

principais vias de acesso, registro de barreiras físicas e outros fatores que dificultem o acesso 

a cada local; 

c) listas de telefones de todos os serviços de saúde do município ou região, 

além de outros setores envolvidos na assistência à comunidade; 

d) grades pactuadas, regionalizadas e hierarquizadas, com informações 

efetivas sobre a composição e a capacidade operativa diária e horária da estrutura dos 

serviços, organizados em redes e linhas de atenção, hierarquizados por complexidade de 

resposta técnica. Essas grades deverão ser mantidas atualizadas diariamente pelos serviços, 

indicando e justificando se há impedimento de uso do potencial do serviço, ocasião em que os 

serviços comunicarão formalmente por escrito a alteração transitória de grade e, em caso de 

alteração definitiva, deverão comunicar com antecedência adequada ao comitê gestor das 

urgências e ao gestor municipal ou estadual competente; 

e) mecanismos de relacionamento direto com as centrais de regulação de 

leitos hospitalares, consultas ambulatoriais especializadas e serviços auxiliares de diagnóstico, 

quando estas existirem ou criação e utilização de planilhas auxiliares com vagas/censos 

diários etc;  

f) diretrizes técnicas de regulação médica e de atendimentos de urgência; 

g) agenda de eventos; 

h) planos para manejo de situações complexas, envolvendo muitas pessoas 

afetadas, com perda ou não da capacidade de resposta por setores públicos e privados 

encarregados (planos de desastre com protocolos integrados entre todos os agentes públicos e 

privados responsáveis); e  

i) manuais de normas e rotinas do serviço. 

 

II - Normas Gerais e Fluxos da Regulação: 

a) a Central de Regulação Médica de Urgências deve ser acessada pelo 

número gratuito nacionalmente designado para o Atendimento Pré-Hospitalar Móvel – 192–, 
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admitindo-se outro número exclusivo e gratuito apenas em locais onde haja impedimento 

técnico da área de comunicações para sua utilização; 

b) seu funcionamento deve ser ininterrupto, contando com, pelo menos um 

médico regulador e correspondentes TARM/RO de plantão presencial na sala de regulação, 

nas 24 horas, todos os dias, incluindo sábados, domingos e feriados; 

c) todo chamado deve ser atendido pelo telefonista auxiliar de regulação 

médica e, após a devida identificação e localização do solicitante, ser repassado ao médico 

regulador; 

d) nos trotes ou enganos, o chamado deverá ser registrado, mas não 

contabilizado como “caso” e a ligação pode ser encerrada sem a interveniência do médico 

regulador; 

e) o telefonista auxiliar de regulação médica deverá ser treinado e 

devidamente instrumentalizado para atender aos pedidos de informação que acorrerem à 

central; 

f) nos chamados em que o solicitante necessite apenas de informação que 

não caracterize pedido de socorro de urgência, o telefonista auxiliar de regulação médica está 

autorizado a fornecer a informação, se ela estiver disponível em suas ferramentas de trabalho 

e encerrar a solicitação, sem a interveniência do médico regulador. Caso não possua a 

informação, deverá repassar o chamado ao médico regulador, para que ele dê a melhor 

orientação possível ao solicitante; 

g) o médico regulador, ao receber o caso, deverá, num curto espaço de 

tempo (de 30 segundos a 1 minuto), por meio da utilização de técnicas específicas para este 

fim, julgar a gravidade de cada caso e, em se tratando de situação crítica, deverá desencadear 

imediatamente a melhor resposta, acionando, inclusive, múltiplos meios, sempre que 

necessário, podendo, em seguida, concluir o detalhamento do caso; 

h) nos casos de menor gravidade, o médico poderá optar inclusive pelo não 

envio de equipe ao local, orientando o solicitante sobre como proceder em relação à queixa 

relatada; 

i) nos casos de simples orientação, o médico regulador deve colocar-se à 

disposição do solicitante para novas orientações, caso haja qualquer mudança em relação ao 

quadro relatado na primeira solicitação; 

j) caso o médico regulador opte pelo envio de equipe de suporte básico ou 

avançado de vida ao local, deve monitorar todo seu deslocamento e receber o relato do caso 

quando a equipe lá chegar, confirmando ou alterando a gravidade estimada inicialmente; 
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l) após essa reavaliação, o médico regulador deverá tomar uma segunda 

decisão a respeito da necessidade do paciente, definindo inclusive para qual unidade de saúde 

o paciente deve ser transportado, se for o caso; 

m) se o paciente for transportado, cabe ao médico regulador monitorar e 

acompanhar todo o atendimento prestado no trajeto; 

n) o médico regulador deve estabelecer contato com o médico do serviço 

receptor, repassando a ele as informações técnicas sobre cada caso, para que a equipe local 

possa preparar-se para receber o paciente da melhor maneira possível; 

o) naquelas situações de atendimento médico no pré-hospitalar móvel, 

sempre que possível e com conhecimento e autorização do médico regulador, o médico 

assistente deverá manter-se em contato direto com o médico assistente do serviço de destino 

definido pela regulação, para repasse das informações sobre o paciente, a fim de 

instrumentalizar a organização da melhor recepção possível para os casos graves; 

p) após o adequado recebimento do paciente no serviço determinado, o 

médico regulador poderá considerar o caso encerrado; e 

q) o rádio operador deve acompanhar a movimentação dos veículos do 

Samu, durante todas as etapas da regulação acima mencionadas. 

 

Recomendação para as Atividades: 

 

- Devem ser realizadas em serviços pré-determinados da região, inicialmente acompanhando 

os profissionais já experientes, problematizando a realidade, com discussão dos casos em 

grupos e, a seguir, atuando e sendo supervisionado pelos profissionais da unidade. 

- Dentro das cargas horárias teóricas estão incluídos exercícios práticos (in vitro) com 

materiais e equipamentos. 
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Anexo 6 – Portaria nº 401/GM Em 16 de março de 2005. 

 

 

 

PORTARIA Nº 401/GM Em 16 de março de 2005. 

 

Institui o Projeto de Estruturação e Qualificação dos Serviços Pré-Existentes 

de Ortopedia,Traumatologia e Reabilitação Pós-Operatória no âmbito do 

Sistema Único de Saúde – Projeto Suporte. 

 

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e 

 

Considerando a Portaria nº 221/GM, de 15 de fevereiro de 2005, que institui 

a Política Nacional de Atenção de Alta Complexidade em Tráumato-Ortopedia; 

Considerando a Portaria SAS/MS nº 095, de 15 de fevereiro de 2005, que 

regulamenta a Política Nacional de Atenção de Alta Complexidade em Tráumato-Ortopedia; 

Considerando a necessidade de promover a eqüidade no acesso da 

população residente em áreas cuja assistência em tráumato-ortopedia é deficitária ou 

inexistente; 

Considerando a necessidade de essas áreas terem unidades hospitalares com 

estrutura física e de recursos humanos adequados com a sua inserção no modelo assistencial 

de tráumato-ortopedia; e 

Considerando a necessidade de integração dos três níveis de atenção à saúde 

em tráumato-ortopedia; 

 

R E S O L V E: 

 

Art. 1º Criar o Projeto de Estruturação e Qualificação dos Serviços 

Existentes de Ortopedia, Traumatologia e Reabilitação Pós-Operatória no Sistema Único de 

Saúde - PROJETO SUPORTE. 

Parágrafo único. O objetivo do Projeto é promover a estruturação de 

serviços de tráumato-ortopedia e de reabilitação pós-operatória, por meio do apoio técnico e 

financeiro às Secretarias Estaduais e às Municipais de Saúde na implantação e implementação 
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de serviços de ortopedia, traumatologia e reabilitação pós-operatória de média e alta 

complexidade, prioritariamente nas regiões com baixa capacidade de oferta e de produção nas 

referidas especialidades. 

Art. 2º Estabelecer que as ações sejam desenvolvidas, de forma integrada e 

pactuada, entre os gestores do Sistema Único de Saúde - SUS. 

Art. 3º Estabelecer que as parcerias entre o Ministério da Saúde e as 

Secretarias Estaduais e as Municipais sejam firmadas por instrumento legal específico. 

Art. 4º Caberá ao Ministério da Saúde, representado pelo Instituto Nacional 

de Tráumato-Ortopedia – INTO, na medida das disponibilidades materiais e financeiro-

orçamentária, a assessoria e execução do Projeto SUPORTE para: 

I - apoiar a organização da rede de atenção em tráumato-ortopedia e 

reabilitação de forma hierarquizada, contemplando os três níveis de atenção, e fomentar a sua 

estruturação, de acordo com os princípios do SUS; 

II - elaborar protocolos operacionais de referência e contra-referência e 

protocolos técnicos de procedimentos; 

III - realizar diagnóstico da oferta de serviços, que inclui instalações físicas, 

equipamentos e profissionais de saúde; 

IV - realizar diagnóstico da demanda e dos serviços prestados, a partir da 

avaliação da fila de Tratamento Fora de Domicílio - TFD, dos dados disponíveis na Central 

Nacional de Regulação de Alta Complexidade – CNRAC - e de outros instrumentos 

congêneres, bem como da produção ambulatorial e hospitalar registrada no SIA/SUS e no 

SIH/SUS; 

V - apoiar financeiramente a estruturação dos serviços de tráumato-

ortopedia e de reabilitação pós-operatória, na aquisição de equipamentos hospitalares, que 

serão disponibilizados aos Estados e aos Municípios por meio de instrumento legal próprio; 

VI - apoiar a realização de procedimentos cirúrgicos em tráumato-ortopedia- 

preferencialmente em alta complexidade - disponibilizando equipe multiprofissional, por 

períodos não superior a sete dias consecutivos, e insumos especializados; 

VII - deslocar a equipe e viabilizar o transporte dos materiais para realização 

dos procedimentos cirúrgicos do inciso V; 

VIII - promover a educação permanente durante a realização dos 

procedimentos cirúrgicos em tráumato-ortopedia por meio de cursos teórico-práticos; 

IX - realizar assessoria a distância, via internet, para avaliação de casos 

clínicos; 
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X - promover educação permanente a distância, por meio de vídeo-

conferência; 

XI - assessorar a implantação de programas de residência médica em 

tráumato-ortopedia e residência em enfermagem ortopédica das unidades da região; 

XII - assessorar os programas de residência médica em tráumato-ortopedia e 

de especialização em enfermagem ortopédica das unidades da região; 

XIII - disponibilizar bolsas para programas em conjunto de residência 

médica em tráumato-ortopedia e de especialização em enfermagem ortopédica; e 

XIV - assessorar a padronização e aquisição de implantes ortopédicos.  

Art. 5º Definir que a Secretaria de Atenção à Saúde avalie a execução da 

implementação dos serviços de que trata o Parágrafo único do artigo 1º desta Portaria, por 

meio de termos de compromisso e/ou convênios. 

Art. 6º Deverão constar dos termos de compromissos e/ou convênios, 

quando da adesão, que caberá às Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde: 

I - garantir o acesso às informações para realização dos diagnósticos de 

oferta e de demanda; 

II - implementar, quando necessário, instrumentos de registro e de 

sistematização de informações; 

III - garantir a adequação da área física para implantação dos serviços de 

média e alta complexidade em tráumato-ortopedia, de acordo com a normalização vigente; 

IV - garantir a manutenção e o funcionamento dos equipamentos 

hospitalares de que trata o inciso IV do artigo 5º desta Portaria; 

V - garantir quantitativo suficiente de profissionais de saúde para o 

desenvolvimento das atividades dos serviços de média e alta complexidade em tráumato-

ortopedia e reabilitação pós-operatória; 

VI - garantir os recursos logísticos na unidade para a realização de 

procedimentos cirúrgicos em tráumato-ortopedia pela equipe do INTO, disponibilizando 

equipe multiprofissional, salas de cirurgia, leitos hospitalares e de terapia intensiva, central de 

material e esterilização, Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico - SADT, insumos e 

demais recursos necessários à adequada consecução dos procedimentos supramencionados; 

VII - garantir a hospedagem individual, alimentação no local de trabalho 

para a equipe do INTO; 
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VIII - garantir o pagamento integral da ajuda de custo para os profissionais 

do INTO, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, após a realização dos procedimentos 

cirúrgicos; 

IX - selecionar, indicar e garantir a participação dos profissionais de saúde 

que atuam nas áreas de tráumato-ortopedia, anestesiologia, terapia intensiva, reabilitação pós-

operatória e enfermagem ortopédica nos programas de educação permanente tanto na região 

como no INTO, conforme cronograma estabelecido; 

X - garantir o deslocamento e a hospedagem dos profissionais da região para 

os eventos de educação permanente, conforme cronograma estabelecido; e 

XI - garantir os recursos logísticos na região para a realização dos eventos 

teóricos, tais como auditório, recursos áudios-visuais e outros. 

Art. 7º Definir que as Secretarias Estaduais de Saúde e às Secretarias 

Municipais de Saúde deverão apresentar à Secretaria de Atenção à Saúde as necessidades 

quanto à estruturação de serviços de tráumato-ortopedia e reabilitação pós-operatória, de 

acordo com o artigo 1º desta Portaria, acompanhadas de parecer favorável da Comissão 

Intergestores 

Bipartite. 

§ 1º Serão priorizadas pela Secretaria de Atenção à Saúde as demandas para 

a realização das ações de caráter estrutural, organizativo e operacional provenientes dos 

Estados que compõem a Amazônia Legal. 

§ 2º As solicitações das demais regiões serão analisadas pela Secretaria de 

Atenção à Saúde de acordo com prioridades e disponibilidade orçamentária e financeira. 

Art. 8º Determinar que os recursos orçamentários para a estruturação desses 

serviços corram por conta do Programa de Trabalho: 10.846.1216.0832 – Apoio à 

Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde. 

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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