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Apresentação

  

 

APRESENTAÇÃO 

A Construção do Direito, a elaboração da lei e a sua regulamentação devem atender 
as necessidades do cidadão, sua liberdade/vontade, inteligência/sensibilidade e 
conhecimento/capacidade. Garantir o respeito a esses valores da individualidade no 
contexto das relações exige habilidade no entendimento e consideração das 
circunstâncias sociais, econômicas e culturais que fazem de nós cidadãos 
contemporâneos, parte de uma sociedade em processo dinâmico. É uma habilidade 
compreender essa condição e dar respostas convincentes e adequadas ao indivíduo 
e à comunidade mobilizados em prol dos Direitos Humanos. 

O reconhecimento do direito à saúde, exemplo que toca diretamente a Rede de 
Direitos Humanos da CN-DST/AIDS, impõe-nos a responsabilidade e missão de 
propor, regulamentar e aplicar uma legislação que equacione e proponha a solução 
dos conflitos gerados pela manifestação e ameaça da doença, e da epidemia do HIV. 
A segunda cuidadosa edição desta obra reúne a produção da legislação brasileira 
em saúde, mais especificamente ligada às doenças sexualmente transmissíveis e 
aids. Seu objetivo maior continua sendo o de oferecer extenso material de consulta, 
comparação e reflexão sobre as diversas leis e suas interpretações à realidade da 
epidemia, para melhor enfrentar esse desafio à Saúde Pública, manter a nossa 
convivência em paz e segurança, a nossa integridade biopsicossocial e os princípios 
da cidadania que tanto lutamos por reconstruir e preservar na Democracia. 

Paulo R. Teixeira 

Coordenador 

Coordenação Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis e Aids 
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PREFÁCIO 

Esta 2a edição vem completamente reformulada, buscando dar maior agilidade à 
pesquisa. O leitor encontrará a publicação dividida em três volumes. O primeiro 
volume apresenta os principais instrumentos internacionais 

de proteção aos direitos humanos, que por força do comando constitucional (§1o e 2o 
do art. 5o da Constituição Federal) são auto-aplicáveis, integrando-se ao nosso 
sistema normativo; e outros nacionais, como o Decreto Presidencial no 1.904 de 
13.05.96, que instituiuo Programa Nacional de Direitos Humanos _ PNDH _ e de 
forma específica prevê, a curto prazo, a formulação e implementação de políticas e 
programas de melhoria de acesso, ampliação de serviços e proteção dos direitos 
humanos das pessoas com HIV/aids, com vistas na redução de seu impacto. A 
segundo volume, dividido nos tomos I e II, apresenta as normas federais; e o terceiro 
volume apresenta as normas estaduais e municipais.
As páginas foram numeradas de forma corrida, ou seja, cada volume inicia-se na 
página conseguinte à última página do volume que a precede. O capítulo que reunia 
os projetos de lei foi suprimido por ser considerado inadequado ao objetivo da obra, 
que visa reunir a legislação vigente, deixando para um novo trabalho o desafio de 
analisar os projetos de leis em tramitação. 

Como o trabalho pretende, além do objetivo de compilar as principais leis sobre 
doenças sexualmente transmissíveis e aids, oferecer subsídios para ativistas e 
profissionais ligados às questões de saúde e de direitos humanos, serão 
reproduzidas não só as leis específicas, como também as correlatas, permitindo uma 
visão global do quadro legislativo para sua melhor operacionalização, já que a 
ausência de leis específica não implica em redução ou inaplicabilidade dos direitos 
humanos constitucionalmente consagrados, nem mesmo daqueles que dependem 
de uma prestação positiva do Estado, como os da Seguridade Social (Saúde, 
Previdência e Assistência Social), devendo o Poder Executivo e podendo os 
cidadãos utilizarem os instrumentos genéricos para respaldarem e/ou reivindicarem 
políticas públicas adequadas aos princípios norteadores dos direitos humanos. 

Com o advento da aids, as reivindicações de profissionais da área de saúde e de 
pessoas atingidas diretamente pela epidemia inovaram a interpretação das leis já 
existentes e geraram um grande número de novas leis mais apropriadas a uma 
política antidiscriminatória, que não só vêm permitindo às pessoas afetadas pela 
epidemia uma melhora na qualidade de vida, mas experiências eficientes e 
enriquecedoras que, gradativamente, vêm sendo estendidas para outros agravos de 
saúde e situações discriminatórias. Cabe ainda lembrar que a maioria das políticas 
públicas inovadoras em relação à aids foi impulsionada por um forte ativismo de 
grupos organizados e antecedeu o nascimento das leis específicas sobre a questão, 
as quais, em sua maioria, vieram apenas regular e assegurar uma prática existente, 
de forma a garantir a sua conservação. 

Exemplo atual é a política de distribuição de medicamentos iniciada por meio da 
Portaria no 21 do Secretário de Assistência 

à Saúde de 21/03/95, que antecedeu a Lei no 9.313 de 13/11/96 (regulada pela 
Portaria no 874 do Ministro da Saúde de 03/07/97) e veio afirmar a obrigação dos 
Poderes Públicos de distribuir toda medicação necessária ao tratamento da aids (ver 
vol. II, Cap. II,Tomo I). A política nacional de sangue, igualmente, vem sendo 
garantida, mesmo diante da ausência de lei específica que concretizará 
legislativamente o §4o do art. 199 da Constituição Federal (ver Volume 2, Tomo I 
Cap. II, item 1), pelo Executivo Federal (ver Volume II, Cap. II ,Tomo II, item 10.7) e 
por algumas iniciativas Estaduais, como a de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), 
nos idos anos de 1986 e 1987 (ver Volume III), que antecederam não só a iniciativa 
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federal, mas a própria Constituição, demonstrando a importância do direito local. 

Espero que a presente compilação estimule e auxilie o debate e o aperfeiçoamento 
dos instrumentos legais. 

Metodologia e dificuldades encontradas 

A coleta do material deu-se basicamente de três maneiras: 

a) pesquisa nas publicações do Diário Oficial da União _ Seção I, de 1993 a 1998, 
diminuindo assim as omissões sempre presentes em obras dessa natureza; 

b) solicitação às organizações não-governamentais; e 

c) solicitação aos Programas e Coordenações Estaduais e Municipais de DST e 
Aids. 

Quanto aos dados recebidos, onze estados enviaram-nos algum tipo de material: 
Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, 
Mato Grosso, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. O Distrito Federal 
também encaminhou as leis existentes no âmbito do seu território. 

Os municípios que responderam positivamente, enviando-nos a legislação 
encontrada, foram vinte e dois: Balneário de Camboriú (SC), Belo Horizonte (MG), 
Campo Grande (MS), Florianópolis (SC), Goiânia (GO), Guarulhos (SP) João Pessoa 
(PB), Manaus (AM), Natal (RN), Niterói (RJ), Piracicaba (SP); Presidente Prudente 
(SP), Poços de Caldas (MG), Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ), Santos (SP), 
São Paulo (SP), São José do Rio Preto (SP), São José dos Campos (SP), Salvador 
(BA), Santo André (SP) Teresina (PI) e Vitória (ES). 

O número relativamente pequeno de respostas por parte dos estados e municípios 
talvez se deva ao fato de inexistir leis específicas sobre o tema, ou da ausência de 
projetos de acompanhamento da produção legislativa; certo é que essas ausências, 
somadas às dificuldades de pesquisa nos arquivos do Diários Oficiais de cada 
estado e município, resultaram em uma compilação das leis locais (estadual e 
municipal) que não podemos considerar precisa, mas que servirá para traçar um 
perfil bem delineado das normas existentes que regulam o tema em cada estado 
brasileiro. 

Assim, continua a solicitação para que qualquer incorreção ou omissão percebida 
pelo leitor seja encaminhada à Rede Nacional de Direitos Humanos e Saúde em HIV 
e Aids da CN_DST/AIDS, ou diretamente à autora, pelo e-mail: 
venturaadv@easyline.com.br, possibilitando a atualização constante da obra e a 
formulação de propostas para mudanças legislativas necessárias a uma adequada 
política global de saúde. 

Agradecimentos 

Por fim, agradecemos a valiosa colaboração de todos que nos encaminharam 
respostas possibilitando a conclusão do trabalho, especialmente a equipe da Rede 
Nacional de Direitos Humanos e Saúde Mental em HIV e Aids, da Coordenação 
Nacional, que nos auxiliou no envio de informações; e a Henrique e Cléia Ventura, 
que com carinhosa e paciente dedicação, realizaram toda digitação e formatação do 
texto, proporcionando uma leitura mais agradável de extensa e pormenorizada 
informação legal. 

Miriam Ventura da Silva 

Consultora 
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INTRODUÇÃO 

1. AS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E A SAÚDE PÚBLICA 

As doenças sexualmente transmissíveis estão entre os agravos à saúde mais 
comuns no mundo inteiro. A gravidade dessas doenças de alta morbidade pode 
resultar em infertilidade, doenças neonatais e infantis, câncer e muitas outras. A 
sífilis congênita, por exemplo, apesar de sua relativa facilidade de controle e 
prevenção, ainda registra número de casos altíssimo. No Brasil estima-se mais de 
100.000 casos de sífilis congênita, dos quais aproximadamente 40.000 resultam em 
óbitos.1 Estudos demonstram que a população, em sua maioria, as desconhece, e 
que, em determinadas regiões do País, até 70% dos casos de DST são atendidos e 
"tratados" por balconistas de farmácia, em sua maioria do sexo masculino, já que as 
mulheres, por serem geralmente assintomáticas durante um largo período, fator 
somado à carência de serviços e de pessoal treinado para o diagnóstico das DST, 
além do grande estigma em relação a essas doenças, ficam sem diagnóstico e 
tratamento.2 

A infecção pelo vírus da imunodeficiência adquirida (HIV), que por suas 
características e evolução demonstra que a via sexual é a sua principal entrada, bem 
como os estudos que apontam que outras DST podem aumentar o risco de 
transmissão e aquisição do HIV. Ademais, o difícil controle e incurabilidade da aids, 
até o presente momento, reforçam a necessidade de se estabelecer políticas de 
prevenção e controle das DST, para um efetivo combate à epidemia. 

Apesar das críticas quanto à abordagem da aids no elenco das DST, em razão das 
principais características das medidas tradicionais para prevenir sua disseminação, a 
Organização Mundial de Saúde _ OMS endossou a abordagem adotada por muitos 
países2, argumentando que a maioria das infecções pelo HIV são adquiridas e 
transmitidas sexualmente.3 

1 Dados extraídos do artigo escrito por Fábio Moherdaui, publicado no periódico 
Ação Anti-Aids no 26, janeiro 1995, editada no Brasil pela ABIA - Associação 
Brasileira Interdisciplinar de Aids. 

2 O Brasil adota a classificação do HIV/aids como doença sexualmente 
transmissível. 

3 A OMS justificou da seguinte forma a associação entre o controle da AIDS e de 
DST: 

"O principal modo de transmissão do vírus da imunodeficiência humana (HIV) e de 
outras DST é sexual, embora existam outras vias de transmissão para ambos, dentre 
elas o sangue, produtos derivados do sangue, "órgãos ou tecidos doados e através 
da mãe infectada ao feto ou durante o parto. Muitas das medidas para a prevenção 
da transmissão sexual do HIV e de DST são as mesmas, bem como o público alvo 
dessas intervenções." Declaração de Consultation on Global Strategies for Co-
ordination of AIDS and STS Control Programmes, Genebra, 11-13 de julho de 1990, 
OMS/GPA/INF/90.2 (1990). 

Sob o aspecto técnico a orientação da OMS está correta face à natureza da 
intervenção que deve ser realizada para o controle da epidemia. Merece, sim, ser 
aperfeiçoada a legislação concernente ao assunto e os modelos tradicionais de 
intervenção cuja ineficácia já se encontra comprovada, buscando-se um novo 
modelo que reduza a estigmatização e vulnerabilidade de determinados grupos, e 
amplie o acesso aos serviços mediante a implementação de uma política global onde 
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as questões concernentes à saúde sejam tratadas em sua dimensão maior, e não 
apenas baseadas em ações curativas. 

Interromper a cadeia de transmissão dessas doenças precocemente é o que espera 
a Saúde Pública mundial, quer seja para deter a epidemia da aids e erradicar as 
doenças sexualmente transmissíveis, quer seja para reduzir o custo financeiro de 
assistência para os estados e o impacto econômico-social da aids, que acomete a 
população mais jovem em idade produtiva e reprodutiva, trazendo seqüelas de 
grande dimensão para todo o mundo. Infelizmente, o controle dessas doenças 
continua sendo um dos maiores desafios em razão dos obstáculos comportamentais, 
psicológicos, sociais, culturais e estruturais existentes, implicando em uma completa 
revisão dos modelos até então utilizados pela Saúde Pública. 

A infecção pelo HIV é, sem dúvida, a maior vilã, e é por esta razão que observamos 
um grande número de leis regulando especificamente o tema. Algumas ainda trazem 
uma abordagem tradicional e inadequada, merecendo reformulação que só será 
possível a partir do seu conhecimento e dos calorosos debates entre a sociedade 
civil e os poderes públicos. 

2. OS MODELOS DE INTERVENÇÃO E A LEGISLAÇÃO 

É um erro ver o Direito como pura restrição à liberdade, pois, ao contrário, ele 
constitui a afirmação da liberdade de todos. (Roberto Lyra Filho) 

Historicamente, uma das reações mais comuns é atribuir a responsabilidade da 
doença ao próprio doente, associando hábitos e costumes considerados 
desregrados de determinados grupos à doença, gerando, imediatamente, a idéia tão 
combatida de "grupos de riscos", os quais seriam os responsáveis diretos pela 
proliferação dos agravos. 

Em razão dessa reação social _ a doença do outro _ foram, por exemplo, as 
prostitutas consideradas na história das doenças venéreas o grande alvo da 
legislação restritiva, vítimas de medidas, na maioria das vezes, atentatórias aos 
princípios básicos dos direitos humanos. Na história da aids, foram os homossexuais 
masculinos, da mesma forma, considerados o grupo nocivo à sociedade. 

Os tradicionais modelos de intervenção profiláticos ou preventivos utilizados pelas 
políticas de Saúde Pública incorporaram essas reações, determinando medidas de 
controle que, basicamente, visavam identificar esses indivíduos, isolá-los e paralisar 
a cadeia de transmissão por um sistema jurídico-punitivo, onde o tratamento é uma 
obrigação do doente e não um direito, juntamente com o dever legal de não 
transmitir a doença para os indivíduos sãos, desconsiderando a responsabilidade de 
quem, uma vez que existem métodos disponíveis para evitar, não tomou as 
precauções devidas. 

Com o advento da aids e o seu caráter de doença incurável, esses modelos 
renasceram fortemente, sendo a primeira década (1980-1990) marcada pelos 
freqüentes conflitos entre as abordagens de Saúde Pública ditas tradicionais e as 
pressões em favor do respeito aos direitos humanos. 

Ocorre que o momento histórico e a própria epidemia de aids possui componentes 
diferenciados, podendo-se destacar:4 

1. A aids é a primeira epidemia internacional da era moderna dos direitos humanos. 
Surge justamente após o período marcado pelas lutas para liberação dos costumes, 
libertação feminina, afirmação da sexualidade fora do casamento e escolha dos 
parceiros sexuais; e pelas manifestações de orientações sexuais fora dos 
parâmetros tradicionais (homossexuais masculinos e femininos). Pela primeira vez, 
os julgamentos arbitrários de valores tinham uma resposta específica e imediata dos 
integrantes rotulados como "grupos de riscos". 

2. A aids não é uma doença, mas um conjunto de sintomas decorrentes da 
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deficiência imunológica causada pelo HIV, podendo seu portador viver muitos anos 
sem apresentar qualquer sintoma ou, até mesmo, sem saber que é portador do vírus. 
Assim, a aids não atinge somente o presente, mas também o passado, como bem 
coloca a escritora Susan Sontang: Agora a sensualidade não mais retira da esfera 
social, ainda que por um momento apenas os que a ela se entregam. Não pode mais 
ser encarada simplesmente como uma relação a dois: É toda uma cadeia, uma 
cadeia de transmissão vinda do passado.5 

Restou, claro, nesta década de discussão, que um ambiente social discriminatório, 
modelos de intervenção que invadem a intimidade, privacidade e direitos daqueles 
acometidos pela doença eram contra-producente para os programas de prevenção, 
informação/educação e tratamento. A exclusão da sociedade ou a discriminação com 
base em raça/etnia, sexo ou orientação sexual, levaram a um aumento do risco de 
infecção por afastar grande parte da população dos serviços de saúde. Surge, assim, 
a necessidade de um novo modelo para o combate às doenças transmissíveis, 
especialmente à aids, que tenha como base estrutural a solidariedade e como 
linguagem os direitos humanos. 

4 Cf. AIDS e Direitos Humanos, de Katarina Tomasevski e outras, publicado no livro 
"AIDS no Mundo", editado pela ABIA, IMS-UERJ e 

Relume Dumará. 

5 Aids e suas metáforas, Susan Sontang. São Paulo: Companhia das Letras, 
pág..86/87, 1989. 

Esse novo modelo pretendido deve externar, nas políticas públicas e governamentais 
e, conseqüentemente, na legislação essa nova realidade, no momento em que: 

a) organiza as políticas de intervenção na área da saúde, distribuindo competência e 
estabelecendo deveres, diretrizes e estratégias para o enfrentamento da epidemia, 
com vistas na mudança de comportamento de grupos específicos e/ou da população 
em geral, como por exemplo, aconselhar pessoas após e antes dos testes sobre 
tratamento e cuidados com os doentes, serviços sociais e financeiros de suporte etc.; 

b) regula e disciplina medidas e condutas pessoais para o controle da expansão da 
epidemia, como por exemplo, exames médicos obrigatórios, notificação compulsória 
ao poder público etc.;
c) garante a proteção das pessoas contra qualquer tipo de discriminação ou 
subtração de direitos em razão de sua condição de portador de uma doença, como 
por exemplo, a obrigatoriedade do sigilo médico, a proibição de exames de 
rastreamento etc.; 

Harmonizar essas funções, coordenando interesses que, às vezes, traduzem-se no 
sacrifício de um em benefício de outrem, por meio de um sistema de compensações, 
não é tarefa fácil. A coerção, muitas vezes, é a condição de eficácia utilizada para o 
cumprimento da norma, limitando, em uma primeira análise, a liberdade individual. 

Infelizmente, a história mostra-nos que a coerção pode ser empregada para tornar 
eficaz uma norma que é incompatível com a noção ideal do direito, passando a ser 
arbitrária, desprovida de validade e legitimidade; ou pode, quando bem trabalhada, 
conciliar a noção ideal do direito. 

Daí a importância de definirmos o conceito de direito, identificarmos seus princípios e 
diferenciá-los da norma jurídica que lhe dá forma e que, nem sempre, traduz esses 
princípios; quando não se chocam até mesmo com a norma maior contida nas 
Constituições dos países. Assim, a norma que faculta a tortura ou o tratamento 
degradante como meio de obter uma confissão, por exemplo, tem a forma do direito 
sem o ser, porque o direito não pode desconhecer as conquistas da civilização; e 
sendo com elas incompatível, deve ser expurgado. 

Essa breve introdução é, sem dúvida, importante para trabalharmos com a série de 
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leis que serão apresentadas nesse trabalho, que vão desde 1940, como as do 
Código Penal, até os dias atuais. A sua aplicação deve buscar o direito vivo, atual. A 
interpretação dessas leis deve variar com o tempo e com a realidade social, e deve, 
efetivamente, mudar quando impossível conciliar a nova necessidade com a norma 
vigente, incompatível com a realidade. Desta forma, a lei deixa, (assim) de ser 
simples fator de conservação social, para tornar-se o vetor das grandes 
transformações da sociedade.6 

6 Fábio Konder Comparato, Para viver a democracia, Editora Brasiliense, p. 168. 

Nossa Constituição Federal preceitua que ninguém será obrigado a fazer ou deixar 
de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (Inciso II, Art 5o de nossa Constituição 
Federal). Em decorrência deste comando maior, a legislação torna-se instrumento 
indispensável para uma política de saúde adequada que assegure os direitos de 
todos, garantindo o direito fundamental do homem à vida e à saúde e servindo de 
apoio para as medidas sanitárias e sociais necessárias, as quais exigem, às vezes, 
medidas de coerção e restrição de alguns direitos individuais. 

O descompasso, teórico e prático no mundo inteiro, entre as normas legais e os 
modelos de intervenção utilizados pela Saúde Pública, provoca constantes conflitos 
entre os profissionais de saúde e a população atingida, principalmente sobre 
medidas de vigilância sanitária e epidemiológica. Tal fato resulta da forma de 
abordagem dessas normas, que em determinados momentos atende à linguagem 
técnica do setor de saúde, mas contêm impropriedades jurídicas relevantes, 
chegando a entrar em desacordo com normas constitucionais e princípios de direitos 
humanos consagrados. Em outros momentos, ocorre o oposto, o legislador produz 
uma legislação que atende à boa técnica legislativa, mas ignora medidas básicas 
para o sistema de saúde, tornando-a ineficaz. 

A preocupação com esse descompasso é antiga e já na Resolução no WHA 30-44, 
da Organização Mundial de Saúde, de 19.05.77, foram os países-membros 
convocados a realizarem uma ampla revisão e atualização de todo repertório jurídico 
concernente à saúde, com o objetivo de promover a difusão, ensinamento e 
aplicação das normas aprovadas, atendendo aos princípios consagrados de direitos 
humanos. Sendo assim, é irrefutável a importância de uma legislação adequada e 
ágil que considere a velocidade com que devem ser tomadas decisões importantes 
de controle; mas, ao mesmo tempo, que atente para as intervenções fundamentadas 
nos princípios básicos humanitários. Esse é o desafio. 

3. O SISTEMA NORMATIVO NACIONAL 

No sistema legal brasileiro, as normas jurídicas devem atender sempre ao comando 
maior da norma-princípio, contida na Constituição Federal, face à hierarquia dos atos 
normativos, determinada na própria Constituição (art. 59 CF), que confere ao 
cidadão diversos instrumentos de controle da constitucionalidade das leis, como o 
mandado de segurança, coletivo e individual, o habeas corpus, a ação popular, a 
ação civil pública, a ação direta de inconstitucionalidade, dentre outros. 

Desta forma, a lei, no sentido estrito, deve se submeter à Constituição, ao 
regulamento à lei, à Portaria do Ministro, ao Decreto Presidencial, à Resolução do 
Secretário, ao Decreto do Governador, e assim sucessivamente. Cada comando 
normativo encontra respaldo naquele que lhe é superior. Se essa verticalidade falhar, 
o cidadão pode se insurgir contra a ordem ou norma expedida, utilizando um dos 
instrumentos processuais acima elencados, compatíveis com a natureza do 
descumprimento, retirando, pela decisão os efeitos da norma impugnada e/ou 
expurgando a própria norma do sistema, por inconstitucionalidade. 

Esse processo de adequação, apesar de sua aparente facilidade, é trabalho árduo, 
principalmente, porque atravessamos um período de adaptação do sistema 
normativo à nova Constituição Federal Brasileira, promulgada em 1988. Várias leis já 
foram expedidas sob a égide da nova Constituição, como a Lei Orgânica da Saúde 
em 1990, a Lei que dispõe sobre a Previdência Social em 1991, e a Lei Orgânica da 
Assistência Social em 1993. Essas leis inovaram praticamente em tudo, tornando 
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insubsistente a maioria dos textos legais anteriores, sejam os de ordem nacional 
como os de origem estadual ou municipal, impondo uma reformulação completa, 
tanto organizacional quanto da sociedade em si, adequando os novos mandamentos 
legais, como por exemplo, a implantação do Sistema Único de Saúde, o SUS (ver 
volume II, Cap. II, item 2). 

O trabalho é ainda mais árduo porque a lei não se destina à vigência temporária e 
terá vigor até que outra a modifique ou revogue, como determina o art. 2o do Decreto-
Lei no 4.657, de 04.09.42, que regula a matéria. Porém, essa Revogação pode ser 
expressa ou tácita. Expressa, quando o novo texto legal declara revogado texto 
anterior; e tácita, quando o novo texto é incompatível com o anterior, ou regula 
inteiramente a matéria de que tratava, ficando, nessa segunda hipótese, para o 
intérprete, a análise do que é compatível ou não com determinada lei ou sistema 
legal vigente. Verificando-se a incompatibilidade de uma lei nova com a anterior, esta 
pode ser retirada do sistema normativo, espontaneamente, pela autoridade que a 
emitiu, ou através de decisão do Poder Judiciário, utilizando-se o cidadão dos 
instrumentos processuais já mencionados. 

4. ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA BRASILEIRA 

Distribuição de competências/Poder Estatal e suas funções: Legislativo, Judiciário, 
Executivo/Administração Pública e Administração Pública Federal 

A Organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende 
a União Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos e 
com competências próprias (art. 18, Constituição Federal). A autonomia das 
entidades federativas pressupõe repartição de competências e distribuição 
constitucional de poderes, a fim de possibilitar o exercício e desenvolvimento de sua 
atividade normativa. 

A Constituição Federal de 1988 estruturou o sistema combinando de competências 
exclusivas, privativas e principiológicas, com competências comuns e concorrentes 
norteadas pelo princípio geral da predominância do interesse. Dessa forma, à União 
cabe legislar sobre matérias e questões de predominante interesse geral nacional, 
aos estados os assuntos de predominante interesse regional, e aos municípios os de 
interesse local. 

Mas o que vem a ser competência? 

Competência é a faculdade juridicamente atribuída a uma entidade, ou de um órgão 
ou agente do Poder Público para emitir decisões. Competência são as diversas 
modalidades de poder de que se servem os órgãos ou entidades estatais para 
realizar suas funções.7 

Tal definição permite classificarmos as competências em dois grandes grupos: 

a) Competência material - traduz-se nas atribuições administrativas, e se divide em: 
exclusiva (art. 21 da CF) e comum (art. 22 da C F). 

b) Competência legislativa - traduz-se na possibilidade de regulamentar determinada 
matéria pela expedição de leis, e se divide em: exclusiva (art. 25 § 1o e 2o da CF), 
privativa (art. 22 da CF), concorrente (art. 24 da CF) e suplementar (art. 24 § 2 o da 
CF). 

A competência é exclusiva quando é atribuída a uma entidade com exclusão das 
demais, sem possibilidade de delegação (transmitir o poder). Privativa é a 
competência descrita como própria de uma entidade, podendo, contudo, ser 
delegada a outra. Competência comum significa legislar ou praticar atos em pé de 
igualdade com outros, sem que o exercício de um venha a excluir a competência de 
outro (art. 23 da CF). Competência concorrente é a possibilidade de dispor sobre o 
mesmo assunto ou matéria por mais de uma entidade federativa, podendo ser plena, 
no âmbito de seu território, quando inexistir legislação federal ou suplementar, 
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quando as normas vierem suprir a ausência ou omissão de determinado ponto da 
norma geral nacional, ou desdobrem seu conteúdo visando atender peculiaridades 
locais (art. 23 e 30 da CF). Sempre a legislação federal terá primazia sobre as 
elaboradas, concorrente ou suplementarmente, pelas outras unidades da federação. 

Após essas considerações iniciais, passemos a fixar as competências da União, 
Estados e Municípios, nas áreas de nosso interesse (Saúde, Educação, Trabalho, 
Seguridade Social, direitos civis e penal). 

Compete privativamente à União legislar sobre:8 

I - direito civil, penal e do trabalho; 

II - naturalização, emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de 
estrangeiros; 

III - organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de 
profissões; 

IV - seguridade social; e 

V - diretrizes e bases da educação nacional. 

7 Conforme José Afonso Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo - 10a ed. - 
Ed. Malheiros, p. 453. 

8Cf. art. 30 da Constituição Federal. 

É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:9 

I - zelar pela guarda da Constituição, das leis, das instituições democráticas e 
conservar o patrimônio público; 

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas 
portadoras de deficiência; e 

III - promover programas que combatam as causas da pobreza e os fatores de 
marginalização, promovendo a integração social dos grupos desfavorecidos. 

Compete concorrentemente à União, Estados e Distrito Federal:10 

I - direito tributário, financeiro, penitenciário; 

II - educação, cultura e ensino; 

III - previdência social, proteção e defesa da saúde; 

IV - assistência jurídica e defensoria pública; 

V - proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência; e 

VI - proteção da infância e da juventude. 

A competência concorrente será a mais utilizada na área do nosso estudo. Contudo, 
ressalte-se, mais uma vez, a importância jurídico-social do direito local; e que a 
competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência 
suplementar dos estados. Assim sendo, e em caso da inexistência de lei federal nas 
áreas da competência concorrente, a competência legislativa dos estados e do 
Distrito Federal é plena para atender as suas peculiaridades. Sobrevindo lei federal 
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sobre normas gerais, suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. 
(art. 24 da CF). 

Finalmente, cumpre fixar a competência Municipal:11 

I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

II - suplementar a legislação federal e estadual no que couber; 

III - organizar e prestar, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, os 
serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter 
essencial; 

9 Cf. art. 23 da Constituição Federal. 

10 Cf. art. 24 da Constituição Federal. 

11 Cf. art. 30 da Constituição Federal. 

IV - manter a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de 
educação pré-escolar e de ensino fundamental; e 

V - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de 
atendimento à saúde da população. (art. 30 CF). 

Ao Distrito Federal são atribuídas as competências reservadas aos estados e 
municípios. 

O Poder Estatal e suas funções 

Além da divisão de competência entre as entidades que compõem a Federação, a 
Constituição Federal determina a distribuição de funções no âmbito de cada unidade, 
o que tradicionalmente chamamos de "tripartição dos poderes". 

São Poderes da União o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, independentes e 
harmônicos entre si. Assim, as funções típicas estabelecidas constitucionalmente 
são: Legislativa, Executiva e Judiciária. Embora a atividade dos três poderes se 
interrelacionem, em um sistema de freios e contrapesos, na busca da harmonia 
necessária à realização do bem da coletividade e para evitar o arbítrio e o desmando 
de um em detrimento do outro, como veremos a seguir, a regra constitucional é a da 
indelegabilidade de atribuições.12 As hipóteses de delegação devem estar previstas 
na Constituição, daí podermos afirmar que são independentes. A propósito do tema, 
vale transcrever a elucidativa lição de José Afonso da Silva, extraída da obra citada, 
pág. 111 e 112: 

"Se ao Legislativo cabe a edição de normas gerais e impessoais, estabelece-se um 
processo para sua formação em que o executivo tem participação importante, quer 
pela iniciativa das leis, quer pela sanção e pelo veto. Mas a iniciativa legislativa do 
Executivo é contrabalançada pela possibilidade que o Congresso tem de modificar o 
projeto por vias de emendas e até de rejeitá-lo. Por outro lado, o Presidente da 
República tem o poder de veto, que pode exercer em relação a projetos de iniciativa 
dos congressistas como em relação às emendas aprovadas a projetos de sua 
iniciativa. Em compensação, o Congresso, pelo voto da maioria absoluta de seus 
membros, poderá rejeitar o veto, e, pelo Presidente do Senado, promulgar a lei, se o 
Presidente da República não o fizer no prazo previsto (art. 66). 

Se o Presidente da República não pode interferir nos trabalhos legislativos, para 
obter aprovação rápida de seus projetos, é-lhe, porém, facultado marcar prazo para 
sua apreciação, nos termos dos parágrafos do art. 64. 
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Se os tribunais não podem influir no Legislativo, são autorizados a declarar a 
inconstitucionalidade das leis, não as aplicando neste caso. O Presidente da 
República não interfere na função jurisdicional; em compensação os ministros dos 
tribunais superiores são por ele nomeados, sob controle do Senado Federal, a quem 
cabe aprovar o nome escolhido (art. 51, III, a). 

São esses alguns exemplos apenas do mecanismo dos freios e contrapesos, 
caracterizador da harmonia entre os poderes. Tudo isso demonstra que os trabalhos 
do Legislativo e do Executivo, especialmente, mas também do Judiciário, só se 
desenvolverão a bom termo se esses órgãos se subordinarem ao princípio da 
harmonia, que não significa nem o domínio de um pelo outro nem a usurpação de 
atribuições, mas a verificação de que, entre eles, há de haver consciente 
colaboração e controle recíproco (que, aliás, integra o mecanismo), para evitar 
distorções e desmandos. A desarmonia, porém, se dá sempre que se acrescem 
atribuições, faculdades e prerrogativas de um em detrimento do outro."13 

Como podemos concluir, essa tripartição significa que cada órgão do Poder exerça, 
preponderantemente, uma função e, secundariamente, as duas outras. Atipicamente, 
o Legislativo também administra quando, por exemplo, dispõe sobre sua organização 
e provimento de cargos de seus serviços e julga, pois compete ao Senado Federal, 
privativamente, julgar o Presidente da República e os Ministros de Estado. O 
Executivo também julga, quando defere ou indefere pedidos de administrados e 
aprecia defesas e recursos administrativos; e legisla, quando expede medidas 
provisórias, leis delegadas, decretos, regulamentos. O Judiciário, por sua vez, legisla 
ao editar seus Regimentos Internos e administra ao organizar seus serviços 
auxiliares. 

O Poder Legislativo 

Nosso legislativo nacional é bicameral, atendendo à forma de Estado federal. São 
duas casas legislativas do Congresso Nacional que desempenham a função 
legislativa: a Câmara dos Deputados, onde se encontram os representantes do povo 
brasileiro; e o Senado Federal, onde estão os representantes dos estados e do 
Distrito Federal. A função preponderante do Legislativo é a de ditar leis nacionais, 
que obrigam a todos no território brasileiro. Como ambas as casas estão 
encarregadas da elaboração da lei, os estados participam de sua formação através 
do Senado Federal, e o povo por meio da Câmara dos Deputados. 

Nos estados e municípios, o Legislativo é unicameral, exercido pela Assembléia 
Legislativa e pela Câmara dos Vereadores, respectivamente. 

O Poder Judiciário 

O Poder Judiciário exerce a jurisdição, que consiste no poder de dizer o direito 
aplicável a uma controvérsia, em caráter definitivo, quando deduzida 
processualmente. 

Esse caráter definitivo deriva do poder de produzir a coisa julgada (art. 5o inciso 
XXXVI da CF), e de não ser possível excluir de sua apreciação qualquer lesão ou 
ameaça ao direito (art. 5o Inc. XXXV da CF). 

Dessa forma, como dito anteriormente, qualquer lei ou ato normativo, desde que fira 
direito ou o ameace, pode submeter-se ao controle do judiciário pela ação judicial 
própria, que lhe retirará a validade. 

O Poder Executivo 

Executar é administrar, é dar. Administrar, dar, conferir o preceituado na lei.14 

Como já vimos, embora administrar seja a função típica, o Executivo tem outras 
atribuições, desde a expedição de atos com força de lei (medidas provisórias), até a 
participação no processo legislativo, pela iniciativa, sanção, veto e promulgação das 

http://www.aids.gov.br/final/biblioteca/legislacao/introd.htm (8 of 9) [15/04/03 12:38:35]



Introdução

leis. Os chefes dos Poderes Executivos exercitam suas principais funções jurídicas 
por meio dos decretos e regulamentos. Na área da saúde, comumente, a lei reserva 
ao Executivo expedir normas que dependam de conhecimento técnico específico 
para torná-la operativa. Dessa forma, o Executivo legisla sem poder extrapolar os 
limites legais impostos, sob pena de imediata ilegalidade (verticalidade já falada 
nesta Introdução). Michel Temer, na obra citada, define com precisão esse sistema: 
A lei inova a ordem jurídica infraconstitucional, o regulamento não altera. A lei 
depende da Constituição, nela encontra seu fundamento de validade...15. O 
Executivo tem de tornar a lei operativa, facilitando a sua execução e dispondo de 
normas destinadas à Administração. 

Administração Pública 

O Presidente da República é auxiliado pelos Ministros de Estado, e os Governadores 
e Prefeitos por seus Secretários, competindo-lhes exercer a orientação, coordenação 
e supervisão dos órgãos e entidades da administração na área de sua competência; 
e expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos, 
normalmente denominadas Portarias e Resoluções, dentre outras funções. 

14 Conforme Michel Temer, ob. citada, p. 149. 

15 Ob. cit., p. 151. 

Essas instruções são normas inferiores ao Decreto e ao Regulamento, e destinam-se 
a promover a execução das leis. Assemelham-se, nesse caso, ao Regulamento, com 
validade para o âmbito do Ministério ou da Secretaria que o expediu. 

Indagação comum é se o Ministro ou Secretário de Estado está impedido de expedir 
instrução para execução de determinada lei que se refira à área de sua competência, 
na ausência de regulamentação do Presidente da República, Governador ou 
Prefeito, ou expedir instruções existindo regulamento daquela lei. As respostas são 
afirmativas. A competência dos Ministros e Secretários para expedir instruções é 
conferida pelas Constituições (Federal e Estaduais). Assim, a instrução ministerial ou 
dos secretários pode existir, independentemente do Regulamento ou Decreto, 
quando estes não existirem e até a expedição destes (competência concorrente). Ou 
se existirem, expedir instruções nos claros deixados pelo Regulamento (competência 
suplementar). 

No que concerne à legislação de saúde, veremos que, por sua especificidade, é 
prática comum a expedição de normas pelos Ministros e Secretários, 
independentemente de decretos ou regulamentos, a fim de viabilizarem o 
funcionamento de seus órgãos. Pelo presente trabalho, o leitor poderá constatar que 
esse tipo normativo é preponderante na área pesquisada. 
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Direitos Humanos 

INSTRUMENTOS INTERNACIONAIS DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 
RATIFICADOS PELO BRASIL 

O quadro abaixo elenca relevantes instrumentos internacionais de proteção dos 
direitos humanos, enfocados ao longo deste estudo. Por meio dele, destaca-se a 
data da adoção de determinado instrumento internacional, bem como a data de sua 
ratificação pelo Brasil. Há também o cuidado em separar os instrumentos de alcance 
global, dos instrumentos de alcance regional interamericano. 

Este quadro objetiva apresentar importantes instrumentos internacionais ratificados 
pelo Brasil, no âmbito do Direito Internacional dos Direitos Humanos. 

SISTEMA GLOBAL 1 
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1 Quadros extraídos da obra de Flávia Piovesan, em Direitos Humanos 
e o Direito Constitucional Internacional, 2a edição, Max Limonad, 1997, 
pág. 335 a 337 

SISTEMA GLOBAL INTERAMERICANO 

 

Instrumentos 
Internacionais de proteção 
dos Direitos Humanos 
ratificados pelo Brasil 

Declaração Universal 
dos Direitos Humanos 

Pacto Internacional dos 
Direitos Civis e Políticos 

Pacto Internacional dos 
Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais 
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Convenção Americana 
de Direitos Humanos 

Decreto Legislativo 
no 56 de 19/04/95 
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Declaração Universal dos Direitos Humanos 

Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da 
família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, 
da justiça e da paz no mundo, 

Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultam em 
atos bárbaros que ultrajaram a consciência da Humanidade e que o advento de um 
mundo em que os homens gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade 
de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta 
aspiração do homem comum, 

Considerando essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo Estado de 
Direito, para que o homem não seja compelido, como último recurso, à rebelião 
contra a tirania e a opressão, 

Considerando essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as 
nações, 

Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram, na Carta, sua fé nos 
direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor da pessoa humana e na 
igualdade de direitos dos homens e das mulheres, e que decidiram promover o 
progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla, 

Considerando que os estados-membros se comprometeram a promover, em 
cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos humanos e 
liberdades fundamentais e a observância desses direitos e liberdades, 

Considerando que uma compreensão comum desses direitos e liberdades é da mais 
alta importância para o pleno cumprimento desse compromisso, 

A Assembléia Geral proclama: 

A presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como o ideal comum a ser 
atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo 
e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta Declaração, se esforce, 
por meio do ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos e 
liberdades e, pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e 
internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universais e 
efetivos, tanto entre os povos dos próprios eestados-membros, quanto entre os 
povos dos territórios sob sua jurisdição. 

Art. 1o - Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São 
dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com 
espírito de fraternidade. 

Art. 2o - Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades 
estabelecidas nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, 
cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou 
social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição. 
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Não será tampouco feita qualquer distinção fundada na condição política, jurídica ou 
internacional do país ou território a que pertença uma pessoa, quer se trate de um 
território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra 
limitação de soberania. 

Art. 3o - Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. 

Art. 4o - Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a escravidão e o tráfico 
de escravos serão proibidos em todas as suas formas. 

Art. 5o - Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, 
desumano ou degradante. 

Art. 6o - Toda pessoa tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecida como 
pessoa perante a lei. 

Art. 7o - Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, a igual 
proteção da lei. Todos têm direito a igual proteção contra qualquer discriminação que 
viole a presente Declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. 

Art. 8o - Toda pessoa tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes 
remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhe sejam 
reconhecidos pela constituição ou pela lei. 

Art. 9o - Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. 

Art. 10 - Toda pessoa tem direito, em plena igualdade, a uma audiência justa e 
pública por Parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir de seus 
direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. 

Art. 11 - Toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser presumida 
inocente até que a sua cul-pabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em 
julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias 
necessárias à sua defesa. 

Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento, não 
constituíam delito perante o direito nacional ou internacional. Tampouco será imposta 
pena mais forte do que aquela que, no momento da prática, era aplicável ao ato 
delituoso. 

Art. 12 - Ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na sua família, no 
seu lar ou na sua corres-pondência, nem a ataques à sua honra e reputação. Toda 
pessoa tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. 

Art. 13 - Toda pessoa tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das 
fronteiras de cada Estado. Toda pessoa tem o direito de deixar qualquer país, 
inclusive o próprio, e a este regressar. 

Art. 14 - Toda pessoa, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de gozar 
asilo em outros países. Este direito não pode ser invocado em caso de perseguição 
legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos 
propósitos e princípios das Nações Unidas. 

Art. 15 - Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade. 

Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar 
de nacionalidade. 

Art. 16 - Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, 
nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. 
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Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. 

O casamento não será válido senão como o livre e pleno consentimento dos 
nubentes. 

A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da 
sociedade e do Estado. 

Art. 17 - Toda pessoa tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros. 

Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. 

Art. 18 - Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião; 
este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de 
manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela 
observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular. 

Art. 19 - Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito 
inclui a liberdade de, sem inter-ferência, ter opiniões e de procurar, receber e 
transmitir informações e idéias por quaisquer meios e independentemente de 
fronteiras. 

Art. 20 - Toda pessoa tem direito à liberdade de reunião e associação pacíficas. 

Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. 

Art. 21 - Toda pessoa tem o direito de tomar parte no governo de seu país, 
diretamente ou por intermédio de re-presentantes livremente escolhidos. 

Toda pessoa tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país. 

A vontade do povo será a base da autoridade do governo; esta vontade será 
expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto 
ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto. 

Art. 22 - Toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social e 
à realização, pelo esforço nacional, pela cooperação internacional de acordo com a 
organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais 
indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade. 

Art. 23 - Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a 
condições justas e favoráveis de tra-balho e à proteção contra o desemprego. 

Toda pessoa, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual 
trabalho. 

Toda pessoa que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que 
lhe assegure, assim como à sua família, uma existência compatível com a dignidade 
humana, e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. 

Toda pessoa tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para a proteção 
de seus interesses. 

Art. 24 - Toda pessoa tem direito a repouso e lazer, inclusive à limitação razoável 
das horas de trabalho e a férias periódicas remuneradas. 

Art. 25 - Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à 
sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados 
médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de 
desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios 
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de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. 

A maternidade e a infância tem direito a cuidados e assistência especiais. Todas as 
crianças, nascidas dentro ou fora de matrimônio, gozarão da mesma proteção social. 

Art. 26 - Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos 
nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigratória. A 
instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, 
esta baseada no mérito. 

A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade 
humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades 
fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre 
todas as nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das 
Nações Unidas em prol da manutenção da paz. 

Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será 
ministrada a seus filhos. 

Art. 27 - Toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural da 
comunidade, de fruir as artes e de participar do processo científico e de seus 
benefícios. 

Toda pessoa tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de 
qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja autor. 

Art. 28 - Toda pessoa tem direito a uma ordem social e internacional em que os 
direitos e liberdades estabelecidos na presente Declaração possam ser plenamente 
realizados. 

Art. 29 - Toda pessoa tem deveres para com a comunidade, em que o livre e pleno 
desenvolvimento de sua perso-nalidade é possível. 

No exercício de seus direitos e liberdades, toda pessoa estará sujeita apenas às 
limitações determinadas por lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido 
reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer às 
justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade 
democrática. 

Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos 
contrariamente aos propósitos e princípios das Nações Unidas. 

Art. 30 - Nenhuma disposição da presente Declaração pode ser interpretada como o 
reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa, do direito de exercer qualquer 
atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de quaisquer dos direitos e 
liberdades aqui estabelecidos. 
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PACTO INTERNACIONAL DOS DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS 

Preâmbulo 

Os estados-partes no presente Pacto, 

Considerando que, em conformidade com os princípios proclamados na Carta das 
Nações Unidas, o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da 
família humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da 
liberdade, da justiça e da paz no mundo, 

Reconhecendo que esses direitos decorrem da dignidade inerente à pessoa 
humana, 

Reconhecendo que, em conformidade com a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, o ideal do ser humano livre, no gozo das liberdades civis e políticas e 
liberto do temor e da miséria, não pode ser realizado, a menos que se criem as 
condições que permitam a cada um gozar de seus direitos civis e políticos, assim 
como de seus direitos econômicos, sociais e culturais, 

Considerando que a Carta das Nações Unidas impõe aos estados a obrigação de 
promover o respeito universal e efetivo dos direitos e das liberdades da pessoa 
humana, 

Compreendendo que o indivíduo, por ter deveres para com seus semelhantes e para 
com a coletividade a que pertence, tem a obrigação de lutar pela promoção e 
observância dos direitos reconhecidos no presente Pacto, acordam o seguinte: 

PARTE I 

Art. 1o -1.Todos os povos têm direito à autodeterminação. Em virtude desse direito, 
determinam livremente seu estatuto político e asseguram livremente seu 
desenvolvimento econômico, social e cultural. 

2. Para a consecução de seus objetivos, todos os povos podem dispor livremente de 
suas riquezas e de seus recursos naturais, sem prejuízo das obrigações decorrentes 
da cooperação econômica internacional, baseada no princípio do proveito mútuo e 
do Direito Internacional. Em caso algum poderá um povo ser privado de seus 
próprios meios de subsistência. 

3. Os estados-partes no presente Pacto, inclusive aqueles que tenham a 
responsabilidade de administrar territórios não autônomos e territórios sob tutela, 
deverão promover o exercício do direito à auto-determinação e respeitar esse direito, 
em conformidade com as disposições da Carta das Nações Unidas. 

PARTE II 

Art. 2o - 1.Os estados-partes no presente Pacto comprometem-se a garantir a todos 
os indivíduos que se encontrem em seu território e que estejam sujeitos à sua 
jurisdição os direitos reconhecidos no atual Pacto, sem discriminação alguma por 
motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de qualquer outra 
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natureza, origem nacional ou social, situação econômica, nascimento ou qualquer 
outra situação. 

2. Na ausência de medidas legislativas ou de outra natureza destinadas a tornar 
efetivos os direitos reconhecidos no presente Pacto, os estados-partes 
comprometem-se a tomar as providências neces-sárias, com vistas a adotá-las, 
levando em consideração seus respectivos procedimentos constitucionais e as 
disposições do presente Pacto. 

3. Os estados-partes comprometem-se a: 

a) garantir que toda pessoa, cujos direitos e liberdades reconhecidos no presente 
Pacto hajam sido violados, possa dispor de um recurso efetivo, mesmo que a 
violência tenha sido perpetrada por pessoas que agiam no exercício de funções 
oficiais; 

b) garantir que toda pessoa que interpuser tal recurso terá seu direito determinado 
pela competente autoridade judicial, administrativa ou legislativa ou por qualquer 
outra autoridade competente prevista no ordenamento jurídico do Estado em questão 
e a desenvolver as possibilidades de recurso judicial; 

c) garantir o cumprimento, pelas autoridades competentes, de qualquer decisão que 
julgar procedente tal recurso. 

Art. 3o - Os estados-partes no presente Pacto comprometem-se a assegurar a 
homens e mulheres igualdade no gozo de todos os direitos civis e políticos 
enunciados no presente Pacto. 

Art. 4o - 1. Quando situações excepcionais ameacem a existência da nação e sejam 
proclamadas oficialmente, os estados-partes no presente Pacto podem adotar, na 
estrita medida em que a situação o exigir, medidas que derroguem as obrigações 
decorrentes desse Pacto, desde que tais medidas não sejam incompatíveis com as 
demais obrigações que lhes sejam impostas pelo Direito internacional e não 
acarretem discriminação alguma apenas por motivo de raça, cor, sexo, língua, 
religião ou origem social. 

2. A disposição precedente não autoriza qualquer derrogação dos arts. 6o, 7o, 8o (§§ 
1o e 2o), 11, 15, 16 e 18. 

3. Os estados-partes no presente Pacto que fizerem uso do direito de derrogação 
devem comunicar imediatamente aos outros estados-partes no presente Pacto, por 
intermédio do Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas, as disposições 
que tenham derrogado, bem como os motivos de tal derrogação. Os estados-partes 
deverão fazer uma nova comunicação, igualmente por intermédio do Secretário-
Geral das Nações Unidas, na data em que terminar tal suspensão. 

1. Nenhuma disposição do presente Pacto poderá ser interpretada no sentido de 
reconhecer a um estado, grupo ou indivíduo qualquer direito de dedicar-se a 
quaisquer atividades ou de praticar quaisquer atos que tenham por objetivo destruir 
os direitos ou liberdades reconhecidos no presente Pacto ou impor-lhes limitações 
mais amplas do que aquelas nele previstas. 

2. Não se admitirá qualquer restrição ou suspensão dos direitos humanos 
fundamentais reconhecidos ou vigentes em qualquer estado-parte no presente Pacto 
em virtude de leis, convenções, regulamentos ou costumes, sob pretexto de que o 
presente Pacto não os reconheça ou os reconheça em menor grau. 

PARTE III 

1. O direito à vida é inerente à pessoa humana. Este direito deverá ser protegido 
pela lei. Ninguém poderá ser arbitrariamente privado de sua vida. 
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2. Nos países em que a pena de morte não tenha sido abolida, esta poderá ser 
imposta apenas nos casos de crimes mais graves, em conformidade com a 
legislação vigente na época em que o crime foi cometido e que não esteja em 
conflito com as disposições do presente Pacto, nem com a Convenção sobre a 
Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio. Poder-se-á aplicar essa pena 
apenas em decorrência de uma sentença transitada em julgado e proferida por 
tribunal competente. 

3. Quando a privação da vida constituir crime de genocídio, entende-se que 
nenhuma disposição desse artigo autorizará qualquer estado-parte no presente 
Pacto a eximir-se, de modo algum, do cumprimento de qualquer das obrigações que 
tenha assumido, em virtude das disposições da Convenção sobre a Prevenção e 
Repressão do Crime de Genocídio. 

4. Qualquer condenado à morte terá o direito de pedir indulto ou comutação da pena. 
A anistia, o indulto ou a comutação da pena poderão ser concedidos em todos os 
casos. 

5. Uma pena de morte não poderá ser imposta em casos de crimes cometidos por 
pessoas menores de 18 anos, nem aplicada a mulheres em caso de gravidez. 

6. Não se poderá invocar disposição alguma do artigo para retardar ou impedir a 
abolição da pena de morte por um estado-parte no presente Pacto. 

Art. 7o - Ninguém poderá ser submetido à tortura, nem a penas ou tratamentos 
cruéis, desumanos ou de-gradantes. Será proibido, sobretudo, submeter uma 
pessoa, sem seu livre consentimento, a experiências médicas ou científicas. 

Art. 8o - 1. Ninguém poderá ser submetido à escravidão; a escravidão e o tráfico de 
escravos, em todas as suas formas, ficam proibidos. 

2. Ninguém poderá ser submetido à servidão. 

3. a) ninguém poderá ser obrigado a executar trabalhos forçados ou obrigatórios; 

b) a alínea "a" do presente parágrafo não poderá ser interpretada no sentido de 
proibir, nos países em que certos crimes sejam punidos com prisão e trabalho 
forçados, o cumprimento de uma pena de trabalhos forçados, imposta por um 
tribunal competente; 

c) para os efeitos do presente parágrafo, não serão considerados trabalhos forçados 
ou obrigatórios: 

qualquer trabalho ou serviço, não previsto na alínea "b", normalmente exigido de um 
indivíduo que tenha sido encarcerado em cumprimento de decisão judicial ou que, 
tendo sido objeto de tal decisão, ache-se em liberdade condicional; 

qualquer serviço de caráter militar e, nos países em que se admite a isenção por 
motivo de consciência, qualquer serviço nacional que a lei venha a exigir daqueles 
que se oponham ao serviço militar por motivo de consciência; 

qualquer serviço exigido em casos de emergência ou de calamidade que ameacem o 
bem-estar 

da comunidade; 

qualquer trabalho ou serviço que faça parte das obrigações cívicas normais.

Art. 9o - 1.Toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança pessoais. Ninguém 
poderá ser preso ou encarcerado arbitrariamente. Ninguém poderá ser privado de 
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sua liberdade, salvo pelos motivos previstos em lei e em conformidade com os 
procedimentos nela estabelecidos. 

2. Qualquer pessoa, ao ser presa, deverá ser informada das razões da prisão e 
notificada, sem demora, 

das acusações formuladas contra ela. 

3. Qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude de infração penal deverá ser 
conduzida, sem demora, à presença do juiz ou de outra autoridade habilitada por lei 
a exercer funções judiciais e terá o direito de ser julgada em prazo razoável ou de 
ser posta em liberdade. A prisão preventiva de pessoas que aguardam julgamento 
não deverá constituir a regra geral, mas a soltura poderá estar condicionada 
a garantias que assegurem o comparecimento da pessoa em questão à audiência e 
a todos os atos do processo, se necessário for, para a execução da sentença. 

4. Qualquer pessoa que seja privada de sua liberdade, por prisão ou 
encarceramento, terá o direito 
de recorrer a um tribunal para que este decida sobre a legalidade de seu 
encarceramento e ordene 

a soltura, caso a prisão tenha sido ilegal.
5. Qualquer pessoa vítima de prisão ou encarceramento ilegal terá direito à 
reparação.

Art. 10 - 1. Toda pessoa privada de sua liberdade deverá ser tratada com 
humanidade e respeito à dignidade inerente à pessoa humana. 

2. a) As pessoas processadas deverão ser separadas, salvo em circunstâncias 
excepcionais, das pessoas condenadas e receber tratamento distinto, condizente 
com sua condição de pessoas não condenadas. 

b) As pessoas jovens processadas deverão ser separadas das adultas e julgadas o 
mais rápido possível. 

3. O regime penitenciário consistirá em um tratamento cujo objetivo principal seja a 
reforma e reabilitação moral dos prisioneiros. Os delinqüentes juvenis deverão ser 
separados dos adultos e receber tratamento condizente com sua idade e condição 
jurídica. 

Art. 11 - Ninguém poderá ser preso apenas por não poder cumprir com uma 
obrigação contratual. 

Art. 12 - 1. Toda pessoa que se encontre legalmente no território de um estado terá o 
direito de nele livremente circular e escolher sua residência. 

2. Toda pessoa terá o direito de sair livremente de qualquer país, inclusive de seu 
próprio país. 

3. Os direitos supracitados não poderão constituir objeto de restrições, a menos que 
estejam previstas em lei e no intuito de proteger a segurança nacional e a ordem, 
saúde ou moral públicas, bem como os direitos e liberdades das demais pessoas, e 
que sejam compatíveis com os outros direitos reconhecidos no presente Pacto. 

4. Ninguém poderá ser privado arbitrariamente do direito de entrar em seu próprio 
país. 

Art. 13 - Um estrangeiro que se encontre legalmente no território de um estado-parte 
no presente Pacto só po-derá dele ser expulso em decorrência de decisão adotada 
em conformidade com a lei e, a menos que razões imperativas de segurança 
nacional a isso se oponham, terá a possibilidade de expor as razões que militem 
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contra a sua expulsão e de ter seu caso reexaminado pelas autoridades 
competentes ou por uma ou várias pessoas especialmente designadas pelas 
referidas autoridades, e de fazer-se representar com este objetivo. 

Art. 14 - 1. Todas as pessoas são iguais perante os Tribunais e as Cortes de Justiça. 
Toda pessoa terá o direito de ser ouvida publicamente e com as devidas garantias 
por um Tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido por lei, na 
apuração de qualquer acusação de caráter penal formulada contra ela ou na 
determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil. A imprensa e o público 
poderão ser excluídos de parte ou da totalidade de um julgamento, quer por motivo 
de moral pública, ordem pública ou de segurança nacional em uma sociedade 
democrática, quer quando o interesse da vida privada das partes o exija, quer na 
medida em que isto seja estritamente necessário na opinião da justiça, em 
circunstâncias específicas, nas quais a publicidade venha a prejudicar os interesses 
da justiça; entretanto, qualquer sentença proferida em matéria penal ou civil deverá 
tomar-se pública, a menos que o interesse de menores exija procedimento oposto ou 
o processo diga respeito a controvérsias matrimoniais ou à tutela de menores. 

2. Toda pessoa acusada de um delito terá direito a que se presuma sua inocência 
enquanto não for legalmente comprovada sua culpa. 

3. Toda pessoa acusada de um delito terá direito, em plena igualdade, às seguintes 
garantias mínimas: 

a) a ser informada, sem demora, em uma língua que compreenda e de forma 
minuciosa, da natureza e dos motivos da acusação contra ela formulada; 

b) a dispor do tempo e dos meios necessários à preparação de sua defesa e a 
comunicar-se com defensor de sua escolha; 

c) a ser julgada sem dilações indevidas; 

d) a estar presente no julgamento e a defender-se pessoalmente ou por intermédio 
de defensor de sua escolha; a ser informada, caso não tenha defensor, do direito 
que lhe assiste de tê-lo, e sempre que o interesse da justiça assim exija, a ter um 
defensor designado ex officio gratuitamente, se não tiver meios para remunerá-lo; 

e) a interrogar ou fazer interrogar as testemunhas de acusação e a obter 
comparecimento e o interrogatório das testemunhas de defesa nas mesmas 
condições de que dispõem as de acusação; 

f) a ser assistida gratuitamente por um intérprete, caso não compreenda ou não fale 
a língua empregada durante o julgamento; 

g) a não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a confessar-se culpada. 

4. O processo aplicável aos jovens que não sejam maiores nos termos da legislação 
penal levará em conta a idade dos mesmos e a importância de promover sua 
reintegração social. 

5. Toda pessoa declarada culpada por um delito terá o direito de recorrer da 
sentença condenatória e da pena a uma instância superior, em conformidade com a 
lei. 

6. Se uma sentença a condenatória passada em julgado for posteriormente anulada 
ou quando um indulto for concedido, pela ocorrência ou descoberta de fatos novos 
que provem cabalmente a existência de erro judicial, a pessoa que sofreu a pena 
decorrente dessa condenação deverá ser indenizada, de acordo com a lei, a menos 
que fique provado que se lhe pode imputar, total ou parcialmente, a não-revelação 
do fato desconhecido em tempo útil. 
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7. Ninguém poderá ser processado ou punido por um delito pelo qual já foi absolvido 
ou condenado por sentença passada em julgado, em conformidade com a lei e com 
os procedimentos penais de cada país. 

Art. 15 - 1. Ninguém poderá ser condenado por atos ou omissões que não 
constituam delito de acordo com o direito nacional ou internacional, no momento em 
que foram cometidos. Tampouco poder-se-á impor pena mais grave do que a 
aplicável no momento da ocorrência do delito. Se, depois de perpetrado o delito, a lei 
estipular a imposição de pena mais leve, o delinqüente deverá dela beneficiar-se. 

2. Nenhuma disposição do presente Pacto impedirá o julgamento ou a condenação 
de qualquer indivíduo por atos ou omissões que, no momento em que foram 
cometidos, eram considerados delituosos de acordo com os princípios gerais de 
direito reconhecidos pela comunidade das nações. 

Art. 16 - Toda pessoa terá o direito, em qualquer lugar, ao reconhecimento de sua 
personalidade jurídica. 

Art. 17 - 1. Ninguém poderá ser objeto de ingerências arbitrárias ou ilegais em sua 
vida privada, em sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de 
ofensas ilegais à sua honra e reputação. 

2. Toda pessoa terá direito à proteção da lei contra essas ingerências ou ofensas. 

Art. 18 - 1. Toda pessoa terá direito à liberdade de pensamento, de consciência e de 
religião. Esse direito implicará a liberdade de ter ou adotar uma religião ou crença de 
sua escolha e a liberdade de professar sua religião ou crença, individual ou 
coletivamente, tanto pública como privadamente, por meio do culto, da celebração de 
ritos, de práticas e do ensino. 

2. Ninguém poderá ser submetido a medidas coercitivas que possam restringir sua 
liberdade de ter ou de adotar uma religião ou crença de sua escolha. 

3. A liberdade de manifestar a própria religião ou crença estará sujeita apenas às 
limitações previstas em lei e que se façam necessárias para proteger a segurança, a 
ordem, a saúde ou a moral públicas ou os direitos e as liberdades das demais 
pessoas. 

4. Os estados-partes no presente Pacto comprometem-se a respeitar a liberdade dos 
pais - e, quando for o caso, dos tutores legais - de assegurar aos filhos a educação 
religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. 

Art. 19 - 1. Ninguém poderá ser molestado por suas opiniões. 

2. Toda pessoa terá o direito à liberdade de expressão; esse direito incluirá a 
liberdade de procurar, receber e difundir informações e idéias de qualquer natureza, 
independentemente de considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, de 
forma impressa ou artística, ou por qualquer meio de sua escolha. 

3. O exercício de direito previsto no § 2o do presente artigo implicará deveres e 
responsabilidades especiais. Consequentemente, poderá estar sujeito a certas 
restrições, que devem, entretanto, ser expressamente previstas em lei e que se 
façam necessárias para: 

a) assegurar o respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas; b) proteger 
a segurança nacional, a ordem, a saúde ou a moral públicas. 

Art. 20 - 1. Será proibida por lei qualquer propaganda em favor da guerra. 

2. Será proibida por lei qualquer apologia ao ódio nacional, racial ou religioso, que 
constitua incitamento à discriminação, à hostilidade ou à violência. 
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Art. 21 - O direito de reunião pacífica será reconhecido. O exercício desse direito 
estará sujeito apenas às res-trições previstas em lei e que se façam necessárias, em 
uma sociedade democrática, ao interesse da segurança nacional, da segurança ou 
ordem públicas, ou para proteger a saúde ou a moral públicas ou os direitos e as 
liberdades das demais pessoas. 

Art. 22 - 1. Toda pessoa terá o direito de associar-se livremente a outras, inclusive o 
direito de constituir sindicatos e de a eles filiar-se, para proteção de seus interesses. 

2. O exercício desse direito estará sujeito apenas às restrições previstas em lei e que 
se façam necessárias, em uma sociedade democrática, ao interesse da segurança 
nacional, da segurança e da ordem públicas, ou para proteger a saúde ou a moral 
públicas ou os direitos e as liberdades das demais pessoas. O presente artigo não 
impedirá que se submeta a restrições legais o exercício desses direitos por membros 
das forças armadas e da polícia. 

3. Nenhuma das disposições do presente artigo permitirá que os estados-partes, na 
Convenção de 1948, da Organização Internacional do Trabalho, relativa à liberdade 
sindical e à proteção do direito sindical, venham a adotar medidas legislativas que 
restrinjam - ou a aplicar a lei de maneira a restringir - as garantias previstas na 
referida Convenção. 

Art. 23 - 1. A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e terá o direito 
de ser protegida pela sociedade e pelo estado. 

2. Será reconhecido o direito do homem e da mulher de, em idade núbil, contrair 
casamento e constituir família. 

3. Casamento algum será celebrado sem o consentimento livre e pleno dos futuros 
esposos. 

4. Os estados-partes no presente Pacto deverão adotar as medidas apropriadas para 
assegurar a igualdade de direitos e responsabilidades dos esposos quanto ao 
casamento, durante o mesmo e por ocasião de sua dissolução. Em caso de 
dissolução, deverão adotar-se as disposições que assegurem a proteção necessária 
para os filhos. 

Art. 24 - 1. Toda criança terá direito, sem discriminação alguma por motivo de cor, 
sexo, língua, religião, origem nacional ou social, situação econômica ou nascimento, 
às medidas de proteção que a sua condição de menor requer por parte de sua 
família, da sociedade e do Estado. 

2. Toda criança deverá ser registrada imediatamente após seu nascimento e deverá 
receber um nome. 

3. Toda criança terá o direito de adquirir uma nacionalidade. 

Art. 25 - Todo cidadão terá o direito e a possibilidade, sem qualquer das formas de 
discriminação mencionadas no art. 2o e sem restrições infundadas: 

a) de participar da condução dos assuntos públicos, diretamente ou por meio de 
representantes livremente escolhidos; 

b) de votar e ser eleito em eleições periódicas, autênticas, realizadas por sufrágio 
universal e igualitário 

e por voto secreto, que garantam a manifestação da vontade dos eleitores; 

c) de ter acesso, em condições gerais de igualdade, às funções públicas de seu país. 
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Art. 26 - Todas as pessoas são iguais perante a lei e têm direito, sem discriminação 
alguma, a igual proteção 

da lei. A este respeito, a lei deverá proibir qualquer forma de discriminação e garantir 
a todas as pessoas proteção igual e eficaz contra qualquer discriminação por motivo 
de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem 
nacional ou social, situação econômica, nascimento ou qualquer outra situação. 

Art. 27 - Nos estados em que haja minorias étnicas, religiosas ou lingüísticas, as 
pessoas pertencentes a essas minorias não poderão ser privadas do direito de ter, 
conjuntamente com outros membros de seu grupo, sua própria vida cultural, de 
professar e praticar sua própria religião e usar sua própria língua.

PARTE IV 

Art. 28 - 1. Constituir-se-á um Comitê de Direitos Humanos (doravante: denominado 
"Comitê" no presente Pacto). O Comitê será composto de dezoito membros e 
desempenhará as funções descritas adiante. 

2. O Comitê será integrado por nacionais dos estados-partes no presente Pacto, os 
quais deverão ser pessoas de elevada reputação moral e reconhecida competência 
em matéria de direitos humanos, levando-se em consideração a utilidade da 
participação de algumas pessoas com experiência jurídica. 

3. Os membros do Comitê serão eleitos e exercerão suas funções a título pessoal. 

Art. 29 - 1. Os membros do Comitê serão eleitos em votação secreta dentre uma lista 
de pessoas que preencham os requisitos previstos no art. 28 e indicadas, com esse 
objetivo, pelos estados-partes no presente Pacto. 

2. Cada estado-parte no presente Pacto poderá indicar duas pessoas. Essas 
pessoas deverão ser nacionais do estado que as indicou. 

3. A mesma pessoa poderá ser indicada mais de uma vez. 

Art. 30 -1. A primeira eleição realizar-se-á no máximo seis meses após a data da 
entrada em vigor do presente Pacto. 

2. Ao menos quatro meses antes da data de cada eleição do Comitê, e desde que 
não seja uma eleição para preencher uma vaga declarada nos termos do Art. 34, o 
Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas convidará, por escrito, os 
Estados-partes no presente Pacto a indicar, no prazo de três meses, 
os candidatos a membro do Comitê. 

3. O Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas organizará uma lista por 
ordem alfabética de todos os candidatos assim designados, mencionando os estados-
partes que os tiverem indicado 

e a comunicará aos estados-partes no presente Pacto, no máximo um mês antes da 
data de cada eleição.
4. Os membros do Comitê serão eleitos em reuniões dos estados-partes convocadas 
pelo Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas na sede da Organização. 
Nessas reuniões, em que o quorum será estabelecido por dois terços dos estados-
partes no presente Pacto serão eleitos membros do Comitê os candidatos que 
obtiverem o maior número de votos e a maioria absoluta dos votos dos 
representantes dos estados-partes presentes e votantes. 

Art. 31 - 1. O Comitê não poderá ter mais de um nacional de um mesmo estado. 
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2. Nas eleições do Comitê, levar-se-ão em consideração uma distribuição geográfica 
eqüitativa e uma representação das diversas formas da civilização, bem como dos 
principais sistemas jurídicos. 

Art. 32 - 1. Os membros do Comitê serão eleitos para um mandato de quatro anos. 
Poderão, caso suas candidaturas sejam apresentadas novamente, ser reeleitos. 
Entretanto, o mandato de nove dos membros eleitos 

na primeira eleição expirará ao final de dois anos; imediatamente após a primeira 
eleição, o presidente 

da reunião a que se refere o § 4o do art. 30 indicará, por sorteio, os nomes desses 
nove membros. 

2. Ao expirar o mandato dos membros, as eleições se realizarão de acordo com o 
disposto nos artigos precedentes desta parte do presente Pacto.

Art. 33 - 1. Se, na opinião dos demais membros, um membro do Comitê deixar de 
desempenhar suas funções por motivos distintos de uma ausência temporária, o 
Presidente comunicará tal fato ao Secretário-Geral 

da Organização das Nações Unidas, que declarará vago o lugar, desde a data da 
morte ou daquela em que a renúncia passe a produzir efeitos. 

Art. 34 - 1. Quando um cargo for declarado vago nos termos do art. 33 e o mandato 
do membro a ser substituído não expirar no prazo de seis meses a contar da data 
em que tenha sido declarada a vaga, o Secretário-Geral das Nações Unidas 
comunicará tal fato aos estados-partes no presente Pacto, que poderão, 
no prazo de dois meses, indicar candidatos, em conformidade com o art. 29, para 
preencher a vaga. 

2. O Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas organizará uma lista por 
ordem alfabética 
dos candidatos assim designados e a comunicará aos estados-partes no presente 
Pacto. A eleição destinada a preencher tal vaga será realizada nos termos das 
disposições pertinentes desta parte do presente Pacto. 

3. Qualquer membro do Comitê eleito para preencher a vaga em conformidade com 
o art. 33 fará parte 

do Comitê durante o restante do mandato do membro que deixar vago o lugar do 
Comitê, nos termos 
do referido artigo. 

Art. 35 - Os membros do Comitê receberão, com a aprovação da Assembléia Geral 
das Nações Unidas, honorários provenientes de recursos da Organização das 
Nações Unidas, nas condições fixadas, considerando-se a importância das funções 
do Comitê, pela Assembléia Geral.

Art. 36 - O Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas colocará à 
disposição do Comitê o pessoal 

e os serviços necessários ao desempenho eficaz das funções que lhe são atribuídas 
em virtude 

do presente Pacto. 

Art. 37 - 1. O Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas convocará os 
Membros do Comitê para 
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a primeira reunião, a realizar-se na sede da Organização. 

2. Após a primeira reunião, o Comitê deverá reunir-se em todas as ocasiões 
previstas em suas regras 

de procedimento.
3. As reuniões do Comitê serão realizadas normalmente na sede da Organização 
das Nações Unidas ou no Escritório das Nações Unidas em Genebra. 

Art. 38 - Todo membro do Comitê deverá, antes de iniciar suas funções, assumir, em 
sessão pública, 

o compromisso solene de que desempenhará suas funções imparcial e 
conscientemente. 

Art. 39 - 1. O Comitê elegerá sua Mesa para um período de dois anos. Os membros 
da Mesa poderão ser reeleitos.
2. O próprio Comitê estabelecerá suas regras de procedimento; estas, contudo, 
deverão conter, entre outras, as seguintes disposições: 

a) o quorum será de doze membros; 

b) as decisões do Comitê serão tomadas por maioria dos votos dos membros 
presentes. 

Art. 40 - 1. Os estados-partes no presente Pacto comprometem-se a submeter 
relatórios sobre as medidas por eles adotadas para tomar efetivos os direitos 
reconhecidos no presente Pacto e sobre o progresso alcançado no gozo desses 
direitos: 

a) dentro do prazo de um ano, a contar do início da vigência do presente Pacto nos 
estados-partes interessados; 

b) a partir de então, sempre que o Comitê vier a solicitar. 

2. Todos os relatórios serão submetidos ao Secretário-Geral da Organização das 
Nações Unidas, que os encaminhará, para exame, ao Comitê. Os relatórios deverão 
sublinhar, caso existam, os fatores e as dificuldades que prejudiquem a 
implementação do presente Pacto. 

3. O Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas poderá, após consulta ao 
Comitê, encaminhar às agências especializadas cópias das partes dos relatórios que 
digam respeito à sua esfera de competência. 

4. O Comitê estudará os relatórios apresentados pelos estados-partes no presente 
Pacto e transmitirá a eles seu próprio relatório, bem como os comentários gerais que 
julgar oportunos. O Comitê poderá, igualmente, transmitir ao Conselho Econômico e 
Social os referidos comentários, bem como cópias dos relatórios que houver 
recebido dos estados-partes no Pacto. 

5. Os estados-partes no presente Pacto poderão submeter ao Comitê as 
observações que desejarem formular relativamente aos comentários feitos nos 
termos do § 4o do presente artigo. 

Art. 41 - 1. Com base neste artigo, todo estado-parte no presente Pacto poderá 
declarar, a qualquer momento, que reconhece a competência do Comitê para 
receber e examinar as comunicações em que um estado-parte alegue que outro 
estado-parte não vem cumprindo as obrigações que lhe impõe o presente Pacto. As 
referidas comunicações só serão recebidas e examinadas nos termos desse artigo, 
no caso de serem apresentadas por um estado-parte que houver feito uma 
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declaração em que reconheça, com relação a si próprio, a competência do Comitê. O 
Comitê não receberá comunicação alguma relativa a um estado-parte que não 
houver feito uma declaração dessa natureza. As comunicações recebidas em virtude 
do deste artigo estarão sujeitas ao procedimento que segue: 

a) Se um estado-parte no presente Pacto considerar que outro estado-parte não vem 
cumprindo as disposições do Pacto poderá, mediante comunicação escrita, levar a 
questão ao conhecimento desse estado-parte. Dentro do prazo de três meses, a 
contar da data do recebimento da comunicação, o estado destinatário fornecerá ao 
estado que enviou a comunicação explicações e quaisquer outras declarações por 
es crito que esclareçam a questão, as quais deverão fazer referência, até onde seja 
possível e pertinente, aos procedimentos nacionais e aos recursos jurídicos 
adotados em trâmite ou disponíveis sobre a questão; 

b) Se dentro do prazo de seis meses, a contar da data do recebimento da 
comunicação original pelo estado destinatário, a questão não estiver dirimida 
satisfatoriamente para ambos os estados-partes interessados, tanto um como o outro 
terão o direito de submetê-la ao Comitê, mediante notificação endereçada ao Comitê 
ou ao outro estado interessado; 

c) O Comitê tratará de todas as questões que se lhe submetam em virtude do 
presente artigo, somente após ter-se assegurado de que todos os recursos internos 
disponíveis tenham sido utilizados e esgotados, em conformidade com os princípios 
do Direito Internacional geralmente reconhecidos. Não se aplicará essa regra quando 
a aplicação dos mencionados recursos prolongar-se injustificadamente; 

d) O Comitê realizará reuniões confidenciais quando estiver examinando as 
comunicações previstas no presente artigo; 

e) Sem prejuízo das disposições da alínea "c", o Comitê colocará seus bons ofícios à 
disposição dos estados-partes interessados, no intuito de alcançar uma solução 
amistosa para a questão, baseada no respeito aos direitos humanos e liberdades 
fundamentais reconhecidos no presente Pacto; 

f) Em todas as questões que se lhe submetam em virtude do presente artigo, o 
Comitê poderá solicitar aos estados-partes interessados, a que se faz referência na 
alínea "b", que lhe forneçam quaisquer informações pertinentes; 

g) os estados-partes interessados, a que se faz referência na alínea "b", terão o 
direito de fazer-se representar, quando as questões forem examinadas no Comitê, e 
de apresentar suas observações verbalmente e/ou por escrito; 

h) O Comitê, dentro dos doze meses seguintes à data do recebimento da notificação 
mencionada na alínea "b", apresentará relatório em que: 

i. se houver sido alcançada uma solução nos termos da alínea "e", o Comitê 
restringir-se-á, em seu relatório, a uma breve exposição dos fatos e da solução 
alcançada; 

ii. se não houver sido alcançada solução alguma nos termos da alínea "e", o Comitê 
restringir-se-á, em seu relatório, a uma breve exposição dos fatos; serão anexados 
ao relatório o texto das observações escritas e das atas das observações orais 
apresentadas pelos estados-partes interessados. Para cada questão, o relatório será 
encaminhado aos estados-partes interessados. 

2. As disposições do presente artigo entrarão em vigor a partir do momento em que 
dez estados-partes, no presente Pacto houverem feito as declarações mencionadas 
no § 19 deste artigo. As referidas declarações serão depositadas pelos estados-
partes junto ao Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas, que enviará 
cópia das mesmas aos demais estados-partes. Toda declaração poderá ser retirada, 
a qualquer momento, mediante notificação endereçada ao Secretário-Geral. Far-se-á 
essa retirada sem prejuízo do exame de quaisquer questões que constituam objeto 
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de uma comunicação já transmitida nos termos deste artigo; em virtude do presente 
artigo, não se receberá qualquer nova comunicação de um estado-parte, quando o 
Secretário-Geral houver recebido a notificação sobre a retirada da declaração, a 
menos que o estado-parte interessado haja feito uma nova declaração. 

Art. 42 - 1. a) Se uma questão submetida ao Comitê, nos termos do art. 41, não 
estiver dirimida satisfatoriamente para os estados-partes interessados, o Comitê 
poderá, com o consentimento prévio dos estados-partes interessados, constituir uma 
Comissão de Conciliação ad hoc (doravante denominada - Comissão"). A Comissão 
colocará seus bons ofícios à disposição dos estados-partes interessados, no intuito 
de se alcançar uma solução amistosa para a questão baseada no respeito ao 
presente Pacto. 

b) A Comissão será composta por cinco membros designados com o consentimento 
dos estados-partes interessados. Se os estados-partes interessados não chegarem a 
um acordo a respeito da totalidade ou de parte da composição da Comissão dentro 
do prazo de três meses, os membros da Comissão em relação aos quais não se 
chegou a um acordo serão eleitos pelo Comitê, entre os seus próprios membros, em 
votação secreta e por maioria de dois terços dos membros do Comitê. 

2. Os membros da Comissão exercerão suas funções a título pessoal. Não poderão 
ser nacionais dos estados interessados, nem do estado que não seja parte no 
presente Pacto, nem de um estado-parte que não tenha feito a declaração prevista 
pelo art. 41. 

3. A própria Comissão elegerá seu Presidente e estabelecerá suas regras de 
procedimento. 

4. As reuniões da Comissão serão realizadas normalmente na sede da Organização 
das Nações Unidas ou no Escritório das Nações Unidas em Genebra. Entretanto, 
poderão realizar-se em qualquer outro lugar apropriado que a Comissão determinar, 
após a consulta ao Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas e aos 
estados-partes interessados. 

5. O Secretariado referido no art. 36 também prestará serviços às comissões 
designadas em virtude do presente artigo. 

6. As informações obtidas e coligadas pelo Comitê serão colocadas à disposição da 
Comissão, a qual poderá solicitar aos estados-partes interessados que lhe forneçam 
qualquer outra informação pertinente. 

7. Após haver estudado a questão sob todos os seus aspectos, mas, em qualquer 
caso, no prazo de não mais que doze meses após dela ter tomado conhecimento, a 
Comissão apresentará um relatório ao Presidente do Comitê, que o encaminhará aos 
estados-partes interessados: 

a) se a Comissão não puder terminar o exame da questão, restringir-se-á, em seu 
relatório, a uma breve exposição sobre o estágio em que se encontra o exame da 
questão; 

b) se houver sido alcançada uma solução amistosa para a questão, baseada no 
respeito dos direitos humanos reconhecidos no presente Pacto, a Comissão 
restringir-se-á, em seu relatório, a uma breve exposição dos fatos e da solução 
alcançada; 

c) se não houver sido alcançada solução nos termos da alínea "b", a Comissão 
incluirá no relatório suas conclusões sobre os fatos relativos à questão debatida 
entre os estados-partes interessados, assim como sua opinião sobre a possibilidade 
de solução amistosa para a questão; o relatório incluirá as observações escritas e as 
atas das observações orais feitas pelos estados-partes interessados; 

d) se o relatório da Comissão for apresentado nos termos da alínea "c", os estados-
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partes interessados comunicarão, no prazo de três meses a contar da data do 
recebimento do relatório, ao Presidente do Comitê, se aceitam ou não os termos do 
relatório da Comissão. 

8. As disposições do presente artigo não prejudicarão as atribuições do Comitê 
previstas no art. 41. 

9. Todas as despesas dos membros da Comissão serão repartidas eqüitativamente 
entre os estados-partes interessados, com base em estimativas a serem 
estabelecidas pelo Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas. 

10. O Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas poderá, caso seja 
necessário, pagar as des-pesas dos membros da Comissão antes que sejam 
reembolsadas pelos estados-partes interessados, em conformidade com o § 9o do 
presente artigo. 

Art. 43 - Os membros do Comitê e os membros da Comissão de Conciliação ad hoc 
que forem designados nos termos do art. 42, terão direito às facilidades, privilégios e 
imunidades que se concedem aos peritos no desempenho de missões para a 
Organização das Nações Unidas, em conformidade com as seções pertinentes da 
Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas. 

Art. 44 - As disposições relativas à implementação do presente Pacto aplicar-se-ão 
sem prejuízo dos proce-dimentos instituídos em matéria de direitos humanos pelos - 
ou em virtude dos mesmos - instrumentos 

constitutivos e pelas Convenções da Organização das Nações Unidas e das 
agências especializadas, e não impedirão que os estados-partes venham a recorrer 
a outros procedimentos para a solução das controvérsias, em conformidade com os 
acordos internacionais gerais ou especiais vigentes entre eles. 

Art. 45 - O Comitê submeterá à Assembléia Geral, por intermédio do Conselho 
Econômico e Social, um relatório sobre suas atividades. 

PARTE V 

Art. 46 - Nenhuma disposição do presente Pacto poderá ser interpretada em 
detrimento das disposições da Carta das Nações Unidas ou das constituições das 
agências especializadas, as quais definem as responsabilidades respectivas dos 
diversos órgãos da Organização das Nações Unidas e das agências especializadas 
relativamente às matérias tratadas no presente Pacto. 

Art. 47 - Nenhuma disposição do presente Pacto poderá ser interpretada em 
detrimento do direito inerente a to-dos os povos de desfrutar e utilizar plena e 
livremente suas riquezas e seus recursos naturais. 

PARTE VI 

Art. 48 - 1. O presente Pacto está aberto à assinatura de todos os estados-membros 
da Organização das Nações Unidas ou membros de qualquer de suas agências 
especializadas, de todo estado-parte no Estatuto da Corte Internacional de Justiça, 
bem como de qualquer outro Estado convidado pela Assembléia-Geral das Nações 
Unidas a tomar-se parte no presente Pacto. 

2. O presente Pacto está sujeito à ratificação. Os instrumentos de ratificação serão 
depositados junto ao Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas. 

3. O presente Pacto está aberto à adesão de qualquer dos estados mencionados no 
§ 1o do presente artigo. 

4. Far-se-á a adesão mediante depósito do instrumento de adesão junto ao 
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Secretário-Geral das Nações Unidas. 

5. O Secretário-Geral das Organização das Nações Unidas informará todos os 
estados que hajam assinado o presente Pacto, ou a ele aderido, do depósito de cada 
instrumento de ratificação ou adesão. 

Art. 49 - 1. O presente Pacto entrará em vigor três meses após a data do depósito, 
junto ao Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas, do trigésimo quinto 
instrumento de ratificação ou adesão. 

2. Para os estados que vierem a ratificar o presente Pacto ou a ele aderir após o 
depósito do trigésimo quinto instrumento de ratificação ou adesão, o presente Pacto 
entrará em vigor três meses após a data do depósito, pelo estado em questão, de 
seu instrumento de ratificação ou adesão. 

Art. 50 - Aplicar-se-ão as disposições do presente Pacto, sem qualquer limitação ou 
exceção, a todas as unidades constitutivas dos estados federativos. 

Art. 51 - 1. Qualquer estado-parte no presente Pacto poderá propor emendas e 
depositá-las junto ao Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas. O 
Secretário-Geral comunicará todas as propostas de emendas aos estados-partes no 
presente Pacto, pedindo-lhes que o notifiquem se desejam que 

se convoque uma conferência dos estados-partes destinada a examinar as 
propostas e submetê-las 

à votação. Se pelo menos um terço dos estados-partes se manifestar a favor da 
referida convocação, 

o Secretário-Geral convocará a conferência sob os auspícios da Organização das 
Nações Unidas. Qualquer emenda adotada pela maioria dos estados-partes 
presentes e votantes na conferência será submetida à aprovação da Assembléia 
Geral das Nações Unidas. 

2. Tais emendas entrarão em vigor quando aprovadas pela Assembléia Geral das 
Nações Unidas e aceitas, em conformidade com seus respectivos procedimentos 
constitucionais, por uma maioria de dois terços dos estados-partes no presente 
Pacto.
3. Ao entrarem em vigor, tais emendas serão obrigatórias para os estados-partes 
que as aceitaram, ao passo que os demais estados-partes permanecem obrigados 
pelas disposições do presente Pacto e pelas emendas anteriores por eles aceitas.

Art. 52 - Independentemente das notificações previstas no § 5o do art. 48, o 
Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas comunicará a todos os estados 
mencionados no §1o do referido artigo: 

a) As assinaturas, ratificações e adesões recebidas em conformidade com o art. 48; 

b) A data da entrada em vigor do Pacto, nos termos do art. 49, e a data de entrada 
em vigor de quaisquer emendas, nos termos do art. 51. 

Art. 53 - 1. O presente Pacto, cujos textos em chinês, espanhol, francês, inglês e 
russo são igualmente autênticos, será depositado nos arquivos da Organização das 
Nações Unidas. 

2. O Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas encaminhará cópias 
autenticadas do presente Pacto a todos os estados mencionados no art. 48. 

Instrumentos 
Internacionais de proteção 
dos Direitos Humanos 
ratificados pelo Brasil 

Declaração Universal 
dos Direitos Humanos 

Pacto Internacional dos 
Direitos Civis e Políticos 

Pacto Internacional dos 
Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais 

Convenção Americana 
de Direitos Humanos 

Decreto Legislativo 
no 56 de 19/04/95 
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Instrumentos 
Internacionais de proteção 
dos Direitos Humanos 
ratificados pelo Brasil 

Declaração Universal 
dos Direitos Humanos 

Pacto Internacional dos 
Direitos Civis e Políticos 

Pacto Internacional dos 
Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais 

Convenção Americana 
de Direitos Humanos 

Decreto Legislativo 
no 56 de 19/04/95 

Decreto no 1.904 
de 13/05/96 

PACTO INTERNACIONAL DOS DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E 
CULTURAIS 

PREÂMBULO 

Os estados-partes no presente Pacto, 

Considerando que, em conformidade com os princípios proclamados na Carta das 
Nações Unidas, 

o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e 
dos seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça 
e da paz no mundo, 

Reconhecendo que esses direitos decorrem da dignidade inerente à pessoa 
humana, 

Reconhecendo que, em conformidade com a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, o ideal do ser humano livre, liberto do temor e da miséria, não pode ser 
realizado a menos que se criem condições que permitam a cada um gozar de seus 
direitos econômicos, sociais e culturais, assim como de seus direitos civis e políticos, 

Considerando que a Carta das Nações Unidas impõe aos estados a obrigação de 
promover o respeito universal e efetivo dos direitos e das liberdades da pessoa 
humana, 

Compreendendo que o indivíduo, por ter deveres para com seus semelhantes e para 
com a coletividade a que pertence, tem a obrigação de lutar pela promoção e 
observância dos direitos reconhecidos no presente Pacto, acordam 
o seguinte: 

PARTE I 

Art. 1o - 1. Todos os povos têm direito à autodeterminação. Em virtude desse direito, 
determinam livremente seu estatuto político e asseguram livremente seu 
desenvolvimento econômico, social e cultural.
2. Para a consecução de seus objetivos, todos os povos podem dispor livremente de 
suas riquezas e de seus recursos naturais, sem prejuízo das obrigações decorrentes 
da cooperação econômica internacional, baseada no princípio do proveito mútuo e 
do Direito Internacional. Em caso algum poderá um povo ser privado de seus 
próprios meios de subsistência. 

3. Os estados-partes no presente Pacto, inclusive aqueles que tenham a 
responsabilidade de administrar territórios não autônomos e territórios sob tutela, 
deverão promover o exercício do direito 

à autodeterminação e respeitar esse direito, em conformidade com as disposições da 
Carta das Nações Unidas. 

PARTE II 
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Art. 2o - 1. Cada estado-parte no presente Pacto compromete-se a adotar medidas, 
tanto por esforço próprio como pela assistência e cooperação internacionais, 
principalmente nos planos econômico e técnico, até o máximo de seus recursos 
disponíveis, que visem a assegurar, progressivamente, por todos os meios 
apropriados, o pleno exercício dos direitos reconhecidos no presente Pacto, 
incluindo, em particular, a adoção de medidas legislativas.
2. Os estados-partes no presente Pacto comprometem-se a garantir que os direitos 
nele enunciados se exercerão sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, 
sexo, língua, religião, opinião política ou de qualquer outra natureza, origem nacional 
ou social, situação econômica, nascimento ou qualquer outra situação. 

3. O países em desenvolvimento, levando devidamente em consideração os direitos 
humanos e a situação econômica nacional, poderão determinar em que medida 
garantirão os direitos econômicos reco-nhecidos no presente Pacto àqueles que não 
sejam seus nacionais. 

Art. 3o - Os estados-partes no presente Pacto comprometem-se a assegurar a 
homens e mulheres igualdade no gozo dos direitos econômicos, sociais e culturais 
enumerados no presente Pacto. 

Art. 4o - Os estados-partes no presente Pacto reconhecem que, no exercício dos 
direitos assegurados em con-formidade com o presente Pacto pelo estado, este 
poderá submeter tais direitos unicamente às limitações estabelecidas em lei, 
somente na medida compatível com a natureza desses direitos e exclusivamente 
com o objetivo de favorecer o bem-estar geral em uma sociedade democrática. 

Art. 5o - 1. Nenhuma das disposições do presente Pacto poderá ser interpretada no 
sentido de reconhecer a um estado, grupo ou indivíduo qualquer direito de dedicar-
se a quaisquer atividades ou de praticar quaisquer atos que tenham por objetivo 
destruir os direitos ou liberdades reconhecidos no presente Pacto ou impor-lhes 
limitações mais amplas do que aquelas nele previstas. 

2. Não se admitirá qualquer restrição ou suspensão dos direitos humanos 
fundamentais reconhecidos ou vigentes em qualquer país em virtude de leis, 
convenções, regulamentos ou costumes, sob o pretexto de que o presente Pacto não 
os reconheça ou os reconheça em menor grau. 

PARTE III 

Art. 6o - 1. Os estados-partes no presente Pacto reconhecem o direito de toda 
pessoa de ter a possibilidade de ganhar a vida mediante um trabalho livremente 
escolhido ou aceito e tomarão medidas apropriadas para salvaguardar esse direito. 

2. As medidas que cada estado-parte no presente Pacto tomará, a fim de assegurar 
o pleno exercício desse direito, deverão incluir a orientação e a formação técnica e 
profissional, a elaboração de programas, normas técnicas apropriadas para 
assegurar um desenvolvimento econômico, social e cultural constante e o pleno 
emprego produtivo em condições que salvaguardem aos indivíduos o gozo das 
liberdades políticas e econômicas fundamentais. 

Art. 7o - Os estados-partes no presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa 
de gozar de condições de trabalho justas e favoráveis, que assegurem 
especialmente: 

a) Uma remuneração que proporcione, no mínimo, a todos os trabalhadores: 

i) um salário eqüitativo e uma remuneração igual por um trabalho de igual valor, sem 
qualquer distinção; em particular, as mulheres deverão ter a garantia de condições 
de trabalho não inferiores às dos homens e perceber a mesma remuneração que 
eles, por trabalho igual; 
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ii) uma existência decente para eles e suas famílias, em conformidade com as 
disposições do presente Pacto; 

b) Condições de trabalho seguras e higiênicas; 

A igual oportunidade para todos de serem promovidos, em seu trabalho, à categoria 
superior que lhes corresponda, sem outras considerações que as de tempo, de 
trabalho e de capacidade; 

d) O descanso, o lazer, a limitação razoável das horas de trabalho e férias periódicas 
remuneradas, assim como a remuneração dos feriados. 

Art. 8o - 1. Os estados-partes no presente Pacto comprometem-se a garantir: a) O 
direito de toda pessoa de fundar com outras sindicatos e de filiar-se ao sindicato de 
sua escolha, sujeitando-se unicamente aos estatutos da organização interessada, 
com o objetivo de promover e de proteger seus interesses econômicos e sociais. O 
exercício desse direito só poderá ser objeto das restrições previstas em lei e que 
sejam necessárias, em uma sociedade democrática, ao interesse da segurança 
nacional ou da ordem pública ou para proteger os direitos e as liberdades alheias; 

b) O direito dos sindicatos de formar federações ou confederações nacionais, e o 
direito destas de formar organizações sindicais internacionais ou de filiar-se às 
mesmas; 

c) O direito dos sindicatos de exercer livremente suas atividades, sem quaisquer 
limitações além daquelas previstas em lei e que sejam necessárias, em uma 
sociedade democrática, ao interesse da segurança nacional ou da ordem pública ou 
para proteger os direitos e as liberdades das demais pessoas; 

d) O direito de greve, exercido em conformidade com as leis de cada país. 

2. O presente artigo não impedirá que se submeta a restrições legais o exercício 
desses direitos pelos membros das forças armadas, da polícia ou da administração 
pública. 

3. Nenhuma das disposições do presente artigo permitirá que os Estados-partes na 
Convenção de 1948 da Organização Internacional do Trabalho, relativa à liberdade 
sindical e à proteção do direito sindical, venham a adotar medidas legislativas que 
restrinjam - ou a aplicar a lei de maneira a restringir - as garantias previstas na 
referida Convenção. 

Art. 9o - Os estados-partes no presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa à 
previdência social, inclusive ao seguro social. 

Art. 10 - Os estados-partes no presente Pacto reconhecem que: 

1. Deve-se conceder à família, que é o núcleo natural e fundamental da sociedade, a 
mais ampla proteção e assistência possíveis, especialmente para a sua constituição 
e enquanto ela for responsável pela criação e educação dos filhos. O matrimônio 
deve ser contraído com o livre consentimento dos futuros cônjuges. 

2. Deve-se conceder proteção especial às mães por um período de tempo razoável 
antes e depois do parto. Durante esse período, deve-se conceder às mães, que 
trabalham, licença remunerada ou licença acompanhada de benefícios 
previdenciários adequados. 

3. Deve-se adotar medidas especiais de proteção e assistência em prol de todas as 
crianças e adolescentes, sem distinção alguma por motivo de filiação ou qualquer 
outra condição. Deve-se proteger as crianças 

e adolescentes contra a exploração econômica e social. O emprego de crianças e 
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adolescentes, em trabalho que lhes seja nocivo à moral e à saúde, ou que lhes faça 
correr perigo de vida, ou ainda que lhes venha prejudicar o desenvolvimento normal, 
será punido por lei. Os estados devem, também, estabelecer limites de idade, sob os 
quais fique proibido e punido por lei o emprego assalariado da mão-de-obra infantil. 

Art. 11 - 1. Os estados-partes no presente Pacto reconhecem o direito de toda 
pessoa a um nível de vida adequado para si próprio e para sua família, inclusive à 
alimentação, vestimenta e moradia adequadas, assim como uma melhoria contínua 
de suas condições de vida. Os Estados-partes tomarão medidas apropriadas para 
assegurar a consecução desse direito, reconhecendo, nesse sentido, a importância 
essencial da cooperação internacional fundada no livre consentimento. 

2. Os estados-partes no presente Pacto, reconhecendo o direito fundamental de toda 
pessoa de estar protegida contra a fome, adotarão, individualmente e mediante 
cooperação internacional, as medidas, inclusive programas concretos, que se façam 
necessários para: 

a) Melhorar os métodos de produção, conservação e distribuição de gêneros 
alimentícios pela plena utilização dos conhecimentos técnicos e científicos, pela 
difusão de princípios de educação nutricional e pelo aperfeiçoamento ou reforma dos 
regimes agrários, de maneira que se assegurem a exploração e a utilização mais 
eficazes dos recursos naturais. 

b) Assegurar uma repartição eqüitativa dos recursos alimentícios mundiais em 
relação às necessidades, levando-se em conta os problemas tanto dos países 
importadores quanto dos exportadores de gêneros alimentícios.

Art. 12 - 1. Os estados-partes no presente Pacto reconhecem o direito de toda 
pessoa de desfrutar o mais elevado nível de saúde física e mental. 

2. As medidas que os estados-partes no presente Pacto deverão adotar, com o fim 
de assegurar o pleno exercício desse direito, incluirão as medidas que se façam 
necessárias para assegurar: 

a) A diminuição da mortinatalidade e da mortalidade infantil, bem como o 
desenvolvimento são das crianças. 

b) A melhoria de todos os aspectos de higiene do trabalho e do meio ambiente. 

c) A prevenção e o tratamento das doenças epidêmicas, endêmicas, profissionais e 
outras, bem como a luta contra essas doenças. 

d) A criação de condições que assegurem a todos assistência médica e serviços 
médicos em caso de enfermidade. 

Art. 13 - 1. Os estados-partes no presente Pacto reconhecem o direito de toda 
pessoa à educação. Concordam em que a educação deverá visar ao pleno 
desenvolvimento da personalidade humana e do sentido de sua 

dignidade e a fortalecer o respeito pelos direitos humanos e liberdades 
fundamentais. Concordam ainda que a educação deverá capacitar todas as pessoas 
a participar efetivamente de uma sociedade livre, favorecer a compreensão, a 
tolerância e a amizade entre todas as nações e entre todos os grupos raciais, étnicos 
ou religiosos e promover as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção 
da paz. 

2. Os estados-partes no presente Pacto reconhecem que, com o objetivo de 
assegurar o pleno exercício desse direito: 

a) A educação primária deverá ser obrigatória e acessível gratuitamente a todos. 
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b) A educação secundária em suas diferentes formas, inclusive a educação 
secundária técnica e profis-sional, deverá ser generalizada e tornar-se acessível a 
todos, por todos os meios apropriados e, principalmente, pela implementação 
progressiva do ensino gratuito. 

c) A educação de nível superior deverá igualmente tornar-se acessível a todos, com 
base na capacidade de cada um, por todos os meios apropriados e, principalmente, 
pela implementação progressiva do ensino gratuito. 

d) Dever-se-á fomentar e intensificar, na medida do possível, a educação de base 
para aquelas pessoas que não receberam educação primária ou não concluíram o 
ciclo completo de educação primária. 

e) Será preciso prosseguir ativamente o desenvolvimento de uma rede escolar em 
todos os níveis de ensino, implementar-se um sistema adequado de bolsas de 
estudo e melhorar continuamente as condições materiais do corpo docente. 

3. Os estados-partes no presente Pacto comprometem-se a respeitar a liberdade dos 
pais - e, quando for o caso, dos tutores legais - de escolher para seus filhos escolas 
distintas daquelas criadas pelas autoridades públicas, sempre que atendam aos 
padrões mínimos de ensino prescritos ou aprovados pelo estado, e de fazer com que 
seus filhos venham a receber educação religiosa ou moral que esteja de acordo com 
suas próprias convicções. 

4. Nenhuma das disposições do presente artigo poderá ser interpretada no sentido 
de restringir a liberdade de indivíduos e de entidades de criar e dirigir instituições de 
ensino, desde que respeitados os princípios enunciados no § 1o do presente artigo e 
que essas instituições observem os padrões mínimos prescritos pelo estado. 

Art. 14 - Todo estado-parte no presente Pacto que, no momento em que se tornar 
parte, ainda não tenha garan-tido em seu próprio território ou território sob a sua 
jurisdição a obrigatoriedade ou a gratuidade da educação primária, compromete-se a 
elaborar e a adotar, dentro de um prazo de dois anos, um plano 

de ação detalhado, destinado à implementação progressiva, dentro de um mínimo 
razoável de anos estabelecido no próprio plano, do princípio da educação primária 
obrigatória e gratuita para todos. 

Art. 15 - 1. Os estados-partes no presente Pacto reconhecem a cada indivíduo o 
direito de: 

a) Participar da vida cultural; 

b) Desfrutar o progresso científico e suas aplicações; 

c) Beneficiar-se da proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de toda a 
produção científica, literária ou artística de que seja autor. 

2. As medidas que os estados-partes no presente Pacto deverão adotar com a 
finalidade de assegurar o pleno exercício desse direito incluirão aquelas necessárias 
à conservação, ao desenvolvimento e à difusão da ciência e da cultura. 

3. Os estados-partes no presente Pacto comprometem-se a respeitar a liberdade 
indispensável à pesquisa científica e à atividade criadora. 

4. Os estados-partes no presente Pacto reconhecem os benefícios que derivam do 
fomento e do desenvolvimento da cooperação e das relações internacionais no 
domínio da ciência e da cultura. 

PARTE IV 
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Art. 16 - 1. Os estados-partes no presente Pacto comprometem-se a apresentar, de 
acordo com as disposições da presente parte do Pacto, relatórios sobre as medidas 
que tenham adotado e sobre o progresso realizado, com o objetivo de assegurar a 
observância dos direitos reconhecidos no Pacto. 

2. a) Todos os relatórios deverão ser encaminhados ao Secretário-Geral da 
Organização das Nações Unidas, o qual enviará cópias deles ao Conselho 
Econômico e Social, para exame de acordo com as disposições do presente Pacto. 

b) O Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas encaminhará também às 
agências espe-cializadas cópias dos relatórios - ou de todas as partes pertinentes 
dos mesmos - enviados pelos estados-partes no presente Pacto que sejam 
igualmente membros das referidas agências especializadas, na medida em que os 
relatórios, ou parte deles, guardem relação com questões que sejam da competência 
de tais agências, nos termos de seus respectivos instrumentos constitutivos. 

Art. 17 - 1. Os estados-partes no presente Pacto apresentarão seus relatórios por 
etapas, segundo um programa a ser estabelecido pelo Conselho Econômico e 
Social, no prazo de um ano a contar da data da entrada em vigor do presente Pacto, 
após consulta aos estados-partes e às agências especializadas interessadas. 

2. Os relatórios poderão indicar os fatores e as dificuldades que prejudiquem o pleno 
cumprimento das obrigações previstas no presente Pacto. 

3. Caso as informações pertinentes já tenham sido encaminhadas à Organização 
das Nações Unidas ou 

a uma agência especializada por um Estado-parte, não será necessário reproduzir 
as referidas informações, sendo suficiente uma referência precisa às mesmas. 

Art. 18 - Em virtude das responsabilidades que lhes são conferidas; pela Carta das 
Nações Unidas, no domínio dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, o 
Conselho Econômico e Social poderá concluir acordos com as agências 
especializadas sobre a apresentação, por estas, de relatórios relativos aos 
progressos realizados quanto ao cumprimento das disposições do presente Pacto 
que correspondam ao seu campo de atividades. Os relatórios poderão incluir dados 
sobre as decisões e recomendações, referentes ao cumprimento das disposições do 
presente Pacto, adotadas pelos órgãos competentes das agências especializadas. 

Art. 19 - O Conselho Econômico e Social poderá encaminhar à Comissão de Direitos 
Humanos, para fins de estudo e de recomendação de ordem geral, ou para 
informação, caso julgue apropriado, os relatórios concernentes aos direitos humanos 
que apresentarem os estados, nos termos dos arts. 16 e 17, e aqueles concernentes 
aos direitos humanos que apresentarem as agências especializadas, nos termos do 
art. 18. 

Art. 20 - Os estados-partes neste Pacto e as agências especializadas interessadas 
poderão encaminhar ao Con-selho Econômico e Social comentários sobre qualquer 
recomendação de ordem geral, feita em virtude do art. 19, ou sobre qualquer 
referência a uma recomendação de ordem geral que venha a constar de relatório da 
Comissão de Direitos Humanos ou de qualquer documento mencionado no referido 
relatório. 

Art. 21 - O Conselho Econômico e Social poderá apresentar ocasionalmente à 
Assembléia Geral relatórios que contenham recomendações de caráter geral, bem 
como resumo das informações recebidas dos estados-partes no presente Pacto e 
das agências especializadas, sobre as medidas adotadas e o progresso realizado 
com a finalidade de assegurar a observância geral dos direitos reconhecidos no 
presente Pacto. 

Art. 22 - O Conselho Econômico e Social poderá levar ao conhecimento de outros 
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órgãos da Organização das Nações Unidas, de seus órgãos subsidiários e das 
agências especializadas interessadas, às quais incumba a prestação de assistência 
técnica, quaisquer questões suscitadas nos relatórios mencionados nesta parte do 
presente Pacto, que possam ajudar essas entidades a pronunciar-se, cada uma 
dentro de sua esfera de competência, sobre a conveniência de medidas 
internacionais que possam contribuir para a implementação efetiva e progressiva do 
presente Pacto. 

Art. 23 - Os estados-partes no presente Pacto concordam em que as medidas de 
ordem internacional, destinadas a tornar efetivos os direitos reconhecidos no referido 
Pacto, incluem, sobretudo, a conclusão de convenções, a adoção de 
recomendações, a prestação de assistência técnica e a organização, em conjunto 
com os governos interessados, e no intuito de efetuar consultas e realizar estudos, 
de reuniões regionais e de reuniões técnicas. 

Art. 24 - Nenhuma das disposições do presente Pacto poderá ser interpretada em 
detrimento das disposições da Carta das Nações Unidas ou das constituições das 
agências especializadas, as quais definem as responsabilidades respectivas dos 
diversos órgãos da Organização das Nações Unidas e agências especializadas, 
relativamente às matérias tratadas no presente Pacto. 

Art. 25 - Nenhuma das disposições do presente Pacto poderá ser interpretada em 
detrimento do direito inerente a todos os povos de desfrutar e utilizar plena e 
livremente suas riquezas e seus recursos naturais. 

PARTE V 

Art. 26 - 1. O presente Pacto está aberto à assinatura de todos os estados-membros 
da Organização das Nações Unidas ou membros de qualquer de suas agências 
especializadas, de todo estado-parte no Estatuto da Corte Internacional de Justiça, 
bem como de qualquer outro estado convidado pela Assembléia Geral das Nações 
Unidas a tomar-se parte no presente Pacto. 

2. O presente Pacto está sujeito à ratificação. Os instrumentos de ratificação serão 
depositados junto ao Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas. 

3. O presente Pacto está aberto à adesão de qualquer dos estados mencionados no 
§ 1o do presente artigo. 

4. Far-se-á a adesão mediante depósito do instrumento de adesão junto ao 
Secretário-Geral das Nações Unidas. 

5. O Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas informará a todos os 
estados que hajam assinado o presente Pacto, ou a ele aderido, do depósito de cada 
instrumento de ratificação ou adesão. 

Art. 27 - 1. O presente Pacto entrará em vigor três meses após a data do depósito, 
junto ao Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas, do trigésimo quinto 
instrumento de ratificação ou adesão. 

2. Para os estados que vierem a ratificar o presente Pacto ou a ele aderir após o 
depósito do trigésimo quinto instrumento de ratificação ou adesão, o presente Pacto 
entrará em vigor três meses após a data do depósito, pelo estado em questão, de 
seu instrumento de ratificação ou adesão. 

Art. 28 - Aplicar-se-ão as disposições do presente Pacto, sem qualquer limitação ou 
exceção, a todas as unidades constitutivas dos estados federativos. 

Art. 29 - 1. Qualquer estado-parte no presente Pacto poderá propor emendas e 
depositá-las junto ao Secretário- Geral da Organização das Nações Unidas. O 
Secretário-Geral comunicará todas as propostas de emendas aos estados-partes no 
presente Pacto, pedindo-lhes que o notifiquem se desejarem que se convoque uma 
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conferência dos estados-partes, destinada a examinar as propostas e submetê-las a 
votação. Se pelo menos um terço dos estados-partes se manifestar a favor da 
referida convocação, o Secretário-Geral convocará a conferência sob os auspícios 
da Organização das Nações Unidas. Qualquer emenda adotada pela maioria dos 
estados-partes presentes e votantes na conferência será submetida à aprovação da 
Assembléia Geral das Nações Unidas. 

2. Tais emendas entrarão em vigor quando aprovadas pela Assembléia Geral das 
Nações Unidas e aceitas, em conformidade com seus respectivos procedimentos 
constitucionais, por uma maioria de dois terços dos estados-partes no presente 
Pacto. 

3. Ao entrarem em vigor, tais emendas serão obrigatórias para os estados-partes 
que as aceitaram, ao passo que os demais estados-partes permanecem obrigados 
pelas disposições do presente Pacto e pelas emendas anteriores por eles aceitas. 

Art. 30 - Independentemente das notificações previstas no § 5o do art. 26, o 
Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas comunicará a todos os estados 
mencionados no § 1o do referido artigo: 

a) As assinaturas, ratificações e adesões recebidas em conformidade com o art. 26; 

b) A data da entrada em vigor do Pacto, nos termos do art. 27, e a data de entrada 
em vigor de quaisquer emendas, nos termos do art. 29. 

Art. 31 - 1. O presente Pacto, cujos textos em chinês, espanhol, francês, inglês e 
russo são igualmente autênticos, será depositado nos arquivos da Organização das 
Nações Unidas. 

2. O Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas encaminhará cópias 
autenticadas do presente Pacto a todos os estados mencionados no art. 26. 
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CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 
(PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA) 

Preâmbulo 

Os estados americanos signatários da presente Convenção, 

Reafirmando seu propósito de consolidar neste Continente, dentro do quadro das 
instituições democráticas, um regime de liberdade pessoal e de justiça social, 
fundado no respeito dos direitos humanos essenciais; 

Reconhecendo que os direitos essenciais da pessoa humana não derivam do fato de 
ser ela nacional de determinado estado, mas sim do fato de ter como fundamento os 
atributos da pessoa humana, razão por que justificam uma proteção internacional, de 
natureza convencional, coadjuvante ou complementar da que oferece o direito 
interno dos estados americanos; 

Considerando que esses princípios foram consagrados na Carta da Organização dos 
Estados Americanos, na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e 
na Declaração Universal dos Direitos do Homem, e que foram reafirmados e 
desenvolvidos em outros instrumentos internacionais, tanto de âmbito mundial como 
regional; 

Reiterando que, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, só 
pode ser realizado o ideal do ser humano livre, isento do temor e da miséria, se 
forem criadas condições que permitam a cada pessoa gozar dos seus direitos 
econômicos, sociais e culturais, bem como dos seus direitos civis e políticos; e 

Considerando que a Terceira Conferência Interamericana Extraordinária (Buenos 
Aires, 1967) aprovou a incorporação à própria Carta da Organização de normas mais 
amplas sobre os direitos econômicos, sociais e educacionais e resolveu que uma 
Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos determinasse a estrutura, 
competência e processo dos órgãos encarregados dessa matéria; convieram no 
seguinte: 

PARTE I 

DEVERES DOS ESTADOS E DIREITOS PROTEGIDOS 

Capítulo I 

Enumeração dos Deveres 

Art. 1o - Obrigação de respeitar os direitos 

1. Os estados-partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar os direitos e 
liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa 
que esteja sujeita à sua jurisdição, sem 

discriminação alguma, por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões 
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políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, posição 
econômica, nascimento ou qualquer outra condição social. 

2. Para efeitos desta Convenção, pessoa é todo ser humano.

Art. 2o - Dever de adotar disposições de direito interno 

Se o exercício dos direitos e liberdades mencionados no art. 1o ainda não estiver 
garantido por disposições legislativas ou de outra natureza, os Estados-partes 
comprometem-se a adotar, de acordo com as suas normas constitucionais e com as 
disposições desta Convenção, as medidas legislativas ou de outra natureza que 
forem necessárias para tornar efetivos tais direitos e liberdades. 

Capítulo II 

Direitos Civis e Políticos 

Art. 3o - Direito ao reconhecimento da personalidade jurídica 

Toda pessoa tem direito ao reconhecimento de sua personalidade jurídica. 

Art. 4o - Direito à vida 

1. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser 
protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser 
privado da vida arbitrariamente.
2. Nos países que não houverem abolido a pena de morte, esta só poderá ser 
imposta pelos delitos mais graves, em cumprimento de sentença final de tribunal 
competente e em conformidade com a lei que estabeleça tal pena, promulgada antes 
de haver o delito ter sido cometido. Tampouco se estenderá sua aplicação a delitos 
aos quais não se aplique atualmente. 

3. Não se pode restabelecer a pena de morte nos estados que a hajam abolido. 

4. Em nenhum caso pode a pena de morte ser aplicada a delitos políticos, nem a 
delitos comuns conexos com delitos políticos. 

5. Não se deve impor a pena de morte a pessoa que, no momento da perpetração do 
delito, for menor de dezoito anos, ou maior de setenta, nem aplicá-la a mulher em 
estado de gravidez. 

6. Toda pessoa condenada à morte tem direito a solicitar anistia, indulto ou 
comutação da pena, os quais podem ser concedidos em todos os casos. Não se 
pode executar a pena de morte enquanto o pedido estiver pendente de decisão ante 
a autoridade competente. 

Art. 5o - Direito à integridade pessoal 

1. Toda pessoa tem direito a que se respeite sua integridade física, psíquica e moral. 

2. Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, desumanos 
ou degradantes. Toda pessoa privada de liberdade deve ser tratada com o devido 
respeito à dignidade inerente ao ser humano. 

3. A pena não pode passar da pessoa do delinqüente. 

4. Os processados devem ficar separados dos condenados, salvo em circunstâncias 
excepcionais, e devem ser submetidos a tratamento adequado à sua condição de 
pessoas não condenadas. 
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5. Os menores, quando puderem ser processados, devem ser separados dos adultos 
e conduzidos a tribunal especializado, com a maior rapidez possível, para seu 
tratamento. 

6. As penas privativas de liberdade devem ter por finalidade essencial a reforma e a 
readaptação social dos condenados. 

Art. 6o - Proibição da escravidão e da servidão 

1. Ninguém poderá ser submetido à escravidão ou servidão, e tanto estas como o 
tráfico de escravos e o tráfico de mulheres são proibidos em todas as suas formas. 

2. Ninguém deve ser constrangido a executar trabalho forçado ou obrigatório. Nos 
países em que se prescreve, para certos delitos, pena privativa de liberdade 
acompanhada de trabalhos forçados, esta disposição não pode ser interpretada no 
sentido de proibir o cumprimento da dita pena, imposta por um juiz ou tribunal 
competente. O trabalho forçado não deve afetar a dignidade, nem a capacidade 
física e intelectual do recluso. 

3. Não constituem trabalhos forçados ou obrigatórios para os efeitos deste artigo: 

a) os trabalhos ou serviços normalmente exigidos de pessoa reclusa em 
cumprimento de sentença ou resolução formal expedida pela autoridade judiciária 
competente. Tais trabalhos ou serviços devem ser executados sob a vigilância e 
controle das autoridades públicas, e os indivíduos que os executarem não devem ser 
postos à disposição de particulares, companhias ou pessoas jurídicas de caráter 
privado; 

b) serviço militar e, nos países em que se admite a isenção por motivo de 
consciência, qualquer serviço nacional que a lei estabelecer em lugar daquele; 

c) o serviço exigido em casos de perigo ou de calamidade que ameacem a existência 
ou o bem-estar da comunidade; 

d) o trabalho ou serviço que faça parte das obrigações cívicas normais. 

Art. 7o - Direito à liberdade pessoal 

1. Toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança pessoais. 

2. Ninguém pode ser privado de sua liberdade física, salvo pelas causas e nas 
condições previamente fixadas pelas Constituições políticas dos estados-partes ou 
pelas leis de acordo com elas promulgadas. 

3. Ninguém pode ser submetido à detenção ou encarceramento arbitrários. 

4. Toda pessoa detida ou retida deve ser informada das razões da detenção e 
notificada, sem demora, da acusação ou das acusações formuladas contra ela. 

5. Toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença 
de um juiz ou outra autoridade permitida por lei a exercer funções judiciais e tem o 
direito de ser julgada em prazo razoável ou de ser posta em liberdade, sem prejuízo 
de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que 
assegurem o seu comparecimento em juízo. 

6. Toda pessoa privada da liberdade tem direito a recorrer a um juiz ou tribunal 
competente, a fim de que este decida, sem demora, sobre a legalidade de sua prisão 
ou detenção e ordene sua soltura, se a prisão ou a detenção forem ilegais. Nos 
estados-partes cujas leis prevêem que toda pessoa que se vir ameaçada de ser 
privada de sua liberdade tem direito a recorrer a um juiz ou tribunal competente, a 
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fim de que este decida sobre a legalidade de tal ameaça, tal recurso não pode ser 
restringido nem abolido. O recurso pode ser interposto pela própria pessoa ou por 
outra pessoa. 

7. Ninguém deve ser detido por dívidas. Este princípio não limita os mandados de 
autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de 
obrigação alimentar. 

Art. 8o - Garantias judiciais 

1. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um 
prazo razoável, por um juiz ou Tribunal competente, independente e imparcial, 
estabelecido anteriormente por lei, na 

apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou na determinação de 
seus direitos e obrigações de caráter civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra 
natureza. 

2. Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência, 
enquanto não for legalmente comprovada sua culpa. Durante o processo, toda 
pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas: 

a) direito do acusado de ser assistido gratuitamente por um tradutor ou intérprete, 
caso não compreenda ou não fale a língua do juízo ou tribunal; 

b) comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação formulada; 

c) concessão ao acusado do tempo e dos meios necessários à preparação de sua 
defesa; 

d) direito do acusado de defender-se pessoalmente ou de ser assistido por um 
defensor de sua escolha e de comunicar-se, livremente e em particular, com seu 
defensor; 

e) direito irrenunciável de ser assistido por um defensor proporcionado pelo Estado, 
remunerado ou não, segundo a legislação interna, se o acusado não se defender ele 
próprio, nem nomear defensor dentro do prazo estabelecido pela lei; 

f) direito da defesa de inquirir as testemunhas presentes no Tribunal e de obter o 
comparecimento, como testemunhas ou peritos, de outras pessoas que possam 
lançar luz sobre os fatos; 

g) direito de não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a confessar-se culpada; 
e 

h) direito de recorrer da sentença a juiz ou tribunal superior. 

3. A confissão do acusado só é válida se feita sem coação de nenhuma natureza. 

4. O acusado absolvido por sentença transitada em julgado não poderá ser 
submetido a novo processo pelos mesmos fatos. 

5. O processo penal deve ser público, salvo no que for necessário para preservar os 
interesses da justiça. 

Art. 9o - Princípio da legalidade e da retroatividade 

Ninguém poderá ser condenado por atos ou omissões que, no momento em que 
foram cometidos, não constituam delito, de acordo com o direito aplicável. Tampouco 
poder-se-á impor pena mais grave do que a aplicável no momento da ocorrência do 
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delito. Se, depois de perpetrado o delito, a lei estipular a imposição de pena mais 
leve, o delinqüente deverá dela beneficiar-se. 

Art. 10 - Direito à indenização 

Toda pessoa tem direito de ser indenizada conforme a lei, no caso de haver sido 
condenada em sentença transitada em julgado, por erro judiciário. 

Art. 11 - Proteção da honra e da dignidade 

1. Toda pessoa tem direito ao respeito da sua honra e ao reconhecimento de sua 
dignidade. 

2. Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida 
privada, em sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de 
ofensas ilegais à sua honra ou reputação. 

3. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais ingerências ou tais ofensas. 

Art. 12 - Liberdade de consciência e de religião 

1. Toda pessoa tem direito à liberdade de consciência e de religião. Esse direito 
implica a liberdade de conservar sua religião ou suas crenças, ou de mudar de 
religião ou de crenças, bem como a liberdade de professar e divulgar sua religião ou 
suas crenças, individual ou coletivamente, tanto em público como em privado. 

2. Ninguém pode ser submetido a medidas restritivas que possam limitar sua 
liberdade de conservar sua religião ou suas crenças, ou de mudar de religião ou de 
crenças. 

3. A liberdade de manifestar a própria religião e as próprias crenças está sujeita 
apenas às limitações previstas em lei e que se façam necessárias para proteger a 
segurança, a ordem, a saúde ou a moral públicas ou os direitos e as liberdades das 
demais pessoas. 

4. Os pais e, quando for o caso, os tutores, têm direito a que seus filhos e pupilos 
recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias 
convicções. 

Art. 13 - Liberdade de pensamento e de expressão 

1. Toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse 
direito inclui a liberdade de procurar, receber e difundir informações e idéias de 
qualquer natureza, sem considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou 
em forma impressa ou artística ou por qualquer meio de sua escolha. 

2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito à 
censura prévia, mas as responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente 
previstas em lei e que se façam necessárias para assegurar: 

a) o respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas; 

b) a proteção da segurança nacional, da ordem pública ou da saúde ou da moral 
públicas. 

3. Não se pode restringir o direito de expressão por vias e meios indiretos, tais como 
o abuso de controles oficiais ou particulares de papel de imprensa, de freqüências 
radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos usados na difusão de informação, 
nem por quaisquer outros meios destinados a obstar a comunicação e a circulação 
de idéias e opiniões. 
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4. A lei pode submeter os espetáculos públicos à censura prévia, com o objetivo 
exclusivo de regular o acesso a eles, para proteção moral da infância e da 
adolescência, sem prejuízo do disposto no inciso 2. 

5. A lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia ao 
ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitamento à discriminação, à 
hostilidade, ao crime ou à violência. 

Art. 14 - Direito de retificação ou resposta 

1. Toda pessoa, atingida por informações inexatas ou ofensivas emitidas em seu 
prejuízo por meios de difusão legalmente regulamentados e que se dirijam ao público 
em geral, tem direito a fazer, pelo mesmo órgão de difusão, sua retificação ou 
resposta, nas condições que estabeleça a lei. 

2. Em nenhum caso a retificação ou a resposta eximirão das outras 
responsabilidades legais em que se houver incorrido. 

3- Para a efetiva proteção da honra e da reputação, toda publicação ou empresa 
jornalística, cinema-tográfica, de rádio ou televisão, deve ter uma pessoa 
responsável, que não seja protegida por imunidades, nem goze de foro especial. 

Art. 15 - Direito de reunião 

É reconhecido o direito de reunião pacífica e sem armas. O exercício desse direito só 
pode estar sujeito às restrições previstas em lei e que se façam necessárias, em 
uma sociedade democrática, ao interesse da segurança nacional, da segurança ou 
ordem públicas, ou para proteger a saúde ou a moral públicas ou os direitos e as 
liberdades das demais pessoas. 

Art. 16 - Liberdade de associação 

1. Todas as pessoas têm o direito de associar-se livremente com fins ideológicos, 
religiosos, políticos, econômicos, trabalhistas, sociais, culturais, desportivos ou de 
qualquer outra natureza. 

2. O exercício desse direito só pode estar sujeito às restrições previstas em lei e que 
se façam necessárias, em uma sociedade democrática, ao interesse da segurança 
nacional, da segurança e da ordem públicas, ou para proteger a saúde ou a moral 
públicas ou os direitos e as liberdades das demais pessoas. 

3. O presente artigo não impede a imposição de restrições legais, e mesmo a 
privação do exercício do direito de associação, aos membros das forças armadas e 
da polícia. 

Art. 17 - Proteção da família 

1. A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e deve ser protegida pela 
sociedade e pelo Estado. 

2. É reconhecido o direito do homem e da mulher de contraírem casamento e de 
constituírem uma família, se tiverem a idade e as condições para isso exigidas pelas 
leis internas, na medida em que não afetem estas o princípio da não-discriminação 
estabelecido nesta Convenção. 

3. O casamento não pode ser celebrado sem o consentimento livre e pleno dos 
contraentes. 

4. Os estados-partes devem adotar as medidas apropriadas para assegurar a 
igualdade de direitos 
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e a adequada equivalência de responsabilidades dos cônjuges quanto ao 
casamento, durante 

o mesmo e por ocasião de sua dissolução. Em caso de dissolução, serão adotadas 
as disposições que assegurem a proteção necessária aos filhos, com base 
unicamente no interesse e conveniência dos mesmos. 

5. A lei deve reconhecer iguais direitos tanto aos filhos nascidos fora do casamento, 
como aos nascidos dentro do casamento. 

Art. 18 - Direito ao nome 

Toda pessoa tem direito a um prenome e aos nomes de seus pais ou ao de um 
destes. A lei deve regular a forma de assegurar a todos esse direito, mediante 
nomes fictícios, se for necessário. 

Art. 19 - Direitos da criança
Toda criança terá direito às medidas de proteção que a sua condição de menor 
requer, por parte da sua família, da sociedade e do Estado. 

Art. 20 - Direito à nacionalidade 

1. Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade. 

2. Toda pessoa tem direito à nacionalidade do Estado em cujo território houver 
nascido, se não tiver direito a outra. 

3. A ninguém se deve privar arbitrariamente de sua nacionalidade, nem do direito de 
mudá-la. 

Art. 21 - Direito à propriedade privada 

1. Toda pessoa tem direito ao uso e gozo de seus bens. A lei pode subordinar esse 
uso e gozo ao interesse social. 

2. Nenhuma pessoa pode ser privada de seus bens, salvo mediante o pagamento de 
indenização justa, por motivo de utilidade pública ou de interesse social, nos casos e 
na forma estabelecidos pela lei. 

3. Tanto a usura, como qualquer outra forma de exploração do homem pelo homem, 
devem ser reprimidas pela lei. 

Art. 22 - Direito de circulação e de residência 

1. Toda pessoa que se encontre legalmente no território de um Estado tem o direito 
de nele livremente circular e de nele residir, em conformidade com as disposições 
legais. 

2. Toda pessoa terá o direito de sair livremente de qualquer país, inclusive de seu 
próprio país. 

3. O exercício dos direitos supracitados não pode ser restringido, senão em virtude 
de lei, na medida indispensável, em uma sociedade democrática, para prevenir 
infrações penais ou para proteger 

a segurança nacional, a segurança ou a ordem públicas, a moral ou a saúde 
públicas, ou os direitos 
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e liberdades das demais pessoas. 

4. O exercício dos direitos reconhecidos no inciso 1 pode também ser restringido 
pela lei, em zonas determinadas, por motivo de interesse público. 

5. Ninguém pode ser expulso do território do Estado do qual for nacional e nem ser 
privado do direito de nele entrar. 

6. O estrangeiro que se encontre legalmente no território de um estado-parte na 
presente Convenção só poderá dele ser expulso em decorrência de decisão adotada 
em conformidade com a lei. 

7. Toda pessoa tem o direito de buscar e receber asilo em território estrangeiro, em 
caso de perseguição por delitos políticos ou comuns, conexos com delitos políticos, 
de acordo com a legislação de cada estado e com as Convenções internacionais. 

8. Em nenhum caso o estrangeiro pode ser expulso ou entregue a outro país, seja ou 
não de origem, onde seu direito à vida ou à liberdade pessoal esteja em risco de 
violação em virtude de sua raça, nacionalidade, religião, condição social ou de suas 
opiniões políticas. 

9. É proibida a expulsão coletiva de estrangeiros. 

Art. 23 - Direitos políticos 

1. Todos os cidadãos devem gozar dos seguintes direitos e oportunidades: 

a) de participar da condução dos assuntos públicos, diretamente ou por meio de 
representantes livremente eleitos; 

b) de votar e ser eleito em eleições periódicas, autênticas, realizadas por sufrágio 
universal e igualitário 

e por voto secreto, que garantam a livre expressão da vontade dos eleitores; e 

c) de ter acesso, em condições gerais de igualdade, às funções públicas de seu país. 

2. A lei pode regular o exercício dos direitos e oportunidades, a que se refere o inciso 
anterior, exclusivamente por motivo de idade, nacionalidade, residência, idioma, 
instrução, capacidade civil ou mental ou condenação, por juiz competente, em 
processo penal. 

Art. 24 - Igualdade perante a lei 

Todas as pessoas são iguais perante a lei. Por conseguinte, têm direito, sem 
discriminação alguma, à igual proteção da lei. 

Art. 25 - Proteção judicial 

1. Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido ou a qualquer outro 
recurso efetivo, perante os juizes ou tribunais competentes, que a proteja contra atos 
que violem seus direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição, pela lei ou 
pela presente Convenção, mesmo quando tal violação seja cometida por pessoas 
que estejam atuando no exercício de suas funções oficiais. 

2. Os estados-partes comprometem-se: 

a) a assegurar que a autoridade competente prevista pelo sistema legal do Estado 
decida sobre os direitos de toda pessoa que interpuser tal recurso; 
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b) a desenvolver as possibilidades de recurso judicial; e 

c) a assegurar o cumprimento, pelas autoridades competentes, de toda decisão em 
que se tenha considerado procedente o recurso. 

Capítulo III 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

Art. 26 - Desenvolvimento progressivo 

Os estados-partes comprometem-se a adotar as providências, tanto no âmbito 
interno, como mediante cooperação internacional, especialmente econômica e 
técnica, a fim de conseguir progressivamente a plena efetividade dos direitos que 
decorrem das normas econômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura, 
constantes da Carta da Organização dos Estados Americanos, reformada pelo 
Protocolo de Buenos Aires, na medida dos recursos disponíveis, por via legislativa 
ou por outros meios apropriados. 

Capítulo IV 

Suspensão de Garantias, Interpretação e Aplicação 

Art. 27 - Suspensão de garantias
1. Em caso de guerra, de perigo público ou de outra emergência que ameace a 
independência ou segurança do estado-parte, este poderá adotar as disposições 
que, na medida e pelo tempo estritamente limitados às exigências da situação, 
suspendam as obrigações contraídas em virtude desta Convenção, desde que tais 
disposições não sejam incompatíveis com as demais obrigações que lhe impõe o 
Direito Internacional e não encerrem discriminação alguma fundada em motivos de 
raça, cor, sexo, idioma, religião ou origem social. 

2. A disposição precedente não autoriza a suspensão dos direitos determinados nos 
seguintes arts.: 3 (direito ao reconhecimento da personalidade jurídica), 4 (direito à 
vida), 5 (direito à integridade pessoal), 6 (proibição da escravidão e da servidão), 9 
(princípio da legalidade e da retroatividade), 12 (liberdade de consciência e religião), 
17 (proteção da família), 18 (direito ao nome), 19 (direitos da criança), 20 (direito à 
nacionalidade) e 23 (direitos políticos), nem das garantias indispensáveis para a 
proteção de tais direitos. 

3. Todo estado-parte no presente Pacto, que fizer uso do direito de suspensão, 
deverá comunicar imediatamente aos outros Estados-partes na presente Convenção, 
por intermédio do Secretário-Geral da Organização dos Estados Americanos, as 
disposições cuja aplicação haja suspendido, os motivos determinantes da suspensão 
e a data em que haja dado por terminada tal suspensão. 

1. Quando se tratar de um estado-parte constituído como estado federal, o governo 
nacional do aludido estado-parte cumprirá todas as disposições da presente 
Convenção, relacionadas com as matérias sobre as quais exerce competência 
legislativa e judicial.
2. No tocante às disposições relativas às matérias que correspondem à competência 
das entidades componentes da federação, o governo nacional deve tomar, 
imediatamente, as medidas pertinentes, em conformidade com sua Constituição e 
com suas leis, a fim de que as autoridades competentes das referidas entidades 
possam adotar as disposições cabíveis para o cumprimento desta Convenção. 

3. Quando dois ou mais estados-partes decidirem constituir entre eles uma 
federação ou outro tipo de associação, diligenciarão no sentido de que o pacto 
comunitário respectivo contenha as disposições necessárias para que continuem 
sendo efetivas no novo estado, assim organizado, as normas da presente 
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Convenção. 

Art. 29 - Normas de interpretação 

Nenhuma disposição da presente Convenção pode ser interpretada no sentido de: 

a) permitir a qualquer dos Estados-partes, grupo ou indivíduo, suprimir o gozo e o 
exercício dos direitos e liberdades reconhecidos na Convenção ou limitá-los em 
maior medida do que a prevista nela; 

b) limitar o gozo e exercício de qualquer direito ou liberdade que possam ser 
reconhecidos em virtude de leis de qualquer dos estados-partes ou em virtude de 
Convenções em que seja parte um dos referidos estados; 

c) excluir outros direitos e garantias que são inerentes ao ser humano ou que 
decorrem da forma democrática representativa de governo; 

d) excluir ou limitar o efeito que possam produzir a Declaração Americana dos 
Direitos e Deveres do Homem e outros atos internacionais da mesma natureza. 

Art. 30 - Alcance das restrições 

As restrições permitidas, de acordo com esta Convenção, ao gozo e exercício dos 
direitos e liberdades nela reconhecidos, não podem ser aplicadas senão de acordo 
com leis que forem promulgadas por motivo de interesse geral e com o propósito 
para o qual houverem sido estabelecidas. 

Art. 31 - Reconhecimento de outros direitos poderão ser incluídos no regime de 
proteção desta Convenção, outros direitos e liberdades que forem reconhecidos de 
acordo com os processos estabelecidos nos arts. 69 e 70. 

Capítulo V 

Deveres das Pessoas 

Art. 32 - Correlação entre deveres e direitos 

1. Toda pessoa tem deveres para com a família, a comunidade e a humanidade. 

2. Os direitos de cada pessoa são limitados pelos direitos dos demais, pela 
segurança de todos e pelas justas exigências do bem comum, em uma sociedade 
democrática. 

PARTE II 

MEIOS DE PROTEÇÃO 

Capítulo VI 

Órgãos Competentes

Art. 33 - São competentes para conhecer de assuntos relacionados com o 
cumprimento dos compromissos assumidos pelos estados-partes nesta Convenção: 

a) a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, doravante denominada a 
Comissão; e 

b) a Corte Interamericana de Direitos Humanos, doravante denominada a Corte. 
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Capítulo VII 

Comissão Interamericana De Direitos Humanos

Seção 1 

Organização

Art. 34 - A Comissão Interamericana de Direitos Humanos compor-se-á de sete 
membros, que deverão ser pessoas de alta autoridade moral e de reconhecido saber 
em matéria de direitos humanos. 

Art. 35 - A Comissão representa todos os Membros da Organização dos Estados 
Americanos. 

Art. 36 - 1. Os membros da Comissão serão eleitos a título pessoal, pela Assembléia 
Geral da Organização, a partir de uma lista de candidatos propostos pelos governos 
dos estados-membros. 

2. Cada um dos referidos governos pode propor até três candidatos nacionais do 
estado que os propuser ou de qualquer outro estado-membro da Organização dos 
Estados Americanos. Quando for proposta uma lista de três candidatos, pelo menos 
um deles deverá ser nacional de estado diferente do proponente.

Art. 37 - 1. Os membros da Comissão serão eleitos por quatro anos e só poderão ser 
reeleitos uma vez, porém o mandato de três dos membros designados na primeira 
eleição expirará ao cabo de dois anos. Logo depois da referida eleição, serão 
determinados por sorteio, na Assembléia Geral, os nomes desses três membros. 

2. Não pode fazer parte da Comissão mais de um nacional de um mesmo país. 

Art. 38 - As vagas que ocorrerem na Comissão, que não se devam à expiração 
normal do mandato, serão preen-chidas pelo Conselho Permanente da Organização, 
de acordo com o que dispuser o Estatuto da Comissão. 

Art. 39 - A Comissão elaborará seu estatuto e submetê-lo-á à aprovação da 
Assembléia Geral e expedirá seu pró-prio Regulamento. 

Art. 40 - Os serviços da Secretaria da Comissão devem ser desempenhados pela 
unidade funcional especializada que faz parte da Secretaria-Geral da Organização e 
deve dispor dos recursos necessários para cumprir as tarefas que lhe forem 
confiadas pela Comissão. 

Seção 2 

Funções 

Art. 41 - A Comissão tem a função principal de promover a observância e a defesa 
dos direitos humanos e, no exercício de seu mandato, tem as seguintes funções e 
atribuições: 

a) estimular a consciência dos direitos humanos nos povos da América; 

b) formular recomendações aos governos dos estados-membros, quando considerar 
conveniente, no sentido de que adotem medidas progressivas em prol dos direitos 
humanos no âmbito de suas leis internas e seus preceitos constitucionais, bem como 
disposições apropriadas para promover o devido respeito a esses direitos; 

c) preparar estudos ou relatórios que considerar convenientes para o desempenho 
de suas funções; 
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d) solicitar aos governos dos estados-membros que lhe proporcionem informações 
sobre as medidas que adotarem em matéria de direitos humanos; 

e) atender às consultas que, por meio da Secretaria-Geral da Organização dos 
Estados Americanos, lhe formularem os estados-membros sobre questões 
relacionadas com os direitos humanos e, dentro de suas possibilidades, prestar-lhes 
o assessoramento que lhes solicitarem; 

f) atuar com respeito às petições e outras comunicações, no exercício de sua 
autoridade, de conformidade com o disposto nos arts. 44 a 51 desta Convenção;e 

g) apresentar um relatório anual à Assembléia Geral da Organização dos Estados 
Americanos.

Art. 42 - Os estados-partes devem submeter à Comissão cópia dos relatórios e 
estudos que, em seus respectivos campos, submetem anualmente às Comissões 
Executivas do Conselho Interamericano Econômico 

e Social e do Conselho Interamericano de Educação, Ciência e Cultura, a fim de que 
aquela zele para que se promovam os direitos decorrentes das normas econômicas, 
sociais e sobre educação, ciência 

e cultura, constantes da Carta da Organização dos Estados Americanos, reformada 
pelo Protocolo de Buenos Aires. 

Art. 43 - Os estados-partes obrigam-se a proporcionar à Comissão as informações 
que esta lhes solicitar sobre 

a maneira pela qual seu direito interno assegura a aplicação efetiva de quaisquer 
disposições desta Convenção. 

Seção 3 

Competência 

Art. 44 - Qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou entidade não-governamental 
legalmente reconhecida em um ou mais estados-membros da Organização, pode 
apresentar à Comissão petições que contenham denúncias ou queixas de violação 
desta Convenção por um Estado-parte. 

Art. 45 - 1. Todo estado-parte pode, no momento do depósito do seu instrumento de 
ratificação desta Convenção, ou de adesão a ela, ou em qualquer momento 
posterior, declarar que reconhece a competência da Comissão para receber e 
examinar as comunicações em que um Estado-parte alegue haver outro estado-parte 
incorrido em violações dos direitos humanos estabelecidos nesta Convenção. 

2. As comunicações feitas em virtude deste artigo só podem ser admitidas e 
examinadas se forem apresentadas por um Estado-parte que haja feito uma 
declaração pela qual reconheça a referida competência da Comissão. A Comissão 
não admitirá nenhuma comunicação contra um estado-parte que não haja feito tal 
declaração. 

3. As declarações sobre reconhecimento de competência podem ser feitas para que 
esta vigore por tempo indefinido, por período determinado ou para casos específicos. 
4. As declarações serão depositadas na Secretaria-Geral da Organização dos 
Estados Americanos, a qual encaminhará cópia das mesmas aos estados-membros 
da referida Organização. 

Art. 46 - Para que uma petição ou comunicação apresentada de acordo com os arts. 
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44 ou 45 seja admitida pela Comissão, será necessário:
a) que hajam sido interpostos e esgotados os recursos da jurisdição interna, de 
acordo com os princípios de Direito Internacional geralmente reconhecidos; 

b) que seja apresentada dentro do prazo de seis meses, a partir da data em que o 
presumido prejudicado em seus direitos tenha sido notificado da decisão definitiva; 

c) que a matéria da petição ou comunicação não esteja pendente de outro processo 
de solução internacional; e 

d) que, no caso do art. 44, a petição contenha o nome, a nacionalidade, a profissão, 
o domicílio 

e a assinatura da pessoa ou pessoas ou do representante legal da entidade que 
submeter a petição. 

2. As disposições das alíneas "a" e "b" do inciso 1 deste artigo não se aplicarão 
quando: 

a) não existir, na legislação interna do estado de que se tratar, o devido processo 
legal para a proteção 

do direito ou direitos que se alegue tenham sido violados; 

b) não se houver permitido ao presumido prejudicado em seus direitos o acesso aos 
recursos da jurisdição interna, ou houver sido ele impedido de esgotá-los; e 

c) houver demora injustificada na decisão sobre os mencionados recursos. 

Art. 47 - A Comissão declarará inadmissível toda petição ou 
comunicaçãoapresentada de acordo com os arts. 44 ou 45 quando: 

a) não preencher algum dos requisitos estabelecidos no art. 46; 

b) não expuser fatos que caracterizem violação dos direitos garantidos por esta 
Convenção;
c) pela exposição do próprio peticionário ou do estado, for manifestamente infundada 
a petição ou comunicação ou for evidente sua total improcedência; ou 

d) for substancialmente reprodução de petição ou comunicação anterior, já 
examinada pela Comissão ou por outro organismo internacional. 

Seção 4 

Processo 

Art. 48 - 1. A Comissão, ao receber uma petição ou comunicação na qual se alegue 
a violação de qualquer dos direitos consagrados nesta Convenção, procederá da 
seguinte maneira: 

a) se reconhecer a admissibilidade da petição ou comunicação, solicitará 
informações ao governo do eestado ao qual pertença a autoridade apontada como 
responsável pela violação alegada e transcreverá as partes pertinentes da petição ou 
comunicação. As referidas informações devem ser enviadas dentro de um prazo 
razoável, fixado pela Comissão ao considerar as circunstâncias de cada caso; 

b) recebidas as informações, ou transcorrido o prazo fixado sem que sejam elas 
recebidas, verificará se existem ou subsistem os motivos da petição ou 
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comunicação. No caso de não existirem ou não subsistirem, mandará arquivar o 
expediente; 

c) poderá também declarar a inadmissibilidade ou a improcedência da petição ou 
comunicação, com base em informação ou prova supervenientes; 

d) se o expediente não houver sido arquivado, e com o fim de comprovar os fatos, a 
Comissão procederá, com conhecimento das partes, a um exame do assunto 
exposto na petição ou comunicação. Se for necessário e conveniente, a Comissão 
procederá a uma investigação para cuja eficaz realização solicitará, e os estados 
interessados lhe proporcionarão, todas as facilidades necessárias; 

e) poderá pedir aos estados interessados qualquer informação pertinente e receberá, 
se isso for solicitado, as exposições verbais ou escritas que apresentarem os 
interessados; e 

f) pôr-se-á à disposição das partes interessadas, a fim de chegar a uma solução 
amistosa do assunto, fundada no respeito aos direitos reconhecidos nesta 
Convenção. 

2. Entretanto, em casos graves e urgentes, pode ser realizada uma investigação, 
mediante prévio consentimento do estado em cujo território se alegue houver sido 
cometida a violação, tão-somente 
com a apresentação de uma petição ou comunicação que reúna todos os requisitos 
formais de admissibilidade. 

Art. 49 - Se se houver chegado a uma solução amistosa de acordo com as 
disposições do inciso 1, "f', do art. 48, a Comissão redigirá um relatório que será 
encaminhado ao peticionário e aos Estados-partes nesta Convenção e 
posteriormente transmitido, para sua publicação, ao Secretário-Geral da Orga-
nização dos Estados Americanos. O referido relatório conterá uma breve exposição 
dos fatos e da solução alcançada. Se qualquer das partes no caso o solicitar, ser-lhe-
á proporcionada a mais ampla informação possível. 

Art. 50 - 1. Se não se chegar a uma solução, e dentro do prazo que for fixado pelo 
Estatuto da Comissão, esta redigirá um relatório no qual exporá os fatos e suas 
conclusões. Se o relatório não representar, no todo ou em parte, o acordo unânime 
dos membros da Comissão, qualquer deles poderá agregar ao referido relatório seu 
voto em separado. Também se agregarão ao relatório as exposições verbais ou 
escritas que houverem sido feitas pelos interessados em virtude do inciso 1, "e", do 
art. 48. 

2. O relatório será encaminhado aos estados interessados, aos quais não será 
facultado publicá-lo. 

3. Ao encaminhar o relatório, a Comissão pode formular as proposições e 
recomendações que julgar adequadas. 

Art. 51 - 1. Se no prazo de três meses, a partir da remessa aos estados interessados 
do relatório da Comissão, o assunto não houver sido solucionado ou submetido à 
decisão da Corte pela Comissão ou pelo Estado interessado, aceitando sua 
competência, a Comissão poderá emitir, pelo voto da maioria absoluta dos seus 
membros, sua opinião e conclusões sobre a questão submetida à sua consideração. 

2. A Comissão fará as recomendações pertinentes e fixará um prazo dentro do qual 
o estado deve tomar as medidas que lhe competir para remediar a situação 
examinada. 

3. Transcorrido o prazo fixado, a Comissão decidirá, pelo voto da maioria absoluta 
dos seus membros, se o estado tomou ou não as medidas adequadas e se publica 
ou não seu relatório. 
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Capítulo VIII 

Corte Interamericana de Direitos Humanos 

Seção 1 

Organização 

Art. 52 - 1. A Corte compor-se-á de sete juizes, nacionais dos estados-membros da 
Organização, eleitos a título pessoal dentre juristas da mais alta autoridade moral, de 
reconhecida competência em matéria 

de direitos humanos, que reúnam as condições requeridas para o exercício das mais 
elevadas funções judiciais, de acordo com a lei do estado do qual sejam nacionais 
ou do estado que os propuser como candidatos. 

2. Não deve haver dois juizes da mesma nacionalidade. 

Art. 53 - 1. Os juízes da Corte serão eleitos, em votação secreta e pelo voto da 
maioria absoluta dos estados-partes na Convenção, na Assembléia Geral da 
Organização, a partir de uma lista de candidatos propostos pelos mesmos Estados. 

2. Cada um dos estados-partes pode propor até três candidatos, nacionais do estado 
que os propuser ou de qualquer outro estado-membro da Organização dos Estados 
Americanos. Quando se propuser um lista de três candidatos, pelo menos um deles 
deverá ser nacional do estado diferente do proponente. 

Art. 54 - 1. Os juízes da Corte serão eleitos por um período de seis anos e só 
poderão ser reeleitos uma vez. O mandato de três dos juízes designados na primeira 
eleição expirará ao cabo de três anos. Imediatamente depois da referida eleição, 
determinar-se-ão por sorteio, na Assembléia Geral, os nomes desse três juizes.
2. O juiz eleito para substituir outro, cujo mandato não haja expirado, completará o 
período deste. 

3. Os juízes permanecerão em suas funções até o término dos seus mandatos. 
Entretanto, continuarão funcionando nos casos de que já houverem tomado 
conhecimento e que se encontrem em fase 
de sentença e, para tais efeitos, não serão substituídos pelos novos juízes eleitos. 

Art. 55 - 1. O juiz, que for nacional de algum dos estados-partes em caso submetido 
à Corte, conservará o seu direito de conhecer do mesmo. 

2. Se um dos juízes chamados a conhecer do caso for de nacionalidade de um dos 
estados-partes, outro estado-parte no caso poderá designar uma pessoa de sua 
escolha para integrar a Corte, na qualidade 

de juiz ad hoc. 

3. Se, dentre os juizes chamados a conhecer do caso, nenhum for da nacionalidade 
dos estados-partes, cada um destes poderá designar um juiz ad hoc. 

4. O juiz ad hoc deve reunir os requisitos indicados no art. 52. 

5. Se vários estados-partes na Convenção tiverem o mesmo interesse no caso, 
serão considerados como uma só parte, para os fins das disposições anteriores. Em 
caso de dúvida, a Corte decidirá. 

Art. 56 - O quorum para as deliberações da Corte é constituído por cinco juízes. 
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Art. 57 - A Comissão comparecerá em todos os casos perante a Corte. 

Art. 58 - 1. A Corte terá sua sede no lugar que for determinado, na Assembléia Geral 
da Organização, pelos estados-partes na Convenção, mas poderá realizar reuniões 
no território de qualquer estado-membro da Organização dos Estados Americanos 
em que considerar conveniente, pela maioria dos seus membros e mediante prévia 
aquiescência do estado respectivo. Os estados partes na Convenção podem, na 
Assembléia Geral, por dois terços dos seus votos, mudar a sede da Corte. 

2. A Corte designará seu Secretário. 

3. O Secretário residirá na sede da Corte e deverá assistir às reuniões que ela 
realizar fora da mesma.

Art. 59 - A Secretaria da Corte será por esta estabelecida e funcionará sob a direção 
do Secretário-Geral 

da Organização em tudo o que não for incompatível com a independência da Corte. 
Seus funcionários serão nomeados pelo Secretário-Geral da Organização, em 
consulta com o Secretário da Corte. 

Art. 60 - A Corte elaborará seu Estatuto e submetê-lo-á à aprovação da Assembléia 
Geral e expedirá seu Regimento. 

Seção 2 

Competência e funções 

Art. 61 - 1. Somente os estados-partes e a Comissão têm direito de submeter um 
caso à decisão da Corte. 

2. Para que a Corte possa conhecer de qualquer caso, é necessário que sejam 
esgotados os processos previstos nos arts. 48 a 50. 

Art. 62 - 1. Todo estado-parte pode, no momento do depósito do seu instrumento de 
ratificação desta Convenção ou de adesão a ela, ou em qualquer momento posterior, 
declarar que reconhece como obrigatória, de pleno direito e sem convenção 
especial, a competência da Corte em todos os casos relativos 

à interpretação ou aplicação desta Convenção.
2. A declaração pode ser feita incondicionalmente, ou sob condição de reciprocidade, 
por prazo determinado ou para casos específicos. Deverá ser apresentada ao 
Secretário-Geral da Organização, que encaminhará cópias da mesma a outros 
Estados-membros da Organização e ao Secretário da Corte. 

3. A Corte tem competência para conhecer de qualquer "caso" relativo à 
interpretação e aplicação das disposições desta Convenção, que lhe seja submetido, 
desde que os Estados-partes no caso tenham reconhecido ou reconheçam a referida 
competência, seja por declaração especial, como prevêem os incisos anteriores, seja 
por convenção especial. 

Art. 63 - 1. Quando decidir que houve violação de um direito ou liberdade protegidos 
nesta Convenção, a Corte determinará que se assegure ao prejudicado o gozo do 
seu direito ou liberdade violados. Determinará também, se isso for procedente, que 
sejam reparadas as conseqüências da medida ou situação que haja configurado a 
violação desses direitos, bem como o pagamento de indenização justa à parte 
lesada. 

2. Em casos de extrema gravidade e urgência, e quando se fizer necessário evitar 
danos irreparáveis 
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às pessoas, a Corte, nos assuntos de que estiver conhecendo, poderá tomar as 
medidas provisórias que considerar pertinentes. Se se tratar de assuntos que ainda 
não estiverem submetidos ao seu conhecimento, poderá atuar a pedido da 
Comissão.

Art. 64 - 1. Os estados-membros da Organização poderão consultar a Corte sobre a 
interpretação desta Convenção ou de outros tratados concernentes à proteção dos 
direitos humanos nos estados americanos. Também poderão consultá-la, no que 
lhes compete, os órgãos enumerados no capítulo X da Carta da Orga-nização dos 
Estados Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires. 

2. A Corte, a pedido de um estado-membro da Organização, poderá emitir pareceres 
sobre 

a compatibilidade entre qualquer de suas leis internas e os mencionados 
instrumentos inter-nacionais. 

Art. 65 - A Corte submeterá à consideração da Assembléia Geral da Organização, 
em cada período ordinário 

de sessões, um relatório sobre as suas atividades no ano anterior. De maneira 
especial, e com 

as recomendações pertinentes, indicará os casos em que um Estado não tenha dado 
cumprimento a suas sentenças. 

Seção 3 

Processo

Art. 66 - 1. A sentença da Corte deve ser fundamentada. 

2. Se a sentença não expressar, no todo ou em parte, a opinião unânime dos juízes, 
qualquer deles terá direito a que se agregue à sentença o seu voto dissidente ou 
individual. 

Art. 67 - A sentença da Corte será definitiva e inapelável. Em caso de divergência 
sobre o sentido ou alcance 
da sentença, a Corte interpretá-la-á, a pedido de qualquer das partes, desde que o 
pedido seja apresentado dentro de noventa dias a partir da data da notificação da 
sentença. 

Art. 68 - 1. Os estados-partes na Convenção comprometem-se a cumprir a decisão 
da Corte em todo caso em que forem partes.
2. A parte da sentença que determinar indenização compensatória poderá ser 
executada no país respectivo pelo processo interno vigente para a execução de 
sentenças contra o Estado.

Art. 69 - A sentença da Corte deve ser notificada às partes no caso e transmitida aos 
Estados-partes na Convenção. 

Capítulo IX 

Disposições Comuns 

Art. 70 - 1. Os juizes da Corte e os membros da Comissão gozam, desde o momento 
da eleição e enquanto durar o seu mandato, das imunidades reconhecidas aos 
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agentes diplomáticos pelo Direito Internacional. Durante o exercício dos seus cargos 
gozam, além disso, dos privilégios diplomáticos necessários para o desempenho de 
suas funções. 

2. Não se poderá exigir responsabilidade em tempo algum dos juízes da Corte, nem 
dos membros da Comissão, por votos e opiniões emitidos no exercício de suas 
funções.

Art. 71 - Os cargos de juiz da Corte ou de membro da Comissão são incompatíveis 
com outras atividades que possam afetar sua independência ou imparcialidade, 
conforme o que for determinado nos respectivos Estatutos. 

Art. 72 - Os juizes da Corte e os membros da Comissão perceberão honorários e 
despesas de viagem na forma e nas condições que determinarem os seus Estatutos, 
levando em conta a importância e independência de suas funções. Tais honorários e 
despesas de viagem serão fixados no orçamento-programa da Organização dos 
Estados Americanos, no qual devem ser incluídas, além disso, as despesas da Corte 
e da sua Secretaria. Para tais efeitos, a Corte elaborará o seu próprio projeto de 
orçamento e submetê-lo-á à aprovação da Assembléia Geral, por intermédio da 
Secretaria-Geral. Esta última não poderá nele introduzir modificações. 

Art. 73 - Somente por solicitação da Comissão ou da Corte, conforme o caso, cabe à 
Assembléia Geral da Organização resolver sobre as sanções aplicáveis aos 
membros da Comissão ou aos juizes da Corte que incorrerem nos casos previstos 
nos respectivos Estatutos. Para expedir uma resolução, será necessária maioria de 
dois terços dos votos dos estados-membros da Organização, no caso dos membros 
da Comissão; e, além disso, de dois terços dos votos dos estados-partes na 
Convenção, se se tratar dos juízes da Corte. 

PARTE III 

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Capítulo X

Assinatura, Ratificação, Reserva, Emenda, Protocolo e Denúncia 

Art. 74 - 1. Esta Convenção está aberta à assinatura e à ratificação de todos os 
estados-membros da Organização dos Estados Americanos. 

2. A ratificação desta Convenção ou a adesão a ela efetuar-se-á mediante depósito 
de um instrumento de ratificação ou adesão na Secretaria Geral da Organização dos 
Estados Americanos. Esta Convenção entrará em vigor logo que onze estados 
houverem depositado os seus respectivos instrumentos de ratificação ou de adesão. 
Com referência a qualquer outro estado que a ratificar ou que a ela aderir 
ulteriormente, a Convenção entrará em vigor na data do depósito do seu instrumento 
de ratificação ou adesão. 

3. O Secretário-Geral comunicará todos os Estados-membros da Organização sobre 
a entrada em vigor da Convenção. 

Art. 75 - Esta Convenção só pode ser objeto de reservas em conformidade com as 
disposições da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, assinada em 23 
de maio de 1969. 

Art. 76 - 1. Qualquer Estado-parte, diretamente, e a Comissão e a Corte, por 
intermédio do Secretário-Geral, podem submeter à Assembléia Geral, para o que 
julgarem conveniente, proposta de emendas a esta Convenção. 

2. Tais emendas entrarão em vigor para os estados que as ratificarem, na data em 
que houver sido depositado o respectivo instrumento de ratificação, por dois terços 
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dos estados-partes nesta Convenção. Quanto aos outros Estados-partes, entrarão 
em vigor na data em que eles depositarem os seus respectivos instrumentos de 
ratificação. 

Art. 77 - 1. De acordo com a faculdade estabelecida no art. 31, qualquer estado-parte 
e a Comissão podem submeter à consideração dos estados-partes reunidos por 
ocasião da Assembléia Geral projetos de Protocolos adicionais a esta Convenção, 
com a finalidade de incluir progressivamente, no regime de proteção da mesma, 
outros direitos e liberdades. 

2. Cada Protocolo deve estabelecer as modalidades de sua entrada em vigor e será 
aplicado somente entre os estados-partes no mesmo. 

Art. 78 - 1. Os estados-partes poderão denunciar esta Convenção depois de 
expirado o prazo de cinco anos, a partir da data em vigor da mesma e mediante 
aviso prévio de um ano, notificando o Secretário-Geral da Organização, o qual deve 
informar as outras partes. 

2. Tal denúncia não terá o efeito de desligar o estado-parte interessado das 
obrigações contidas nesta Convenção, no que diz respeito a qualquer ato que, 
podendo constituir violação dessas obrigações, houver sido cometido por ele 
anteriormente à data na qual a denúncia produzir efeito. 

Capítulo XI 

Disposições Transitórias 

Seção 1 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

Art. 79 - Ao entrar em vigor esta Convenção, o Secretário-Geral pedirá por escrito a 
cada estado-membro da Organização que apresente, dentro de um prazo de noventa 
dias, seus candidatos a membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. 
O Secretário-Geral preparará uma lista por ordem alfabética dos candidatos 
apresentados e a encaminhará aos estados-membros da Organização, pelo menos 
trinta dias antes da Assembléia Geral seguinte. 

Art. 80 - A eleição dos membros da Comissão far-se-á dentre os candidatos que 
figurem na lista a que se refere o art. 79, por votação secreta da Assembléia Geral, e 
serão declarados eleitos os candidatos que obtiverem maior número de votos e a 
maioria absoluta dos votos dos representantes dos estados-membros. Se, para 
eleger todos os membros da Comissão, for necessário realizar várias votações, 
serão eliminados sucessivamente, na forma que for determinada pela Assembléia 
Geral, os candidatos que receberem maior número de votos. 

Seção 2 

Corte Interamericana de Direitos Humanos 

Art. 81 - Ao entrar em vigor esta Convenção, o Secretário-Geral pedirá a cada estado-
parte que apresente, dentro de um prazo de noventa dias, seus candidatos a juiz da 
Corte Interamericaria de Direitos Humanos. O Secretário-Geral preparará uma lista 
por ordem alfabética dos candidatos apresen-tados e a encaminhará aos estados-
partes pelo menos trinta dias antes da Assembléia Geral seguinte. 

Art. 82 - A eleição dos juízes da Corte far-se-á dentre os candidatos que figurem na 
lista a que se refere o art. 81, por votação secreta dos estados-partes, na 
Assembléia Geral, e serão declarados eleitos os candidatos que obtiverem o maior 

Instrumentos 
Internacionais de proteção 
dos Direitos Humanos 
ratificados pelo Brasil 

Declaração Universal 
dos Direitos Humanos 

Pacto Internacional dos 
Direitos Civis e Políticos 
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número de votos e a maioria absoluta dos votos dos representantes dos estados-
partes. Se, para eleger todos os juízes da Corte, for necessário realizar várias 
votações, serão eliminados sucessivamente, na forma que for determinada pelos 
estados-partes, os candidatos que receberem menor número de votos. 

Pacto Internacional dos 
Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais 

Convenção Americana 
de Direitos Humanos 

Decreto Legislativo 
no 56 de 19/04/95 

Decreto no 1.904 
de 13/05/96 
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Instrumentos 
Internacionais de proteção 
dos Direitos Humanos 
ratificados pelo Brasil 

Declaração Universal 
dos Direitos Humanos 

Pacto Internacional dos 
Direitos Civis e Políticos 

Pacto Internacional dos 
Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais 

Convenção Americana 
de Direitos Humanos 

Decreto Legislativo 
no 56 de 19/04/95 

Decreto no 1.904 
de 13/05/96 

DECRETO LEGISLATIVO No 56, DE 19 DE ABRIL DE 1995 

Aprova os textos do Protocolo sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 
(Protocolo de São Salvador) adotado em São Salvador, em 17 de novembro de 
1988, e do Protocolo referente à Abolição da Pena de Morte, adotado em 
Assunção, Paraguai, em 8 de junho de 1990. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do 
Senado Federal, nos termos do artigo 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o 
seguinte: 

Art. 1o - São aprovados os textos do Protocolo sobre Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais (Protocolo de São Salvador) adotado em São Salvador, em 17 de 
novembro de 1988, e do Protocolo referente à Abolição da Pena de Morte, adotado 
em Assunção, Paraguai, em 8 de junho de 1990. 

Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congresso Nacional quaisquer atos 
que possam resultar em revisão dos referidos Protocolos, bem como quaisquer atos 
que, nos termos do artigo 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional. 

Art. 2o - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

ANEXO AO DECRETO LEGISLATIVO No 56, DE 19 DE ABRIL DE 1995 

Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais 

e Culturais (Protocolo de São Salvador)/MRE 

Adotado durante a XVIII Assembléia Geral da Organização dos Estados Americanos, 
em São Salvador, em 17 de novembro de 1988) 

A Assembléia Geral, 

Vistos: 

A Resolução AG/RES 836 (XVI-0/86), mediante a qual a Assembléia Geral tomou 
nota do Projeto de Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos, submetido pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e o 
transmitiu aos governos dos estados-partes da Convenção para que formulassem 
suas observações e comentários sobre o Projeto e os remetessem ao Conselho 
Permanente para estudo e apresentação à Assembléia Geral, em seu Décimo 
Sétimo Período Ordinário de Sessões; 

A Resolução AG/RES 887 (XVII-0/87), na qual solicitou ao Conselho Permanente 
que, com base no projeto apresentado pela Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos e nas observações e comentários formulados pelos Governos dos Estados-
partes na Convenção, apresentasse à Assembléia Geral, em seu Décimo Oitavo 
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Período Ordinário de Sessões, um projeto de Protocolo Adicional à Convenção, em 
matéria de direitos econômicos, sociais e culturais; e 

O Relatório do Conselho Permanente que submete à Assembléia Geral o referido 
Projeto de Protocolo Adicional, e 

Considerando: 

Que a Convenção Americana sobre Direitos Humanos estabelece que poderão ser 
submetidos à consideração dos estados-partes, reunidos por ocasião da Assembléia 
Geral da Organização dos Estados Americanos, projetos de protocolos adicionais a 
essa Convenção, com a finalidade de incluir progressivamente no seu regime de 
proteção outros direitos e liberdades; e 

A importância que reveste para o Sistema Interamericano a adoção de um Protocolo 
Adicional à Convenção, em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais, 
resolve: 

Adotar o seguinte Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos em matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de São 
Salvador): 

Preâmbulo 

Os estados-partes na Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São 
José da Costa Rica), 

Reafirmando seu propósito de consolidar neste Continente, dentro do quadro das 
instituições democráticas, um regime de liberdade pessoal e de justiça social, 
fundado no respeito dos direitos essenciais do homem; 

Reconhecendo que os direitos essenciais do homem não derivam do fato de ser ele 
nacional de determinado estado, mas sim do fato de terem como fundamento aos 
atributos da pessoa humana, razão por que justificam uma proteção internacional, de 
natureza convencional, coadjuvante ou complementar da que oferece o direito 
interno dos estados americanos; 

Considerando a estreita relação que existe entre a vigência dos direitos econômicos, 
sociais e culturais e a dos direitos civis e políticos, por motivo de as diferentes 
categorias de direito constituírem um todo indissolúvel que tem sua base no 
reconhecimento da dignidade da pessoa humana, razão pela qual exigem tutela e 
promoção permanente, com o objetivo de conseguir sua plena vigência, sem que 
jamais possa justificar-se a violação de uns a pretexto da observação de outros; 

Reconhecendo os benefícios decorrentes do fomento e desenvolvimento da 
cooperação entre os estados e das relações internacionais; 

Recordando que, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos do Homem e 
com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, só pode tornar-se realidade o 
ideal do ser humano livre, isento de temor e da miséria, se forem criadas condições 
que permitam a cada pessoa gozar de seus direitos econômicos, sociais e culturais, 
bem como de seus direitos civis e políticos; 

Levando em conta que, embora outros instrumentos internacionais, tanto de âmbito 
universal como regional, tenham reconhecido direitos econômicos, sociais e culturais 
fundamentais, é muito importante que esses direitos sejam reafirmados, 
desenvolvidos, aperfeiçoados e protegidos, a fim de consolidar na América, com 
base no respeito pleno dos direitos da pessoa, o regime democrático representativo 
de governo, bem como o direito de seus povos ao desenvolvimento, à livre 
determinação e a utilizar livremente suas riquezas e recursos naturais; e 
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Considerando que a Convenção Americana sobre Direitos Humanos estabelece que 
poderão ser submetidos à consideração dos estados-partes, reunidos por ocasião da 
Assembléia Geral da Organização dos Estados Americanos, projetos de protocolos 
adicionais a essa Convenção, com a finalidade de incluir progressivamente no 
regime de proteção da mesma outros direitos e liberdades, convieram no seguinte 
Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Protocolo de 
São Salvador): 

Artigo 1 Obrigação de adotar Medidas 

Os estados-partes neste Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos comprometem-se a adotar as medidas necessárias, tanto de ordem interna 
como por meio da cooperação entre os estados, especialmente econômica e técnica, 
até o máximo dos recursos disponíveis e levando em conta seu grau de 
desenvolvimento, a fim de conseguir, progressivamente e de acordo com a 
legislação interna, a plena efetividade dos direitos reconhecidos neste Protocolo. 

Artigo 2 Obrigação de adotar Disposições de Direito Interno 

Se o exercício dos direitos estabelecidos neste Protocolo ainda não estiver garantido 
por disposições legislativas ou de outra natureza, os estados-partes comprometem-
se a adotar, de acordo com suas normas constitucionais e com as disposições deste 
Protocolo, as medidas legislativas ou de outra natureza que forem necessárias para 
tornar efetivos esses direitos. 

Artigo 3 Obrigação de Não Discriminação 

Os estados-partes neste Protocolo comprometem-se a garantir o exercício dos 
direitos nele enunciados, sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, 
idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou 
social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social. 

Artigo 4 Não Admissão de Restrições 

Não se poderá restringir ou limitar qualquer dos direitos reconhecidos ou vigentes 
num estado em virtude de sua legislação interna ou de convenções internacionais, 
sob pretexto de que este Protocolo não os reconhece ou os reconhece em menor 
grau. 

Artigo 5 Alcance das Restrições e Limitações 

Os estados-partes só poderão estabelecer restrições e limitações ao gozo e 
exercício dos direitos estabelecidos neste Protocolo mediante leis promulgadas com 
o objetivo de preservar o bem-estar geral dentro de uma sociedade democrática, na 
medida em que não contrariem o propósito e razão dos mesmos. 

Artigo 6 Direito ao Trabalho 

1 - Toda pessoa tem direito ao trabalho, o que inclui a oportunidade de obter os 
meios para levar uma vida digna e decorosa pelo desempenho de atividade lícita, 
livremente escolhida ou aceita. 

2 - Os estados-partes comprometem-se a adotar medidas que garantam plena 
efetividade do direito ao trabalho, especialmente as referentes à consecução do 
pleno emprego, à orientação vocacional e ao desenvolvimento de projetos de 
treinamento técnico-profissional, particularmente os destinados aos deficientes. Os 
estados-partes comprometem-se também a executar e a fortalecer programas que 
coadjuvem o adequado atendimento da família, a fim de que a mulher tenha real 
possibilidade de exercer o direito ao trabalho. 

Artigo 7 Condições Justas, Eqüitativas e Satisfatórias de Trabalho 
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Os estados-partes neste Protocolo reconhecem que o direito ao trabalho, a que se 
refere o artigo anterior, pressupõe que toda pessoa goze desse direito em condições 
justas, eqüitativas e satisfatórias, para o que esses Estados garantirão em suas 
legislações internas, de maneira particular: 

a) remuneração que assegure, no mínimo, a todos os trabalhadores condições de 
subsistência digna e decorosa para eles e para suas famílias e salário eqüitativo e 
igual por trabalho igual, sem nenhuma distinção; 

b) o direito de todo trabalhador de seguir sua vocação e de dedicar-se à atividade 
que melhor atenda a suas expectativas, e a trocar de emprego, de acordo com 
regulamentação nacional pertinente; 

c) o direito do trabalhador à promoção ou avanço no trabalho, para o qual serão 
levadas em conta suas qualificações, competência, probidade e tempo de serviço; 

d) estabilidade dos trabalhadores em seus empregos, de acordo com as 
características das indústrias e profissões e com as causas de justa dispensa. Nos 
casos de demissão injustificada, o trabalhador terá direito a indenização ou a 
readmissão no emprego, ou a quaisquer outros benefícios previstos pela legislação 
nacional; 

e) segurança e higiene no trabalho; 

f) proibição de trabalho noturno ou em atividades insalubres ou perigosas para os 
menores de 18 anos e, em geral, de todo trabalho que possa pôr em perigo sua 
saúde, segurança ou moral. No caso dos menores de 16, a jornada de trabalho 
deverá subordinar-se às disposições sobre ensino obrigatório e, em nenhum caso, 
poderá constituir impedimento à assistência escolar ou limitação para beneficiar-se 
da instrução recebida; 

g) limitação razoável das horas de trabalho, tanto diárias quanto semanais. As 
jornadas serão de menor duração quando se tratar de trabalhos perigosos, 
insalubres ou noturnos; 

h) repouso, gozo do tempo livre, férias remuneradas, bem como pagamento de 
salários nos dias feriados nacionais. 

Artigo 8 Direitos Sindicais 

Os estados-partes garantirão: 

a) o direito dos trabalhadores de organizar sindicatos e de filiar-se ao de sua 
escolha, para proteger e promover seus interesses. Como projeção desse direito, os 
estados-partes permitirão aos sindicatos formar federações e confederações 
nacionais e associar-se às já existentes, bem como formar orga-nizações sindicais 
internacionais e associar-se à de sua escolha. Os estados-partes também permitirão 
que os sindicatos, federações e confederações funcionem livremente; 

b) o direito de greve 

O exercício dos direitos enunciados acima só pode estar sujeito às limitações e 
restrições previstas pela lei, que sejam próprias de uma sociedade democrática e 
necessárias para salvaguardar a ordem pública e proteger a saúde ou a moral 
públicas, e os direitos ou liberdades dos demais. Os membros das forças armadas e 
da polícia, bem como de outros serviços públicos essenciais, estarão sujeitos às 
limitações e restrições impostas pela lei. 

Ninguém poderá ser obrigado a pertencer a sindicato. 
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Artigo 9 Direito à Previdência Social 

1 - Toda pessoa tem direito à previdência social que a proteja das conseqüências da 
velhice e da incapacitação que a impeça, física ou mentalmente, de obter os meios 
de vida digna e decorosa. No caso de morte do beneficiário os benefícios da 
previdência social serão aplicados aos seus dependentes. 

2 - Quando se tratar de pessoas que estejam trabalhando, o direito à previdência 
social abrangerá pelo menos assistência médica e subsídio ou pensão em caso de 
acidente de trabalho ou de doença profissional e, quando se tratar da mulher, licença-
maternidade remunerada, antes e depois do parto. 

Artigo 10 Direito à Saúde 

1 - Toda pessoa tem direito à saúde, compreendendo-se como saúde o gozo do 
mais alto nível de bem-estar físico, mental e social. 

2 - A fim de tornar efetivo o direito à saúde, os estados-partes comprometem-se a 
reconhecer a saúde como bem público e, especialmente, a adotar as seguintes 
medidas para garantir esse direito: 

a) assistência primária à saúde, entendendo-se como tal a assistência médica 
essencial ao alcance de todas as pessoas e famílias da comunidade; 

b) extensão dos benefícios dos serviços de saúde a todas as pessoas sujeitas à 
jurisdição do Estado; 

c) total imunização contra as principais doenças infecciosas; 

d) prevenção e tratamento das doenças endêmicas, profissionais e de outra 
natureza; 

e) educação da população com referência à prevenção e ao tratamento dos 
problemas da saúde; e 

f) satisfação das necessidades de saúde dos grupos de mais alto risco e que, por 
sua situação de pobreza, sejam mais vulneráveis. 

Artigo 11 Direito ao Meio Ambiente Sadio 

1 - Toda pessoa tem direito a viver em meio ambiente sadio e a dispor dos serviços 
públicos básicos. 

2 - Os estados-partes promoverão a proteção, preservação e melhoramento do meio 
ambiente. 

Artigo 12 Direito à Alimentação 

1 - Toda pessoa tem direito a nutrição adequada, que lhe assegure a possibilidade 
de gozar do mais alto nível de desenvolvimento físico, emocional e intelectual. 

2 - A fim de tornar efetivo esse direito e de eliminar a desnutrição, os Estados-partes 
comprometem-se a aperfeiçoar os métodos de produção, abastecimento e 
distribuição de alimentos, para o que se comprometem a promover maior 
cooperação internacional com vistas a apoiar as políticas nacionais referentes à 
matéria. 

Artigo 13 Direito à Educação 

1 - Toda pessoa tem direito à educação. 
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2 - Os estados-partes neste Protocolo convêm em que a educação deverá orientar-
se para o pleno desen-volvimento da personalidade humana e do sentido de sua 
dignidade, e deverá fortalecer o respeito pelos direitos humanos, pelo pluralismo 
ideológico, pelas liberdades fundamentais, pela justiça e pela paz. Convêm também 
em que a educação deve tornar todas as pessoas capazes de participar 
efetivamente de uma sociedade democrática e pluralista e de conseguir uma 
subsistência digna; bem como favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade 
entre todas as nações e todos os grupos raciais, étnicos ou religiosos, e promover as 
atividades em prol da manutenção da paz. 

3 - Os estados-partes neste Protocolo reconhecem que, a fim de conseguir o pleno 
exercício do direito à educação: 

• o ensino de primeiro grau deve ser obrigatório e acessível a todos gratuitamente; 

• o ensino de segundo grau, em suas diferentes formas, inclusive o ensino técnico e 
profissional, deve ser generalizado e acessível a todos, pelos meios que forem 
apropriados e, especialmente, pelo estabelecimento progressivo do ensino gratuito; 

• o ensino superior deve tornar-se igualmente acessível a todos, de acordo com a 
capacidade de cada um, pelos meios que forem apropriados e, especialmente, pelo 
estabelecimento progressivo do ensino gratuito; 

• deve-se promover ou intensificar, na medida do possível, o ensino básico para as 
pessoas que não tiverem recebido ou terminado o ciclo completo de instrução do 
primeiro grau; 

• deverão ser estabelecidos programas de ensino diferenciado para os deficientes, a 
fim de proporcionar instrução especial e formação a pessoas com impedimentos 
físicos ou deficiência mental. 

4 - De acordo com a legislação interna dos Estados-partes, os pais terão direito a 
escolher o tipo de edu-cação que deverá ser ministrada aos seus filhos, desde que 
esteja de acordo com os princípios enunciados acima. 

5 - Nenhuma das disposições deste Protocolo poderá ser interpretada como restrição 
da liberdade das pes-soas e entidades de estabelecer e dirigir instituições de ensino, 
de acordo com a legislação interna dos Estados-partes. 

Artigo 14 Direito aos Benefícios da Cultura 

1 - Os Estados-partes neste Protocolo reconhecem o direito de toda pessoa a: 

• participar na vida cultural e artística da comunidade; 

• gozar dos benefícios do progresso científico e tecnológico; 

• beneficiar-se da proteção dos interesses morais e materiais que lhe correspondam 
em virtude de produções científicas, literárias ou artísticas de sua autoria. 

2 - Entre as medidas que os Estados-partes neste Protocolo deverão adotar para 
assegurar o pleno exer-cício deste direito, deverão figurar as necessárias para a 
conservação, o desenvolvimento e a divulgação da ciência, da cultura e da arte. 

3 - Os Estados-partes neste Protocolo comprometem-se a respeitar a liberdade 
indispensável para a pesquisa científica e a atividade criadora. 

4 - Os Estados-partes neste Protocolo reconhecem os benefícios que decorrem da 
promoção e desenvolvimento da cooperação e das relações internacionais no que 
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diz respeito a assuntos científicos, artísticos e culturais e, nesse sentido, 
comprometem-se a incentivar maior cooperação internacional nesses campos. 

Artigo 15 Direito à Constituição e Proteção da Família 

1 - A família é o elemento natural e fundamental da sociedade e deve ser protegida 
pelo Estado, que deverá velar pelo melhoramento de sua situação moral e material. 

2 - Toda pessoa tem direito a constituir família, direito esse que deverá exercer de 
acordo com as dispo-sições da legislação interna correspondente. 

3 - Os Estados-partes comprometem-se, mediante este Protocolo, a proporcionar 
adequada proteção ao grupo familiar e especialmente a: 

a) dispensar atenção e assistência especiais à mãe, por período razoável, antes e 
depois do parto; 

b) garantir às crianças alimentação adequada, tanto no período de lactação quanto 
durante a idade escolar; 

c) adotar medidas especiais de proteção dos adolescentes, a fim de assegurar o 
pleno amadurecimento de suas capacidades físicas, intelectuais e morais; 

d) executar programas especiais de formação familiar, a fim de contribuir para a 
criação de ambiente estável e positivo, no qual as crianças percebam e desenvolvam 
os valores de compreensão, solidariedade, respeito e responsabilidade. 

Artigo 16 Direito da Criança 

Toda criança, seja qual for sua filiação, tem direito às medidas de proteção que sua 
condição de menor requer por parte da sua família, da sociedade e do Estado. Toda 
criança tem direito de crescer ao amparo e sob a responsabilidade de seus pais. 
Salvo em circunstâncias excepcionais, reconhecidas judicialmente, a criança de 
tenra idade não deve ser separada de sua mãe. Toda criança tem direito à educação 
gratuita e obrigatória, pelo menos no nível básico, e a continuar sua formação em 
níveis mais elevados do sistema educacional. 

Artigo 17 Proteção de Pessoas Idosas 

Toda pessoa tem direito a proteção especial na velhice. Nesse sentido, os Estados-
partes comprometem-se a adotar, de maneira progressiva, as medidas necessárias a 
fim de pôr em prática este direito e, especialmente, a: 

a) proporcionar instalações adequadas, bem como alimentação e assistência médica 
especializada, às pessoas de idade avançada que não disponham delas e que não 
estejam em condições de adquiri-las por seus próprios meios; 

b) executar programas de trabalho específicos, destinados a proporcionar a pessoas 
idosas a possibilidade de realizar atividades produtivas adequadas às suas 
capacidades, respeitando sua vocação ou desejos; 

c) promover a formação de organizações sociais destinadas a melhorar a qualidade 
de vida das pessoas idosas. 

Artigo 18 Proteção de Deficientes 

Toda pessoa afetada pela diminuição de suas capacidades físicas e mentais tem 
direito a receber atenção especial, a fim de alcançar o máximo desenvolvimento de 
sua personalidade. Os estados-partes comprometem-se a adotar as medidas 
necessárias para esse fim e, especialmente, a: 
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a) executar programas específicos destinados a proporcionar aos deficientes os 
recursos e o ambiente necessário para alcançar esse objetivo, inclusive programas 
de trabalho adequados a suas possibilidades e que deverão ser livremente aceitos 
por eles ou, quando for o caso, por seus representantes legais; 

b) proporcionar formação especial aos familiares dos deficientes, a fim de ajudá-los a 
resolver os problemas de convivência e a convertê-los em elementos atuantes do 
desenvolvimento físico, mental e emocional dos deficientes; 

c) incluir, de maneira prioritária, em seus planos de desenvolvimento urbano a 
consideração de soluções para os requisitos específicos decorrentes das 
necessidades desse grupo; 

d) promover a formação de organizações sociais nas quais os deficientes possam 
desenvolver uma vida plena. 

Artigo 19 Meios de Proteção 

1 - Os estados-partes neste Protocolo comprometem-se a apresentar, de acordo 
com o disposto neste artigo e nas normas pertinentes que deverão ser elaboradas 
sobre o assunto pela Assembléia Geral da Organização dos Estados Americanos, 
relatórios periódicos a respeito das medidas progressivas que tiverem adotado para 
assegurar o devido respeito aos direitos consagrados no Protocolo. 

2 - Todos os relatórios serão apresentados ao Secretário-Geral da Organização dos 
Estados Ameri-canos, que os transmitirá ao Conselho Interamericano Econômico e 
Social e ao Conselho Interamericano de Educação, Ciência e Cultura, a fim de que 
os examinem de acordo com o disposto neste artigo. O Secretário-Geral enviará 
cópia desses relatórios à Comissão Interame-ricana de Direitos Humanos. 

3 - O Secretário-Geral da Organização dos Estados Americanos transmitirá também 
aos organismos espe-cializados do Sistema Interamericano, dos quais sejam 
membros os estados-partes neste Protocolo, cópias dos relatórios enviados ou das 
partes pertinentes desses relatórios, na medida em que tenham relação com 
matérias que sejam da competência dos referidos organismos, de acordo com seus 
instrumentos constitutivos. 

4 - Os organismos especializados do Sistema Interamericano poderão apresentar ao 
Conselho Intera-me-ricano Econômico e Social e ao Conselho Interamericano de 
Educação, Ciência e Cultura relatórios sobre o cumprimento das disposições deste 
Protocolo, no que se refere ao campo de suas atividades. 

5 - Os relatórios anuais que o Conselho Interamericano Econômico e Social e o 
Conselho Interamericano de Educação, Ciência e Cultura apresentarem à 
Assembléia Geral deverão conter um resumo da informação recebida dos estados-
partes neste Protocolo e dos organismos especializados, sobre as medidas 
progressivas adotadas, a fim de assegurar o respeito dos direitos reconhecidos no 
Protocolo e das recomendações de caráter geral que a respeito considerarem 
pertinentes. 

6 - Caso os direitos estabelecidos na alínea "a" do artigo 8 e no artigo 13, forem 
violados por ação que pode ser atribuída diretamente a um estado-parte neste 
Protocolo, essa situação poderia dar origem, me-diante a participação da Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos e, quando for cabível, da Corte Interamericana 
de Direitos Humanos, à aplicação do sistema de petições individuais regulado pelos 
artigos 44 a 51 e 61 a 69 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. 

7 - Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, a Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos po-derá formular as observações e recomendações que 
considerar pertinentes sobre a situação dos direitos econômicos, sociais e culturais 
estabelecidos neste Protocolo, em todos ou em alguns dos estados-partes, as quais 
poderá incluir no relatório anual à Assembléia Geral ou num relatório especial, 
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conforme considerar mais apropriado. 

8 - No exercício das funções que lhes confere este artigo, os Conselhos e a 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos deverão levar em conta a natureza 
progressiva da vigência dos direitos objeto da proteção deste Protocolo. 

Artigo 20 Reservas 

Os estados-partes poderão formular reservas sobre uma ou mais disposições 
específicas deste Protocolo no momento de aprová-lo, assiná-lo, ratificá-lo ou de a 
ele aderir, desde que não sejam incompatíveis com o objetivo e o fim do Protocolo. 

Artigo 21 Assinatura, Ratificação ou Adesão, Entrada em Vigor 

1 - Este Protocolo fica aberto à assinatura e à ratificação ou adesão de todo estado-
parte na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. 

2 - A ratificação deste Protocolo ou a adesão a ele será efetuada mediante depósito 
de um instrumento de ratificação ou de adesão, na Secretaria-Geral da Organização 
dos Estados Americanos. 

3 - O Protocolo entrará em vigor logo que onze estados houverem depositado os 
seus respectivos instrumentos de ratificação ou de adesão. 

4 - O Secretário-Geral informará todos os estados-membros da Organização sobre a 
entrada em vigor do Protocolo. 

Artigo 22 Inclusão de outros Direitos e Ampliação dos Direitos Reconhecidos 

1 - Qualquer estado-parte e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos 
poderão submeter à consi-deração dos estados-partes, reunidos por ocasião da 
Assembléia Geral, propostas de emenda para o reconhecimento de outros direitos e 
liberdades, e outras propostas destinadas a estender ou ampliar os direitos e 
liberdades reconhecidos neste Protocolo. 

2 - As emendas entrarão em vigor para os Estados que ratificarem as mesmas na 
data em que houverem sido depositados os instrumentos de ratificação que 
correspondam a dois terços do número de estados-partes neste Protocolo. Quanto 
aos outros estados-partes, entrarão em vigor na data em que depositarem eles os 
seus respectivos instrumentos de ratificação. 

Instrumentos 
Internacionais de proteção 
dos Direitos Humanos 
ratificados pelo Brasil 

Declaração Universal 
dos Direitos Humanos 

Pacto Internacional dos 
Direitos Civis e Políticos 

Pacto Internacional dos 
Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais 

Convenção Americana 
de Direitos Humanos 

Decreto Legislativo 
no 56 de 19/04/95 

Decreto no 1.904 
de 13/05/96 
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Instrumentos 
Internacionais de proteção 
dos Direitos Humanos 
ratificados pelo Brasil 

Declaração Universal 
dos Direitos Humanos 

Pacto Internacional dos 
Direitos Civis e Políticos 

Pacto Internacional dos 
Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais 

Convenção Americana 
de Direitos Humanos 

Decreto Legislativo 
no 56 de 19/04/95 

Decreto no 1.904 
de 13/05/96 

DECRETO No 1.904, DE 13 DE MAIO DE 1996 

Institui o Programa Nacional de Direitos Humanos _ PNDH. 

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, inciso 
IV, da Constituição, decreta: 

Art. 1o - Fica instituído o Programa Nacional de Direitos Humanos - PNDH, contendo 
diagnóstico da situa-ção desses direitos no País e medidas para a sua defesa e 
promoção, na forma do anexo deste Decreto. 

Art. 2o - O PNDH objetiva: 

a identificação dos principais obstáculos à promoção e defesa dos direitos humanos 
no País; 

a execução, a curto, médio e longo prazos, de medidas de promoção e defesa 
desses direitos; 

a implementação de atos e declarações internacionais, com a adesão brasileira, 
relacionados com direitos humanos; 

a redução de condutas e atos de violência, intolerância e discriminação, com reflexos 
na diminuição das desigualdades sociais; 

a observância dos direitos e deveres previstos na Constituição, especialmente os 
dispostos em seu artigo 5o; 

a plena realização da cidadania. 

Art. 3o - As ações relativas à execução e ao apoio do PNDH serão prioritárias. 

Art. 4o - O PNDH será coordenado pelo Ministério da Justiça, com a participação e 
apoio dos órgãos da Admi-nistração Pública Federal. 

Parágrafo único. Cada órgão envolvido designará uma coordenação setorial, 
responsável pelas ações e informações relativas à execução e ao apoio do PNDH. 

Art. 5o - Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as entidades privadas 
poderão manifestar adesão ao PNDH. 

Art. 6o - As despesas decorrentes do cumprimento do PNDH correrão à conta de 
dotações orçamentárias dos respectivos órgãos participantes. 

Art. 7o - O Ministro de Estado da Justiça, sempre que necessário, baixará portarias 
instrutórias à execução do PNDH. 

Art. 8o - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
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Fernando Henrique Cardoso 

Presidente da República 

Nelson A. Jobim 

ANEXO AO DECRETO No 1.904, DE 13 DE MAIO DE 1996 

Programa Nacional de Direitos Humanos Propostas de Ações Governamentais 

Políticas públicas para proteção e promoção dos direitos humanos no Brasil: 

• Apoiar a formulação e implementação de políticas públicas e privadas e de ações 
sociais para redução das grandes desigualdades econômicas, sociais e culturais 
ainda existentes no País, visando a plena realização do direito ao desenvolvimento. 

• Criar um Cadastro Federal de Inadimplentes Sociais, que relacione os estados e 
municípios que não cumpram obrigações mínimas de proteção e promoção dos 
direitos humanos, com vistas em evitar o repasse de recursos, subsídios ou 
favorecimento a esses inadimplentes. 

Proteção do Direito à Vida 

Segurança das Pessoas 

Curto prazo: 

• Promover a elaboração do mapa da violência urbana, com base em dados e 
indicadores de desenvolvimento urbano e qualidade de vida, a partir de quatro 
grandes cidades. 

• Elaborar um mapa da violência rural a partir de uma região do País, visando a 
identificar áreas de conflitos e possibilitar análise mais aprofundada da atuação do 
Estado. 

• Apoiar programas para prevenir a violência contra grupos em situação mais 
vulnerável, caso de crianças e adolescentes, idosos, mulheres, negros, indígenas, 
migrantes, trabalhadores sem-terra e homossexuais. 

• Aperfeiçoar a legislação sobre venda, posse, uso e porte de armas e munições 
pelos cidadãos, condici-onando-os a rigorosa comprovação de necessidade, aptidão 
e capacidade de manuseio. 

• Propor projeto de lei regulando o uso de armas e munições por policiais nos 
horários de folga e aumentando o controle nos horários de serviço. 

• Apoiar a criação de sistemas integrados de controle de armamentos e munições 
pelos governos estaduais, em parceria com o Governo Federal. 

• Implementar programas de desarmamento, com ações coordenadas para 
apreender armas e munições de uso proibido ou possuídas ilegalmente. 

• Estimular o aperfeiçoamento dos critérios para seleção, admissão, capacitação, 
treinamento e reciclagem de policiais. 

• Incluir, nos cursos das academias de polícia, matéria específica sobre direitos 
humanos. 

• Implementar a formação de grupo de consultoria para educação em direitos 
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humanos, conforme o Protocolo de Intenções firmado entre o Ministério da Justiça e 
a Anistia Internacional para ministrar cursos de direitos humanos para as polícias 
estaduais.
• Estruturar a Divisão de Direitos Humanos, criada recentemente no organograma da 
Polícia Federal. 

• Estimular a criação e o fortalecimento das corregedorias de polícia, com vistas em 
limitar abusos e erros em operações policiais e emitir diretrizes claras a todos os 
integrantes das forças policiais com relação à proteção dos direitos humanos. 

• Propor o afastamento nas atividades de policiamento de policiais acusados de 
violência contra os cidadãos, com imediata instauração de sindicância, sem prejuízo 
do devido processo criminal. 

• Incentivar a criação de Ouvidorias de Polícia, com representantes da sociedade 
civil e autonomia de investigação e fiscalização. 

• Estimular a implementação de programas de seguro de vida e de saúde para 
policiais. 

• Apoiar a criação de sistema de proteção especial à família dos policiais ameaçados 
em razão de suas atividades. 

• Estimular programas de cooperação e entrosamento entre policiais civis e militares 
e entre estes e o Ministério Público.
• Apoiar, com envio de pedido de urgência o Projeto de Lei no 73 que estabelece o 
novo Código de Trânsito. 

• Promover programas de caráter preventivo que contribuam para diminuir a 
incidência de acidentes de trânsito. 

Médio prazo: 

• Incentivar programas de capacitação material das polícias, com a necessária e 
urgente renovação e modernização dos equipamentos de prestação da segurança 
pública. 

• Apoiar as experiências de polícias comunitárias ou interativas, entrosadas com 
conselhos comunitários, que encarem o policial como agente de proteção dos 
direitos humanos. 

• Apoiar programas de bolsas de estudo para aperfeiçoamento técnico dos policiais. 

• Rever a legislação regulamentadora dos serviços privados de segurança, com o 
objetivo de limitar seu campo de atuação, proporcionar seleção rigorosa de seus 
integrantes e aumentar a supervisão do Poder Público. 

• Estimular a regionalização do intercâmbio de informações e cooperação de 
atividades de segurança pública, com apoio aos atuais Conselhos de Segurança 
Pública do Nordeste, do Sudeste e do Entorno, e a outros que venham a ser criados. 

• Apoiar a expansão dos serviços de segurança pública, para que estes se façam 
presentes em todas as regiões do País. 

Luta Contra a Impunidade 

Curto prazo: 

• Atribuir à Justiça Federal a competência para julgar: 
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• os crimes praticados em detrimento de bens ou interesses sob a tutela de órgão 
federal de proteção a direitos humanos; 

• as causas civis ou criminais nas quais o referido órgão ou o Procurador-Geral da 
República manifeste interesse. 

• Atribuir à Justiça Comum a competência para processar e julgar os crimes 
cometidos por policiais militares no policiamento civil ou com arma da corporação, 
apoiando projeto específico já aprovado na Câmara dos Deputados. 

• Propor projeto de lei para tornar obrigatória a presença no local, do juiz ou do 
representante do Ministério Público, à ocasião do cumprimento de mandado de 
manutenção ou reintegração de posse de terras, quando houver pluralidade de réus, 
para prevenir conflitos violentos no campo, ouvido também o órgão administrativo da 
reforma agrária. 

• Apoiar proposições legislativas que objetivem dinamizar os processos de 
expropriação para fins de reforma agrária, assegurando-se, para prevenir violências, 
mais cautela na concessão de liminares. 

• Apoiar, no contexto da reforma do Estado, coordenada pelo Ministério da 
Administração e Reforma do Estado, propostas para modernizar o Judiciário e para 
fortalecer o sistema de proteção e promoção dos direitos humanos, de forma a 
agilizar os processos, simplificar as regras e procedimentos e aumentar as garantias 
do tratamento igualitário de todos perante a lei. 

• Apoiar a expansão dos serviços de prestação da justiça, para que estes se façam 
presentes em todas as regiões do País. 

• Apoiar a multiplicação e manutenção, pelos estados, de juizados especiais civis e 
criminais. 

• Incentivar a prática de plantões permanentes no Judiciário, Ministério Público, 
Defensoria Pública e Delegacias de Polícia. 

• Estudar a viabilidade de um sistema de juízes, promotores e defensores públicos 
itinerantes, especialmente nas regiões distantes dos centros urbanos, para ampliar o 
acesso à justiça. 

• Apoiar medidas de fortalecer as corregedorias internas do Ministério Público e do 
Poder Judiciário, para aumentar a fiscalização e monitoramento das atividades dos 
promotores e juízes. 

• Regulamentar o artigo 129, VII, da Constituição Federal, que trata do controle 
externo da atividade policial pelo Ministério Público. 

• Apoiar a criação, nos estados, de programas de proteção de vítimas e testemunhas 
de crimes, expostas a grave e atual perigo em virtude de colaboração ou 
declarações prestadas em investigação ou processo penal. 

• Propugnar pela aprovação do Projeto de Lei no 4.716-A/94 que tipifica o crime de 
tortura. 

• Reformular o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (CDDPH), 
ampliando a participação de representantes da sociedade civil e a sua competência. 

• Incentivar a criação e fortalecimento de conselhos de defesa dos direitos humanos 
nos Estados e Municípios. 

• Apoiar a atuação da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados e 
de comissões de direitos humanos nos Estados e Municípios, e às comissões 
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parlamentares de inquérito - tanto no Congresso Nacional como nas Assembléias 
Legislativas - para a investigação de crimes contra os direitos humanos. 

• Apoiar a criação de comissões de direitos humanos no Senado Federal e nas 
assembléias legislativas e câmaras municipais onde estas comissões não tenham 
ainda sido criadas. 

• Fortalecer e ampliar a esfera de atuação da Ouvidoria Geral da República, a fim de 
ampliar a participação da população no monitoramento e fiscalização das atividades 
dos órgãos e agentes do Poder Público. 

• Estimular a criação do serviço Disque Denúncia em todo País e instituir esse 
serviço nas repartições públicas federais que integram o sistema federal de 
segurança pública. 

Médio prazo: 

• Propor a revisão da legislação sobre abuso e desacato à autoridade. 

• Fortalecer os Institutos Médico-Legais ou de Criminalística, adotando medidas que 
assegurem a sua excelência técnica e progressiva autonomia, articulando-os com 
universidades, com vista a aumentar a absorção de tecnologias. 

• Implantar o Programa de Integração das Informações Criminais, visando à criação 
de um cadastro nacional de identificação criminal. 

• Dar continuidade à estruturação da Defensoria Pública da União, bem como 
incentivar a criação de Defensorias Públicas junto a todas as comarcas do País. 

Longo prazo: 

• Apoiar a criação do Conselho Nacional de Justiça, com a função de fiscalizar as 
atividades do Poder Judiciário. 

• Proteção do Direito à Liberdade 

• Liberdade de Expressão e Classificação Indicativa 

Curto prazo: 

• Promover o debate, mediante encontros, seminários, com todos os setores 
vinculados ao tema da liberdade de expressão e da classificação indicativa de 
espetáculos e diversões públicas, buscando, via de regra, uma ação integrada e 
voltada para o interesse público nesse assunto. 

• Propor alteração na legislação existente sobre faixa etária com vistas a adequá-las 
aos dias e necessidades atuais. 

• Estabelecer com os produtores e distribuidores de programação um diálogo, franco, 
cordial e aberto visando a cooperação e sensibilização desses setores para o 
cumprimento da legislação em vigor, convidando-os a uma participação efetiva neste 
processo. 

• Estruturar o Departamento de Classificação Indicativa do Ministério da Justiça, de 
modo a dotá-lo de capacidade operativa compatível com sua missão institucional. 

Médio prazo: 

• Criar um sistema de avaliação permanente sobre os critérios de classificação 
indicativa e faixa etária. Promover o mapeamento dos programas radiofônicos e 
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televisivos que estimulem a apologia do crime, da violência, da tortura, das 
discriminações, do racismo, da ação de grupos de extermínio, de grupos 
paramilitares e da pena de morte, com vistas em identificar responsáveis e adotar as 
medidas legais pertinentes. 

Trabalho Forçado 

Curto prazo: 

• Rever a legislação para coibir o trabalho forçado. 

• Fortalecer os mecanismos para fiscalizar e coibir o trabalho forçado, com vista na 
eficácia do Programa de Erradicação do Trabalho Forçado - PERFOR, e do 
aliciamento de trabalhadores criado pelo Decreto, de 3 de setembro de 1992. 

• Apoiar o Grupo Executivo de Repressão ao Trabalho Forçado - GERTRAF, 
vinculado ao Ministério do Trabalho. 

• Incentivar a ampliação dos Serviços de Fiscalização Móvel do Ministério do 
Trabalho com vistas à coibição do trabalho forçado. 

Médio prazo: 

• Criar, nas organizações policiais, divisões especializadas de coibição ao trabalho 
forçado, com atenção especial para as crianças, adolescentes, estrangeiros e 
migrantes brasileiros. 

Penas Privativas de Liberdade 

Curto prazo: 

• Reativar e difundir, nos estados, o sistema de Informática Penitenciária - 
INFORPEN, de forma a agilizar processos e julgamentos e evitar excessos no 
cumprimento de pena. 

• Apoiar programas de emergência para corrigir as condições inadequadas das 
prisões, criar novos estabelecimentos e aumentar o número de vagas no País, em 
parceria com os estados, utilizando-se recursos do Fundo Penitenciário Nacional - 
FUNPEN. 

• Estimular a aplicação dos dispositivos da Lei de Execuções Penais referentes a 
regimes de prisão semi-aberto e aberto. 

• Incentivar a implementação de Conselhos Comunitários, conforme determina a Lei 
de Execuções Penais, em todas as regiões, para auxiliar, monitorar e fiscalizar os 
procedimentos ditados pela Justiça Criminal. 

• Levar à discussão, em âmbito nacional, a necessidade de se repensar as formas 
de punição ao cidadão infrator, incentivando o Poder Judiciário a utilizar as penas 
alternativas contidas nas leis vigentes com vistas em minimizar a crise do sistema 
penitenciário. 

• Propor legislação para introduzir penas alternativas à prisão para os crimes não-
violentos. 

• Estimular a criação de cursos de formação de agentes penitenciários. 

• Propor normatização dos procedimentos de revista aos visitantes de 
estabelecimentos prisionais, com 
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o objetivo de coibir quaisquer ações que atentem contra dignidade e os direitos 
humanos dessas pessoas. 

Médio prazo: 

• Incentivar a agilização dos procedimentos judiciais, a fim de reduzir o número de 
detidos à espera de julgamento. 

• Promover programas de educação, treinamento profissional e trabalho para facilitar 
a reeducação 

e recuperação do preso. 

• Desenvolver programas de assistência integral à saúde do preso e de sua família. 

• Proporcionar incentivos fiscais, creditícios e outros às empresas que empreguem 
egressos do sistema penitenciário. 

• Realizar levantamento epidemiológico da população carcerária brasileira. 

• Incrementar a descentralização dos estabelecimentos penais, com a construção de 
presídios de pequeno porte que facilitem a execução da pena próximo aos familiares 
dos presos. 

Longo prazo: 

• Incrementar a desativação da Casa de Detenção de São Paulo (Carandiru), e de 
outros estabe-lecimentos penitenciários que contrariem as normas mínimas 
penitenciárias internacionais. 

Proteção do Direito a Tratamento Igualitário perante a Lei 

Direitos Humanos, Direitos de Todos 

Curto prazo: 

• Propor legislação proibindo todo tipo de discriminação, com base em origem, raça, 
etnia, sexo, idade, credo religioso, convicção política ou orientação sexual, e 
revogando normas discriminatórias na legislação infraconstitucional, de forma a 
reforçar e consolidar a proibição de práticas discriminatórias existentes na legislação 
constitucional. 

• Estimular a criação de canais de acesso direto e regular da população a 
informações e documentos governamentais para tornar o funcionamento do 
Executivo, Legislativo e Judiciário mais transparente, como, por exemplo, a criação 
de um banco de dados que possibilite, inclusive, o acompanhamento da tramitação 
de investigações e processos legais relativos a casos de violação de direitos 
humanos. 

• Lançar uma campanha nacional, envolvendo estados e municípios, com o objetivo 
de dotar todos os cidadãos, num prazo de um ano, dos documentos fundamentais de 
cidadania, tais como certidão de nascimento, carteira de identidade, carteira de 
trabalho, título de eleitor e certificado de alistamento militar (ou certificado de 
reservista ou certificado de dispensa de incorporação).
• Instituir a concessão gratuita das certidões de nascimento e de óbito para todos os 
cidadãos. 

• Melhorar a qualidade do tratamento das pessoas dependentes do consumo de 
drogas ilícitas, o que deve incluir a ampliação da acessibilidade e a diminuição do 
seu custo. 
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• Incentivar estudos, pesquisas e programas para limitar a incidência e o impacto do 
consumo de drogas ilícitas. 

• Apoiar ações para implementação do Programa de Ação Nacional Antidrogas - 
PANAD. 

• Apoiar a participação das pessoas portadoras de HIV/aids e suas organizações na 
formulação e imple-mentação de políticas e programas de combate e prevenção do 
HIV/aids. 

• Incentivar campanhas de informação sobre HIV/aids, visando a esclarecer a 
população sobre os comportamentos que facilitem ou dificultem a sua transmissão.
• Apoiar a melhoria da qualidade do tratamento das pessoas com HIV/aids, o que 
deve incluir a ampliação da acessibilidade e a diminuição do seu custo. 

• Incentivar estudos, pesquisas e programas para limitar a incidência e o impacto do 
HIV/aids. 

• Estimular a criação de Procon municipais. 

• Estimular, a exemplo da Ordem dos Advogados do Brasil e da Federação Nacional 
de Jornalistas, a criação de secretarias, departamentos ou comissões de direitos 
humanos e cidadania nos sindicatos, centrais de trabalhadores, federações e 
entidades populares e estudantis. 

Médio prazo: 

• Instituir a carteira nacional de identidade. 

Crianças e Adolescentes 

Curto prazo: 

• Apoiar o funcionamento do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente - CONANDA. 

• Incentivar programas de orientação familiar com o objetivo de capacitar as famílias 
a resolver conflitos familiares de forma não violenta, e a cumprir suas 
responsabilidades de cuidar e proteger as crianças. 

• Propor alterações na legislação penal com o objetivo de limitar a incidência da 
violência doméstica contra as crianças e adolescentes. 

• Propor alterações na legislação penal e incentivar ações com o objetivo de eliminar 
o trabalho infantil, punindo a prática de sua exploração. 

• Dar continuidade à Campanha Nacional de Combate à Exploração Sexual Infanto-
Juvenil. 

• Incentivar a criação de estruturas para o desenvolvimento de programas 
socioeducativos para o atendimento de adolescentes infratores. 

• Propor a alteração da legislação no tocante à tipificação de crime de exploração 
sexual infanto-juvenil, com penalização para o explorador e usuário. 

• Incentivar a criação, nos estados e municípios do País, dos Conselhos dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, Conselhos Tutelares e Fundos dos Direitos da Criança 
e do Adolescente. 
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• Incentivar os programas de capacitação de conselheiros a distância. 

• Apoiar a produção e publicação de documentos que contribuam para a divulgação 
e aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

• Instituir uma política nacional de estímulo à adoção, principalmente por famílias 
brasileiras, de crianças e adolescentes efetivamente abandonadas, a fim de lhes 
possibilitar a convivência familiar. 

• Apoiar a regulamentação do decreto legislativo que promulgou a Convenção sobre 
Cooperação Internacional e Proteção de Crianças e Adolescentes em Matéria de 
Adoção Internacional, realizada em Haia (1993), com a designação de uma 
autoridade central em matéria de adoções internacionais no Brasil. 

• Apoiar a criação, pelos tribunais de justiça dos estados, de comissões de adoção. 

• Incentivar a criação de estruturas para o desenvolvimento de programas 
socioeducativos para o atendimento de adolescentes infratores. 

• Promover, em parceria com governos estaduais e municipais e com a sociedade 
civil, campanhas educativas relacionadas às situações de risco vivenciadas pela 
criança e pelo adolescente, como violência doméstica e sexual, prostituição, 
exploração no trabalho e uso de drogas, visando a criar e manter um padrão cultural 
favorável aos direitos da criança e do adolescente. 

• Estender o Programa de Merenda Escolar às creches. 

• Apoiar o Programa Brasil Criança Cidadã, desenvolvido pela Secretaria de 
Assistência Social do MPAS. 

• Apoiar o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, 
coordenado pelo Ministério do Trabalho. 

• Promover a discussão do papel dos meios de comunicação no combate à 
exploração sexual infanto-juvenil. 

Médio prazo: 

• Investir na formação e capacitação de profissionais e encarregados da 
implementação da política de direitos da criança e do adolescente nos Governos 
estaduais e municipais e nas organizações não-governamentais. 

• Implantar sistema nacional e sistemas estaduais de informação e monitoramento 
da situação da criança e do adolescente, focalizando principalmente: 

• criação e funcionamento de Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente e 
Conselhos Tutelares; 

• localização e identificação de crianças e adolescentes desaparecidos; 

• violação de direitos de crianças e adolescentes, que contemple o número de 
denúncias, número de processos, local da ocorrência, faixa etária e cor das crianças 
e adolescentes envolvidos, número de casos; 

• prostituição infanto-juvenil; 

• mortes violentas de crianças e adolescentes. 

Longo prazo: 
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• Incentivar o reordenamento das instituições privativas de liberdade para menores 
infratores, reduzindo o número de adolescentes autores de ato infracional por 
unidade de atendimento, com prioridade na implementação das demais medidas 
socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

• Apoiar a criação, pelo Poder Judiciário, Ministério Público e pelos governos 
estaduais, de varas, promotorias e delegacias especializadas em infrações penais 
envolvendo menores, como previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Mulheres 

Curto prazo: 

• Apoiar o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher na formulação e implementação 
de políticas públicas para a defesa dos direitos da mulher. 

• Apoiar o Programa Nacional de Combate à Violência contra a Mulher, do Governo 
Federal. 

• Incentivar a criação de centros integrados de assistência a mulheres sob risco de 
violência doméstica e sexual. 

• Apoiar as políticas dos governos estaduais e municipais para prevenção da 
violência doméstica e sexual contra as mulheres. 

• Incentivar a pesquisa e divulgação de informações sobre a violência e 
discriminação contra a mulher e sobre formas de proteção e promoção dos direitos 
da mulher. 

• Assegurar o cumprimento dos dispositivos existentes na Lei no 9.029, de 13 de abril 
de 1995, que dá proteção às mulheres contra discriminação em razão de gravidez. 

• Apoiar o Grupo GTEDEO, criado pelo Decreto, de 20 de março de 1996, para 
definir Ações de Combate à Discriminação da Mulher. 

• Apoiar o projeto de lei que altera o Código Penal nos crimes de estupro e atentado 
violento à mulher. 

Médio prazo: 

• Regulamentar o artigo 7o, inciso XX, da Constituição Federal, que prevê a proteção 
do mercado de trabalho da mulher por meio de incentivos específicos. 

• Revogar as normas discriminatórias ainda existentes na legislação 
infraconstitucional, incluindo particularmente as normas do Código Civil Brasileiro 
que tratam do pátrio-poder, chefia da sociedade conjugal, direito da anulação do 
casamento pelo homem quando a mulher não é virgem, privilégio do homem na 
fixação do domicílio familiar. 

• Reformular as normas de combate à violência e discriminação contra as mulheres, 
em particular, apoio ao projeto do Governo que trata o estupro como crime contra a 
pessoa e não mais como crime contra os costumes. 

• Incentivar a inclusão da perspectiva de gênero na educação e treinamento de 
funcionários públicos, civis e militares e nas diretrizes curriculares para o ensino 
fundamental e médio, com o objetivo de promover mudanças na mentalidade e 
atitude e o reconhecimento da igualdade de direitos das mulheres, não apenas na 
esfera dos direitos civis e políticos, mas também na esfera dos direitos econômicos, 
sociais e culturais. 
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• Incentivar a geração de estatísticas que evidenciem salários, jornadas de trabalho, 
ambientes de trabalho, doenças profissionais e direitos trabalhistas da mulher. 

Longo prazo: 

• Definir políticas e programas governamentais, nas esferas federal, estadual e 
municipal, para implementação das leis que asseguram a igualdade de direitos das 
mulheres e dos homens em todos os níveis, incluindo saúde, educação e 
treinamento profissional, trabalho, segurança social, propriedade e crédito rural, 
cultura, política e justiça. 

População Negra 

Curto prazo: 

• Apoiar o grupo de trabalho interministerial criado por Decreto Presidencial, de 20 de 
novembro de 1995, com o objetivo de sugerir ações e políticas de valorização da 
população negra. 

• Apoiar o Grupo de Trabalho para a Eliminação da Discriminação no Emprego e na 
Ocupação - GTEDEO, instituído no âmbito do Ministério do Trabalho, pelo Decreto, 
de 20 de março de 1996. O GTEDEO de constituição tripartite, deverá definir um 
programa de ações e propor estratégias de combate à discriminação no emprego e 
na ocupação, conforme os princípios da Convenção 111, da Organização 
Internacional do Trabalho - OIT. 

• Incentivar e apoiar a criação e instalação, em níveis estadual e municipal, de 
Conselhos da Comunidade Negra. 

• Estimular a presença dos grupos étnicos que compõem a nossa população em 
propagandas institucionais contratadas pelos órgãos da administração direta e 
indireta e por empresas estatais do Governo Federal. 

• Apoiar a definição de ações de valorização para a população negra e com políticas 
públicas. 

• Apoiar as ações da iniciativa privada que realizem discriminação positiva. 

• Estimular as Secretarias de Segurança Pública dos Estados a realizarem cursos de 
reciclagem 

e seminários sobre discriminação racial. 

Médio prazo: 

• Revogar normas discriminatórias ainda existentes na legislação infraconstitucional. 

• Aperfeiçoar as normas de combate à discriminação contra a população negra. 

• Criar banco de dados sobre a situação dos direitos civis, políticos, sociais, 
econômicos e culturais da população negra na sociedade brasileira que oriente 
políticas afirmativas visando a promoção dessa comunidade. 

• Promover o mapeamento e tombamento dos sítios e documentos detentores de 
reminiscências históricas, bem como a proteção das manifestações culturais afro-
brasileiras. 

• Propor projeto de lei, visando a regulamentação dos artigos 215, 216 e 242 da 
Constituição Federal. 
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• Desenvolver ações afirmativas para o acesso dos negros aos cursos 
profissionalizantes, à universidade e às áreas de tecnologia de ponta. 

• Determinar ao IBGE a adoção do critério de se considerar os mulatos, os pardos e 
os pretos como integrantes do contingente da população negra. 

• Adotar o princípio da criminalização da prática do racismo, nos Códigos Penal e de 
Processo Penal. 

• Estimular que os livros didáticos enfatizem a história e as lutas do povo negro na 
construção do nosso País, eliminando esteriótipos e discriminações. 

• Divulgar as Convenções Internacionais, os dispositivos da Constituição Federal e a 
legislação infraconsti-tucional que tratam do racismo. 

• Apoiar a produção e publicação de documentos que contribuam para a divulgação 
da legislação antidiscriminatória. 

• Facilitar a discussão e a articulação entre as entidades da comunidade negra e os 
diferentes setores do Governo, para desenvolver planos de ação e estratégias na 
valorização da comunidade negra. 

Longo prazo: 

• Incentivar ações que contribuam para a preservação da memória e fomento à 
produção cultural da comunidade negra no Brasil. 

• Formular políticas compensatórias que promovam social e economicamente a 
comunidade negra. 

Sociedades Indígenas 

Curto prazo: 

• Formular e implementar políticas de proteção e promoção dos direitos das 
sociedades indígenas, em substituição a políticas assimilacionistas e 
assistencialistas. 

• Apoiar a revisão do Estatuto do Índio (Lei no 6.001, de 19 de dezembro de 1973), 
no sentido apontado pelo projeto de lei do Estatuto das Sociedades Indígenas, já 
aprovado na Câmara dos Deputados. 

• Assegurar a participação das sociedades indígenas e de suas organizações na 
formulação e implementação de políticas de proteção e promoção de seus direitos. 

• Assegurar o direito das sociedades indígenas às terras que eles tradicionalmente 
ocupam. 

• Demarcar e regularizar as terras tradicionalmente ocupadas por sociedades 
indígenas que ainda não foram demarcadas e regularizadas. 

• No contexto do processo de demarcação das terras indígenas, apoiar ações que 
contribuam para 

o aumento do grau de confiança e de estabilidade das relações entre as 
organizações governamen- 

tais e não-governamentais, por seminários, oficinas e projetos que contribuam para 
diminuir 
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a desinformação, o medo e outros fatores que contribuam para o acirramento dos 
conflitos e para violência contra os índios. 

• Dotar a Funai de recursos suficientes para a realização de sua missão de defesa 
dos direitos das sociedades indígenas, particularmente no processo de demarcação 
das terras indígenas.
• Garantir às sociedades indígenas assistência na área da saúde, com a 
implementação de programas de saúde diferenciados, considerando as 
especificidades dessas populações. 

• Assegurar a sociedades indígenas uma educação escolar diferenciada, respeitando 
o seu universo sociocultural. 

• Promover a divulgação de informação sobre os indígenas e os seus direitos, 
principalmente nos meios de comunicação e nas escolas, como forma de eliminar a 
desinformação (uma das causas da discriminação e da violência contra os indígenas 
e suas culturas). 

Médio prazo: 

• Implantar sistema de vigilância permanente em terras indígenas, com unidades 
móveis de fiscalização, com capacitação de servidores e membros da própria 
comunidade indígena. 

• Levantar informações sobre conflitos fundiários e violência em terras indígenas, a 
ser integrado ao mapa dos conflitos fundiários e violência rural no Brasil. 

Longo prazo: 

• Reorganizar a Funai para compatibilizar a sua organização com a função de 
defender os direitos das sociedades indígenas. 

• Apoiar, junto às comunidades indígenas, o desenvolvimento de projetos auto-
sustentáveis do ponto de vista econômico, ambiental e cultural. 

Estrangeiros, Refugiados e Migrantes Brasileiros 

Curto prazo: 

• Desenvolver programa e campanha visando a regularização da situação dos 
estrangeiros atualmente no País. 

• Adotar medidas para impedir e punir a violência e discriminação contra estrangeiros 
no Brasil e migrantes brasileiros no exterior. 

• Propor projeto de lei estabelecendo o estatuto dos refugiados. 

Médio prazo:
• Estabelecer política de proteção aos direitos humanos das comunidades 
estrangeiras no Brasil. 

• Estabelecer política de proteção aos direitos humanos das comunidades brasileiras 
no exterior. 

Longo prazo: 

• Reformular a Lei dos Estrangeiros por meio da apreciação pelo Congresso do 
Projeto de Lei no 1.813/91, que regula a situação jurídica do estrangeiro no Brasil.

http://www.aids.gov.br/final/biblioteca/legislacao/vol1_6.htm (13 of 18) [15/04/03 12:38:50]



Decreto nº 1.904, de 13 de Maio de 1996

Terceira Idade
Curto prazo: 

• Estabelecer prioridade obrigatória de atendimento às pessoas idosas em todas as 
repartições públicas e estabelecimentos bancários do País. 

• Facilitar o acesso das pessoas idosas a cinemas, teatros, shows de música e 
outras formas de lazer público. 

• Apoiar as formas regionais denominadas ações governamentais integradas, para o 
desenvolvimento da Política Nacional do Idoso. 

Médio prazo: 

• Criar e fortalecer conselhos e organizações de representação dos idosos, 
incentivando sua participação nos programas e projetos governamentais de seu 
interesse. 

• Incentivar o equipamento de estabelecimentos públicos e meios de transporte de 
forma a facilitar a locomoção dos idosos. 

Longo prazo: 

• Generalizar a concessão de passe livre e precedência de acesso aos idosos em 
todos os sistemas de transporte público urbano. 

• Criar, fortalecer e descentralizar programas de assistência aos idosos, de forma a 
contribuir para sua integração à família e à sociedade e incentivar o seu atendimento 
no seu próprio ambiente. 

Pessoas Portadoras de Deficiência 

Curto prazo: 

• Formular políticas de atenção às pessoas portadoras de deficiência, para a 
implementação de uma estratégia nacional de integração das ações governamentais 
e não-governamentais, com vistas no efetivo cumprimento do Decreto no 914), de 6 
de setembro de 1993. 

• Propor normas relativas ao acesso do portador de deficiência ao mercado de 
trabalho e no serviço público, nos termos do artigo 37, VIII, da Constituição Federal. 

• Adotar medidas que possibilitem o acesso das pessoas portadoras de deficiências 
às informações veiculadas pelos meios de comunicação. 

Médio prazo: 

• Formular programa de educação para pessoas portadoras de deficiência. 

• Implementar o programa de remoção de barreiras físicas que impedem ou 
dificultam a locomoção das pessoas portadoras de deficiência, ampliando o acesso 
às cidades históricas, turísticas, estâncias hidrominerais e grande centros urbanos, 
como vistos no Projeto "Cidade para todos". 

Longo prazo: 

• Conceber sistemas de informações com a definição de bases de dados 
relativamente a pessoas portadoras de deficiência, à legislação, ajudas técnicas, 
bibliografia e capacitação na área de reabilitação e atendimento. 
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Educação e Cidadania. Bases para uma Cultura de Direitos Humanos 

Produção e Distribuição de Informações e Conhecimento 

Curto prazo: 

• Criar e fortalecer programas de educação para o respeito aos direitos humanos nas 
escolas de primeiro, segundo e terceiro graus, pelo sistema de "temas transversais" 
nas disciplinas curriculares, atualmente adotado pelo Ministério da Educação e do 
Desporto, e pela criação de uma disciplina sobre direitos humanos. 

• Apoiar a criação e desenvolvimento de programas de ensino e de pesquisa que 
tenham como tema central a educação em direitos humanos. 

• Incentivar campanha nacional permanente que amplie a compreensão da 
sociedade brasileira sobre o valor da vida humana e a importância do respeito aos 
direitos humanos. 

• Incentivar, em parceria com a sociedade civil, a criação de prêmios, bolsas e outras 
distinções regionais para entidades e personalidades que tenham se destacado 
periodicamente na luta pelos direitos humanos. 

• Estimular os partidos políticos e os tribunais eleitorais a reservarem parte do seu 
espaço específico à promoção dos direitos humanos. 

• Atribuir, anualmente, o Prêmio Nacional de Direitos Humanos. 

Médio prazo: 

• Incentivar a criação de canais de acesso direto da população a informações e 
meios de proteção aos direitos humanos, como linhas telefônicas especiais. 

Conscientização e Mobilização pelos Direitos Humanos 

Curto prazo: 

• Apoiar programas de informação, educação e treinamento de direitos humanos 
para profissionais de direito, policiais, agentes penitenciários e lideranças sindicais, 
associativas e comunitárias, para aumentar a capacidade de proteção e promoção 
dos direitos humanos na sociedade brasileira. 

• Orientar tais programas na valorização da moderna concepção dos direitos 
humanos segundo a qual o respeito à igualdade supõe também a tolerância com as 
diferenças e peculiaridades de cada indivíduo. 

• Apoiar a realização de fóruns, seminários e workshops na área de direitos 
humanos. 

Médio prazo: 

• Incentivar a criação de bancos de dados sobre entidades, representantes políticos, 
empresas, sindicatos, igrejas, escolas e associações comprometidos com a proteção 
e promoção dos direitos humanos. 

• Apoiar a representação proporcional de grupos e comunidades minoritárias do 
ponto de vista étnico, racial e de gênero nas campanhas de publicidade e de 
comunicação de agências governamentais. 

Longo prazo: 
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• Incentivar campanhas de esclarecimento da opinião pública sobre os candidatos a 
cargos públicos e lideranças da sociedade civil comprometidos com a proteção e 
promoção dos direitos humanos. 

Ações Internacionais para Proteção e Promoção dos Direitos Humanos 

Ratificação de Atos Internacionais 

Curto prazo: 

• Ratificar a Convenção 138 e implementar a Recomendação 146 da OIT, que tratam 
da idade mínima para admissão no emprego.
• Ratificar a Convenção 169 sobre Povos Indígenas e Tribais em Países 
Independentes, aprovada pela OIT em 1989. 

• Ratificar a Convenção Internacional para Proteção dos Direitos dos Migrantes e de 
suas Famílias aprovada pela ONU em 1990. 

• Ratificar a Convenção Interamericana de Desaparecimento Forçado de Pessoas, 
assinada em Belém/PA em 9 de junho de 1994. 

• Adotar legislação interna que permita o cumprimento pelo Brasil dos compromissos 
assumidos internacionalmente, como Estado-parte, em convenções e tratados de 
direitos humanos. 

• Dar continuidade à política de adesão a tratados internacionais para proteção e 
promoção dos direitos humanos, através da sua ratificação e implementação. 

Implementação e Divulgação de Atos Internacionais 

Curto prazo: 

• Desenvolver campanhas de divulgação, pelos veículos de comunicação, das 
principais declarações e convenções internacionais para proteção e promoção dos 
direitos humanos assinadas pelo Brasil, a fim de deixar claro quais são os 
compromissos assumidos pelo Brasil na área da proteção e promoção dos direitos 
humanos. 

• Implementar a Conferência Mundial dos Direitos Humanos - 1993, em Viena, que 
define a violência contra as mulheres como violência contra os direitos humanos. 

• Implementar a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a 
violência contra a mulher (junho de 1994). 

• Implementar a IV Conferência Mundial da Mulher ("Beijing", setembro de 1995). 

• Apoiar, junto com o Ministério das Relações Exteriores, a elaboração do Plano 
Hemisférico de Direitos Humanos, no contexto da implementação da Declaração de 
Princípios e do Plano de Ação, aprovados pela Cúpula das Américas realizada em 
Miami em 1994. 

• No contexto da implementação da Declaração de Princípios e do Plano de Ação da 
Cúpula das Américas, criar um sistema hemisférico de divulgação dos princípios e 
ações de proteção à cidadania e aos direitos humanos, apoiar programas 
internacionais para limitar a incidência e impacto do terrorismo, do tráfico de drogas 
e do HIV/aids. 

• Implementar as convenções internacionais das quais o Brasil é signatário, como as 
que tratam dos direitos da criança e do adolescente, em particular cumprindo prazos 
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na entrega de planos de ação e relatórios. 

• Implementar propostas de proteção dos direitos da mulher contidas nos seguintes 
documentos: 

• Declaração e Proposta de Ação da Conferência Mundial de Direitos Humanos, 
realizada em Viena em 1993; 

• Declaração sobre Eliminação da Violência contra a Mulher, aprovada pela ONU em 
1993; 

• Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 
Mulher ("Convenção de Belém do Pará"), aprovada pela OEA em 1994. 

• Implementar a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas de 
Discriminação Racial. 

• Implementar as Convenções 29, 105 e 111 da OIT, que tratam do trabalho forçado 
e da discriminação nos locais de trabalho. 

• Dar cumprimento à obrigação de submeter relatórios periódicos sobre a 
implementação de convenções e tratados de direitos humanos, dos quais o Brasil 
seja parte.
Médio prazo: 

• Dar publicidade e divulgação aos textos dos tratados e convenções internacionais 
de direitos humanos de que o Brasil seja parte. 

Apoio a Organizações e Operações de Defesa dos Direitos Humanos 

Curto prazo: 

• Promover o intercâmbio internacional de experiências em matéria de proteção e 
promoção dos direitos humanos. 

• Promover o intercâmbio internacional de experiências na área da educação e 
treinamento de forças policiais visando melhor prepará-las para limitar a incidência e 
o impacto de violações dos direitos humanos no combate à criminalidade e à 
violência. 

• Criar e fortalecer programas internacionais de apoio a projetos nacionais que visem 
a proteção e promoção dos direitos humanos, em particular da reforma e melhoria 
dos sistemas judiciários e policiais. 

• Apoiar a elaboração do protocolo facultativo adicional à Convenção contra tortura e 
outros tratamentos, ou penas cruéis, desumanas ou degradantes. 

Médio prazo: 

• Fortalecer a cooperação com organismos internacionais de proteção aos direitos 
humanos, em particular a Comissão de Direitos Humanos da ONU, a Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos e 
o Instituto Interamericano de Direitos Humanos. 

• Apoiar a elaboração da Declaração sobre os Direitos das Sociedades Indígenas, da 
ONU. 

• Incentivar a ratificação dos instrumentos internacionais de proteção e promoção 
dos direitos humanos pelos países com os quais o Brasil possui relações 
diplomáticas. 
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• Desenvolver no País o Plano de Ação da Década para a Educação em Direitos 
Humanos, aprovado pela Organização das Nações Unidas em 1994 para o período 
1995-2004. 

Implementação e Monitoramento do Programa Nacional de Direitos Humanos 

Implementação: 

• Criar um serviço civil constituído por jovens formados como agentes da cidadania, 
que possam atuar na proteção dos direitos humanos em todos os Estados do País. 

• Elaborar um Manual dos Direitos Humanos, a ser distribuído nos estados e 
municípios, para informar, educar e treinar os integrantes de organizações 
governamentais e não-governamentais responsáveis pela implementação do 
Programa Nacional de Direitos Humanos, e para deixar claro os compromissos 
assumidos pelo Brasil na área de direitos humanos tanto no Programa Nacional 
quanto no plano internacional. 

• Desenvolver campanha publicitária no âmbito nacional, pelos vários meios de 
comunicação social, com o objetivo de esclarecer e sensibilizar o País para a 
importância dos direitos humanos e do Programa Nacional de Direitos Humanos. 

• Atribuir ao Ministério da Justiça, por órgão a ser designado, a responsabilidade pela 
coordenação da implementação e atualização do Programa Nacional de Direitos 
Humanos, inclusive sugestões e queixas sobre o seu cumprimento. Atribuir a 
entidades equivalentes a responsabilidade pela coordenação da implementação do 
programa nos estados e municípios. 

• Promover estudos visando a criação de um sistema de concessão de incentivos por 
parte do Governo Federal aos governos estaduais que implementarem medidas 
favoráveis aos direitos humanos previstas no Programa Nacional de Direitos 
Humanos. 

Monitoramento: 

• Atribuir ao Ministério da Justiça a responsabilidade de apresentar ao Presidente da 
República relatórios quadrimestrais sobre a implementação do Programa Nacional 
de Direitos Humanos, ante à situação dos direitos humanos no Brasil. 

• Destinar aos governos estaduais a responsabilidade de elaborar e apresentar ao 
Ministério da Justiça relatórios quadrimestrais e anuais sobre a implementação do 
Programa Nacional de Direitos Humanos e sobre a situação dos direitos humanos no 
respectivo e estado. 

Instrumentos 
Internacionais de proteção 
dos Direitos Humanos 
ratificados pelo Brasil 

Declaração Universal 
dos Direitos Humanos 

Pacto Internacional dos 
Direitos Civis e Políticos 

Pacto Internacional dos 
Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais 

Convenção Americana 
de Direitos Humanos 

Decreto Legislativo 
no 56 de 19/04/95 

Decreto no 1.904 
de 13/05/96 
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Organização Político-Administrativa

CAPÍTULO I 
ORGANIZAÇÃO 
POLÍTICO 
ADMINISTRATIVA

CAPÍTULO II 
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
1. CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL – DA SAÚDE – 
Art. 196 – 200

2. SISTEMA ÚNICO DE 
SAÚDE – NORMAS 
GERAIS

3. PROGRAMAS - SAÚDE 
DA FAMÍLIA e AGENTES 
COMUNITÁRIOS DE 
SAÚDE

4. COMISSÕES E 
ATIVIDADES 
ESPECÍFICAS - DST / 
AIDS

5. CONDUTAS 
TERAPÊUTICAS, 
PREVENÇÃO, E 
DISTRIBUIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS

6. HOSPITAIS 
CREDENCIADOS para o 
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7. HOSPITAIS- DIA para o 
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CAPÍTULO I 

ORGANIZAÇÃO POLÍTICO- ADMINISTRATIVA 

LEI No 9.649, DE 27 DE MAIO DE 1998 

Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios e dá 
outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I
Da Presidência da República 

SEÇãO I

De Estrutura 

Art. 1o - A Presidência da República é constituída, essencialmente, pela Casa Civil, 
pela Secretaria Geral, pela Secretaria de Comunicação Social, pela Secretaria de 
Assuntos Estratégicos e pela Casa Militar. 

§ 1o - Integram a Presidência da República como órgãos de assessoramento 
imediato ao Presidente da República: 

I - o Conselho de Governo; 

II - o Advogado-Geral da União; 

III - o Alto Comando das Forças Armadas; 

IV - o Estado-Maior das Forças Armadas. 

§ 2o - Junto à Presidência da República funcionarão como órgãos de consulta do 
Presidente da República: 

I - o Conselho da República; 

II - o Conselho de Defesa Nacional. 

SEÇãO II 

Da Competências e da Organização

Art. 2o - À Casa Civil da Presidência da República compete assistir direta e 
imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, 
especialmente na coordenação e na integração da ação do governo, na verificação 
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SANITÁRIA
10.1. NORMA GERAL

prévia e supletiva da constitucionalidade e legalidade dos atos presidenciais, no 
relacionamento com o Congresso Nacional, com os demais níveis da Administração 
Pública e com a sociedade, tendo como estrutura básica, além do Conselho do 
Programa Comunidade Solidária, o Gabinete e até cinco Subchefias, sendo uma 
executiva. 

Art. 3o - À Secretaria-Geral da Presidência da República compete assistir direta e 
imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, 
especialmente na supervisão ou execução das atividades administrativa da 
Presidência da República e supletivamente da Vice-Presidência da República, tendo 
como estrutura básica: 

I - Gabinete; 

II - Subsecretaria-Geral; 

III - Gabinete Pessoal do Presidente da República; 

IV - Assessoria Especial; 

V - Secretaria de Controle Interno. 

Art. 4o - À Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República compete 
assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas 
atribuições, especialmente nos assuntos relativos à política de comunicação social 
do governo e de implantação de programas informativos, cabendo-lhe o controle, a 
supervisão e coordenação da publicidade dos órgãos e entidades da Administração 
Pública Federal, direta e indireta, e de sociedades sob controle da União, tendo 
como estrutura básica o Gabinete e até quatro Subsecretarias, sendo uma 
Executiva. 

Art. 5o - À Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, 
compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho 
de suas atribuições, especialmente no assessoramento sobre assuntos estratégicos, 
inclusive políticas públicas, na sua área de competência, na análise e avaliação 
estratégicas, na definição de estratégias de desenvolvimento, na formulação da 
concepção estratégica, nacional, na promoção de estudos, elaboração, coordenação 
e controle de planos, programas e projetos de natureza estratégica, assim 
caracterizados pelo Presidente da República, e do macrozoneamento ecológico-
econômico, bem como a execução das atividades permanentes necessárias ao 
exercício da competência do Conselho de Defesa Nacional, tendo como estrutura 
básica, além do Centro de Estudos Estratégicos e do Centro de Pesquisa e 
Desenvolvimento para a Segurança da Comunicação, o Gabinete e até três 
Subsecretarias, sendo uma Executiva. 

Art. 6o - À Casa Militar da Presidência da República, compete assistir direta e 
imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, nos 
assuntos referentes à administração militar, zelar pela segurança pessoal do Chefe 
de Estado, do Vice-Presidente da República, e respectivos familiares, assim como 
pela segurança dos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República, 
bem assim dos respectivos palácios presidenciais, tendo como estrutura básica o 
Conselho Nacional Antidrogas, a Secretaria Nacional Antidrogas, o Gabinete e até 
cinco Subchefias, sendo uma Executiva. (Redação dada pela Medida Provisória no 
1.689-5 de 26.10.98) 

§1o - Compete, ainda, à Casa Militar, coordenar e integrar as ações do Governo nos 
aspectos relacionados com as atividades de prevenção e repressão ao tráfico ílicito, 
ao uso indevido e à produção não autorizada de substâncias entorpecentes e drogas 
que causem dependência, bem como aquelas relacionadas com a recuperação de 
dependentes. 

§2o - A Secretaria Nacional Antidrogas desempenhará as atividades de secretaria 
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executiva do Conselho Nacional Antidrogas.(NR). 

(§§ 1o e 2o acrescentados pela Medida Provisória no 1.689-5 de 26.10.98) 

Art. 7o - Ao Conselho de Governo compete assessorar o Presidente da República na 
formulação de diretrizes da ação governamental, dividindo-se em dois níveis de 
atuação; 

I - Conselho de Governo, integrado pelos Ministros de Estado, pelos titulares dos 
órgãos essenciais da Presidência da República e pelo Advogado-Geral da União, 
que será presidido pelo Presidente da República ou, por sua determinação, pelo 
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil, e secretariado por um dos membros para 
este fim designado pelo Presidente da República; 

II - Câmaras do Conselho de Governo, com a finalidade de formular políticas 
públicas setoriais, cujo escopo ultrapasse as competências de um único Ministério, 
integradas pelos Ministros de Estado das áreas envolvidas e presididas , quando 
determinado, pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da 
República. 

§ 1o - Para desenvolver as ações executivas das Câmaras mencionadas no inciso II, 
serão constituídos Comitês Executivos, integrados pelos Secretários-Executivos dos 
Ministérios, cujos titulares as integram e pelo subchefe-Executivo da Casa Civil da 
Presidência da República, presidido por um de seus membros, designado pelo 
Ministro de Estado da Casa Civil. 

§ 2o - O Conselho de Governo reunir-se-á mediante convocação do Presidente da 
República. 

§ 3o - É criada a Câmara de Políticas Regionais do Conselho de Governo, sendo o 
Poder Executivo autorizado a dispor sobre a criação das demais Câmaras. 

§ 4o - O Ministro de Estado da Fazenda e o Ministro de Estado do Planejamento e 
Orçamento integrarão, sempre que necessário, as demais Câmaras de que trata o 
inciso II 

§ 5o - O Poder Executivo disporá sobre as competências e o funcionamento das 
Câmaras e Comitês a que se referem o inciso II e o § 1o. 

Art. 8o - Ao Advogado-Geral da União, o mais elevado órgão de assessoramento 
jurídico do Poder Executivo, incumbe assessorar o Presidente da República em 
assuntos de natureza jurídica, elaborando pareceres e estudos ou propondo normas, 
medidas de caráter jurídico reclamadas pelo interesse público e apresentar-lhe as 
informações a serem prestadas ao Poder Judiciário quando impugnado ato ou 
omissão presidencial, dentre outras atribuições fixadas na Lei Complementar no 73, 
de 10 de fevereiro de 1993. 

Art. 9o - O Alto Comando das Forças Armadas, integrado pelos Ministros Militares, 
pelo Ministro-Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e pelo Chefe do Estado-
Maior de cada uma das Forças Singulares, tem por competência assessorar o 
Presidente da República nas decisões relativas à política militar e à coordenação de 
assuntos pertinentes às Forças Armadas. 

Parágrafo único. O Alto Comando das Forças Armadas reunir-se-á quando 
convocado pelo Presidente da República e será secretariado pelo Chefe da Casa 
Militar. 

Art. 10 - Ao Estado-Maior das Forças Armadas compete assessorar o Presidente da 
República nos assuntos referentes a estudos para fixação da política, estratégia e à 
doutrina militar, bem como na elaboração e coordenação dos planos e programas 
daí decorrentes, no estabelecimento de planos para o emprego das forças 
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combinadas ou conjuntas e de forças singulares destacadas para participar de 
operações militares, levando em consideração os estudos e as sugestões dos 
Ministros Militares, na coordenação das informações estratégicas no campo militar, 
na coordenação dos planos de pesquisa, de desenvolvimento e de mobilização das 
Forças Armadas e nos programas de aplicação dos recursos decorrentes e na 
coordenação das representações das Forças Armadas no País e no exterior. 

Art. 11 - O Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, com a 
composição e as competências previstas na Constituição, têm a organização e o 
funcionamento regulados pelas Leis no 8.041, de 5 de junho de 1990, e 8.183, de 11 
de abril de 1991, respectivamente. 

Parágrafo único. O Conselho de Defesa Nacional e o Conselho da República terão 
como Secretários-Executivos, respectivamente, o Secretário de Assuntos 
Estratégicos da Presidência da República e o Ministro de Estado Chefe da Casa Civil 
da Presidência da República. 

Art. 12 - É criado o Programa Comunidade Solidariedade vinculado à Presidência da 
República, tendo por objetivo coordenar as ações visando ao atendimento da parcela 
da população que não dispõe de meios para prover suas necessidades básicas, em 
especial o combate à fome e à pobreza. 

Parágrafo único. O Poder Executivo disporá sobre a composição e as competências 
do Conselho do Programa Comunidade Solidária, a que se refere o art. 2o. 

Art. 10 - Ao Estado-Maior das Forças Armadas compete assessorar o Presidente da 
República nos assuntos referentes a estudos para fixação da política, estratégia e à 
doutrina militar, bem como na elaboração e coordenação dos planos e programas 
daí decorrentes, no estabelecimento de planos para o emprego das forças 
combinadas ou conjuntas e de forças singulares destacadas para participar de 
operações militares, levando em consideração os estudos e as sugestões dos 
Ministros Militares, na coordenação das informações estratégicas no campo militar, 
na coordenação dos planos de pesquisa, de desenvolvimento e de mobilização das 
Forças Armadas e nos programas de aplicação dos recursos decorrentes e na 
coordenação das representações das Forças Armadas no País e no exterior. 

Art. 11 - O Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, com a 
composição e as competências previstas na Constituição, têm a organização e o 
funcionamento regulados pelas Leis no 8.041, de 5 de junho de 1990, e 8.183, de 11 
de abril de 1991, respectivamente. 

Parágrafo único. O Conselho de Defesa Nacional e o Conselho da República terão 
como Secretários-Executivos, respectivamente, o Secretário de Assuntos 
Estratégicos da Presidência da República e o Ministro de Estado Chefe da Casa Civil 
da Presidência da República. 

Art. 12 - É criado o Programa Comunidade Solidariedade vinculado à Presidência da 
República, tendo por objetivo coordenar as ações visando ao atendimento da parcela 
da população que não dispõe de meios para prover suas necessidades básicas, em 
especial o combate à fome e à pobreza. 

Parágrafo único. O Poder Executivo disporá sobre a composição e as competências 
do Conselho do Programa Comunidade Solidária, a que se refere o art. 2o. 

CAPÍTULO II 

Dos Ministérios 

SEÇÃO I 
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Da Denominação

Art. 13 - São os seguintes os Ministérios:
I - da Administração Federal e Reforma do Estado; 

II - da Aeronáutica; 

III - da Agricultura e do Abastecimento; 

IV - da Ciência e Tecnologia; 

V - das Comunicações; 

VI - da Cultura; 

VII - da Educação e do Desporto; 

VIII - do Exército; 

IX - da Fazenda; 

X - da Indústria, do Comércio e do Turismo; 

XI - da Justiça 

XII - da Marinha 

XIII - do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal; 

XIV - de Minas e Energia; 

XV - do Planejamento e Orçamento; 

XVI - da Previdência e Assistência Social; 

XVII - das Relações Exteriores; 

XVIII - da Saúde; 

XIX - do Trabalho; 

XX - dos Transportes. 

Parágrafo único. São Ministros de Estado os titulares dos Ministérios, da Casa Civil 
da Presidência da República e do Estado-Maior das Forças Armadas. 

SEÇÃO II 

Das Áreas de Competência 

Art. 14 - Os assuntos que constituem área de competência de cada Ministério são os 
seguintes: 

VII - Ministério da Educação e do Desportos: 
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a) política nacional de educação e política nacional do desporto; 

b) educação pré-escolar; 

c) educação em geral, compreendendo ensino fundamental, ensino médio, ensino 
supletivo, educação tecnológica, educação especial e educação a distância, exceto 
ensino militar; 

d) pesquisa educacional; 

e) magistério; 

f) coordenação de programas de atenção integral a crianças e adolescentes. 

IX - Ministério da Fazenda: 

a) moeda, crédito, instituições financeiras, capitalização, poupança, popular, seguros 
privados e previdência privada aberta; 

b) política e administração tributária e aduaneira, fiscalização e arrecadação; 

c) administração orçamentária e financeira, controle interno, auditoria, contabilidade 
públicas; 

d) administração das dívidas públicas interna e externa; 

e) administração patrimonial; 

f) negociações econômicas e financeiras com governos e entidades nacionais, 
estrangeiras e internacionais; 

g) preços em geral e tarifas públicas e administradas; 

h) fiscalização e controle do comércio exterior. 

XI - Ministério da Justiça: 

a) defesa da ordem jurídica, dos direitos políticos e das garantias constitucionais; 

b) política judiciária; 

c) direitos da cidadania, direitos da criança, do adolescente, dos índios e das 
minorias; 

d) entorpecentes, segurança pública, trânsito, Polícia Federal, Rodoviária e 
Ferroviárias Federal e do Distrito Federal; 

e) defesa dos direitos da pessoas portadoras de deficiência e promoção da sua 
integração à vida comunitária; 

f) defesa da ordem econômico-nacional e dos direitos do consumidor; 

g) planejamento, coordenação e administração da política penitenciária nacional; 

h) nacionalidade, imigração e estrangeiros; 

i) documentação, publicação e arquivo dos atos oficiais; 
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j) ouvidoria-geral; 

l) assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e gratuita, aos necessitados, 
assim considerados em lei. 

XVI _ Ministério da Previdência e Assistência Social: 

a) previdência social; 

b) previdência complementar; 

c) assistência social. 

XVIII _ Ministério da Saúde: 

a) política nacional de saúde; 

b) coordenação e fiscalização do Sistema Único de Saúde; 

c) saúde ambiental e ações de promoção, proteção e recuperação da saúde 
individual e coletiva, inclusive a dos trabalhadores e dos índios; 

d) informações de saúde; 

e) insumos críticos para a saúde; 

f) ação preventiva em geral, vigilância e controle sanitário de fronteiras e de portos 
marítimos, fluviais e aéreos; 

g) vigilância de saúde, especialmente drogas, medicamentos e alimentos; 

h) pesquisa científica e tecnologia na área de saúde. 

XIX - Ministério do Trabalho: 

a) política nacional de emprego e mercado de trabalho; 

b) trabalho e sua fiscalização; 

c) política salarial; 

d) formação e desenvolvimento profissional; 

e) relações do trabalho; 

f) segurança e saúde no trabalho; 

g) política de imigração. 

SEÇÃO IV 

Dos órgãos específicos 

Art. 16 - Integram a estrutura básica: 

IX - do Ministério da Justiça, além do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa 
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Humana do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, do Conselho 
Nacional de Trânsito, do Conselho Federal de Entorpecentes, do Conselho Nacional 
dos Direitos da Mulher, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, do Conselho Nacional de Segurança Pública, do Conselho Federal 
Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, do Departamento de Polícia 
Federal, do Arquivo Nacional, da Imprensa Nacional, da Ouvidoria-Geral da 
República e da Defensoria Pública da União, até cinco Secretarias; 

XIII - do Ministério de Previdência e Assistência Social, além do Conselho Nacional 
de Seguridade Social, do Conselho Nacional de Previdência Social, do Conselho 
Nacional de Assistência Social, do Conselho de Recursos da Previdência Social, do 
Conselho de Gestão da Previdência Complementar, do Conselho Gestor do 
Cadastro Nacional de Informações Sociais e da Inspetoria Geral da Previdência 
Social, até três Secretarias; 

XV - do Ministério da Saúde, além do Conselho Nacional de Saúde, até quatro 
Secretarias; 

XVI - do Ministério do Trabalho, além do Conselho Nacional do Trabalho, do 
Conselho Nacional de Imigração, do Conselho Curador do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço e do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, 
até cinco Secretarias; 

Art. 40 - O Poder Executivo disporá de até 31 de dezembro de 1998, sobre a 
reorganização e o funcionamento dos Ministérios e órgãos de que trata esta Lei, 
mediante aprovação ou transformação das estruturas regimentais e fixação de sua 
lotação de pessoal. 

Art. 55 - É o Poder Executivo autorizado a transformar, sem aumento de despesa, o 
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde _ DATASUS, da Fundação 
Nacional de Saúde, em Departamento de Informática do SUS - DATASUS, 
vinculando-o à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde. 

§ 1o - Os servidores da Fundação Nacional de Saúde, que ocuparam cargos 
efetivos, que, em 13 de agosto de 1997, encontravam-se lotados no Datasus, 
passam a integrar o Quadro de Pessoal Permanente do Ministério da Saúde, e os 
que, em 28 de agosto de 1997, encontravam-se lotados nas Escolas de Enfermagem 
de Manaus passam a integrar o Quadro de Pessoal Permanente da Fundação 
Universidade do Amazonas, devendo ser enquadrados nos respectivos planos de 
cargos. 

§ 2o - Se do enquadramento de que trata o parágrafo anterior resultarem valores 
inferiores aos anteriormente percebidos, a diferença será paga como vantagem 
nominalmente identificada, aplicando-se-lhe os mesmos percentuais de revisão geral 
ou antecipação de reajuste de vencimento. 

Art. 65 - Esta Lei entra, em vigor na data de sua publicação. 

Art. 66 - Revogam-se a disposições em contrário e especialmente as da Lei no 8490, 
de 19 de novembro de 1992, os §§ 1o, 2o, o 3o do art. 22 de Lei no 5.227, de 13 de 
janeiro de 1967, a Lei no 5.327, de 2 de outubro de 1967, o parágrafo único do art. 2o 
do Decreto Lei no 701 de 24 de julho de 1969, os arts. 2o e 3o do Decreto-Lei no 
1.166 de 15 de abril de 1971, os §§ 1o e 2o do art. 36 da Lei no 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973, a Lei no 6.994, de 26 de maio de 1982, a Lei no 7.091, de 18 de abril 
de 1983, os arts. 1o, 2o e 9o da Lei no 8.948, de 8 de dezembro de 1994, o §2o do 
art. 4o e o §1o do art. 34 da Lei no 9.427, de 26 de dezembro de 1996. 

Brasília, 27 de maio de 1998; 177o da Independência e 110o da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
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MARIO CÉSAR RODRIGUES PEREIRA 

CLÁUDIA MARIA COSTIN 

(conforme correção introduzida pela Lei no 9.657 de 03.06.98) 

(Pub. DOU em 28/5/98) 
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CAPÍTULO I
AMAZONAS
MANAUS (AM)

CAPÍTULO II 
BAHIA
1. ORGANIZAÇÃO 

2. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

3. EDUCAÇÃO 

4. TRABALHO 

5. PENITENCIÁRIA 

CAPÍTULO III
CEARÁ
1. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

CAPÍTULO IV
DISTRITO FEDERAL
1. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

2. EDUCAÇÃO 

3. TRABALHO 

CAPÍTULO V 
ESPIRITO SANTO
1. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

2. EDUCAÇÃO 

3. INFORMAÇÃO 

4. TRABALHO 

CAPÍTULO VI
GOIÁS
1. ORGANIZAÇÃO 

CAPÍTULO I - AMAZONAS
Manaus 

LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS 

TÍTULO II
Da Competência Municipal 

Art. 7o - O Município de Manaus, nos limites de sua competência assegura a todos, 
indistintamente, no território de sua jurisdição, a inviolabilidade dos direitos e 
garantias fundamentais declarados na Constituição da República, na Constituição do 
Estado e nesta Lei. 

Art. 8o - Compete ao município: 

I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; 

Art. 321 - 

b) vigilância sanitária; 

d) atendimento odontológico, preventivo e de recuperação; 

e) alimentação e nutrição; 

f) prevenção, tratamento e reabilitação dos diversos tipos de agravos à saúde; 

V - planejar e executar a política de saneamento básico em articulação com o estado 
e a União; 

VI - executar a política de insumos e equipamentos para a saúde e saneamento 
básico; 

VII - fiscalizar as agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a 
saúde humana e atuar, junto aos órgãos estaduais e federais competentes, para 
controlá-las; 

VIII - gerir as instalações municipais de saúde; 

IX - avaliar e controlar a execução de convênios e contratos, celebrados pelo 
município, com entidades privadas prestadoras de serviços de saúde; 

X - autorizar a instalação de serviços privados de saúde e fiscalizar-lhes o 
funcionamento; 

XI - garantir a capacitação permanente de recursos humanos na área da saúde, em 
seu âmbito de ação. 
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2. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

3. EDUCAÇÃO 

4. TRABALHO 

5. PROTEÇÃO CONTRA 
ATOS 
DISCRIMINATÓRIOS 

CAPÍTULO VII
MARANHÃO
1. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE

CAPÍTULO VIII 
MATO GROSSO
1. EDUCAÇÃO 

CAPÍTULO IX
MATO GROSSO
DO SUL, 908
1. ORGANIZAÇÃO 

2. VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 

3. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA E 
TRATAMENTO 

4. EDUCAÇÃO 

CAPÍTULO X
MINAS GERAIS
1. ORGANIZAÇÃO 

2. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

3. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

4. PROTEÇÃO CONTRA 
ATOS 
DISCRIMINATÓRIOS 

CAPÍTULO XI
PARAÍBA
1. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

2. VIGILÂNCIA 

Art. 320 - A Lei disporá sobre a organização e funcionamento da Câmara de Saúde, 
órgão técnico do Conselho Municipal de Desenvolvimento Social, que terá as 
seguintes atribuições: 

I - formular e avaliar a política municipal de saúde a partir das diretrizes emanadas 
da administração central do Sistema Único de Saúde; 

II - planejar e fiscalizar a destinação dos recursos do Fundo Municipal de Saúde; 

III - aprovar a instalação e funcionamento de níveis de serviços públicos ou privados 
de saúde, atendidas as diretrizes do plano municipal para o setor; 

IV - aprovar a contratação de serviços privados de saúde; 

V - fiscalizar os convênios e concessões. 

Art. 322 - É de competência do Poder Público providenciar, dentro de rigorosos 
padrões técnicos, a inspeção e fiscalização dos serviços de saúde públicos e 
privados, principalmente aqueles possuidores de instalações que utilizem 
substâncias ionizantes, para assegurar a proteção ao trabalhador no exercício de 
suas atividades e aos usuários desses serviços, inclusive no que se relaciona à 
manipulação do sangue e seus derivados e dos órgãos, tecidos e substâncias 
humanas, observado o disposto na Constituição da República. 

Art. 328 - O município implantará programas de controle, prevenção e tratamento de 
doenças sexualmente transmissíveis. 

Parágrafo único. Integrará, obrigatoriamente, a estrutura dos serviços municipais de 
saúde um centro de referência de doenças sexualmente transmissíveis, 
especialmente da aids, que incluirá exames sorológicos, de caráter facultativo. 
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SANITÁRIA 

3. EDUCAÇÃO 

4. INFORMAÇÃO 

5. TRABALHO 

CAPÍTULO XII
PARANÁ
1. ORGANIZAÇÃO 

2. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

3. PARECERES DA 
CÂMARA TÉCNICA DE 
ÉTICA E CIDADANIA DE 
DST/AIDS 

CAPÍTULO XIII 
PIAUÍ 
1. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

CAPÍTULO XIV _ RIO DE 
JANEIRO, 993
1. ORGANIZAÇÃO 

2. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

3. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

4. EDUCAÇÃO 

5. PREVIDÊNCIA 

6. BENEFÍCIOS SOCIAIS 

7. NORMAS ÉTICAS DO 
CONSELHO REGIONAL 
DE MEDICINA DO RIO DE 
JANEIRO _ CREMERJ 

CAPITULO XV _ RIO 
GRANDE DO NORTE
1. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

2. BENEFÍCIOS FISCAIS 
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3.PROTEÇÃO CONTRA 
ATOS 
DISCRIMINATÓRIOS 

CAPÍTULO XVI
RIO GRANDE DO SUL
1. ORGANIZAÇÃO 

2. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

3. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

4. EDUCAÇÃO 

5. TRABALHO 

6. PROTEÇÃO CONTRA 
ATOS 
DISCRIMINATÓRIOS 

CAPÍTULO XVII
SANTA CATARINA
1. ORGANIZAÇÃO 

2. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

3. VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 

4. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

5. EDUCAÇÃO 

6. PREVIDÊNCIA 

CAPITULO XVIII
SÃO PAULO
1. ORGANIZAÇÃO 

2. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

3. VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 

4. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA E 
TRATAMENTO 
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5. EDUCAÇÃO 

6. TRABALHO 

7. PROTEÇÃO CONTRA 
PRÁTICAS 
DISCRIMINATÓRIAS 

8. NORMAS ÉTICAS DO 
CONSELHO REGIONAL 
DE MEDICINA DE SÃO 
PAULO - CREMESP 
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Assistência à Saúde

CAPÍTULO I 
ORGANIZAÇÃO 
POLÍTICO 
ADMINISTRATIVA

CAPÍTULO II 
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
1. CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL – DA SAÚDE – 
Art. 196 – 200

2. SISTEMA ÚNICO DE 
SAÚDE – NORMAS 
GERAIS

3. PROGRAMAS - SAÚDE 
DA FAMÍLIA e AGENTES 
COMUNITÁRIOS DE 
SAÚDE

4. COMISSÕES E 
ATIVIDADES 
ESPECÍFICAS - DST / 
AIDS

5. CONDUTAS 
TERAPÊUTICAS, 
PREVENÇÃO, E 
DISTRIBUIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS

6. HOSPITAIS 
CREDENCIADOS para o 
tratamento e internação de 
pacientes com AIDS

7. HOSPITAIS- DIA para o 
tratamento e internação de 
pacientes com AIDS

8. CENTROS DE 
REFERÊNCIA

9. VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA

10. VIGILÂNCIA 

CAPÍTULO II 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

1. CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

TÍTULO VIII 

DA ORDEM SOCIAL
CAPÍTULO II 

SEÇÃO II 

Da Saúde

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação.

Art. 197 - São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao 
Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e 
controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, 
também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

Art. 198 - As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 
hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as 
seguintes diretrizes: 

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo 
dos serviços assistenciais; 

III - participação da comunidade. 

Parágrafo único. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, 
com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, além de outras fontes. 

Art. 199 - A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

§ 1o - As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema 
único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou 
convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

§ 2o - É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às 
instituições privadas com fins lucrativos. 
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SANITÁRIA
10.1. NORMA GERAL

10.2. CONTROLE DE 
INFECÇÕES 
HOSPITALARES

10.3. PROCEDIMENTOS 
PARA TESTAGEM 
SOROLÓGICA (HIV)

§ 3o - É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais 
estrangeiros na assistência à saúde do País, salvo nos casos previstos em lei. 

§ 4o - A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de 
órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e 
tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus 
derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. 

Art. 200 - Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos 
termos da lei: 

I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a 
saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, 
hemoderivados e outros insumos; 

II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de 
saúde do trabalhador; 

III - ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde; 

IV - participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento 
básico; 

V - incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico; 

VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor 
nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano; 

VII - participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização 
de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos; 

VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. 
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CAPÍTULO I 
ORGANIZAÇÃO 
POLÍTICO 
ADMINISTRATIVA

CAPÍTULO II 
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
1. CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL – DA SAÚDE – 
Art. 196 – 200

2. SISTEMA ÚNICO DE 
SAÚDE – NORMAS 
GERAIS

3. PROGRAMAS - SAÚDE 
DA FAMÍLIA e AGENTES 
COMUNITÁRIOS DE 
SAÚDE

4. COMISSÕES E 
ATIVIDADES 
ESPECÍFICAS - DST / 
AIDS

5. CONDUTAS 
TERAPÊUTICAS, 
PREVENÇÃO, E 
DISTRIBUIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS

6. HOSPITAIS 
CREDENCIADOS para o 
tratamento e internação de 
pacientes com AIDS

7. HOSPITAIS- DIA para o 
tratamento e internação de 
pacientes com AIDS

8. CENTROS DE 
REFERÊNCIA

9. VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA

10. VIGILÂNCIA 

CAPÍTULO II 

2. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE _ NORMAS GERAIS 

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. 

§ 1o - O dever do Estado de garantir a saúde consiste na reformulação 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 
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10.3. PROCEDIMENTOS 
PARA TESTAGEM 
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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 funções 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. 

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 formulação de recursos humanos na área de saúde; 

IV - a vigilância nutricional e orientação alimentar; 

V - a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho; 

VI - a formulação da política de medicamentos, equipamentos imunológicos 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 
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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, relacionem-se 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 da 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 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 acidente 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 
normalização, fiscalização e controle das condições de produção, extração, 
armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de substância, de produtos, de 
máquinas e de equipamentos que apresentem 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 acidente 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 o ambiente de trabalho, 
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quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores. 

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 um 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 de serviços para os municípios; 

b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde; 

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; 

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 
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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. 

§ 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. 

CAPÍTULO IV 
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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 de 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 de 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; 

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; 
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XIX - realizar pesquisas e estudos na área de saúde; 

XX - definir as instâncias e mecanismos de controle e fiscalização inerentes ao poder 
de política sanitária; 

XXI - fomentar, coordenar e executar programas e projetos estratégicos e de 
atendimento emergencial. 

SEÇãO II 

Da Competência 

Art. 16 - À direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) compete: 

I - formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição; 

II - participar na formulação e 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) de vigilância sanitária. 

IV - participar da definição de normas e mecanismos de controle, com órgãos afins, 
de agravos 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; 

IX - promover a 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; 
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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 os 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, de 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. 

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 
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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; 

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, avaliação e divulgação dos indicadores de morbidade e 
mortalidade no âmbito da unidade federada. 

Art. 18 - À direção municipal do Sistema Único 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) de 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; 

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; 
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VIII - gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros; 

IX - colaborar com a União e com 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 complementalmente as ações e serviços públicos de saúde no seu 
âmbito de atuação. 

Art. 19 - Ao Distrito Federal competem as atribuições reservadas aosestados e aos 
municípios. 

TÍTULO III 

Dos Serviços Privados de Assistência à Saúde 

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 pela doação de organismos internacionais 
vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e 
de financiamento e empréstimos. 

§ 1o - 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.
§ 2o - Excetuam-se do disposto neste artigo os serviços de saúde mantidos, sem 
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. 
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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. 

§ 1o - 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. 

§ 2o - 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. 

§ 3o - (VETADO) 

§ 4o - 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-funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS), só poderão ser exercidos em regime de tempo 
integral.
§ 1o - Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos poderão 
exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde 
(SUS). 

§ 2o - 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) 
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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 rendimento de capital;
V - taxas, multas, emolumentos e preços públicos arrecadados no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS); e 

VI - rendas eventuais, inclusive comerciais e industriais. 

§ 1o - 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.
§ 2o - 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 próprias das instituições executoras. 

§ 6o - (VETADO) 

CAPÍTULO II 

Da Gestão Financeira 

Art. 33 - Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão 
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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. 

§ 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. 

§ 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) 
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§ 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. 

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 bens móveis e ficarão disponíveis para 
utilização pelo órgão de direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS) ou, 
eventualmente, pelo estadual, em cuja circunscrição administrativa se encontrem, 
mediante simples termo de recebimento. 

§ 7o - (VETADO) 

§ 8o - O acesso aos serviços de informática e bases de dados, mantidos pelo 
Ministério da Saúde e pelo Ministério do Trabalho e 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 gerência informatizada 
das contas e a disseminação de estatísticas sanitárias e epidemiológicas médico-
hospitalares. 
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Art. 40 - (VETADO) 

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 e privados contratados, ressalvando-se as cláusulas dos contratos ou 
convênios estabelecidos com as entidades privadas. 

Art. 44 - e seus parágrafos (VETADOS) 

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 incentivo 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 2 (dois) anos, um 
sistema nacional de informações em saúde, integrado em todo o território nacional, 
abrangendo questões epidemiológicas e de prestação de serviços. 

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 objetivo 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. 
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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, em 19 de setembro de 1990; 169o da Independência e 102o da República. 

FERNANDO COLLOR 

Alceni Guerra 

LEI No 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990 

Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros na área de saúde e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e 
eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1o - O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei no 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções 
do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: 

I - a Conferência de Saúde; e 

II - o Conselho de Saúde. 

§ 1o - A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação 
de vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes 
para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocados pelo 
Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde. 

§ 2o - O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado 
composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de 
saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da 
política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e 
financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do Poder legalmente 
constituído em cada esfera de governo. 

§ 3o - O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e o Conselho 
Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) terão representação no 
Conselho Nacional de Saúde. 

§ 4o - A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e conferências será 
paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. 

§ 5o - As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e 
normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo 
Conselho. 

Art. 2o - Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como: 

I - despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, 
da administração direta e indireta; 

II - investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e 
aprovados pelo Congresso Nacional; 

III - investimentos previstos no Plano Qüinqüenal do Ministério da Saúde; 
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IV - cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos 
Municípios, Estados e Distrito Federal. 

Parágrafo único. Os recursos referidos no inciso IV deste artigo destinar-se-ão a 
investimentos na rede de serviços, à cobertura ambulatorial assistencial e hospitalar 
e às demais ações de saúde. 

Art. 3o - Os recursos referidos no inciso IV do art. 2o desta Lei serão repassados de 
forma regular e automática para os Municípios, Estados e Distrito Federal, de acordo 
com os critérios previstos no art. 35 da Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990. 

§ 1o - Enquanto não for regulamentada a aplicação dos critérios previstos no art. 35o 
da Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, será utilizado, para o repasse de 
recursos, exclusivamente o critério estabelecido no § 1o do mesmo artigo. 

§ 2o - Os recursos referidos neste artigo serão destinados, pelo menos sessenta por 
cento, aos municípios, afetando o restante dos estados. 

§ 3o - Os municípios poderão estabelecer consórcio para execução de ações e 
serviços de saúde, remanejando, entre si, parcelas de recursos previstos no inciso IV 
do art. 2o desta lei. 

Art. 4o - Para receberem os recursos, de que trata o art. 3o desta Lei, os Municípios, 
os Estados e o Distrito Federal deverão contar com: 

I - Fundo de Saúde; 

II - Conselho de Saúde, com composição paritária de acordo com o Decreto no 
99.438, de 7 de agosto de 1990; 

III - plano de saúde; 

IV - relatórios de gestão que permitam o controle de que trata o § 4o do art. 33o da 
Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990; 

V - contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento; 

VI - comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS), 
previsto o prazo de dois anos para sua implantação. 

Parágrafo único. O não-atendimento pelos Municípios, ou pelos Estados, ou pelo 
Distrito Federal, dos requisitos estabelecidos neste artigo, implicará em que os 
recursos concernentes sejam administrados, respectivamente, pelos estados ou pela 
União. 

Art. 5o - É o Ministério da Saúde, mediante Portaria do Ministro de Estado, 
autorizado a estabelecer condições para aplicação desta Lei. 

Art. 6o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 7o - Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 28 de dezembro de 1990; 169o da Independência e 102o da República. 

FERNANDO COLLOR 

Alceni Guerra 
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RESOLUÇÃO No 33, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1992 

Recomendações para a Constituição e Estruturação de Conselhos Estaduais e 
Municipais de Saúde - aprova o seu documento. 

O Plenário do Conselho Nacional de Saúde, com base em suas competências 
regimentais e nas atribuições conferidas pela Lei no 8.142, de 28 de dezembro de 
1990, e pela Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, em sua reunião ocorrida em 2 
e 3 de dezembro de 1992 e considerando o objetivo de acelerar e consolidar o 
controle social do SUS, por intermédio dos Conselhos Estaduais e Municipais de 
Saúde, com base na Constituição Federal e na legislação supracitada, resolve: 

I - Aprovar o documento Recomendações para a Constituição e Estruturação de 
Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde, na forma anexa. 

Jamil Haddad 

Presidente do Conselho Nacional de Saúde 

Homologo a Resolução no 33, nos termos do Decreto de 12 de novembro de 1991. 

Jamil Haddad 

Ministro da Saúde. 

ANEXO À RESOLUÇÃO No 33, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1992 

Recomendações para a Constituição e Estruturação de 

Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde 

O CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, em sua reunião plenária de 2 e 3 de 
dezembro de 1992, com o objetivo de acelerar e consolidar o controle social do SUS, 
por intermédio dos Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde, com base na 
Constituição Federal, na Lei Orgânica da Saúde (Lei no 8.080/90) e na Lei no 
8.142/90 e conforme definições emanadas da 9a CNS, recomenda as seguintes 
diretrizes: 

1 - Definição dos Conselhos de Saúde 

Com base na legislação já existente, pode-se definir um Conselho de Saúde como o 
órgão ou instância colegiada de caráter permanente e deliberativo, em cada esfera 
de governo, integrante da estrutura básica da Secretaria ou Departamento de Saúde 
dos estados e municípios, com composição, organização e competência fixadas em 
lei. O Conselho consubstancia a participação da sociedade organizada na 
administração do Sistema de Saúde, propiciando o controle social desse sistema. 

2 - Composição dos Conselhos 

A participação comunitária é enfatizada na legislação, tornando os Conselhos uma 
instância privilegiada na discussão da política de saúde. A legislação também 
estabelece a composição paritária dos usuários, em relação aos outros segmentos 
representados. Desta forma, um Conselho de Saúde deverá ser composto por 
representantes do Governo, de profissionais de saúde, de prestadores de serviços 
de saúde e usuários, sendo o seu presidente eleito entre os membros do Conselho, 
em reunião plenária. 

Recomenda ainda que o número de conselheiros não seja inferior a 10 nem superior 
a 20 membros. A situação de cada estado e município e a discussão com os 
segmentos que participarão do Conselho levará à melhor definição dessa 
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composição numérica. A representação de órgãos e/ou entidades, que será 
apresentada, a seguir, como exemplo, poderá sofrer modificações de acordo com a 
realidade existente em cada Estado, Município e no Distrito Federal, preservando-se, 
porém, o princípio da paridade em relação aos usuários.
Em relação aos Conselhos Estaduais de Saúde: 

representante(s) do Governo Federal, indicado(s) pelo Ministro de Estado da Saúde 
e outros Ministérios; 

representante da Secretaria de Saúde do Estado; 

representante(s) das Secretarias Municipais de Saúde; 

representante(s) dos trabalhadores na área da saúde; 

representante(s) de prestadores de serviço de saúde, sendo 50% de entidades 
filantrópicas e 50% de entidades não filantrópicas. 

A representação dos usuários deverá ser composta por: 

representante(s) de entidades congregadas de sindicatos de trabalhadores urbanos 
e rurais; 

representante(s) de movimentos comunitários organizados na área da saúde;
representante(s) de conselhos comunitários, associações de moradores ou 
entidades equivalentes; 

representante(s) de associações de portadores de deficiências; 

representante(s) de associações de portadores de patologias; 

representante(s) de entidades de defesa do consumidor. 

A representação total dos conselhos deve ser distribuída da seguinte forma: 

50% de usuários, 25% de trabalhadores de saúde e 25% de prestadores de serviços 
(público e privado). 

Os representantes dos usuários deverão ser indicados impreterivelmente pelas suas 
entidades. 

Em relação aos Conselhos Municipais de Saúde, propõe-se uma composição 
semelhante à dos Conselhos Estaduais, adaptada ao município. Geralmente, não 
será necessária a presença de representante do Governo Federal, a não ser em 
casos especiais, que serão definidos localmente. Os usuários terão representação 
semelhante à dos Conselhos Estaduais. Os outros segmentos deverão ser 
representantes do Governo Estadual, do Governo Municipal, dos trabalhadores da 
área da saúde e dos prestadores de serviços de saúde de entidades filantrópicas e 
não-filantrópicas. 

Nenhum conselheiro poderá ser remunerado pelas suas atividades, sendo as 
mesmas consideradas de relevância pública. 

3 - Estrutura dos Conselhos de Saúde 

Os organismos de Governo Estadual e Municipal deverão dar apoio e suporte 
administrativo para a estruturação e funcionamento dos Conselhos, garantindo-lhes 
dotação orçamentária. 

O Conselho de Saúde deverá ter como órgãos o Plenário ou Colegiado Pleno e uma 
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Secretaria-Executiva com assessoria técnica. O Plenário ou Colegiado Pleno será 
composto pelo conjunto de conselheiros. 

Os atos dos Conselhos serão homologados pelo chefe do Poder Executivo local, 
podendo esta atribuição ser delegada aos respectivos secretários estadual e 
municipal, conforme o caso. 

O Plenário reunir-se-á obrigatoriamente uma vez ao mês e extraordinariamente 
sempre que necessário, e funcionará baseado em Regimento Interno a ser 
elaborado e aprovado pelo próprio Plenário. A Secretaria-Executiva deverá ser 
unidade de apoio ao funcionamento do Conselho de Saúde, secretariando suas 
reuniões e servindo de instrumento divulgador de suas deliberações, mantendo 
intercâmbio constante com as unidades do Sistema Único de Saúde e articulando os 
entendimentos necessários ao aprimoramento do mesmo. Para tal, deverá contar 
com pessoal administrativo e pessoal técnico, que funcionará como Assessoria 
Técnica ao Plenário e mobilizará consultorias e assessoramento por parte das 
instituições, órgãos e entidades da área de saúde que possam dar suporte e apoio 
técnico ao Conselho. Os órgãos de Governo Estadual ou Municipal devem prestar 
apoio, informações e assessorias aos Conselhos de Saúde. As dimensões de cada 
estrutura da Secretaria-Executiva com 

ponente do Conselho Estadual ou Municipal de Saúde deverão ser discutidas e 
definidas caso a caso, para se evitar superdimensionamento. A Secretaria-Executiva 
está subordinada ao Plenário do Conselho. 

O ato de criação do Conselho de Saúde, bem como sua composição, organização, 
estrutura e competência deverão ser estabelecidos por lei estadual ou municipal, e 
referendados pelo Poder Executivo correspondente, que nomeará os conselheiros 
indicados pelos órgãos e entidades. O mandato dos conselheiros será definido no 
Regimento Interno, não devendo coincidir com o mandato do Governo Estadual ou 
Municipal, sugerindo-se que tenha a duração de dois anos, podendo ser reconduzido 
a critério das respectivas representações (IX Conferência Nacional de Saúde). O 
Regimento Interno de cada Conselho também definirá o quorum mínimo para o 
caráter deliberativo das reuniões do Plenário e para as questões de suplência e 
perda do mandato por faltas não justificadas. Os Conselhos têm autonomia de se 
autoconvocar. Suas reuniões devem ser abertas ao público, com pauta e datas 
previamente divulgadas pela imprensa. 

4 - Competências dos Conselhos de Saúde 

Os Conselhos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, que têm 
algumas competências já definidas nas leis federais e complementadas pelas 
legislações estaduais e municipais, poderão ainda: 

atuar na formulação e controle da execução da política de saúde, incluídos seus 
aspectos econômicos, financeiros e de gerência técnico-administrativa; 

estabelecer estratégias e mecanismos de coordenação e gestão do SUS, articulando-
se com os demais colegiados em nível nacional, estadual e municipal; 

traçar diretrizes de elaboração e aprovar os planos de saúde, adequando-os às 
diversas realidades epidemiológicas e à capacidade organizacional dos serviços; 

propor a adoção de critérios que definam qualidade e melhor resolutividade, 
verificando o processo de incorporação dos avanços científicos e tecnológicos na 
área; 

propor medidas para o aperfeiçoamento da organização e do funcionamento do 
Sistema Único de Saúde (SUS); 

examinar propostas e denúncias, responder a consultas sobre assuntos pertinentes 
a ações e serviços de saúde, bem como apreciar recursos a respeito de deliberações 
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do Colegiado; 

fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das ações e serviços de saúde; 

propor a convocação e estruturar a comissão organizadora das Conferências 
Estaduais e Municipais de Saúde; 

fiscalizar a movimentação de recursos repassados à Secretaria de Saúde e/ou ao 
Fundo de Saúde; 

estimular a participação comunitária no controle de administração do Sistema de 
Saúde; 

propor critérios para a programação e para as execuções financeira e orçamentária 
dos Fundos de Saúde, acompanhando a movimentação e destinação de recursos; 

estabelecer critérios e diretrizes quanto à localização e ao tipo de unidades 
prestadoras de serviços de saúde públicos e privados, no âmbito do SUS; 

elaborar o Regimento Interno do Conselho e suas normas de funcionamento; 

estimular, apoiar ou promover estudos e pesquisas sobre assuntos e temas na área 
de saúde de interesse para o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde; 

outras atribuições estabelecidas pela Lei Orgânica da Saúde e pela IX Conferência 
Nacional de Saúde. 

(Pub. DOU em 15/1/93) 

DECRETO No 806, DE 24 DE ABRIL DE 1993 

Reorganiza o Fundo Nacional de Saúde, de acordo com as diretrizes e os 
objetivos do Sistema Único de Saúde, de que tratam as Leis nos 8.080, de 19 de 
setembro e 8.142, de 28 de dezembro de 1990 

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, 
da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 12, § 1o, da Lei no 8.270, de 17 
de dezembro de 1991, decreta: 

Art. 1o - O Fundo Nacional de Saúde, instituído pelo Decreto no 64.867, de 24 de 
julho de 1969, alterado pelo Decreto no 66.162, de 3 de fevereiro de 1970, é 
reorganizado e passa a funcionar nos termos deste Decreto. 

Art. 2o - Os recursos do Fundo Nacional de Saúde destinam-se a prover, nos termos 
do art. 2o da Lei no 8.142, de 28 de dezembro de 1990, as despesas de custeio e de 
capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades da administração indireta, as 
de transferência para a cobertura de ações e serviços de saúde, a serem executados 
pelos Municípios, Estados e Distrito Federal, e outras autorizadas pela Lei 
Orçamentária Federal, em consonância com o Plano Qüinqüenal do Ministério da 
Saúde. 

Art. 3o - Constituem recursos do Fundo Nacional de Saúde: 

I - os consignados, a seu favor, no Orçamento da Seguridade Social, de acordo com 
o disposto no art. 34 da Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para o 
atendimento das despesas e transferências referidas no art. 2o da Lei no 8.142, de 
28 de dezembro de 1990; 

II - os consignados, a seu favor, no Orçamento Fiscal da União; 

http://www.aids.gov.br/final/biblioteca/legislacao/vol22.htm (21 of 78) [15/04/03 12:39:07]



2. Sistema Único de Saúde_Normas Gerais

III - os decorrentes de créditos adicionais; 

IV - os provenientes de doações de organismos internacionais vinculados à 
Organização das Nações Unidas e de entidades de cooperação técnica e de 
financiamento e empréstimos; 

V - os resultantes de aplicação financeira na forma da legislação vigente; 

VI - os de outras fontes, de acordo com o art. 32 da Lei no 8.080/90. 

Art. 4o - O Fundo Nacional de Saúde está sob a supervisão direta do Conselho 
Nacional de Saúde. 

Art. 5o - A gestão dos recursos do Fundo Nacional de Saúde caberá a uma Junta 
Deliberativa e a um Diretor-Executivo. 

Art. 6o - A Junta Deliberativa é constituída pelos seguintes membros, designados 
pelo Ministro de Estado da Saúde: 

I - o Secretário-Executivo do Ministério da Saúde que a preside; 

II - dois representantes do Conselho Nacional de Saúde; 

III - dois representantes da esfera federal do Sistema Único de Saúde, indicados pelo 
Ministro de Estado da Saúde; 

IV - um representante da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação da 
Presidência da República; 

§ 1o - O Diretor-Executivo participa, obrigatoriamente, das sessões da Junta 
Deliberativa, sem direito a voto. 

§ 2o - A Junta Deliberativa decide com a presença de, pelo menos, quatro de seus 
membros. 

Art. 7o - Compete à Junta Deliberativa: 

I - aprovar as diretrizes operacionais do Fundo; 

II - aprovar a programação financeira do Fundo; 

III - expedir normas e procedimentos destinados a adequar a operacionalização do 
Fundo às exigências decorrentes da legislação aplicável ao Sistema Único de 
Saúde. 

Art. 8o - A administração dos recursos do Fundo Nacional de Saúde é feita por um 
Diretor-Executivo, sob a orientação e supervisão direta do Ministro de Estado da 
Saúde. 

Art. 9o - Compete ao Diretor-Executivo: 

I - praticar os atos incluídos na alçada administrativa de execução; 

II - movimentar as contas do Fundo, observadas as diretrizes emanadas do 
Conselho Nacional de Saúde e as normas operacionais vigentes; 

III - zelar pela regularidade e exatidão das transferências de recursos do Fundo para 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; 
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IV - fornecer às autoridades do Sistema Único de Saúde, nas três esferas de 
governo, e aos Conselhos Estaduais de Saúde, os elementos e informações que lhe 
forem requeridos; 

V - apresentar, na periodicidade definida pelo Conselho Nacional de Saúde, 
relatórios sobre a execução orçamentária do Fundo; 

VI - cumprir outras determinações do Ministro de Estado da Saúde. 

Art. 10 - A direção executiva do Fundo é atribuição do Secretário de Administração-
Geral do Ministério da Saúde. 

Art. 11 - O regimento interno do Fundo Nacional de Saúde será elaborado pelo 
Diretor-Executivo, submetido ao Conselho Nacional de Saúde e aprovado pelo 
Ministro de Estado da Saúde. 

Art. 12 - O Ministro de Estado da Saúde promoverá, junto aos Ministérios 
responsáveis pela arrecadação e distribuição da receita da Seguridade Social, e 
internamente, no âmbito do Ministério da Saúde, as medidas necessárias para a 
efetiva transferência, ao Fundo Nacional de Saúde, dos recursos que nele devem 
ficar depositados por força das Leis no 8.080 e no 8.142/90. 

Art. 13 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente os Decretos nos 
64.867, de 24 de julho de 1969, e 66.162, de 3 de fevereiro de 1970. 

Itamar Franco 

Presidente da República 

Jamil Haddad 

Luiza Erundina de Sousa 

LEI No 8.689, de 27 DE JULHO DE 1993 

Dispõe sobre a extinção do Instituto Nacional de Assistência Médica da 
Previdência Social - INAMPS, e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e 
eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1o - Fica extinto, por força do disposto no art. 198 da Constituição Federal e nas 
Leis nos8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.142, de 28 de dezembro de 1990, o 
Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social - INAMPS, autarquia 
federal criada pela Lei no 6.439, de 1o de setembro de 1977, vinculada ao Ministério 
da Saúde. 

Parágrafo único. As funções, competências, atividades e atribuições do Inamps 
serão absorvidas pelas instâncias federal, estadual e municipal gestoras do Sistema 
Único de Saúde, de acordo com as respectivas competências, critérios e demais 
disposições das Leis nos 2.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.142, de 28 de 
dezembro de 1990. 

Art. 2o - Os bens imóveis e o acervo físico, documental e material integrantes do 
patrimônio do Inamps serão inventariados e: 
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I - incorporados ao patrimônio da União, mediante termos lavrados na forma do 
inciso VI do art. 13 do Decreto-Lei no 147, de 3 de fevereiro de 1967, com a redação 
dada pelo art. 10 da Lei no 5.421, de 25 de abril de 1968, ficando o acervo 
documental sob guarda e responsabilidade do Ministério da Saúde; 

II - doados ou cedidos a Municípios, Estados e Distrito Federal, quando se tratar de 
hospitais e postos de assistência à saúde e, na conveniência de ambas as partes, 
cedidos, quando se tratar de imóveis de uso administrativos, os quais permanecerão 
como patrimônio do INSS, sendo obrigatória a publicação do ato correspondente que 
especifique o destinatário e o uso do bem. 

§ 1o - Incluem-se no acervo patrimonial do que trata este artigo os bens imóveis e 
móveis cedidos a Estados, Municípios e Distrito Federal, e os em uso pelo Inamps 
ou em processo de transferência para a autarquia. 

§ 2o - O inventário de que trata o caput será concluído no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias a contar da publicação desta Lei e divulgado pelo Diário Oficial da 
União. 

Art. 3o - Fica o Poder Executivo autorizado a transferir as dotações orçamentárias do 
Inamps para o Fundo Nacional de Saúde, observados os mesmos subprojetos, 
subatividades e grupos de despesas previsto na Lei no 8.652, de 29 de abril de 1993. 

Parágrafo único. Com o remanejamento das dotações orçamentárias, o Fundo 
Nacional de Saúde responderá pelas obrigações financeiras do Inamps. 

Art. 4o - Os recursos de custeio dos serviços transferidos ao Município, Estado ou 
Distrito Federal integrarão o montante dos recursos que o Fundo Nacional de Saúde 
transfere, regular e automaticamente, ao fundo estadual e municipal de saúde, de 
acordo com os arts. 35 e 36 da Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, e art. 4o da 
Lei no 8.142, de 25 de dezembro de 1990. 

§ 1o - Com a transferência de serviços e a doação ou a cessão de bens patrimoniais 
do Inamps, a União, por intermédio do Ministério das Saúde, repassará, 
regularmente, ao Fundo de Saúde do Estado, do Distrito Federal ou do Município, 
responsáveis pela execução dos serviços, os recursos financeiros que a esfera 
federal vem aplicando na sua manutenção e funcionamento. 

§ 2o - Os serviços de assistência à saúde ainda sob responsabilidade do INAMPS 
serão prestados por municípios e estados, conforme a respectiva competência 
definida na Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, podendo ser executados, em 
caráter supletivo e transitório, pela União em relação às esferas estadual e 
municipal, e pelo Estado, em relação à esfera municipal. 

§ 3o - Não se inclui, no montante dos recursos de custeio dos serviços transferidos, a 
parcela referente ao pagamento de servidores federais afastados para a direção 
municipal ou estadual do Sistema Único de Saúde, cuja remuneração continuará a 
correr por conta da União. 

§ 4o - Será publicada trimestralmente no Diário Oficial da União a relação dos 
recursos repassados pelo Ministério da Saúde à rede assistencial do Sistema Único 
de Saúde com a discriminação dos estados, Distrito Federal e Municípios 
beneficiados. 

Art. 5o - Os servidores do Inamps ocupantes de cargos efetivos, passam a integrar o 
Quadro de Pessoal Permanente do Ministério da Saúde, respeitados os seus 
direitos, deveres e vantagens, sendo-lhes garantido o direito de opção por 
redistribuição para o Ministério da Previdência Social ou outro órgão ou entidade 
federal, observando o interesse geral da Administração Pública e o específico do 
Sistema Único de Saúde. 
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§ 1o - Fica mantida a contribuição prevista no inciso II do art. 69 da Lei no 3.807, de 
26 de agosto de 1960, com redação dada pela Lei no 5.890, de 8 de junho de 1973 e 
no art. 22 da Lei no 6.439, de 1o de setembro de 1977, para Assistência Patronal, 
transformada na Fundação de Seguridade Social - GEAP, até que seja 
regulamentada a assistência à saúde do servidos prevista no art. 184, da Lei no 
8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

§ 2o - (VETADO) 

§ 3o - Os servidores a que se refere o caput deste artigo poderão ser cedidos aos 
Estados, Distrito Federal e Municípios, na forma prevista no art. 20 da Lei no 8.270, 
de 17 de dezembro de 1991. 

§ 4o - Aos servidores do Inamps que, na data de publicação desta Lei, estejam em 
exercício nos hospitais universitários das universidades federais, no Instituto 
Nacional de Seguridade Social - INSS e em outros órgãos e entidades da 
administração pública federal, será assegurado o direito de opção no prazo de cento 
e oitenta dias, para integrarem o quadro de pessoal dos referidos órgãos e 
entidades, sem prejuízo dos direitos e vantagens a que se fazem jus, de acordo com 
a legislação pertinente. 

§ 5o - Serão computados para fins do art. 2o da Lei no 6.732, de 04 de dezembro de 
1979, e do art. 193, da Lei no 8.112, de 12 de dezembro de 1990, os períodos de 
função gratificada ou cargo em comissão exercido por servidores do Ministério da 
Saúde ou de entidades vinculadas, nos órgãos e entidades do Sistema Único de 
Saúde, nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios. 

Art. 6o - Fica instituído no âmbito do Ministério da Saúde o Sistema Nacional de 
Auditoria de que tratam o inciso XIX do art. 16o do parágrafo 4o do art. 33 da Lei no 
8.080, de 19 de setembro de 1990. 

§ 1o - Ao Sistema Nacional de Auditoria compete a avaliação técnico-científica, 
contábil, financeira e patrimonial do Sistema Único de Saúde, que será realizada de 
forma descentralizada. 

§ 2o - A descentralização do Sistema Nacional de Auditoria far-se-á através dos 
órgãos estaduais e municipais e de representação do Ministério da Saúde em cada 
Estado da Federação e no Distrito Federal. 

§ 3o - Os atuais cargos e funções referentes às ações de auditorias ficam mantidos e 
serão absorvidos pelo Sistema Nacional de Auditoria, por ocasião da reestruturação 
do Ministério da Saúde de que trata o art. 13. 

§ 4o - O Departamento de Controle, Avaliação e Auditoria será o órgão central do 
Sistema Nacional de Auditoria. 

Art. 7o - As pessoas físicas ou jurídicas que se encontram inadimplentes em relação 
à prestação de contas ao Inamps, ou sujeitas aos procedimentos de fiscalização 
previstos na Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, continuam obrigadas pelo 
compromisso assumido até a declaração de extinção da obrigação, mantidos os 
prazos legais de prescrição. 

Art. 8o - Os créditos do Inamps junto aos agentes ou entidades integrantes do 
Sistema Único de Saúde, bem como aqueles decorrentes de transações financeiras 
ou comerciais, já apurados na data de publicação desta Lei ou decorrentes da 
disposição contida no parágrafo anterior, serão creditados a favor do Fundo Nacional 
de Saúde e informados ao Tribunal de Contas da União, mediante relatórios 
mensais. 

Art. 9o - A Consultoria Jurídica e a Secretaria de Controle Interno do Ministério da 
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Saúde adotarão medidas para que, no prazo de cento e oitenta dias, contados da 
publicação desta lei, sejam concluídos todos os processos referentes a sindicâncias, 
inquéritos administrativos, tomadas de contas especais ou auditorias, que estejam 
em tramitação, com ampla divulgação de resultados. 

Parágrafo único. As conclusões das auditorias realizadas desde 1.o de janeiro de 
1989 serão encaminhadas ao Conselho Nacional de Saúde e ao Ministério Público 
Federal. 

Art. 10 - Os dados contidos nos sistemas de informação do DATASUS e 
DATAPREV, de interesse do Inamps, permanecerão disponíveis e acessíveis ao 
qualquer interessado. 

Art. 11 - A União sucederá o Inamps nos seus direitos e obrigações, nos termos 
desta Lei. 

Art. 12 - O gestor do Sistema Único de Saúde em cada esfera de governo 
apresentará, trimestralmente ao conselho de saúde correspondente e em audiência 
pública nas câmaras de vereadores e nas assembléias legislativas respectivas, para 
análise e ampla divulgação, relatório detalhado contendo, dentre outros, dados sobre 
o montante e a fonte de recursos aplicados, as auditorias concluídas ou iniciadas no 
período, bem como sobre a oferta e produção de serviços na rede assistencial 
própria, contratada ou conveniada. 

Art. 13 - O Poder Executivo, no prazo máximo de noventa dias, procederá à 
reestruturação global do Ministério da Saúde e de seus órgãos e entidades, com 
vistas à adequação de suas atividades ao disposto na Constituição Federal e nas 
Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e no 8.142, de 28 de dezembro de 1990, 
encaminhando ao Congresso Nacional projeto de lei correspondente a eventuais 
mudanças na sua estrutura básica e propostas de extinção ou criação de órgãos e 
entidades. 

Parágrafo único. A reestruturação a que se refere este artigo contemplará a 
estruturação do Sistema Nacional de Auditoria, ora instituído, assim como, as suas 
correspondentes projeções nas Unidades da Federação, que funcionará nos termos 
do inciso XIX do art. 16 e do parágrafo 4o do art. 33 da Lei no 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, e do inciso IV do art. 4o da Lei no 8.142, de 28 de dezembro de 
1990. 

Art. 14 - Após a extinção do Inamps, a União, pelo Orçamento da Seguridade Social 
obriga-se a garantir ao Sistema Único de Saúde, permanentemente e sem prejuízo 
da participação dos recursos do Orçamento Fiscal, o aporte anual de recursos 
financeiros equivalentes, no mínimo, à média dos gastos da autarquia nos últimos 
cinco exercícios fiscais. 

Art. 15 - O Ministério de Estado de Saúde expedirá todos os atos necessários à 
manutenção da continuidade dos serviços assistenciais de que terá esta Lei. 

Art. 16 - No desempenho de suas atribuições institucionais, o Conselho Nacional de 
Saúde acompanhará a execução do disposto nesta Lei e opinará sobre a 
reestruturação prevista no art. 13. 

Art. 17 - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta da 
dotação orçamentária global do Ministério da Saúde. 

Art. 18 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 19 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 27 de julho de 1993; 172o da Independência e 105o da República. 
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ITAMAR FRANCO 

Jamil Haddad 

PORTARIA No 1.695, DE 23 DE SETEMBRO DE 1994 

Estabelece normas gerais sobre participação preferencial de entidades 
filantrópicas e entidades sem fins lucrativos no Sistema Único de Saúde e 
define o regime de parceria entre o Poder Público e essas entidades. 

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, usando das suas atribuições legais de 
dirigente nacional do Sistema Único de Saúde, com base no art. 16, inciso XIV, da 
Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei Orgânica da Saúde), e 

Considerando a especificidade e a relevância das ações e serviço de saúde 
executadas pelo setor público e pelo setor privado; 

Considerando o disposto no § 1o do art. 199 da Constituição da República, 
combinado com o art. 25 da Lei no 8.080, 19 de setembro de 1990, que tratam da 
preferência a ser dada às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos na 
participação complementar no Sistema Único de Saúde; e 

Considerando a necessidade de qualificar, jurídica e institucionalmente, as entidades 
filantrópicas e as entidades sem fins lucrativos para efeito de sua participação 
complementar e preferencial no Sistema Único de Saúde, resolve: 

Art. 1o - Estabelecer normas gerais para aplicação, em âmbito nacional, do disposto 
no § 1o do art. 199 da Constituição da República e no art. 25 da Lei no 8.080, de 19 
de setembro de 1990 (Lei Orgânica da Saúde). 

Art. 2o - Depois de esgotada a capacidade de prestação de ações e serviços de 
saúde, pelos órgãos e entidades da Administração Pública direta, indireta e 
funcional, a direção do Sistema Único de Saúde em cada esfera de governo dará 
preferência, para participação complementar no sistema, às entidades filantrópicas e 
às entidades sem fins lucrativos, com as quais celebram convênio. 

Art. 3o - Independentemente de outros requisitos e exigências que a direção federal, 
estadual ou municipal do Sistema Único de Saúde houver por bem fixar e de possuir 
registro atualizado no Conselho Nacional de Assistência Social, a entidade 
filantrópica e a entidade sem fins lucrativos deverão satisfazer, para a celebração de 
convênio com a esfera de governo interessada, aos seguintes requisitos básicos: 

I - ser pessoa jurídica de direito privado constituída no País e estar em 
funcionamento efetivo na linha de seus objetivos institucionais, há pelo menos três 
anos; 

II - não se encontrar em processo de dissolução, liquidação ou extinção judicial ou 
extrajudicial; 

III - servir desinteressadamente à coletividade no campo de assistência à saúde; 

IV - não constituir patrimônio de indivíduo ou de sociedade sem caráter filantrópico; 

V - não remunerar, nem gratificar, direta ou indiretamente, sob nenhuma forma, pelo 
exercício da função, os seus dirigentes, entendendo-se como tais os membros da 
diretoria, dos diversos conselhos e de outros órgãos de deliberação da entidade 
mantenedora; 

VI - não ter na diretoria, nos diversos conselhos e em outros órgãos de deliberação, 
nenhum dos profissionais que atuam na entidade mantenedora mediante 
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remuneração com ou sem vínculo empregatício, ou que dela se utilizem para receber 
remuneração de outra fonte; 

VII - não distribuir parcela de seu patrimônio ou de sua receita, nem lucros, 
bonificações, dividendos ou outras vantagens às pessoas mencionadas nos incisos 
V e VI; 

VIII - não contar na sua administração superior ou intermediária, com pessoa que 
exerça cargo, função ou emprego remunerado em entidade que receba a sua ajuda 
regular ou eventual; 

IX - aplicar integralmente no País os recursos destinados à manutenção dos seus 
objetivos institucionais; 

X - ser reconhecida de utilidade pública pela União, e pelo Estado ou Município onde 
tenha a sua sede; 

XI - possuir registro nos órgãos competentes federais, estaduais ou municipais 
incumbidos do cadastro das instituições de assistência social beneficente, 
educacional ou de saúde; 

XII - destinar o respectivo patrimônio, em caso de dissolução, liquidação ou extinção, 
a uma entidade pública ou a entidade congênere declarada de utilidade pública pela 
esfera estatal em cujo território tem sede ou atua; 

XIII - ter apresentado, nos três últimos exercícios, balanço geral e demonstrativo de 
receita e despesa; 

XIV - possuir patrimônio próprio para prestação dos serviços conveniados, 
equiparando-se a patrimônio próprio os bens recebidos em comodato, mediante 
termo de contrato e por prazo determinado, desde que o comodante não seja pessoa 
jurídica com fins lucrativos e os bens recebidos em comodato não constituam o único 
patrimônio da entidade; 

XV - manter em dia escrituração contábil de sua receita e despesa de acordo com 
legislação específica; 

XVI - comprovar o atendimento, nos prazos legais ou regulares, de exigências 
determinadas pelos órgãos ou entidades de fiscalização e controle das instituições 
beneficiadas com imunidade e isenção fiscal; 

XVII - comprovar mediante declaração fornecida pelo setor governamental 
competente, da isenção do imposto de renda de pessoa jurídica relativa aos três 
últimos exercícios; 

XVIII - colocar à disposição da direção do SUS no mínimo 70% (setenta por cento) 
de cada um de seus serviços, inclusive dos contratos de terceiros; 

XIX - não constituir subsidiária nem ter nenhuma participação societária em entidade 
lucrativa na área da saúde; 

XX - possuir registro patrimonial dos bens adquiridos com recursos públicos 
provenientes de subvenção ou auxílio, vedada a sua alienação, locação, empréstimo 
ou qualquer forma de alienação, exceto quando autorizado pelo Conselho de Saúde 
respectivo e os recursos forem aplicados na própria entidade. 

Parágrafo único. Quando a legislação reguladora do exercício profissional de uma 
atividade, ofício ou profissão tiver previsto, no estabelecimento de saúde, a 
existência obrigatória de função de direção de chefia, de natureza técnica, científica 
ou clínica, órgãos decisórios do estabelecimento, ou da sua instituição mantenedora, 
referidos no inciso VI. 
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Art. 4o - A participação de entidade filantrópica e sem fins lucrativos no Sistema 
Único de Saúde, mediante convênio celebrado nos termos desta Portaria, confere à 
entidade a condição de parceira do Poder Público na execução de ações e serviços 
de saúde. 

Art. 5o - Em decorrência do disposto no art. 4o, a direção do Sistema Único de Saúde 
poderá investir no desenvolvimento e aperfeiçoamento dos serviços da entidade 
filantrópica ou sem fins lucrativos, por meio de subvenção, auxílio, financiamento, 
doação, permissão ou concessão do uso de bens públicos, visando a ampliação do 
atendimento à população e a melhoria do padrão de qualidade dos serviços. 

§ 1o - Os bens móveis de origem pública que estejam à disposição de entidades 
filantrópicas ou sem fins lucrativos por qualquer forma de transferência serão 
utilizados integralmente no atendimento dos usuários do SUS, vedada a sua locação, 
empréstimo ou qualquer outra forma de desfazimento do bem. 

§ 2o - A entidade filantrópica ou sem fins lucrativos que denunciar o convênio antes 
do seu término, fica obrigada a indenizar, ao poder público, o valor do investimento 
que tenha sido realizado em sua sede, na proporção da sua não-utilização por 
aquele poder em razão do encerramento do convênio antes do prazo previsto. 

§ 3o - O dirigente do SUS responsável pela transferência do bem à entidade 
filantrópica ou sem fins lucrativos dará ciência do fato ao dirigente municipal do SUS 
do local onde se situe a entidade beneficiada. 

Art. 6o - Do convênio de parceria constarão, além de outros específicos da esfera do 
governo federal, estadual ou municipal interessada, os seguintes elementos: 

I - utilização da capacidade instalada da entidade pela esfera do governo 
convenente, incluídos os equipamentos médico-hospitalares, de modo que a 
utilização desses equipamentos para atender clientela particular, incluída a 
proveniente de convênios com entidades privadas, somente será permitida depois de 
esgotada a sua utilização em favor da clientela universalizada até um máximo de 
70% (setenta por cento) dos leitos ou de serviços prestados, com exceção do 
disposto no § 1o do art. 5o; 

II - em decorrência da parceria estabelecida, a direção do Sistema Único de Saúde 
deverá praticar, no tocante aos recursos públicos recebidos, provenientes de 
subvenção ou auxílio, fiscalização permanente na entidade e requerer parecer de 
auditoria independente para exame de prestação de contas, balanço patrimonial e 
outros fatos econômico-financeiros ocorrentes na entidade, especialmente quando 
houver indícios de finalidade ou aplicação irregular de recursos públicos; e 

III - obrigatoriedade de apresentação, no mínimo a cada semestre, de relatórios de 
atividades que demonstrem, quantitativa e qualitativamente, o atendimento do objeto 
do convênio. 

Parágrafo único. Na hipótese prevista no inciso II, a entidade estatal convenente 
dará ciência, às entidades de representação nacional dos Prestadores de Serviços 
Privados, quando a auditoria incidir sobre atos decorrentes na entidade filantrópica a 
ela filiada, ficando aberta a técnicos especificamente indicados pelas entidades de 
representação nacional de Prestadores de Serviços Privado, a participação na 
auditoria. 

Art. 7o - A entidade filantrópica e sem fins lucrativos que mantiverem, nas 
dependências do estabelecimento de saúde, serviços de assistência à saúde em 
regime de locação, comodato, sublocado ou co-gestão com grupos de profissionais 
ou pessoas jurídicas que atuem com intuito de lucro, ficam obrigadas a declarar esse 
fato à autoridade dirigente do SUS, previamente à celebração de convênio, para que 
esta conceda a esses serviços lucrativos o tratamento correspondente. 
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Art. 8o - Na celebração do convênio de parceria o município e o estado levarão em 
conta os parâmetros de cobertura assistencial estabelecidos pela direção nacional 
do Sistema Único de Saúde e aprovados pelo Conselho Nacional de Saúde, 
conforme previsto no art. 26 da Lei no 8.080/90, bem como a observação do disposto 
no art. 36 da mesma Lei. 

Art. 9o - Aplicam-se aos convênios de que trata esta Portaria, no que couber, as 
normas reguladoras dos contratos, objeto da Portaria MS no 128 , de 26.10.93. 

Art. 10 - Ao deixar a unidade hospitalar conveniada, o paciente ou seu responsável 
receberá um demonstrativo por escrito, dos valores custeados pelo SUS referentes 
ao atendimento prestado, com os seguintes itens: 

I - nome da entidade assistencial conveniada; 

II - localidade (estado e município); 

III - indicação da assistência; 

IV - motivo e tempo de internação, quando se tratar de hospital e o no da AIH 
correspondente à internação; 

V - valor do pagamento correspondente ao serviço de apoio diagnóstico e 
terapêutico - SADT; 

VI - valor do pagamento referente aos serviços hospitalares (discriminado por item); 

VII - valor do pagamento referente a órtese, prótese, material e procedimentos 
especiais; 

VIII - valor total do pagamento referente à internação. 

§ 1o - O cabeçalho do documento conterá o seguinte esclarecimento: "Esta conta foi 
custeada com recursos públicos provenientes de seus impostos e contribuições 
sociais". 

Art. 11 - Os Conselhos de Saúde, no exercício de seu poder de fiscalização, controle 
e avaliação das ações e dos serviços de saúde, terão pleno acesso aos serviços 
conveniados. 

Art. 12 - Fica concedido o prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data da publicação 
da Portaria, para municípios e estados celebrarem convênios de parcerias com 
entidades. 

Art. 13 - Fica revogada a Portaria no 944, de 12 de maio de 1994, publicada no DOU 
de 12 seguinte. 

Art. 14 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

HENRIQUE SANTILLO 

(Pub. DOU em 26/9/94) 

PORTARIA No 2.531, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1995 

Dispõe sobre a prévia aprovação ministerial, quanto aos aspectos de 
oportunidade, conveniência ou prioridade, das proposições de celebração de 
convênios, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, à conta de recursos 
do Fundo Nacional de Saúde e revoga os normativos que menciona. 
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O Ministro de Estado da Saúde, no uso de suas atribuições, e 

Considerando o princípio constitucional da descentralização das ações e serviços de 
saúde, bem como o da racionalização dos procedimentos administrativos; 

Considerando o elevado número de convênios exigidos pelo processo de 
municipalização das ações de saúde; 

Considerando a busca da coerência entre os investimentos em saúde e as diretrizes 
da política nacional de saúde e do Sistema Único de Saúde - SUS; 

Considerando a conveniência de uniformização dos critérios a serem observados na 
transferência de recursos, quer especificados em dotações nominalmente 
identificadas na Lei de Orçamento, quer definidos em convênios específicos; 

Considerando a necessidade de acompanhamento da execução dos instrumentos de 
transferência, para verificação do cumprimento de seu objeto e da regularidade da 
aplicação dos recursos repassados, resolve: 

Art. 1o - As proposições de celebração de convênios, acordos, ajustes ou 
instrumentos congêneres, à conta de recursos do Ministério da Saúde, serão 
previamente submetidas, pelas unidades ou entidades interessadas, à aprovação 
ministerial quanto aos aspectos de oportunidade, conveniência ou prioridade. 

Art. 2o - A implementação dos instrumentos, autorizada em caráter preliminar pelo 
Ministro da Saúde, somente poderá ocorrer após a apresentação da documentação 
necessária, verificada a observância dos parâmetros técnicos sobre custos do 
Ministério da Saúde e das exigências legais aplicáveis. 

Art. 3o - A transferência de recursos, sob a forma prevista nesta Portaria, inclusive se 
decorrente de dotações nominalmente identificadas na Lei de Orçamento, fica 
condicionada à aprovação pelo dirigente da unidade ou entidade interessada, 
precedida de manifestação favorável da respectiva área técnica, e do Plano de 
Trabalho, previsto nas instruções normativas da Secretaria do Tesouro Nacional. 

§ 1o - No caso de obras e serviços de arquitetura e engenharia e aquisição de 
equipamentos para estabelecimentos assistenciais de saúde, a apreciação de que 
trata este artigo ficará a cargo do Departamento de Normas Técnicas da Secretaria 
de Assistência à Saúde, em conformidade da Portaria GM/MS no 1.884, de 11 de 
novembro de 1994, e demais disposições legais aplicáveis à matéria. 

§ 2o - Os projetos relativos à infra-estrutura física de estabelecimentos assistenciais 
de saúde somente serão analisados após parecer favorável do nível de direção do 
Sistema Único de Saúde que vier a responsabilizar-se pela sua execução. 

§ 3o - A área técnica, indicada neste artigo, poderá adotar normas complementares 
que julgar necessárias para subsidiar a apreciação e aprovação das proposições 
apresentadas. 

Art. 4o - Em relação ao Programa "Leite é Saúde", caberá à área técnica do Instituto 
Nacional de Alimentação e Nutrição - INAN, a apreciação e aprovação das 
proposições apresentadas. 

Art. 5o - O acompanhamento da execução das ações estabelecidas nos Planos de 
Trabalho, inclusive os relativos a convênios firmados anteriormente à vigência desta 
Portaria, será efetuado, obrigatoriamente, pelo órgão repassador, com apoio da área 
técnica que o houver analisado e com as informações que forem solicitadas aos 
órgãos regionais de representação do Ministério da Saúde e de suas entidades 
vinculadas, ou ao Sistema Nacional de Auditoria, inclusive com verificação in loco, se 
necessário. 
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Parágrafo único. Efetivada a transferência, o órgão repassador providenciará o 
encaminhamento dos elementos indispensáveis ao acompanhamento referido neste 
artigo, conforme a demanda de informações que entender suficientes ao perfeito 
conhecimento da execução do Plano de Trabalho. 

Art. 6o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 7o - Revogam-se as Portarias GM/MS no. 845, de 21 de junho de 1990; 12, de 8 
de janeiro de 1991; 13, de 8 de janeiro de 1991; 2.373, de 30 de dezembro de 1991; 
124, de 7 de fevereiro de 1992; 1.332, de 9 de novembro de 1993; 642, de 18 de 
março de 1994; e o item 1.6 do Capítulo Elaboração de Projetos Físicos no Anexo I, 
da Portaria GM/MS n. 1.884, de 11 de novembro de 1994. 

Adib D. Jatene 

Ministro da Saúde 

(Repub. DOU em 6/2/96) 

PORTARIA No 115, DE 25 DE JANEIRO DE 1996 

Dispõe sobre o acesso aos serviços de informática e base de dados, mantidos pelo 
Ministério da Saúde. 

O Ministro de Estado da Saúde, usando de suas atribuições legais, e 

Considerando o princípio constitucional da publicidade, que informa toda a 
Administração Pública (art.o 37, caput, da Constituição Federal); 

Considerando o disposto no § 8o do art. 3o da Lei no 8.080, de 19 de setembro de 
1990, que assegura o acesso das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, ou 
órgãos congêneres, aos serviços de informática a bases de dados mantidos pelo 
Ministério da Saúde, de modo a permitir aos gestores do Sistema Único de Saúde a 
gerência informatizada das contas e a disseminação de estatísticas sanitárias e 
epidemiológicas médico-hospitalares; 

Considerando que a possibilidade do acesso dos dirigentes estaduais e municipais 
do SUS aos serviços de informática e banco de dados do Ministério da Saúde, com o 
conseqüente manuseio e análise dos dados e informações obtidos, consistindo 
importante componente do sistema nacional de informações em saúde, integrado em 
todo o Território Nacional, conforme previsto no art. 47 da Lei Orgânica da Saúde; 

Considerando, por fim, que o controle social dos serviços e ações de sáude a cargo 
do SUS, decorrente da diretriz constitucional que determina a participação da 
comunidade na organização do Sistema (órgãos dirigentes do SUS, conselhos de 
saúde, prestadores de serviços, usuários e interessados em geral), pressupõe o 
acesso geral às informações referentes àqueles serviços e ações, em todo o 
Território Nacional, nos termos do art. 5o, incisos XIV e XIII da Constituição Federal, 
resolve: 

Art. 1o - Fica o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, da 
Fundação Nacional de Saúde - DATASUS, autorizado a colocar à disposição dos 
dirigentes estaduais e municipais de saúde, dos prestadores de serviços, dos 
profissionais de saúde e dos usuários em geral, as informações e os dados 
armazenados no Sistema de Informações Ambulatoriais SIA/SUS. 

Art. 2o - Para a efetivação do disposto no art.o 1o, o Datasus definirá, tecnicamente, 
no prazo de 30 dias, as formas automáticas de acesso às informações, auxiliando, 
quando solicitado, as autoridades, os órgãos, as entidades e os indivíduos 
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interessados na obtenção de informações e dados referentes ao SUS. 

Art. 3o - Com base nas informações armazenadas no Datasus, a Secretaria de 
Assistência à Saúde efetuará, se necessário com a cooperação técnica de 
instituições científicas que atuam na área de processamento de dados de saúde, 
estudos referentes ao perfil da prestação de serviços de saúde em âmbito nacional, 
tendo em vista a implementação do sistema nacional de informações em saúde 
previsto no art. 47 da Lei Orgânica da Saúde, e à atribuição conferida pelo art. 37 da 
Lei Orgânica da Saúde ao Conselho Nacional de Saúde no tocante à elaboração dos 
planos em saúde. 

Art. 4o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Adib D. Jatene 

Ministro da Saúde 

(Pub. DOU em 29/1/96) 

RESOLUÇÃO No 195, DE 27 DE AGOSTO DE 1996 

Aprova a Norma Operacional Básica - NOB no 1, de 1996. 

O Plenário do Conselho Nacional de Saúde em sua Décima Primeira Reunião 
Extraordinária, realizada no dia 27 de agosto de 1996, no uso de suas competências 
regimentais e atribuições conferidas pela Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 
pela Lei no 8.142, de 28 de dezembro de 1990, resolve: 

Art. 1o - Aprovar a Norma Operacional Básica - NOB no 1/96, anexa à presente 
Resolução. 

Art. 2o - Solicitar ao Ministério da Saúde que apresente, ao plenário do Conselho 
Nacional de Saúde - CNS, planos de trabalho para a elaboração de propostas 
referentes às seguintes políticas desenvolvidas no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS): 

• Medicamentos; 

• Alimentação e Nutrição; 

• Administração e Desenvolvimento de Recursos Humanos; 

• Ciência e Tecnologia; 

• Educação e Comunicação. 

Art. 3o - Estabelecer que os planos de trabalho citados devem contemplar, pelo 
menos, os seguintes itens: 

a) grupo de trabalho encarregado da tarefa; 

b) atividades a serem desenvolvidas para a elaboração de cada proposta, com 
respectivo cronograma de trabalho; 

c) prazo para apresentação ao plenário do CNS do documento contendo as 
propostas. 

Art. 4o - Solicitar ao Ministério da Saúde que incorpore à NOB no 1/96 as 
recomendações de cada grupo de trabalho citado no artigo anterior, à medida que os 
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documentos, contendo as propostas solicitadas, sejam aprovados pelo plenário do 
CNS. - Adib D. Jatene, Presidente. 

Homologo a Resolução CNS no 195, de 27 de agosto de 1996, nos termos do 
Decreto de Delegação de Competência de 12 de novembro de 1991 

Adib D. Jatene 

Ministro da Saúde. 

(Pub. DOU em 6/11/96) 

PORTARIA No 2.203, DE 05 DE NOVEMBRO DE 1996 

Aprova a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS no 
1 de 1996. 

O Ministro de Estado da Saúde, no uso de suas atribuições, e considerando que está 
expirado o prazo para apresentação de contribuições ao aperfeiçoamento da Norma 
Operacional Básica - NOB no 1/96 do Sistema Único de Saúde (SUS), o qual foi 
definido pela Portaria no 1.742, de 30 de agosto de 1996, e prorrogado por 
recomendação da Plenária da 10a Conferência Nacional de Saúde, resolve: 

Art. 1o - Aprovar, nos termos do texto anexo a esta Portaria, a NOB no 1/96, a qual 
redefine o modelo de gestão do Sistema Único de Saúde, constituindo, por 
conseguinte, instrumento imprescindível à viabilização da atenção integral à saúde 
da população e ao disciplinamento das relações entre as três esferas de gestão do 
Sistema. 

Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Adib D. Jatene 

Ministro da Saúde 

ANEXO À PORTARIA No 2.203, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1996 

NORMA OPERACIONAL BÁSICA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

NOB-SUS no 1/96 

"Gestão plena com responsabilidade pela saúde do cidadão" 

1 - Introdução 

Os ideais históricos de civilidade, no âmbito da saúde, consolidados na Constituição 
de 1988, concretizam-se, na vivência cotidiana do povo brasileiro, por intermédio de 
um crescente entendimento e incorporação de seus princípios ideológicos e 
doutrinários, como, também, pelo exercício de seus princípios organizacionais. 

Esses ideais foram transformados, na Carta Magna, em direito à saúde, o que 
significa que cada um e todos os brasileiros devem construir e usufruir de políticas 
públicas - econômicas e sociais - que reduzam riscos e agravos à saúde. Esse 
direito significa, igualmente, o acesso universal (para todos) e equânime (com justa 
igualdade) a serviços e ações de promoção, proteção e recuperação da saúde 
(atendimento integral). 

A partir da nova Constituição da República, várias iniciativas institucionais, legais e 
comunitárias foram criando as condições de viabilização plena do direito à saúde. 
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Destacam-se, neste sentido, no âmbito jurídico institucional, as chamadas Leis 
Orgânicas da Saúde (nos 8.080, de 19 de setembro de 1990 e 8.142, de 28 de 
dezembro de 1990), o Decreto no 99.438, de 7 de agosto de 1990 e as Normas 
Operacionais Básicas - NOB, editadas em 1991 e 1993. 

Com a Lei no 8.080/90, fica regulamentado o Sistema Único de Saúde - SUS, 
estabelecido pela Constituição Federal de 1988, que agrega todos os serviços 
estatais - das esferas federal, estadual e municipal - e os serviços privados (desde 
que contratados ou conveniados) e que é responsabilizado, ainda que sem 
exclusividade, pela concretização dos princípios constitucionais. 

As Normas Operacionais Básicas, por sua vez, a partir da avaliação do estágio de 
implantação e desempenho do SUS, se voltam, mais direta e imediatamente, para a 
definição de estratégias e movimentos táticos, que orientam a operacionalidade 
deste Sistema. 

2 - Finalidade 

A presente Norma Operacional Básica tem por finalidade primordial promover e 
consolidar o pleno exercício, por parte do poder público municipal e do Distrito 
Federal, da função de gestor da atenção à saúde dos seus munícipes (art. 30, 
incisos V e VII, e art. 32, § 1o, da Constituição Federal), com a conseqüente 
redefinição das responsabilidades dos Estados, do Distrito Federal e da União, 
avançando na consolidação dos princípios do SUS. 

Esse exercício, viabilizado com a imprescindível cooperação técnica e financeira dos 
poderes públicos estadual e federal, compreende, portanto, não só a 
responsabilidade por algum tipo de prestação de serviços de saúde (art. 30, inciso 
VII), como, da mesma forma, a responsabilidade pela gestão de um sistema que 
atenda, com integralidade, à demanda das pessoas pela assistência à saúde e às 
exigências sanitárias ambientais (art. 30, inciso V). 

Busca-se, dessa forma, a plena responsabilidade do poder público municipal. Assim, 
esse poder se responsabiliza como também pode ser responsabilizado, ainda que 
não isoladamente. Os poderes públicos estadual e federal são sempre co-
responsáveis, na respectiva competência ou na ausência da função municipal (inciso 
II do art. 23 da Constituição Federal). Essa responsabilidade, no entanto, não exclui 
o papel da família, da comunidade e dos próprios indivíduos, na promoção, proteção 
e recuperação da saúde. 

Isso implica aperfeiçoar a gestão dos serviços de saúde no País e a própria 
organização do Sistema, visto que o município passa a ser, de fato, o responsável 
imediato pelo atendimento das necessidades e demandas de saúde do seu povo e 
das exigências de intervenções saneadoras em seu território. 

Ao tempo em que aperfeiçoa a gestão do SUS, esta NOB aponta para uma 
reordenação do modelo de atenção à saúde, na medida em que redefine: 

a) os papéis de cada esfera de governo e, em especial, no tocante à direção única; 

b) os instrumentos gerenciais para que municípios e estados superem o papel 
exclusivo de prestadores de serviços e assumam seus respectivos papéis de 
gestores do SUS; 

c) os mecanismos e fluxos de financiamento, reduzindo progressiva e continuamente 
a remuneração por produção de serviços e ampliando as transferências de caráter 
global, fundo a fundo, com base em programações ascendentes, pactuadas e 
integradas; 

d) a prática do acompanhamento, controle e avaliação no SUS, superando os 
mecanismos tradicionais, centrados no faturamento de serviços produzidos, e 
valorizando os resultados advindos de programações com critérios epidemiológicos e 
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desempenho com qualidade; 

e) os vínculos dos serviços com os seus usuários, privilegiando os núcleos familiares 
e comunitários, criando, assim, condições para uma efetiva participação e controle 
social. 

3 - Campos da atenção à Saúde 

A atenção à saúde, que encerra todo o conjunto de ações levadas a efeito pelo SUS, 
em todos os níveis de governo, para o atendimento das demandas pessoais e das 
exigências ambientais, compreende três grandes campos a saber: 

a) o da assistência, em que as atividades são dirigidas às pessoas, individual ou 
coletivamente, e que é prestada no âmbito ambulatorial e hospitalar, bem como em 
outros espaços, especialmente no domiciliar; 

b) o das intervenções ambientais, no seu sentido mais amplo, incluindo as relações e 
as condições sanitárias nos ambientes de vida e de trabalho, o controle de vetores e 
hospedeiros e a operação de sistemas de saneamento ambiental (mediante o pacto 
de interesses, as normalizações, as fiscalizações e outros); e 

c) o das políticas externas ao setor saúde, que interferem nos determinantes sociais 
do processo saúde-doença das coletividades, de que são partes importantes 
questões relativas às políticas macroeconômicas, ao emprego, à habitação, à 
educação, ao lazer e à disponibilidade e qualidade dos alimentos. 

Convém ressaltar que as ações de política setorial em saúde, bem como as 
administrativas - planejamento, comando e controle - são inerentes e integrantes do 
contexto daquelas envolvidas na assistência e nas intervenções ambientais. Ações 
de comunicação e de educação também compõem, obrigatória e permanentemente, 
a atenção à saúde. 

Nos três campos referidos, enquadra-se, então, todo o espectro de ações 
compreendidas nos chamados níveis de atenção à saúde, representados pela 
promoção, pela proteção e pela recuperação, nos quais deve ser sempre priorizado 
o caráter preventivo. 

É importante assinalar que existem, da mesma forma, conjuntos de ações que 
configuram campos clássicos de atividades na área da saúde pública, constituídos 
por uma agregação simultânea de ações próprias do campo da assistência e de 
algumas próprias do campo das intervenções ambientais, de que são partes 
importantes as atividades de vigilância epidemiológica e de vigilância sanitária. 

4 - Sistema de Saúde Municipal 

A totalidade das ações e de serviços de atenção à saúde, no âmbito do SUS, deve 
ser desenvolvida em um conjunto de estabelecimentos, organizados em rede 
regionalizada e hierarquizada, e disciplinados segundo subsistemas, um para cada 
município - o SUS-Municipal - voltado ao atendimento integral de sua própria 
população e inserido de forma indissociável no SUS, em suas abrangências estadual 
e nacional. 

Os estabelecimentos desse subsistema municipal, do SUS-Municipal, não precisam 
ser, obrigatoriamente, de propriedade da prefeitura, nem precisam ter sede no 
território do município. Suas ações, desenvolvidas pelas unidades estatais (próprias, 
estaduais ou federais) ou privadas (contratadas ou conveniadas, com prioridade para 
as entidades filantrópicas), têm de estar organizadas e coordenadas, de modo que o 
gestor municipal possa garantir à população o acesso aos serviços e a 
disponibilidade das ações e dos meios para o atendimento integral. 

Isso significa dizer que, independentemente da gerência dos estabelecimentos 
prestadores de serviços ser estatal ou privada, a gestão de todo o sistema municipal 
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é, necessariamente, da competência do poder público e exclusiva desta esfera de 
governo, respeitadas as atribuições do respectivo Conselho e de outras diferentes 
instâncias de poder. Assim, nesta NOB gerência é conceituada como sendo a 
administração de uma unidade ou órgão de saúde (ambulatório, hospital, instituto, 
fundação etc.), que se caracteriza como prestador de serviços ao Sistema. Por sua 
vez, gestão é a atividade e a responsabilidade de dirigir um sistema de saúde 
(municipal, estadual ou nacional), mediante o exercício de funções de coordenação, 
articulação, negociação, planejamento, acompanhamento, controle, avaliação e 
auditoria. São, portanto, gestores do SUS os Secretários Municipais e Estaduais de 
Saúde e o Ministro da Saúde, que representam, respectivamente, os governos 
municipais, estaduais e federal. 

A criação e o funcionamento desse sistema municipal possibilitam uma grande 
responsabilização dos Municípios, no que se refere à saúde de todos os residentes 
em seu território. No entanto, possibilitam, também, um elevado risco de atomização 
desordenada dessas partes do SUS, permitindo que um sistema municipal se 
desenvolva em detrimento de outro, ameaçando, até mesmo, a unicidade do SUS. 
Há que se integrar, harmonizar e modernizar, com eqüidade, os sistemas municipais. 

A realidade objetivada do poder público, nos municípios brasileiros, é muito 
diferenciada, caracterizando diferentes modelos de organização, de diversificação de 
atividades, de disponibilidade de recursos e de capacitação gerencial, o que, 
necessariamente, configura modelos distintos de gestão. 

O caráter diferenciado do modelo de gestão é transitório, vez que todo e qualquer 
município pode ter uma gestão plenamente desenvolvida, levando em conta que o 
poder constituído, neste nível, tem uma capacidade de gestão intrinsecamente igual 
e os seus segmentos populacionais dispõem dos mesmos direitos. 

A operacionalização das condições de gestão, propostas por esta NOB, considera e 
valoriza os vários estágios já alcançados pelos estados e pelos municípios, na 
construção de uma gestão plena. 

Já a redefinição dos papéis dos gestores estadual e federal, consoante a finalidade 
desta Norma Operacional, é, portanto, fundamental para que possam exercer as 
suas competências específicas de gestão e prestar a devida cooperação técnica e 
financeira aos municípios. 

O poder público estadual tem, então, como uma de suas responsabilidades 
nucleares, mediar a relação entre os sistemas municipais; o federal de mediar entre 
os sistemas estaduais. Entretanto, quando ou enquanto um município não assumir a 
gestão do sistema municipal, é o Estado que responde, provisoriamente, pela gestão 
de um conjunto de serviços capaz de dar atenção integral àquela população que 
necessita de um sistema que lhe é próprio. 

As instâncias básicas para a viabilização desses propósitos integradores e 
harmonizadores são os fóruns de negociação, integrados pelos gestores municipal, 
estadual e federal - a Comissão Intergestores Tripartite (CIT) - e pelos gestores 
estadual e municipal - a Comissão Intergestores Bipartite (CIB). Por meio dessas 
instâncias e dos Conselhos de Saúde, são viabilizados os princípios de unicidade e 
de eqüidade. 

Nas CIB e CIT são apreciadas as composições dos sistemas municipais de saúde, 
bem assim pactuadas as programações entre gestores e integradas entre as esferas 
de governo. Da mesma forma, são pactuados os tetos financeiros possíveis - dentro 
das disponibilidades orçamentárias conjunturais - oriundos dos recursos das três 
esferas de governo, capazes de viabilizar a atenção às necessidades assistenciais 
às exigências ambientais. O pacto e a integração das programações constituem, 
fundamentalmente, a conseqüência prática da relação entre os gestores do SUS. 

A composição dos sistemas municipais e a ratificação dessas programações, nos 
Conselhos de Saúde respectivos, permitem a construção de redes regionais que, 
certamente, ampliam o acesso, com qualidade e menor custo. Essa dinâmica 
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contribui para que seja evitado um processo cumulativo injusto, por parte de alguns 
municípios (quer por maior disponibilidade tecnológica, quer por mais recursos 
financeiros ou de informação), com a conseqüente espoliação crescente de outros. 

As tarefas de harmonização, de integração e de modernização dos sistemas 
municipais, realizadas com a devida eqüidade (admitido o princípio da discriminação 
positiva, no sentido da busca da justiça, quando do exercício do papel redistributivo), 
competem, portanto, por especial, ao poder público estadual. Ao federal, incumbe 
promovê-las entre as Unidades da Federação. 

O desempenho de todos esses papéis é condição para a consolidação da direção 
única do SUS, em cada esfera de governo, para a efetivação e a permanente revisão 
do processo de descentralização e para a organização de redes regionais de 
serviços hierarquizados. 

5 - Relações entre os Sistemas Municipais 

Os sistemas municipais de saúde apresentam níveis diferentes de complexidade, 
sendo comum estabelecimentos ou órgãos de saúde de um município atenderem 
usuários encaminhados por outro. Em vista disso, quando o serviço requerido para o 
atendimento da população estiver localizado em outro município, as negociações 
para tanto devem ser efetivadas exclusivamente entre os gestores municipais. 

Essa relação, mediada pelo Estado, tem como instrumento de garantia a 
programação pactuada e integrada na CIB regional ou estadual e submetida ao 
Conselho de Saúde correspondente. A discussão de eventuais impasses, relativos à 
sua operacionalização, deve ser realizada também no âmbito dessa Comissão, 
cabendo, ao gestor estadual, a decisão sobre problemas surgidos na execução das 
políticas aprovadas. No caso de recurso, este deve ser apresentado ao Conselho 
Estadual de Saúde (CES). 

Outro aspecto importante a ser ressaltado é que a gerência (comando) dos 
estabelecimentos ou órgãos de saúde de um município é da pessoa jurídica que 
opera o serviço, sejam estes estatais (federal, estadual ou municipal) ou privados. 
Assim, a relação desse gerente deve ocorrer somente com o gestor do município 
onde o seu estabelecimento está sediado, seja para atender a população local, seja 
para atender à referenciada de outros municípios. 

O gestor do sistema municipal é responsável pelo controle, pela avaliação e pela 
auditoria dos prestadores de serviços de saúde (estatais ou privados) situados em 
seu município. No entanto, quando um gestor municipal julgar necessário uma 
avaliação específica ou auditagem de uma entidade que lhe presta serviços, 
localizada em outro município, recorre ao gestor estadual. 

Em função dessas peculiaridades, o pagamento final a um estabelecimento pela 
prestação de serviços requeridos na localidade ou encaminhados de outro município 
é sempre feito pelo poder público do município sede do estabelecimento. 

Os recursos destinados ao pagamento das diversas ações de atenção à saúde 
prestadas entre municípios são alocados, previamente, pelo gestor que demanda 
esses serviços, ao município sede do prestador. Este incorpora os recursos ao seu 
teto financeiro. A análise orçamentária é feita com base na programação pactuada e 
integrada entre gestores, que, conforme já referido, é mediada pelo Estado e 
aprovada na CIB regional e estadual e no respectivo Conselho de Saúde. 

Quando um município, que demanda serviços a outro, ampliar a sua própria 
capacidade resolutiva, pode requerer, ao gestor estadual, que a parte de recursos 
alocados no município vizinho seja realocada para o seu Município. 

Esses mecanismos conferem um caráter dinâmico e permanente ao processo de 
negociação da programação integrada, em particular quanto à referência 
intermunicipal. 
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6 - Papel do Gestor Estadual 

São identificados quatro papéis básicos para o Estado, os quais não são, 
necessariamente, exclusivos e seqüenciais. A explicitação a seguir apresentada tem 
por finalidade permitir o entendimento da função estratégica perseguida para a 
gestão neste nível de Governo. 

O primeiro desses papéis é exercer a gestão do SUS, no âmbito estadual. 

O segundo papel é promover as condições e incentivar o poder municipal para que 
assuma a gestão da atenção à saúde de seus munícipes, sempre na perspectiva da 
atenção integral. 

O terceiro é assumir, em caráter transitório (o que não significa caráter 
complementar ou concorrente), a gestão da atenção à saúde daquelas populações 
pertencentes a municípios que ainda não tomaram para si esta responsabilidade. 

As necessidades reais não atendidas são sempre a força motriz para exercer esse 
papel, no entanto, é necessário um esforço do gestor estadual para superar 
tendências históricas de complementar a responsabilidade do município ou concorrer 
com esta função, o que exige o pleno exercício do segundo papel. 

Finalmente, o quarto, o mais importante e permanente papel do Estado, é ser o 
promotor da harmonização, da integração e da modernização dos sistemas 
municipais, compondo, assim, o SUS-Estadual. 

O exercício desse papel pelo gestor requer a configuração de sistemas de apoio 
logístico e de atuação estratégica que envolvem responsabilidades nas três esferas 
de governo e são sumariamente caracterizados como de: 

a) informação informatizada; 

b) financiamento; 

c) programação, acompanhamento, controle e avaliação; 

d) apropriação de custos e avaliação econômica; 

e) desenvolvimento de recursos humanos; 

f) desenvolvimento e apropriação de ciência e tecnologias; e 

g) comunicação social e educação em saúde. 

O desenvolvimento desses sistemas, no âmbito estadual, depende do pleno 
funcionamento do CES e da CIB, nos quais se viabilizam a negociação e o pacto 
com os diversos atores envolvidos. Depende, igualmente, da ratificação das 
programações e decisões relativas aos tópicos a seguir especificados: 

a) plano estadual de saúde, contendo as estratégias, as prioridades e as respectivas 
metas de ações e serviços resultantes, sobretudo, da integração das programações 
dos sistemas municipais; 

b) estruturação e operacionalização do componente estadual do Sistema Nacional 
de Auditoria; 

c) estruturação e operacionalização dos sistemas de processamento de dados, de 
informação epidemiológica, de produção de serviços e de insumos críticos; 
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d) estruturação e operacionalização dos sistemas de vigilância epidemiológica, de 
vigilância sanitária e de vigilância alimentar e nutricional; 

e) estruturação e operacionalização dos sistemas de recursos humanos e de ciência 
e tecnologia; 

f) elaboração do componente estadual de programações de abrangência nacional, 
relativas a agravos que constituam riscos de disseminação para além do seu limite 
territorial; 

g) elaboração do componente estadual da rede de laboratórios de saúde pública; 

h) estruturação e operacionalização do componente estadual de assistência 
farmacêutica; 

i) responsabilidade estadual no tocante à prestação de serviços ambulatoriais e 
hospitalares de alto custo, ao tratamento fora do domicílio e à disponibilidade de 
medicamentos e insumos especiais, sem prejuízo das competências dos sistemas 
municipais; 

j) definição e operação das políticas de sangue e hemoderivados; 

k) manutenção de quadros técnicos permanentes e compatíveis com o exercício do 
papel de gestor estadual; e 

l) implementação de mecanismos visando à integração das políticas e das ações de 
relevância para a saúde da população, de que são exemplos aquelas relativas a 
saneamento, recursos hídricos, habitação e meio ambiente. 

7 - Papel do Gestor Federal 

No que respeita ao gestor federal, são identificados quatro papéis básicos, quais 
sejam: 

a) exercer a gestão do SUS, no âmbito nacional; 

b) promover as condições e incentivar o gestor estadual com vistas ao 
desenvolvimento dos sistemas municipais, de modo a conformar o SUS-Estadual; 

c) fomentar a harmonização, a integração e a modernização dos sistemas estaduais 
compondo, assim, o SUS-Nacional; e 

d) exercer as funções de normalização e de coordenação no que se refere à gestão 
nacional do SUS. 

Da mesma forma que no âmbito estadual, o exercício dos papéis do gestor federal 
requer a configuração de sistemas de apoio logístico e de atuação estratégica, que 
consolidam os sistemas estaduais e propiciam, ao SUS, maior eficiência com 
qualidade, quais sejam: 

a) informação informatizada; 

b) financiamento; 

c) programação, acompanhamento, controle e avaliação; 

d) apropriação de custos e avaliação econômica; 

e) desenvolvimento de recursos humanos; 
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f) desenvolvimento e apropriação de ciência e tecnologias; e 

g) comunicação social e educação em saúde. 

O desenvolvimento desses Sistemas depende, igualmente, da viabilização de 
negociações com os diversos atores envolvidos e da ratificação das programações e 
decisões, o que ocorre mediante o pleno funcionamento do Conselho Nacional de 
Saúde - CNS e da CIT. 

Depende, além disso, do redimensionamento da direção nacional do Sistema, tanto 
em termos da estrutura, quanto de agilidade e de integração, como no que se refere 
às estratégias, aos mecanismos e aos instrumentos de articulação com os demais 
níveis de gestão, destacando-se: 

a) a elaboração do Plano Nacional de Saúde, contendo as estratégias, as prioridades 
nacionais e as metas da programação integrada nacional, resultante, sobretudo, das 
programações estaduais e dos demais órgãos governamentais, que atuam na 
prestação de serviços, no setor saúde; 

b) a viabilização de processo permanente de articulação das políticas externas ao 
setor, em especial com os órgãos que detém, no seu conjunto de atribuições, a 
responsabilidade por ações atinentes aos determinantes sociais do processo saúde-
doença das coletividades; 

c) o aperfeiçoamento das normas consubstanciadas em diferentes instrumentos 
legais, que regulamentam, atualmente, as transferências automáticas de recursos 
financeiros, bem como as modalidades de prestação de contas; 

d) a definição e a explicitação dos fluxos financeiros próprios do SUS, frente aos 
órgãos governamentais de controle interno e externo e aos Conselhos de Saúde, 
com ênfase na diferenciação entre as transferências automáticas a estados e 
municípios com função gestora; 

e) a criação e a consolidação de critérios e mecanismos de alocação de recursos 
federais e estaduais para investimento, fundados em prioridades definidas pelas 
programações e pelas estratégias das políticas de reorientação do Sistema; 

f) a transformação nos mecanismos de financiamento federal das ações, com o 
respectivo desenvolvimento de novas formas de informatização, compatíveis à 
natureza dos grupos de ações, especialmente as básicas, de serviços 
complementares e de procedimentos de alta e média complexidade, estimulando o 
uso deles pelos gestores estaduais e municipais; 

g) o desenvolvimento de sistemáticas de transferência de recursos vinculada ao 
fornecimento regular, oportuno e suficiente de informações específicas, e que 
agreguem o conjunto de ações e serviços de atenção à saúde, relativo a grupos 
prioritários de eventos vitais ou nosológicos; 

h) a adoção, como referência mínima, das tabelas nacionais de valores do SUS, bem 
assim a flexibilização do seu uso diferenciado pelos gestores estaduais e municipais, 
segundo prioridades locais e/ou regionais; 

i) o incentivo aos gestores estadual e municipal ao pleno exercício das funções de 
controle, avaliação e auditoria, mediante o desenvolvimento e a implementação de 
instrumentos operacionais, para o uso das esferas gestoras e para a construção 
efetiva do Sistema Nacional de Auditoria; 

j) o desenvolvimento de atividades de educação e de comunicação social; 

k) o incremento da capacidade reguladora da direção nacional do SUS, em relação 
aos sistemas complementares de prestação de serviços ambulatoriais e hospitalares 
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de alto custo, de tratamento fora do domicílio, bem assim de disponibilidade de 
medicamentos e insumos especiais; 

l) a reorientação e a implementação dos sistemas de vigilância epidemiológica, de 
vigilância sanitária, de vigilância alimentar e nutricional, bem como o 
redimencionamento das atividades relativas à saúde do trabalhador e às de 
execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras; 

m) a reorientação e a implementação dos diversos sistemas de informações 
epidemiológicas, bem assim de produção de serviços e de insumos críticos; 

n) a reorientação e a implementação do sistema de redes de laboratórios de 
referência para o controle da qualidade, para a vigilância sanitária e para a vigilância 
epidemiológica; 

o) a reorientação e a implementação da política nacional de assistência 
farmacêutica; 

p) o apoio e a cooperação a estados e municípios para a implementação de ações 
voltadas ao controle de agravos, que constituam risco de disseminação nacional; 

q) a promoção da atenção à saúde das populações indígenas, realizando, para tanto, 
as articulações necessárias, intra e intersetorial; 

r) a elaboração de programação nacional, pactuada com os estados, relativa à 
execução de ações específicas voltadas ao controle de vetores responsáveis pela 
transmissão de doenças, que constituem risco de disseminação regional ou nacional, 
e que exijam a eventual intervenção do poder federal; 

s) a identificação dos serviços estaduais e municipais de referência nacional, com 
vistas ao estabelecimento dos padrões técnicos da assistência à saúde; 

t) a estimulação, a indução e a coordenação do desenvolvimento científico e 
tecnológico no campo da saúde, mediante interlocução crítica das inovações 
científicas e tecnológicas, por meio da articulação intra e intersetorial; 

u) a participação na formulação da política e na execução das ações de saneamento 
básico. 

8 - Direção e Articulação 

A direção do Sistema Único de Saúde - 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 8.142/90. 

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). 

A CIT é composta, paritariamente, por representação do Ministério da Saúde (MS), 
do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (CONASS) e do Conselho 
Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS). 

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. Um dos representantes dos 
municípios é o Secretário de Saúde da Capital. A Bipartite pode operar com 
subcomissões regionais. 

As conclusões das negociações pactuadas na CIT e na CIB são formalizadas em ato 
próprio do gestor respectivo. Aquelas referentes a matérias de competência dos 

http://www.aids.gov.br/final/biblioteca/legislacao/vol22.htm (42 of 78) [15/04/03 12:39:07]



2. Sistema Único de Saúde_Normas Gerais

Conselhos de Saúde, definidas por força da Lei Orgânica, desta NOB ou de 
resolução específica dos respectivos Conselhos, são submetidas previamente a 
estes para aprovação. As demais resoluções devem ser encaminhadas, no prazo 
máximo de 15 dias decorridos de sua publicação, para conhecimento, avaliação e 
eventual recurso da parte que se julgar prejudicada, inclusive no que se refere à 
habilitação dos estados e municípios às condições de gestão desta Norma. 

9 - Bases para um Novo Modelo de Atenção à Saúde 

A composição harmônica, integrada e modernizada do SUS visa, fundamentalmente, 
atingir a dois propósitos essenciais à concretização dos ideais constitucionais e, 
portanto, do direito à saúde, que são: 

a) a consolidação de vínculos entre diferentes segmentos sociais e o SUS; e 

b) a criação de condições elementares e fundamentais para a eficiência e a eficácia 
gerenciais, com qualidade. 

O primeiro propósito é possível porque, com a nova formulação dos sistemas 
municipais, tanto os segmentos sociais, minimamente agregados entre si com 
sentimento comunitário - os munícipes - quanto a instância de poder político-
administrativo, historicamente reconhecida e legitimada - o poder municipal - 
apropriam-se de um conjunto de serviços bem definido, capaz de desenvolver uma 
programação de atividades publicamente pactuada. Com isso, fica bem 
caracterizado o gestor responsável; as atividades são gerenciadas por pessoas 
perfeitamente identificáveis; e os resultados mais facilmente usufruídos pela 
população. 

O conjunto desses elementos propicia uma nova condição de participação com 
vínculo, mais criativa e realizadora para as pessoas, e que acontece não-somente 
nas instâncias colegiadas formais - conferências e conselhos - mas em outros 
espaços constituídos por atividades sistemáticas e permanentes, inclusive dentro 
dos próprios serviços de atendimento. 

Cada sistema municipal deve materializar, de forma efetiva, a vinculação aqui 
explicitada. Um dos meios, certamente, é a instituição do cartão SUS-Municipal, com 
numeração nacional, de modo a identificar o cidadão com o seu sistema e agregá-lo 
ao sistema nacional. Essa numeração possibilita uma melhor referência 
intermunicipal e garante o atendimento de urgência por qualquer serviço de saúde, 
estatal ou privado, em todo o País. A regulamentação desse mecanismo de 
vinculação será objeto de discussão e aprovação pelas instâncias colegiadas 
competentes, com conseqüente formalização por ato do MS. 

O segundo propósito é factível, na medida em que estão perfeitamente identificados 
os elementos críticos essenciais a uma gestão eficiente e a uma produção eficaz, a 
saber: 

a) a clientela que, direta e imediatamente, usufrui dos serviços; 

b) o conjunto organizado dos estabelecimentos produtores desses serviços; e 

c) a programação pactuada, com a correspondente orçamentação participativa. 

Os elementos, acima apresentados, contribuem para um gerenciamento que conduz 
à obtenção de resultados efetivos, a despeito da indisponibilidade de estímulos de 
um mercado consumidor espontâneo. Conta, no entanto, com estímulos agregados, 
decorrentes de um processo de gerenciamento participativo e, sobretudo, da 
concreta possibilidade de comparação com realidades muito próximas, 
representadas pelos resultados obtidos nos sistemas vizinhos. 

A ameaça da ocorrência de gastos exagerados, em decorrência de um processo de 
incorporação tecnológica acrítico e desregulado, é um risco que pode ser minimizado 
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pela radicalização na reorganização do SUS: um Sistema 
regido pelo interesse público e balizado, por um lado, pela exigência da 
universalização e integralidade com eqüidade e, por outro, pela própria limitação de 
recursos, que deve ser programaticamente respeitada. 

Esses dois balizamentos são objeto da programação elaborada no âmbito municipal, 
e sujeita à ratificação que, negociada e pactuada nas instâncias estadual e federal, 
adquire a devida racionalidade na alocação de recursos em face às necessidades. 

Assim, tendo como referência os propósitos anteriormente explicitados, a presente 
Norma Operacional Básica constitui um importante mecanismo indutor da 
conformação de um novo modelo de atenção à saúde, na medida em que disciplina 
o processo de organização da gestão desta atenção, com ênfase na consolidação da 
direção única em cada esfera de governo e na construção da rede regionalizada e 
hierarquizada de serviços. 

Essencialmente, o novo modelo de atenção deve resultar na ampliação do enfoque 
do modelo atual, alcançando-se, assim, a efetiva integralidade das ações. Essa 
ampliação é representada pela incorporação, ao modelo clínico dominante (centrado 
na doença), do modelo epidemiológico, o qual requer o estabelecimento de vínculos 
e processos mais abrangentes. 

O modelo vigente, que concentra sua atenção no caso clínico, na relação 
individualizada entre o profissional e o paciente, na intervenção terapêutica armada 
(cirúrgica ou medicamentosa) específica, deve ser associado, enriquecido, 
transformado em um modelo de atenção centrado na qualidade de vida das pessoas 
e do seu meio ambiente, bem como na relação da equipe de saúde com a 
comunidade, especialmente, com os seus núcleos sociais primários - as famílias. 
Essa prática, inclusive, favorece e impulsiona as mudanças globais, intersetoriais. 

O enfoque epidemiológico atende ao compromisso da integralidade da atenção, ao 
incorporar, como objeto das ações, a pessoa, o meio ambiente e os comportamentos 
interpessoais. Nessa circunstância, o método para conhecimento da realidade 
complexa e para a realização da intervenção necessária fundamenta-se mais na 
síntese do que nas análises, agregando, mais do que isolando, diferentes fatores e 
variáveis. 

Os conhecimentos - resultantes de identificações e compreensões - que se faziam 
cada vez mais particularizados e isolados (com grande sofisticação e detalhamento 
analítico) devem possibilitar, igualmente, um grande esforço de visibilidade e 
entendimento integrador e globalizante, com o aprimoramento dos processos de 
síntese, sejam lineares, sistêmicos ou dialéticos. 

Além da ampliação do objeto e da mudança no método, o modelo adota novas 
tecnologias, em que os processos de educação e de comunicação social constituem 
parte essencial em qualquer nível ou ação, na medida em que permitem a 
compreensão globalizadora a ser perseguida, e fundamentam a negociação 
necessária à mudança e à associação de interesses conscientes. É importante, 
nesse âmbito, a valorização da informação informatizada. 

Além da ampliação do objeto, da mudança do método e da tecnologia 
predominantes, enfoque central deve ser dado à questão da ética. O modelo vigente - 
assentado na lógica da clínica - baseia-se, principalmente, na ética do médico, na 
qual a pessoa (o seu objeto) constitui o foco nuclear da atenção. 

O novo modelo de atenção deve perseguir a construção da ética do coletivo que 
incorpora e transcende a ética do individual. Dessa forma é incentivada a associação 
dos enfoques clínico e epidemiológico. Isso exige, seguramente, de 
um lado, a transformação na relação entre o usuário e os agentes do sistema de 
saúde (restabelecendo o vínculo entre quem presta o serviço e quem o recebe) e, de 
outro, a intervenção ambiental, para que sejam modificados fatores determinantes da 
situação de saúde. 
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Nessa nova relação, a pessoa é estimulada a ser agente da sua própria saúde e da 
saúde da comunidade que integra. Na intervenção ambiental, o SUS assume 
algumas ações específicas e busca a articulação necessária com outros setores, 
visando a criação das condições indispensáveis à promoção, à proteção e à 
recuperação da saúde. 

10 - Financiamento das Ações e Serviços de Saúde 

10.1 - Responsabilidades 

O financiamento do SUS é de responsabilidade das três esferas de governo e cada 
uma deve assegurar o aporte regular de recursos, ao respectivo fundo de saúde. 

Conforme determina o art. 194 da Constituição Federal, a Saúde integra a 
Seguridade Social, juntamente com a Previdência e a Assistência Social. No inciso 
VI do parágrafo único desse mesmo artigo, está determinado que a Seguridade 
Social será organizada pelo poder público, observada a diversidade da base de 
financiamento. 

Já o art. 195 determina que a Seguridade Social será financiada com recursos 
provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, e de Contribuições Sociais. 

10.2 - Fontes 

As principais fontes específicas da Seguridade Social incidem sobre a Folha de 
Salários (Fonte 154), o Faturamento (Fonte 153 - Confins) e o Lucro (Fonte 151 - 
Lucro Líquido). 

Até 1992, todas essas fontes integravam o orçamento do Ministério da Saúde e 
ainda havia aporte significativo de fontes fiscais (Fonte 100 - Recursos Ordinários, 
provenientes principalmente da receita de impostos e taxas). A partir de 1993, deixou 
de ser repassada ao MS a parcela da Contribuição sobre a Folha de Salários (Fonte 
154, arrecadada pelo Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS). 

Atualmente, as fontes que asseguram o maior aporte de recursos ao MS são a 
Contribuição sobre o Faturamento (Fonte 153 - Confins) e a Contribuição sobre o 
Lucro Líquido (Fonte 151), sendo que os aportes provenientes de Fontes Fiscais são 
destinados praticamente à cobertura de despesas com Pessoal e Encargos Sociais. 

Dentro da previsibilidade de Contribuições Sociais na esfera federal, no âmbito da 
Seguridade Social, uma fonte específica para financiamento do SUS - a Contribuição 
Provisória sobre Movimentações Financeiras - está criada, ainda que em caráter 
provisório. A solução definitiva depende de uma reforma tributária que reveja esta e 
todas as demais bases tributárias e financeiras do Governo, da Seguridade e, 
portanto, da Saúde. 

Nas esferas estadual e municipal, além dos recursos oriundos do respectivo tesouro, 
o financiamento do SUS conta com recursos transferidos pela União aos estados e 
pela União e estados aos municípios. Esses recursos devem ser previstos no 
orçamento e identificados nos fundos de saúde estadual e municipal como receita 
operacional proveniente da esfera federal e/ou estadual, e utilizados na execução de 
ações previstas nos respectivos planos de saúde e na PPI. 

10.3 - Transferências Intergovernamentais e Contrapartidas 

As transferências, regulares ou eventuais, da União para Estados, Municípios e 
Distrito Federal estão condicionadas à contrapartida destes níveis de governo, em 
conformidade com as normas legais vigentes (Lei de Diretrizes Orçamentárias e 
outras). 
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O reembolso das despesas, realizadas em função de atendimentos prestados por 
unidades públicas a beneficiários de planos privados de saúde, constitui fonte 
adicional de recursos. Por isso, e consoante à legislação federal específica, estados 
e municípios devem viabilizar estrutura e mecanismos operacionais para a 
arrecadação desses recursos e a sua destinação exclusiva aos respectivos fundos 
de saúde. 

Os recursos de investimento são alocados pelo MS, mediante a apresentação pela 
SES da programação de prioridades de investimentos, devidamente negociada na 
CIB e aprovada pelo CES, até o valor estabelecido no orçamento do Ministério, e 
executados de acordo com a legislação pertinente. 

10.4 - Tetos Financeiros dos Recursos Federais 

Os recursos de custeio da esfera federal, destinados às ações e serviços de saúde, 
configuram o Teto Financeiro Global (TFG), cujo valor, para cada estado e cada 
município, é definido com base na PPI. O teto financeiro do Estado contém os tetos 
de todos os municípios, habilitados ou não a qualquer uma das condições de gestão. 

O Teto Financeiro Global do Estado (TFGE) é constituído, para efeito desta NOB, 
pela soma dos Tetos Financeiros da Assistência (TFA), da Vigilância Sanitária 
(TFVS) e da Epidemiologia e Controle de Doenças (TFECD). 

O TFGE, definido com base na PPI, é submetido pela SES ao MS, após negociação 
na CIB e aprovação pelo CES. O valor final do teto e suas revisões são fixados com 
base nas negociações realizadas no âmbito da CIT - observadas as reais 
disponibilidades financeiras do MS - e formalizado em ato do Ministério. 

O Teto Financeiro Global do Município (TFGM), também definido consoante à 
programação integrada, é submetido pela SMS à SES, após aprovação pelo CMS. O 
valor final desse Teto e suas revisões são fixados com base nas negociações 
realizadas no âmbito da CIB - observados os limites do TFGE - e formalizado em ato 
próprio do Secretário Estadual de Saúde. 

Todos os valores referentes a pisos, tetos, frações, índices, bem como suas 
revisões, são definidos com base na PPI, negociados nas Comissões Intergestores 
(CIB e CIT), formalizados em atos dos gestores estadual e federal e aprovados 
previamente nos respectivos Conselhos (CES e CNS). 

As obrigações que vierem a ser assumidas pelo Ministério da Saúde, decorrentes da 
implantação desta NOB e que gerem aumento de despesa, serão previamente 
discutidas com o Ministério do Planejamento e Orçamento e o Ministério da Fazenda. 

11 - Programação, Controle, Avaliação e Auditoria 

11.1 - Programação Pactuada e Integrada (PPI) 

11.1.1 - A PPI envolve as atividades de assistência ambulatorial e hospitalar, de 
vigilância sanitária e de epidemiologia e controle de doenças, constituindo um 
instrumento essencial de reorganização do modelo de atenção e da gestão do SUS, 
de alocação dos recursos e de explicitação do pacto estabelecido entre as três 
esferas de governo. Essa Programação traduz as responsabilidades de cada 
município com a garantia de acesso da população aos serviços de saúde, quer pela 
oferta existente no próprio município, quer pelo encaminhamento a outros 
municípios, sempre por intermédio de relações entre gestores municipais, mediadas 
pelo gestor estadual. 

11.1.2 - O processo de elaboração da Programação Pactuada entre gestores e 
Integrada entre esferas de governo deve respeitar a autonomia de cada gestor: o 
município elabora sua própria programação, aprovando-a no CMS; o estado 
harmoniza e compatibiliza as programações municipais, incorporando as ações sob 
sua responsabilidade direta, mediante negociação na CIB, cujo resultado é 
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deliberado pelo CES. 

11.1.3 - A elaboração da PPI deve se dar num processo ascendente, de base 
municipal, configurando, também, as responsabilidades do estado na busca 
crescente da eqüidade, da qualidade da atenção e na conformação da rede 
regionalizada e hierarquizada de serviços. 

11.1.4 - A Programação observa os princípios da integralidade das ações de saúde e 
da direção única em cada nível de governo, traduzindo todo o conjunto de atividades 
relacionadas a uma população específica e desenvolvidas num território 
determinado, independente da vinculação institucional do órgão responsável pela 
execução destas atividades. Os órgãos federais, estaduais e municipais, bem como 
os prestadores conveniados e contratados têm suas ações expressas na 
programação do município em que estão localizados, na medida em que estão 
subordinados ao gestor municipal. 

11.1.5 - A União define normas, critérios, instrumentos e prazos, aprova a 
programação de ações sob seu controle - inscritas na programação pelo estado e 
seus municípios - incorpora as ações sob sua responsabilidade direta e aloca os 
recursos disponíveis, segundo os valores apurados na programação e negociados 
na CIT, cujo resultado é deliberado pelo CNS. 

11.1.6 - A elaboração da programação observa critérios e parâmetros definidos pelas 
Comissões Intergestores e aprovados pelos respectivos Conselhos. No tocante aos 
recursos de origem federal, os critérios, prazos e fluxos de elaboração da 
programação integrada e de suas reprogramações periódicas ou extraordinárias são 
fixados em ato normativo do MS e traduzem as negociações efetuadas na CIT e as 
deliberações do CNS. 

11.2 - Controle, Avaliação e Auditoria 

11.2.1 - O cadastro de Unidades Prestadoras de Serviços de Saúde (UPS), completo 
e atualizado, é requisito básico para programar a contratação de serviços 
assistenciais e para realizar o controle da regularidade dos faturamentos. Compete 
ao órgão gestor do SUS responsável pelo relacionamento com cada UPS, seja 
própria, contratada ou conveniada, a garantia da atualização permanente dos dados 
cadastrais, no banco de dados nacional. 

11.2.2 - Os bancos de dados nacionais, cujas normas são definidas pelos órgãos do 
MS, constituem instrumentos essenciais ao exercício das funções de controle, 
avaliação e auditoria. Por conseguinte, os gestores municipais e estaduais do SUS 
devem garantir a alimentação permanente e regular desses bancos, de acordo com 
a relação de dados, informações e cronogramas previamente estabelecidos pelo MS 
e pelo CNS. 

11.2.3 - As ações de auditoria analítica e operacional constituem responsabilidades 
das três esferas gestoras do SUS, o que exige a estruturação do respectivo órgão de 
controle, avaliação e auditoria, incluindo a definição dos recursos e da metodologia 
adequada de trabalho. É função desse órgão definir, também, instrumentos para a 
realização das atividades, consolidar as informações necessárias, analisar os 
resultados obtidos em decorrência de suas ações, propor medidas corretivas e 
interagir com outras áreas da administração, visando ao pleno exercício, pelo gestor, 
de suas atribuições, de acordo com a legislação que regulamenta o Sistema 
Nacional de Auditoria no âmbito do SUS. 

11.2.4 - As ações de controle devem priorizar os procedimentos técnicos e 
administrativos prévios à realização de serviços e à ordenação dos respectivos 
pagamentos, com ênfase na garantia da autorização de internações e procedimentos 
ambulatoriais - tendo como critério fundamental a necessidade dos usuários - e o 
rigoroso monitoramento da regularidade e da fidedignidade dos registros de 
produção e faturamento de serviços. 

11.2.5 - O exercício da função gestora no SUS, em todos os níveis de governo, exige 
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a articulação permanente das ações de programação, controle, avaliação e auditoria; 
a integração operacional das unidades organizacionais, que desempenham estas 
atividades, no âmbito de cada órgão gestor do Sistema; e a apropriação dos seus 
resultados e a identificação de prioridades, no processo de decisão política da 
alocação dos recursos. 

11.2.6 - O processo de reorientação do modelo de atenção e de consolidação do 
SUS requer o aperfeiçoamento e a disseminação dos instrumentos e técnicas de 
avaliação de resultados e do impacto das ações do Sistema sobre as condições de 
saúde da população, priorizando o enfoque epidemiológico e propiciando a 
permanente seleção de prioridade de intervenção e a reprogramação contínua da 
alocação de recursos. 

O acompanhamento da execução das ações programadas é feito permanentemente 
pelos gestores e periodicamente pelos respectivos Conselhos de Saúde, com base 
em informações sistematizadas, que devem possibilitar a avaliação qualitativa e 
quantitativa destas ações. A avaliação do cumprimento das ações programadas em 
cada nível de governo deve ser feita em Relatório de Gestão Anual, cujo roteiro de 
elaboração será apresentado pelo MS e apreciado pela CIT e pelo CNS. 

12 - Custeio da Assistência Hospitalar e Ambulatorial 

Os recursos de custeio da esfera federal destinados à assistência hospitalar e 
ambulatorial, conforme mencionado anteriormente, configuram o TFA, e os seus 
valores podem ser executados segundo duas modalidades: Transferência Regular e 
Automática (Fundo a Fundo) e Remuneração por Serviços Produzidos. 

12.1 - Transferência Regular e Automática Fundo a Fundo 

Consiste na transferência de valores diretamente do Fundo Nacional de Saúde aos 
fundos estaduais e municipais, independente de convênio ou instrumento congênere, 
segundo as condições de gestão estabelecidas nesta NOB. Esses recursos podem 
corresponder a uma ou mais de uma das situações descritas a seguir. 

12.1.1 - Piso Assistêncial Básico (PAB) 

(Regulado pela Portaria no 1.882 de 18.12.97, do Ministro da Saúde) 

12.1.2 - Incentivo aos Programas de Saúde da Família (PSF) e de Agentes 
Comunitários de Saúde (PACS) ( Regulado pela Portaria 1.882 de 18.12.97 do 
Ministro da Saúde ) 

12.1.3 - Fração Assistencial Especializada (FAE) 

É um montante que corresponde a procedimentos ambulatoriais de média 
complexidade, medicamentos e insumos excepcionais, órteses e próteses 
ambulatoriais e Tratamento Fora do Domicílio (TFD), sob gestão do Estado. 

O órgão competente do MS formaliza, por portaria, esse elenco a partir de 
negociação na CIT e que deve ser objeto da programação integrada quanto à sua 
oferta global no estado. 

A CIB explicita os quantitativos e respectivos valores desses procedimentos, que 
integram os tetos financeiros da assistência dos municípios em gestão plena do 
sistema de saúde e os que permanecem sob gestão estadual. Neste último, o valor 
programado da FAE é transferido, regular e automaticamente, do Fundo Nacional ao 
Fundo Estadual de Saúde, conforme as condições de gestão das SES definidas 
nesta NOB. Não integram o elenco de procedimentos cobertos pela FAE aqueles 
relativos ao PAB e os definidos como de alto custo/complexidade por portaria do 
órgão competente do Ministério (SAS/MS). 
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12.1.4 - Teto Financeiro da Assistência do Município (TFAM) 

É um montante que corresponde ao financiamento do conjunto das ações 
assistenciais assumidas pela SMS. O TFAM é transferido, regular e 
automaticamente, do Fundo Nacional ao Fundo Municipal de Saúde, de acordo com 
as condições de gestão estabelecidas por esta NOB e destina-se ao custeio dos 
serviços localizados no território do município (exceção feita àqueles eventualmente 
excluídos da gestão municipal por negociação na CIB). 

12.1.5 - Teto Financeiro da Assistência do Estado (TFAE) 

É um montante que corresponde ao financiamento do conjunto das ações 
assistenciais sob a responsabilidade da SES. O TFAE corresponde ao TFA fixado na 
CIT e formalizado em portaria do órgão competente do Ministério (SAS/MS). 

Esses valores são transferidos, regular e automaticamente, do Fundo Nacional ao 
Fundo Estadual de Saúde, de acordo com as condições de gestão estabelecidas por 
esta NOB, deduzidos os valores comprometidos com as transferências regulares e 
automáticas ao conjunto de municípios do estado (PAB e TFAM). 

12.1.6 - Índice de Valorização de Resultados (IVR) 

Consiste na atribuição de valores adicionais equivalentes a até 2% do teto financeiro 
da assistência do Estado, transferidos, regular e automaticamente, do Fundo 
Nacional ao Fundo Estadual de Saúde, como incentivo à obtenção de resultados de 
impacto positivo sobre as condições de saúde da população, segundo critérios 
definidos pela CIT e fixados em portaria do órgão competente do Ministério 
(SAS/MS). Os recursos do IVR podem ser transferidos pela SES às SMS, conforme 
definição da CIB. 

122 - Remuneração por Serviços Produzidos 

Consiste no pagamento direto aos prestadores estatais ou privados contratados e 
conveniados, contra apresentação de faturas, referente a serviços realizados 
conforme programação e mediante prévia autorização do gestor, segundo valores 
fixados em tabelas editadas pelo órgão competente do Ministério (SAS/MS). 

Esses valores estão incluídos no TFA do estado e do município e são executados 
mediante ordenação de pagamento por parte do gestor. Para municípios e estados 
que recebem transferências de tetos da assistência (TFAM e TFAE, 
respectivamente), conforme as condições de gestão estabelecidas nesta NOB, os 
valores relativos à remuneração por serviços produzidos estão incluídos nos tetos da 
assistência, definidos na CIB. 

A modalidade de pagamento direto, pelo gestor federal, a prestadores de serviços 
ocorre apenas nas situações em que não fazem parte das transferências regulares e 
automáticas fundo a fundo, conforme itens a seguir especificados. 

12.2.1 - Remuneração de Internações Hospitalares 

Consiste no pagamento dos valores apurados por intermédio do Sistema de 
Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), englobando o conjunto de 
procedimentos realizados em regime de internação, com base na Autorização de 
Internação Hospitalar (AIH), documento este de autorização e fatura de serviços. 

12.2.2 - Remuneração de Procedimentos Ambulatoriais de Alto Custo/Complexidade. 

Consiste no pagamento dos valores apurados por intermédio do SIA/SUS, com base 
na Autorização de Procedimentos de Alto Custo (APAC), documento este que 
identifica cada paciente e assegura a prévia autorização e o registro adequado dos 
serviços que lhe foram prestados. Compreende procedimentos ambulatoriais 
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integrantes do SIA/SUS definidos na CIT e formalizados por portaria do órgão 
competente do Ministério (SAS/MS). 

12.2.3 - Remuneração Transitória por Serviços Produzidos 

O MS é responsável pela remuneração direta, por serviços produzidos, dos 
procedimentos relacionados ao PAB e à FAE, enquanto houver municípios que não 
estejam na condição de gestão semiplena da NOB no 1/93 ou nas condições de 
gestão municipal definidas nesta NOB naqueles estados em condição de gestão 
convencional. 

12.2.4 - Fatores de Incentivo e Índices de Valorização 

O Fator de Incentivo ao Desenvolvimento do Ensino e da Pesquisa em Saúde 
(FIDEPS) e o Índice de Valorização Hospitalar de Emergência (IVH-E), bem como 
outros fatores e/ou índices que incidam sobre a remuneração por produção de 
serviços, eventualmente estabelecidos, estão condicionados aos critérios definidos 
em nível federal e à avaliação da CIB em cada estado. Esses fatores e índices 
integram o teto financeiro da assistência do município e do respectivo estado. 

13 - Custeio das Ações de Vigilância Sanitária 

Os recursos da esfera federal destinados à vigilância sanitária configuram o Teto 
Financeiro da Vigilância Sanitária (TFVS) e os seus valores podem ser executados 
segundo duas modalidades: Transferência Regular e Automática Fundo a Fundo e 
Remuneração de Serviços Produzidos. 

13.1 - Transferência Regular e Automática Fundo a Fundo 

Consiste na transferência de valores diretamente do Fundo Nacional de Saúde aos 
fundos estaduais e municipais, independente de convênio ou instrumento congênere, 
segundo as condições de gestão estabelecidas nesta NOB. Esses recursos podem 
corresponder a uma ou mais de uma das situações descritas a seguir. 

13.1.1 - Piso Básico de Vigilância Sanitária (PBVS) 

( Sem efeito pela Portaria no 1.882 de 18.12.97, do Ministro da Saúde ). 

13.1.2 - Índice de Valorização do Impacto em Vigilância Sanitária (IVISA) 

Consiste na atribuição de valores adicionais equivalentes a até 2% do teto financeiro 
da vigilância sanitária do estado, a serem transferidos, regular e automaticamente, 
do Fundo Nacional ao Fundo Estadual de Saúde, como incentivo à obtenção de 
resultados de impacto significativo sobre as condições de vida da população, 
segundo critérios definidos na CIT, e fixados em portaria do órgão competente do 
Ministério (SVS/MS), previamente aprovados no CNS. Os recursos do Ivisa podem 
ser transferidos pela SES às SMS, conforme definição da CIB. 

13.2 - Remuneração Transitória por Serviços Produzidos 

13.2.1 - Programa Desconcentrado de Ações de Vigilância Sanitária (PDAVS) 

Consiste no pagamento direto às SES e SMS, pela prestação de serviços 
relacionados às ações de competência exclusiva da SVS/MS, contra a apresentação 
de demonstrativo de atividades realizadas pela SES ao Ministério. Após negociação 
e aprovação na CIT e prévia aprovação no CNS, e observadas as condições 
estabelecidas nesta NOB, a SVS/MS publica a tabela de procedimentos do PDAVS e 
o valor de sua remuneração. 

13.2.2 - Ações de Média e Alta Complexidade em Vigilância Sanitária 
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Consiste no pagamento direto às SES e às SMS, pela execução de ações de média 
e alta complexidade de competência estadual e municipal contra a apresentação de 
demonstrativo de atividades realizadas ao MS. Essas ações e o valor de sua 
remuneração são definidos em negociação na CIT e formalizados em portaria do 
órgão competente do Ministério (SVS/MS), previamente aprovadas no CNS. 

14 - Custeio das Ações de Epidemiologia e de Controle de Doenças 

Os recursos da esfera federal destinados às ações de epidemiologia e controle de 
doenças não contidas no elenco de procedimentos do SIA/SUS e SIH/SUS 
configuram o Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças (TFECD). 

O elenco de procedimentos a serem custeados com o TFECD é definido em 
negociação na CIT, aprovado pelo CNS e formalizado em ato próprio do órgão 
específico do MS (Fundação Nacional de Saúde - FNS/MS). As informações 
referentes ao desenvolvimento dessas ações integram sistemas próprios de 
informação definidos pelo Ministério da Saúde. 

O valor desse Teto para cada estado é definido em negociação na CIT, com base na 
PPI, a partir das informações fornecidas pelo Comitê Interinstitucional de 
Epidemiologia e formalizado em ato próprio do órgão específico do MS (FNS/MS). 

Esse Comitê, vinculado ao Secretário Estadual de Saúde, articulando os órgãos de 
epidemiologia da SES, do MS no estado e de outras entidades que atuam no campo 
da epidemiologia e controle de doenças, é uma instância permanente de estudos, 
pesquisas, análises de informações e de integração de instituições afins. 

Os valores do TFECD podem ser executados por ordenação do órgão específico do 
MS, conforme as modalidades apresentadas a seguir. 

14.1 - Transferência Regular e Automática Fundo a Fundo 

Consiste na transferência de valores diretamente do Fundo Nacional de Saúde aos 
Fundos estaduais e municipais, independentemente de convênio ou instrumento 
congênere, segundo as condições de gestão estabelecidas nesta NOB e na PPI, 
aprovada na CIT e no CNS. 

14.2 - Remuneração por Serviços Produzidos 

Consiste no pagamento direto às SES e SMS, pelas ações de epidemiologia e 
controle de doenças, conforme tabela de procedimentos discutida na CIT e aprovada 
no CNS, editada pelo MS, observadas as condições de gestão estabelecidas nesta 
NOB, contra apresentação de demonstrativo de atividades realizadas, encaminhado 
pela SES ou SMS ao MS. 

14.3 - Transferência por Convênio 

Consiste na transferência de recursos oriundos do órgão específico do MS 
(FNS/MS), por intermédio do Fundo Nacional de Saúde, mediante programação e 
critérios discutidos na CIT e aprovados pelo CNS, para: 

a) estímulo às atividades de epidemiologia e controle de doenças; 

b) custeio de operações especiais em epidemiologia e controle de doenças; 

c) financiamento de projetos de cooperação técnico-científica na área de 
epidemiologia e controle de doenças, quando encaminhados pela CIB. 

15 - Condições de Gestão do município 
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As condições de gestão, estabelecidas nesta NOB, explicitam as responsabilidades 
do gestor municipal, os requisitos relativos às modalidades de gestão e as 
prerrogativas que favorecem o seu desempenho. 

A habilitação dos municípios às diferentes condições de gestão significa a 
declaração dos compromissos assumidos por parte do gestor perante os outros 
gestores e perante a população sob sua responsabilidade. 

A partir desta NOB, os municípios podem habilitar-se em duas condições: 

a) Gestão Plena da Atenção Básica; e 

b) Gestão Plena do Sistema Municipal. 

Os municípios que não aderirem ao processo de habilitação permanecem, para 
efeito desta Norma Operacional, na condição de prestadores de serviços ao Sistema, 
cabendo ao estado a gestão do SUS naquele território municipal, enquanto for 
mantida a situação de não habilitado. 

15.1 - Gestão Plena da Atenção Básica 

15.1.1 - Responsabilidades: 

a) elaboração de programação municipal dos serviços básicos, inclusive domiciliares 
e comunitários, e da proposta de referência ambulatorial especializada e hospitalar 
para seus munícipes, com incorporação negociada à programação estadual; 

b) gerência de unidades ambulatoriais próprias; 

c) gerência de unidades ambulatoriais do estado ou da União, salvo se a CIB ou a 
CIT definir outra divisão de responsabilidades; 

d) reorganização das unidades sob gestão pública (estatais, conveniadas e 
contratadas), introduzindo a prática do cadastramento nacional dos usuários do SUS, 
com vistas à vinculação de clientela e à sistematização da oferta dos serviços; 

e) prestação dos serviços relacionados aos procedimentos cobertos pelo PAB e 
acompanhamento, no caso de referência interna ou externa ao município, dos 
demais serviços prestados aos seus munícipes, conforme a PPI, mediado pela 
relação gestor-gestor com a SES e as demais SMS; 

f) contratação, controle, auditoria e pagamento aos prestadores dos serviços 
contidos no PAB; 

g) operação do SIA/SUS quanto a serviços cobertos pelo PAB, conforme normas do 
MS, e alimentação, junto à SES, dos bancos de dados de interesse nacional; 

h) autorização, desde que não haja definição em contrário da CIB, das internações 
hospitalares e dos procedimentos ambulatoriais especializados, realizados no 
município, que continuam sendo pagos por produção de serviços; 

i) manutenção do cadastro atualizado das unidades assistenciais sob sua gestão, 
segundo normas do MS; 

j) avaliação permanente do impacto das ações do Sistema sobre as condições de 
saúde dos seus munícipes e sobre o seu meio ambiente; 

k) execução das ações básicas de vigilância sanitária, incluídas no PBVS; 

l) execução das ações básicas de epidemiologia, de controle de doenças e de 
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ocorrências mórbidas, decorrentes de causas externas, como acidentes, violências e 
outras, incluídas no TFECD; 

m) elaboração do relatório anual de gestão e aprovação pelo CMS. 

15.1.2 - Requisitos: 

a) comprovar o funcionamento do CMS; 

b) comprovar a operação do Fundo Municipal de Saúde; 

c) apresentar o Plano Municipal de Saúde e comprometer-se a participar da 
elaboração e da implementação da PPI do estado, bem assim da alocação de 
recursos expressa na programação; 

d) comprovar capacidade técnica e administrativa e condições materiais para o 
exercício de suas responsabilidades e prerrogativas quanto à contratação, ao 
pagamento, ao controle e à auditoria dos serviços sob sua gestão; 

e) comprovar a dotação orçamentária do ano e o dispêndio realizado no ano anterior, 
correspondente à contrapartida de recursos financeiros próprios do tesouro 
municipal, de acordo com a legislação em vigor; 

f) formalizar junto ao gestor estadual, com vistas à CIB, após aprovação pelo CMS, o 
pleito de habilitação, atestando o cumprimento dos requisitos relativos à condição de 
gestão pleiteada; 

g) dispor de médico formalmente designado como responsável pela autorização 
prévia, controle e auditoria dos procedimentos e serviços realizados; 

h) comprovar a capacidade para o desenvolvimento de ações de vigilância sanitária; 

i) comprovar a capacidade para o desenvolvimento de ações de vigilância 
epidemiológica; 

j) comprovar a disponibilidade de estrutura de recursos humanos para supervisão e 
auditoria da rede de unidades, dos profissionais e dos serviços realizados. 

15.1.3 - Prerrogativas: 

a) transferência, regular e automática, dos recursos correspondentes ao Piso da 
Atenção Básica (PAB); 

b) (Sem efeito pela Portaria no 1882 de 18.12.97, do Ministro da Saúde ) 

c) transferência, regular e automática dos recursos correspondentes às ações de 
epidemiologia e de controle de doenças; 

d) subordinação, à gestão municipal, de todas as unidades básicas de saúde, 
estatais ou privadas (lucrativas e filantrópicas), estabelecidas no território municipal. 

15.2 - Gestão Plena do Sistema Municipal 

As condições de gestão, estabelecidas nesta NOB, explicitam as responsabilidades 
do gestor estadual, os requisitos relativos às modalidades de gestão e as 
prerrogativas que favorecem o seu desempenho. 

A habilitação dos estados às diferentes condições de gestão significa a declaração 
dos compromissos assumidos por parte do gestor perante os outros gestores e 
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perante a população sob sua responsabilidade. 

15.2.1 - Responsabilidades: 

a) elaboração de toda a programação municipal, contendo, inclusive, a referência 
ambulatorial especializada e hospitalar, com incorporação negociada à programação 
estadual; 

b) gerência de unidades próprias, ambulatoriais e hospitalares, inclusive as de 
referência; 

c) gerência de unidades ambulatoriais e hospitalares do estado e da União, salvo se 
a CIB ou a CIT definir outra divisão de responsabilidades; 

d) reorganização das unidades sob gestão pública (estatais, conveniadas e 
contratadas), introduzindo a prática do cadastramento nacional dos usuários do SUS, 
com vistas à vinculação da clientela e sistematização da oferta dos serviços; 

e) garantia da prestação de serviços em seu território, inclusive os serviços de 
referência aos não-residentes, no caso de referência interna ou externa ao 
município, dos demais serviços prestados aos seus munícipes, conforme a PPI, 
mediado pela relação gestor-gestor com a SES e as demais SMS; 

f) normalização e operação de centrais de controle de procedimentos ambulatoriais e 
hospitalares relativos à assistência aos seus munícipes e à referência intermunicipal; 

g) contratação, controle, auditoria e pagamento aos prestadores de serviços 
ambulatoriais e hospitalares, cobertos pelo TFGM; 

h) administração da oferta de procedimentos ambulatoriais de alto custo e 
procedimentos hospitalares de alta complexidade conforme a PPI e segundo normas 
federais e estaduais; 

i) operação do SIH e do SIA/SUS, conforme normas do MS, e alimentação, junto às 
SES, dos bancos de dados de interesse nacional; 

j) manutenção do cadastro atualizado de unidades assistenciais sob sua gestão, 
segundo normas do MS; 

k) avaliação permanente do impacto das ações do Sistema sobre as condições de 
saúde dos seus munícipes e sobre o meio ambiente; 

l) execução das ações básicas, de média e alta complexidade em vigilância sanitária, 
bem como, opcionalmente, as ações do PDAVS; 

m) execução de ações de epidemiologia, de controle de doenças e de ocorrências 
mórbidas, decorrentes de causas externas, como acidentes, violências e outras 
incluídas no TFECD. 

15.2.2 - Requisitos: 

a) comprovar o funcionamento do CMS; 

b) comprovar a operação do Fundo Municipal de Saúde; 

c) participar da elaboração e da implementação da PPI do estado, bem assim da 
alocação de recursos expressa na programação; 

d) comprovar capacidade técnica e administrativa e condições materiais para o 
exercício de suas responsabilidades e prerrogativas quanto à contratação, ao 
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pagamento, ao controle e à auditoria dos serviços sob sua gestão, bem como avaliar 
o impacto das ações do Sistema sobre a saúde dos seus munícipes; 

e) comprovar a dotação orçamentária do ano e o dispêndio no ano anterior 
correspondente à contrapartida de recursos financeiros próprios do Tesouro 
Municipal, de acordo com a legislação em vigor; 

f) formalizar, junto ao gestor estadual com vistas à CIB, após aprovação pelo CMS, o 
pleito de habilitação, atestando o cumprimento dos requisitos específicos relativos à 
condição de gestão pleiteada; 

g) dispor de médico formalmente designado pelo gestor como responsável pela 
autorização prévia, controle e auditoria dos procedimentos e serviços realizados; 

h) apresentar o Plano Municipal de Saúde, aprovado pelo CMS, que deve conter as 
metas estabelecidas, a integração e articulação do município na rede estadual e 
respectivas responsabilidades na programação integrada do estado, incluindo 
detalhamento da programação de ações e serviços que compõem o sistema 
municipal, bem como os indicadores mediante dos quais será efetuado o 
acompanhamento; 

i) comprovar o funcionamento de serviço estruturado de vigilância sanitária e 
capacidade para o desenvolvimento de ações de vigilância sanitária; 

j) comprovar a estruturação de serviços e atividades de vigilância epidemiológica e 
de controle de zoonoses; 

k) apresentar o Relatório de Gestão do ano anterior à solicitação do pleito, 
devidamente aprovado pelo CMS; 

l) assegurar a oferta, em seu território, de todo o elenco de procedimentos cobertos 
pelo PAB e, adicionalmente, de serviços de apoio diagnóstico em patologia clínica e 
radiologia básicas; 

m) comprovar a estruturação do componente municipal do Sistema Nacional de 
Auditoria (SNA); 

n) comprovar a disponibilidade de estrutura de recursos humanos para supervisão e 
auditoria da rede de unidades, dos profissionais e dos serviços realizados. 

15.2.3 - Prerrogativas: 

a) transferência, regular e automática, dos recursos referentes ao Teto Financeiro da 
Assistência (TFA); 

b) normalização complementar relativa ao pagamento de prestadores de serviços 
assistenciais em seu território, inclusive quanto à alteração de valores de 
procedimentos, tendo a tabela nacional como referência mínima, desde que 
aprovada pelo CMS e pela CIB; 

c) (sem efeito conforme Portaria no 1.882 de 18.12.97, 
do Ministro da Saúde ) 

d) remuneração por serviços de vigilância sanitária de média e alta complexidade e, 
remuneração pela execução do Programa Desconcentrado de Ações de Vigilância 
Sanitária (PDAVS), quando assumido pelo município; 

e) subordinação, à gestão municipal, do conjunto de todas as unidades ambulatoriais 
especializadas e hospitalares, estatais ou privadas (lucrativas e filantrópicas), 
estabelecidas no território municipal; 
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f) transferência de recursos referentes às ações de epidemiologia e controle de 
doenças, conforme definição da CIT. 

16 - Condições de Gestão do Estado 

A partir desta NOB, os estados poderão habilitar-se em duas condições de gestão: 

a) Gestão Avançada do Sistema Estadual; e 

b) Gestão Plena do Sistema Estadual. 

Os estados que não aderirem ao processo de habilitação, permanecem na condição 
de gestão convencional, desempenhando as funções anteriormente assumidas ao 
longo do processo de implantação do SUS, não fazendo jus às novas prerrogativas 
introduzidas por esta NOB, exceto ao PDAVS nos termos definidos pela SVS/MS. 
Essa condição corresponde ao exercício de funções mínimas de gestão do Sistema, 
que foram progressivamente incorporadas pela SES, não estando sujeita a 
procedimento específico de habilitação nesta NOB. 

16.1 - Responsabilidades Comuns às duas Condições de Gestão Estadual: 

a) elaboração da PPI do estado, contendo a referência intermunicipal e coordenação 
da negociação na CIB para alocação dos recursos, conforme expresso na 
programação; 

b) elaboração e execução do Plano Estadual de Prioridades de Investimentos, 
negociado na CIB e aprovado pelo CES; 

c) gerência de unidades estatais da hemorrede e de laboratórios de referência para 
controle de qualidade, para vigilância sanitária e para a vigilância epidemiológica; 

d) formulação e execução da política de sangue e hemoterapia; 

e) organização de sistemas de referência, bem como a normalização e operação de 
câmara de compensação de AIH, procedimentos especializados e de alto custo e/ou 
alta complexidade; 

f) formulação e execução da política estadual de assistência farmacêutica, em 
articulação com o MS; 

g) normalização complementar de mecanismos e instrumentos de administração da 
oferta e controle da prestação de serviços ambulatoriais, hospitalares, de alto custo, 
do tratamento fora do domicílio e dos medicamentos e insumos especiais; 

h) manutenção do cadastro atualizado de unidades assistenciais sob sua gestão, 
segundo normas do MS; 

i) cooperação técnica e financeira com o conjunto de Municípios, objetivando a 
consolidação do processo de descentralização, a organização da rede regionalizada 
e hierarquizada de serviços, a realização de ações de epidemiologia, de controle de 
doenças, de vigilância sanitária, bem assim o pleno exercício das funções gestoras 
de planejamento, controle, avaliação e auditoria; 

j) implementação de políticas de integração das ações de saneamento às de saúde; 

k) coordenação das atividades de vigilância epidemiológica e de controle de doenças 
e execução complementar conforme previsto na Lei no 8.080/90; 

l) execução de operações complexas voltadas ao controle de doenças que possam 
se beneficiar da economia de escala; 
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m) coordenação das atividades de vigilância sanitária e execução complementar 
conforme previsto na Lei no 8.080/90; 

n) execução das ações básicas de vigilância sanitária referente aos Municípios não 
habilitados nesta NOB; 

o) execução das ações de média e alta complexidade de vigilância sanitária, exceto 
as realizadas pelos municípios habilitados na condição de gestão plena de sistema 
municipal; 

p) execução do PDAVS nos termos definidos pela SVS/MS; 

q) apoio logístico e estratégico às atividades, a atenção à saúde das populações 
indígenas, na conformidade de critérios estabelecidos pela CIT. 

16.2 - Requisitos Comuns às duas Condições de Gestão Estadual: 

a) comprovar o funcionamento do CES; 

b) comprovar o funcionamento da CIB; 

c) comprovar a operação do Fundo Estadual de Saúde; 

d) apresentar o Plano Estadual de Saúde, aprovado pelo CES, que deve conter: 

• as metas pactuadas; 

• a programação integrada das ações ambulatoriais, hospitalares e de alto custo, de 
epidemiologia e de controle de doenças - incluindo, entre outras, as atividades de 
vacinação, de controle de vetores e de reservatórios - de saneamento, de pesquisa e 
desenvolvimento tecnológico, de educação e de comunicação em saúde, bem como 
as relativas às ocorrências mórbidas decorrentes de causas externas; 

• as estratégias de descentralização das ações de saúde para municípios; 

• as estratégias de reorganização do modelo de atenção; e 

• os critérios utilizados e os indicadores por meio dos quais é efetuado o 
acompanhamento das ações. 

e) apresentar relatório de gestão aprovado pelo CES, relativo ao ano anterior à 
solicitação do pleito; 

f) comprovar a transferência da gestão da atenção hospitalar e ambulatorial aos 
municípios habilitados, conforme a respectiva condição de gestão; 

g) comprovar a estruturação do componente estadual do SNA; 

h) comprovar capacidade técnica e administrativa e condições materiais para o 
exercício de suas responsabilidades e prerrogativas, quanto à contratação, 
pagamento, controle e auditoria dos serviços sob sua gestão e quanto à avaliação do 
impacto das ações do Sistema sobre as condições de saúde da população do 
estado; 

i) comprovar a dotação orçamentária do ano e o dispêndio no ano anterior, 
correspondente à contrapartida de recursos financeiros próprios do Tesouro 
Estadual, de acordo com a legislação em vigor; 
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j) apresentar à CIT a formalização do pleito, devidamente aprovado pelo CES e pela 
CIB, atestando o cumprimento dos requisitos gerais e específicos relativos à 
condição de gestão pleiteada; 

k) comprovar a criação do Comitê Interinstitucional de Epidemiologia, vinculado ao 
Secretário Estadual de Saúde; 

l) comprovar o funcionamento de serviço de vigilância sanitária no estado, 
organizado segundo a legislação e capacidade de desenvolvimento de ações de 
vigilância sanitária; 

m) comprovar o funcionamento de serviço de vigilância epidemiológica no estado. 

16.3 - Gestão Avançada do Sistema Estadual 

16.3.1 - Responsabilidades Específicas: 

a) contratação, controle, auditoria e pagamento do conjunto dos serviços, sob gestão 
estadual, contidos na FAE; 

b) contratação, controle, auditoria e pagamento dos prestadores de serviços 
incluídos no PAB dos municípios não habilitados; 

c) ordenação do pagamento dos demais serviços hospitalares e ambulatoriais, sob 
gestão estadual; 

d) operação do SIA/SUS, conforme normas do MS, e alimentação dos bancos de 
dados de interesse nacional. 

16.3.2 - Requisitos Específicos: 

a) apresentar a programação pactuada e integrada ambulatorial, hospitalar e de alto 
custo, contendo a referência intermunicipal e os critérios para a sua elaboração; 

b) dispor de 60% dos municípios do estado habilitados nas condições de gestão 
estabelecidas nesta NOB, independente do seu contigente populacional; ou 40% dos 
municípios habilitados, desde que, nestes residam 60% da população; 

c) dispor de 30% do valor do TFA comprometido com transferências regulares e 
automáticas aos Municípios. 

16.3.3 - Prerrogativas: 

a) transferência regular e automática dos recursos correspondentes à Fração 
Assistencial Especializada (FAE) e ao Piso Assistencial Básico (PAB) relativos aos 
Municípios não habilitados; 

b) (sem efeito conforme Portaria no 1.882 de 18.12.97, do Ministro da Saúde ) 

c) transferência regular e automática do Índice de Valorização do Impacto em 
Vigilância Sanitária (IVISA); 

d) remuneração por serviços produzidos na área da vigilância sanitária; 

e) transferência de recursos referentes às ações de epidemiologia e controle de 
doenças. 

16.4 - Gestão Plena do Sistema Estadual 
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16.4.1 - Responsabilidades Específicas: 

a) contratação, controle, auditoria e pagamento aos prestadores do conjunto dos 
serviços sob gestão estadual, conforme definição da CIB; 

b) operação do SIA/SUS e do SIH/SUS, conforme normas do MS, e alimentação dos 
bancos de dados de interesse nacional. 

16.4.2 - Requisitos Específicos: 

a) comprovar a implementação da programação integrada das ações ambulatoriais, 
hospitalares e de alto custo, contendo a referência intermunicipal e os critérios para a 
sua elaboração; 

b) comprovar a operacionalização de mecanismos de controle da prestação de 
serviços ambulatoriais e hospitalares, tais como: centrais de controle de leitos e 
internações, de procedimentos ambulatoriais e hospitalares de alto custo e/ou 
complexidade e de marcação de consultas especializadas; 

c) dispor de 80% dos municípios habilitados nas condições de gestão estabelecidas 
nesta NOB, independente do seu contingente populacional; ou 50% dos municípios, 
desde que nestes, residam 80% da população; 

d) dispor de 50% do valor do TFA do estado comprometido com transferências 
regulares e automáticas aos municípios. 

16.4.3 - Prerrogativas: 

a) transferência regular e automática dos recursos correspondentes ao valor do Teto 
Financeiro da Assistência (TFA), deduzidas as transferências fundo a fundo 
realizadas a municípios habilitados; 

b) transferência regular e automática dos recursos correspondentes ao Índice de 
Valorização de Resultados (IVR); 

c) (sem efeito conforme Portaria no 1.882 de 18.12.97 do 
Ministro da Saúde ) 

d) transferência regular e automática do Índice de Valorização do Impacto em 
Vigilância Sanitária (IVISA); 

e) remuneração por serviços produzidos na área da vigilância sanitária; 

f) normalização complementar, pactuada na CIB e aprovada pelo CES, relativa ao 
pagamento de prestadores de serviços assistenciais sob sua contratação, inclusive 
alteração de valores de procedimentos, tendo a tabela nacional como referência 
mínima; 

g) transferência de recursos referentes às ações de epidemiologia e de controle de 
doenças. 

17 - Disposições Gerais e Transitórias 

17.1 - As responsabilidades que caracterizam cada uma das condições de gestão 
definidas nesta NOB constituem um elenco mínimo e não impedem a incorporação 
de outras pactuadas na CIB e aprovadas pelo CES, em especial aquelas já 
assumidas em decorrência da NOB-SUS no 1/93. 

17.2 - No processo de habilitação às condições de gestão estabelecidas nesta NOB, 
são considerados os requisitos já cumpridos para habilitação nos termos da NOB-
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SUS no 1/93, cabendo ao município ou ao estado pleiteante a comprovação 
exclusiva do cumprimento dos requisitos introduzidos ou alterados pela presente 
Norma Operacional, observando os seguintes procedimentos: 

17.2.1 - Para que os municípios habilitados atualmente nas condições de gestão 
incipiente e parcial possam assumir a condição plena da atenção básica definida 
nesta NOB, devem apresentar à CIB os seguintes documentos, que completam os 
requisitos para habilitação: 

17.2.1.1 - Ofício do gestor municipal pleiteando a alteração na condição de gestão. 

17.2.1.2 - Ata do CMS aprovando o pleito de mudança de habilitação. 

17.2.1.3 - Ata das três últimas reuniões do CMS. 

17.2.1.4 - Extrato de movimentação bancária do Fundo Municipal de Saúde relativo 
ao trimestre anterior à apresentação do pleito. 

17.2.1.5 - Comprovação, pelo gestor municipal, de condições técnicas para 
processar o SIA/SUS. 

17.2.1.6 - Declaração do gestor municipal comprometendo-se a alimentar, junto à 
SES, o banco de dados nacional do SIA/SUS. 

17.2.1.7 - Proposta aprazada de estruturação do serviço de controle e avaliação 
municipal. 

17.2.1.8 - Comprovação da garantia de oferta do conjunto de procedimentos coberto 
pelo PAB; e 

17.2.1.9 - Ata de aprovação do relatório de gestão no CMS. 

17.2.2 - Para que os municípios habilitados atualmente na condição de gestão 
semiplena possam assumir a condição de gestão plena do sistema municipal 
definida nesta NOB, devem comprovar à CIB: 

17.2.2.1 - A aprovação do relatório de gestão pelo CMS, mediante apresentação da 
ata correspondente. 

17.2.2.2 - A existência de serviços que executem os procedimentos cobertos pelo 
PAB no seu território, e de serviços de apoio diagnóstico em patologia clínica e 
radiologia básica simples, oferecidos no próprio município ou contratados de outro 
gestor municipal. 

17.2.2.3 - A estruturação do componente municipal do SNA; e 

17.2.2.4 - A integração e articulação do município na rede estadual e respectivas 
responsabilidades na PPI. Caso o município não atenda a esse requisito, pode ser 
enquadrado na condição de gestão plena da atenção básica até que disponha de 
tais condições, submetendo-se, neste caso, aos mesmos procedimentos referidos no 
item 17.2.1. 

17.2.3 - Os estados habilitados atualmente nas condições de gestão parcial e 
semiplena devem apresentar a comprovação dos requisitos adicionais relativos à 
nova condição pleiteada na presente NOB. 

17.3 - A habilitação de municípios à condição de gestão plena da atenção básica é 
decidida na CIB dos estados habilitados às condições de gestão avançada e plena 
do sistema estadual, cabendo recurso ao CES. A SES respectiva deve informar ao 
MS a habilitação procedida, para fins de formalização por portaria, observando as 

http://www.aids.gov.br/final/biblioteca/legislacao/vol22.htm (60 of 78) [15/04/03 12:39:07]



2. Sistema Único de Saúde_Normas Gerais

disponibilidades financeiras para a efetivação das transferências regulares e 
automáticas pertinentes. No que se refere à gestão plena do sistema municipal, a 
habilitação dos municípios é decidida na CIT, com base em relatório da CIB e 
formalizada em ato da SAS/MS. No caso dos estados categorizados na condição de 
gestão convencional, a habilitação dos municípios a qualquer das condições de 
gestão será decidida na CIT, com base no processo de avaliação elaborado e 
encaminhado pela CIB, e formalizada em ato do MS. 

17.4 - A habilitação de estados a qualquer das condições de gestão é decidida na 
CIT e formalizada em ato do MS, cabendo recurso ao CNS. 

17.5 - (Sem efeito conforme Portaria no 1.882 de 18.12.97, do Ministro da Saúde ) 

17.6 - Os municípios e estados habilitados na forma da NOB-SUS no 1/93 
permanecem nas respectivas condições de gestão até sua habilitação em uma das 
condições estabelecidas por esta NOB, ou até a data limite a ser fixada pela CIT. 

17.7 - A partir da data da publicação desta NOB, não serão procedidas novas 
habilitações ou alterações de condição de gestão na forma da NOB-SUS no 1/93. 
Ficam excetuados os casos já aprovados nas CIB, que devem ser protocolados na 
CIT, no prazo máximo de 30 dias. 

17.8 - A partir da publicação desta NOB, ficam extintos o Fator de Apoio ao Estado, o 
Fator de Apoio ao Município e as transferências dos saldos de teto financeiro 
relativos às condições de gestão municipal e estadual parciais, previstos, 
respectivamente, nos itens 3.1.4; 3.2; 4.1.2 e 4.2.1 da NOB-SUS no 1/93. 

17.9 - A permanência do município na condição de gestão a que for habilitado, na 
forma desta NOB, está sujeita a processo permanente de acompanhamento e 
avaliação, realizado pela SES e submetido à apreciação da CIB, tendo por base 
critérios estabelecidos pela CIB e pela CIT, aprovados pelos respectivos Conselhos 
de Saúde. 

17.10 - De maneira idêntica, a permanência do estado na condição de gestão a que 
for habilitado, na forma desta NOB, está sujeita a processo permanente de 
acompanhamento e avaliação, realizado pelo MS e submetido à apreciação da CIT, 
tendo por base critérios estabelecidos por esta Comissão e aprovados pelo CNS. 

17.11 - O gestor do município habilitado na condição de Gestão Plena da Atenção 
Básica que ainda não dispõe de serviços suficientes para garantir, à sua população, 
a totalidade de procedimentos cobertos pelo PAB, pode negociar, diretamente, com 
outro gestor municipal, a compra dos serviços não disponíveis, até que essa oferta 
seja garantida no próprio município. 

17.12 - (Sem efeito conforme Portaria no 1.882 de 18.12.97, do Ministro da Saúde ) 

17.13 - (Sem efeito conforme Portaria no 1.882 de 18.12.97, do Ministro da Saúde ) 

17.14 - Num primeiro momento, em face da inadequação dos sistemas de 
informação de abrangência nacional para aferição de resultados, o IVR é atribuído 
aos estados a título de valorização de desempenho na gestão do Sistema, conforme 
critérios estabelecidos pela CIT e formalizados por portaria do Ministério (SAS/MS). 

17.15 - O MS continua efetuando pagamento por produção de serviços (relativos aos 
procedimentos cobertos pelo PAB) diretamente aos prestadores, somente no caso 
daqueles municípios não habilitados na forma desta NOB, situados em estados em 
gestão convencional. 

17.16 - Também em relação aos procedimentos cobertos pela FAE, o MS continua 
efetuando o pagamento por produção de serviços diretamente a prestadores, 
somente no caso daqueles municípios habilitados em gestão plena da atenção 
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básica e os não-habilitados, na forma desta NOB, situados em estados em gestão 
convencional. 

17.17 - As regulamentações complementares necessárias à operacionalização desta 
NOB são objeto de discussão e negociação na CIT, observadas as diretrizes 
estabelecidas pelo CNS, com posterior formalização, mediante portaria do MS. 

(Pub. DOU em 6/11/96) 

PORTARIA No 820, DE 25 DE JUNHO DE 1997 

Institui a Rede Integrada de Informações para a Saúde (RIPSA) e revoga a 
Portaria no 2.390, de 11 de dezembro de 1996. 

O Ministro de Estado da Saúde, no uso de suas atribuições e considerando a 
necessidade de: 

Aperfeiçoar a capacidade de formulação, coordenação, gestão e operacionalização 
de políticas e ações públicas dirigidas à qualidade de saúde e de vida da população; 

Propiciar a disponibilização adequada, oportuna e abrangente de dados básicos, 
indicadores e análises de situação sobre as condições de saúde e suas tendências, 
municiando os diferentes níveis de direção do Sistema Único de Saúde com 
informações aplicadas à condução de políticas e ações de saúde; 

Harmonizar conceitos, métodos e critérios de utilização das bases de dados e de 
informações; 

Promover a articulação interinstitucional de entidades vocacionadas para a geração 
de informações e interessadas no aprofundamento das questões relacionadas com a 
saúde; 

Atender aos compromissos do País assumidos com a Organização Pan-Americana 
da Saúde (OPAS) de produzir análises periódicas sobre os avanços realizados no 
continente na área de saúde; 

Atender aos compromissos do País com outros organismos internacionais e em 
acordos de cooperação bilaterais e multilaterais para o fornecimento de informações 
necessárias; 

Contribuir para a construção do sistema nacional de informações em saúde, de que 
trata a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, resolve: 

Art. 1o - Fica instituída a Rede Integrada de Informações para a Saúde - RIPSA, com 
os seguintes objetivos: 

a) estabelecer bases de dados consistentes, atualizadas, abrangentes, transparentes 
e de fácil acesso; 

b) articular instituições que possam contribuir para o fornecimento e crítica de dados 
e indicadores, e para a análise de informações, inclusive com projeções e cenários; 

c) implementar mecanismos de apoio para o aperfeiçoamento permanente da 
produção de dados e informações; 

d) promover intercâmbio com outros subsistemas especializados de informação da 
administração pública; 

e) contribuir para o aprofundamento de aspectos ainda pouco explorados, ou 
identificados como de especial relevância para a compreensão do quadro sanitário 
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brasileiro. 

Art. 2o - Integrarão a Ripsa no âmbito do Ministério da Saúde: 

I - Secretaria de Políticas de Saúde e de Avaliação; 

II - Secretaria Executiva; 

III - Secretaria de Assistência à Saúde; 

IV - Secretaria de Projetos Especiais de Saúde; 

V - Secretaria de Vigilância Sanitária; 

VI - Fundação Nacional de Saúde; 

VII - Fundação Oswaldo Cruz. 

Art. 3o - Para a manutenção e disponibilização de fluxos contínuos e dinâmicos de 
dados e informações analíticas de interesse para a saúde, poderão ser estabelecidas 
parcerias regulares e permanentes, mediante formalização de compromissos com 
entidades nacionais especializadas, por Acordo em que se estabelecerão as bases 
de cooperação para essa finalidade. 

Art. 4o - As bases de cooperação para a coordenação da Ripsa e a administração 
dos recursos vinculados à sua implementação estão fixadas em Acordo com a 
Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). 

Art. 5o - Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a Ripsa terá os seguintes 
mecanismos de gestão: 

a) Comissão Geral de Coordenação, presidida pelo Secretário de Políticas de Saúde 
e de Avaliação do Ministério da Saúde, encarregada da condução de seus assuntos 
político-administrativos; 

b) Oficina de Trabalho Interagencial, coordenada pela Secretaria de Políticas de 
Saúde e de Avaliação do Ministério da Saúde, responsável pela condução técnica e 
pelo planejamento estratégico-participativo da Ripsa, composta pelas entidades de 
responsabilidade nacional específica e regular na produção, análise e disseminação 
de dados e informações; 

c) Comitês Temáticos Interdisciplinares, convocados para análise e encaminhamento 
de questões metodológicas e operacionais relacionadas às bases de dados e aos 
produtos disponibilizados, compostos por representantes das entidades identificadas 
com os temários específicos de trabalho; 

d) Foro Interagencial, como instância de negociação e debate sobre o seu 
funcionamento e sobre seus produtos, integrado por todas as entidades que venham 
a compô-la; 

e) Secretaria Técnica, vinculada à Comissão Geral de Coordenação, encarregada da 
elaboração e proposição dos procedimentos de sua operacionalização e de apoio às 
suas estruturas colegiadas. 

Art. 6o - Fica o Secretário de Políticas de Saúde e de Avaliação do Ministério da 
Saúde incumbido da implementação das medidas necessárias ao integral 
cumprimento das disposições desta Portaria. 

Art. 7o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a 
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Portaria no 2.390, de 11 de dezembro de 1996, publicada no Diário Oficial da União 
de 12 de dezembro de 1996, página 26.817 

Carlos César de Albuquerque 

Ministro da Saúde 

(Pub. DOU em 26/6/97) 

RESOLUÇÃO No 261, DE 04 DE DEZEMBRO DE 1997 

O Plenário do Conselho Nacional de Saúde em sua Septuagésima Segunda Reunião 
Ordinária, realizada nos dias 03 e 04 de dezembro de 1997, no uso de suas 
competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei no 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, e pela Lei no 8.142, de 28 de dezembro de 1990, considerando 
que: 

• o CNS reconhece os esforços de Pactuação da Tripartite para implementação da 
NOB 96; 

persiste o constrangimento do contingenciamento orçamentário para 1997; 

• o CNS aprovou um orçamento de 22,8 bilhões de reais para 1998; 

• a redução em 1,3 bilhões de reais na proposta orçamentária do Governo Federal 
para 1998; 

• o CNS considera insuficiente 10 reais habitante/ano ao PAB; 

estudos técnicos apontavam para um PAB no valor de 12 reais, resolve: 

1 - Aprovar o relatório da CIT da reunião ordinária de 02 de dezembro de 1997. 

2 - Reafirmar a posição do CNS de apoio à PEC no 169, solicitando aos gestores do 
SUS demandas para sua aprovação. 

3 - Reafirmar o PAB no valor de 10 reais como inicial e transitório. 

4 - Reafirmar que as resoluções normativas e estruturais da Tripartite devem ser 
aprovadas na Plenária do CNS. 

5 - Determinar à Tripartite medidas para atingir o aumento do PAB para um valor 
mínimo de 12 reais no decorrer de 1998. 

6 - Determinar à Tripartite estudos para avaliação no valor real do PAB, a ser 
apresentado à plenária do CNS até o final do 1o semestre de 1998. 

CARLOS CÉSAR S. DE ALBUQUERQUE 

Presidente do Conselho 

Homologo a Resolução CNS no 261, de 04 de dezembro de 1997, nos termos do 
Decreto de Delegação de Competência de 12 de novembro de 1991. 

CARLOS CÉSAR S. DE ALBUQUERQUE 

Ministro de Estado da Saúde 
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(Pub. DOU em 12/2/98) 

PORTARIA No 1.882, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1997 

Estabelece o Piso da Atenção Básica - PAB e sua composição, e torna sem 
efeito os itens que menciona da Norma Operacional Básica do Sistema Único 
de Saúde no 1, de 1996, aprovada pela Portaria n. 2.203, de 5 de novembro de 
1996. 

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições e, 

Considerando as diretrizes definidas no Plano de Ações e Metas Prioritárias do 
Ministério da Saúde para o biênio 97/98; 

Considerando a necessidade de estabelecer incentivos às Ações Básicas de 
Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica e Ambiental, à Assistência 
Farmacêutica Básica, aos Programas de Agentes Comunitários de Saúde, de Saúde 
da Família e de Combate às Carências Nutricionais; 

Considerando a necessidade de viabilizar a programação municipal de ações e 
serviços básicos, inclusive domiciliares e comunitários para o ano de 1998; 

Considerando a disponibilidade orçamentária e financeira do Ministério da Saúde, 
resolve: 

Art. 1o - O Piso da Atenção Básica - PAB consiste em um montante de recursos 
financeiros destinado exclusivamente ao financiamento da atenção básica à saúde. 
(Redação dada pela Portaria no 2.091 de 26.02.98 pub. no DOU de 03.03.98) 

Art. 2o - O PAB é composto de uma parte fixa destinada a assistência básica e de 
uma parte variável relativa a incentivos para o desenvolvimento de ações no campo 
específico da atenção básica. 

Art. 3o - Os valores referentes ao PAB serão transferidos aos municípios de forma 
regular e automática, do Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde. 

Parágrafo único. Os valores relativos ao PAB serão transferidos, transitoriamente, ao 
Fundo de Saúde dos estados habilitados nos termos da Norma Operacional Básica 
do Sistema único de Saúde 01/96, exclusivamente para cobertura da população 
residente em Municípios não habilitados. (Redação dada pela Portaria no 2.091 de 
26.02.98 pub. no D O U de 03.03.98) 

Art. 4o - Para os municípios não habilitados no prazo máximo de noventa dias a 
contar da data da publicação desta Portaria, o repasse será efetuado por produção 
de serviços e o valor total repassado corresponderá a média de seu faturamento em 
assistência básica no ano de 1996, tendo como limite máximo R$ 18,00 (dezoito 
reais) por habitante ano. 

§ 1o - As ações custeadas com recursos destinados à assistência básica são: 

I - consultas médicas em especialidades básicas; 

II - atendimento odontológico básico (procedimentos coletivos, procedimentos 
individuais preventivos, dentística e odontologia cirúrgica básica); 

III - atendimentos básicos por outros profissionais de nível superior; 

IV - visita/atendimento ambulatorial e domiciliar por membros da equipe de saúde da 
família; 
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V - vacinação; 

VI - atividades educativas a grupos da comunidade; 

VII - assistência pré-natal; 

VIII - (omissão); 

IX - atividades de planejamento familiar; 

X - pequenas cirurgias; 

XI - atendimentos básicos por profissional de nível médio; 

XII - atividades dos agentes comunitários de saúde; 

XIII - orientação nutricional e alimentar ambulatorial e comunitária; 

XIV - pronto atendimento em unidade básica de sáude; (inciso XIV com redação 
dada pela Portaria no 2.091 de 26.02.98 pub. no DOU de 03.03.98) 

XV - pronto atendimento. 

§ 2o - As ações, que compõem a parte fixa do PAB, estão desdobradas nos 
procedimentos do Grupo "Assistência Básica", na Tabela do Sistema de Informações 
Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde 

Art. 5o - A parte variável do PAB destina-se a incentivos às ações básicas de 
Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica e Ambiental, à Assistência 
Farmacêutica Básica, aos Programas de Agentes Comunitários de Saúde, de Saúde 
da Família, de Combate às Carências Nutricionais, e outros que venham a ser 
posteriormente agregados e será definida com base em critérios técnicos específicos 
de cada programa, pactuados na Comissão Intergestores Tripartite. 

(Redação dada pela Portaria 2.091 de 26.02.98 pub. no DO U de 03.03.98) 

§ 1o - O incentivo ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde e Programa de 
Saúde da Família consiste no montante de recursos financeiros destinado a 
estimular a implantação de equipes de saúde da família e de agentes comunitários 
de saúde, no âmbito municipal, reorientando práticas, com ênfase nas ações de 
prevenção de doenças e promoção da saúde. 

§ 2o - O incentivo à Assistência Farmacêutica Básica consiste no montante de 
recursos financeiros destinado exclusivamente à aquisição de medicamentos 
básicos, contribuindo para a garantia da integralidade na prestação da assistência 
básica à saúde. 

§ 3o - O incentivo ao Programa de Combate às Carências Nutricionais consiste no 
montante de recursos financeiros destinado ao desenvolvimento de ações de 
nutrição e alimentação a grupos populacionais determinados, com prioridade ao 
grupo materno infantil, visando combater a desnutrição e proteger o estado 
nutricional mediante: 

I - orientação alimentar e nutricional; 

II - aquisição de alimentos, complementos vitamínicos e minerais; 

III - monitoramento das condições nutricionais. 
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§ 4o - O incentivo às Ações Básicas de Vigilância Sanitária consiste no montante de 
recursos financeiros destinado ao incremento de ações básicas de fiscalização e 
controle sanitário em produtos, serviços e ambientes sujeitos à vigilância sanitária, 
bem como às atividades de educação em vigilância sanitária. 

§ 5o - O incentivo às Ações Básicas de Vigilância Epidemiológica e Ambiental 
consiste no montante de recursos financeiros transferidos fundo a fundo para 
estados e municípios destinado às ações básicas de investigação epidemiológica e 
ambiental, de diagnóstico de situações epidemiológicas e ambientais de risco e de 
ações de controle, eliminação e erradicação de agentes de agravos e danos à saúde 
individual e coletiva das populações. 

§ 6o - Os recursos serão transferidos, fundo a fundo, para os Estados, Distrito 
Federal e Municípios, de acordo com prioridades e critérios técnicos relativos a cada 
incentivo, que serão estabelecidos em normas complementares. 

Art. 6o - A transferência dos recursos do PAB será suspensa no caso da falta de 
alimentação de informações, pela Secretaria de Saúde dos Municípios, junto à 
Secretaria Estadual de Saúde, por dois meses consecutivos, dos bancos de dados 
nacionais do: 

I - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM; 

II - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC; 

III - Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - SISVAN; 

IV - Sistema de Informações sobre Agravos de Notificação - SINAN; 

V - Outros que venham a ser implantados. 

Parágrafo único. O envio de informações relativas ao Sistema de Informações 
Ambulatoriais - SIA/SUS deverá observar o cronograma mensal definido em portaria 
específica, implicando, no caso de não ter sido observado o cumprimento, 
suspensão imediata da transferência total do PAB.(Redação dada pela Portaria no 
2.091 de 26.02.98 pub. no DOU de 03.03.98) 

Art. 7o - O prazo para que os municípios habilitados conforme a NOB SUS 01/96 
implantem os mecanismos de operacionalização dos Sistemas de Informações 
previstos no artigo anterior vencerá em 31 de dezembro de 1998. (Redação dada 
pela Portaria no 2.091 de 26.02.98 pub. no DOU de 03.03.98) 

Parágrafo único. As Secretarias Estaduais de Saúde informarão ao Ministério da 
Saúde, no prazo de 90 dias, o cronograma de implantação dos sistemas de 
informações nos Municípios , aprovados na Comissão Intergestores 
Bipartite.(Parágrafo acrescentado pela Portaria no 2.091 de 26.02.98 pub. no DOU 
de 03.03.98) 

Art. 8o - Excepcionalmente, em 1998, os procedimentos básicos em Vigilância 
Sanitária comporão a parte fixa do PAB. 

Art. 9o - Tornar sem efeito os itens 12.1.1, 12.1.2, 13.1.1, 15.1.3 b, 15.2.3 c, 16.3.3 b, 
16.4.3 c, 17.5, 17.12, 17.13 da Norma Operacional Básica do Sistema Único de 
Saúde 01/96, aprovada pela Portaria no. 2.203, de 5 de novembro de 1996. 

Art. 10 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

CARLOS CÉSAR DE ALBUQUERQUE 

Ministro da Saúde. 
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(DOU de 22/12/97). 

PORTARIA No 1.884, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1997 

Fixa o valor per capita nacional para cálculo da parte fixa do Piso da Atenção 
Básica - PAB. 

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições e, considerando 
o que estabelece a Portaria GM/MS no 1.882, de 18 de dezembro de 1997, resolve: 

Art. 1o - Fixar para o ano de 1998, em R$ 10,00 (dez reais) por habitante ao ano, o 
valor da parte fixa do Piso da Atenção Básica, para efeito de cálculo do montante de 
recursos a ser transferido pela direção nacional do SUS aos municípios habilitados 
nos termos da Norma Operacional Básica 01/96. 

Parágrafo único. Para efeito de cálculo do montante de recursos a ser repassado 
será considerada a população estimada para o ano de 1997 pela Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (Resolução no 30, de 26 de agosto de 
1997). 

Art. 2o - Os recursos federais destinados ao financiamento do Piso de Atenção 
Básica serão repassados diretamente do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo de 
Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em contas correntes 
abertas no Banco do Brasil, destinadas exclusivamente para esse fim. 

Art. 3o - Os municípios habilitados conforme a NOB SUS 01/96, que apresentem 
gastos com assistência básica acima do valor fixado nesta Portaria, terão garantido o 
montante de recursos correspondente à média de seu faturamento em assistência 
básica verificada no ano de 1996, até que seja estabelecido o valor máximo da parte 
fixa do PAB. 

Art. 4o - Para os municípios não habilitados, no prazo máximo de noventa dias a 
contar da data da publicação desta Portaria, o repasse será efetuado por produção 
de serviços e o valor total repassado corresponderá à média de seu faturamento em 
assistência básica no ano de 1996, tendo como limite máximo R$ 18,00 (dezoito 
reais) por habitante ao ano.(Redação dada pela Portaria n.o 2.090 de 26.02.98, pub. 
DOU de 03.03.98, expedida pelo Ministro de Estado da Saúde.) 

Parágrafo único. Após o prazo fixado neste artigo, o valor total repassado terá como 
limite máximo o montante de R$ 10,00 (dez reais) por habitante ao ano. 

Art. 5o - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

CARLOS CÉSAR DE ALBUQUERQUE 

Ministro da Saúde 

(Pub. DOU em 22 /12/97) 

Instrução Normativa no 01/98, de 02 de janeiro de 1998 

Regulamenta os conteúdos, instrumentos e fluxos do processo de habilitação 
de Municípios, de Estados e do Distrito Federal às novas condições de gestão 
criadas pela Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB SUS 
01/96. 

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, considerando a 
necessidade de regulamentar a Norma Operacional Básica do SUS 01/96, publicada 
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em anexo à Portaria no 2.203, de 5 de novembro de 1996 e a publicação da 
Portaria/GM/MS no 1882 de 18.12.97, resolve: 

A rt. 1o - A habilitação de estados e municípios às condições de gestão previstas na 
NOB SUS 01/96 observará o disposto nesta Instrução Normativa. 

Art. 2o - A mudança de uma condição de gestão para outra significa um novo 
processo de habilitação, com o cumprimento integral dos requisitos complementares 
e dos trâmites estabelecidos na NOB SUS 01/96. 

Parágrafo único. O descumprimento das responsabilidades inerentes a cada 
condição de gestão de estado ou município, por parte do gestor, implica perda da 
condição de gestão em que se encontra, ficando as Comissões Intergestores 
Bipartite - CIB e a Comissão Intergestores Tripartite - CIT, incumbidas de julgar cada 
caso e adotar as medidas cabíveis. 

Art. 3o - O Ministério da Saúde é responsável pelo acompanhamento e avaliação dos 
Sistemas Estaduais de Saúde. 

Art. 4o - Os estados são responsáveis pelo acompanhamento e avaliação dos 
Sistemas Municipais de Saúde e devem comprometer-se a adotar os mecanismos de 
acompanhamento e avaliação a serem definidos pela CIT. 

Art. 5o - Os incidentes verificados no processo de habilitação serão resolvidos pelo 
Conselho Estadual de Saúde e, sucessivamente, pela Comissão Intergestores 
Tripartite e Conselho Nacional de Saúde. 

Art. 6o - Os repasses automáticos e regulares fundo a fundo, previstos na NOB SUS 
01/96, do Ministério da Saúde para estados e municípios deverão ocorrer até o 
quinto dia útil do mês subsequente ao de competência. 

Parágrafo único. Os estados e municípios, habilitados conforme a NOB SUS 01/96, 
passarão a receber os recursos financeiros que lhes são devidos, por intermédio de 
repasse automático e regular fundo a fundo, a partir do mês subsequente ao da 
publicação da Portaria de homologação da respectiva habilitação, expedida pelo 
Ministério da Saúde. 

Art. 7o - Os estados e municípios habilitados deverão realizar o pagamento aos 
prestadores de serviços após o repasse dos recursos fundo a fundo efetuado pelo 
Ministério da Saúde, nos prazos estabelecidos pela CIT. 

Art. 8o - A habilitação do Distrito Federal observará as condições estabelecidas para 
os estados, no que couber. 

Art. 9o - A habilitação à condição de Gestão Plena da Atenção Básica dependerá do 
cumprimento de todos os requisitos descritos no item 15.1.2, com assunção das 
responsabilidades definidas no item 15.1.1 e garantia das prerrogativas definidas no 
item 15.1.3, todos da NOB SUS 01/96. 

§ 1o - Os requisitos previstos neste artigo serão comprovados na forma do Anexo 1. 

§ 2o - Os municípios já habilitados à condição de gestão incipiente ou parcial, 
pleiteantes à condição de Gestão Plena da Atenção Básica, deverão apresentar os 
documentos relacionados no item 17.2.1 da NOB SUS 01/96, conforme o disposto no 
Anexo 2. 

Art. 10 - A habilitação de Municípios à condição de Gestão Plena da Atenção Básica 
compreende as seguintes etapas e trâmites:
I - formação do processo de pleito de habilitação pelo gestor municipal; 
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II - aprovação do pleito pelo Conselho Municipal de Saúde - CMS; 

III - apreciação e aprovação do processo pela Comissão Intergestores Bipartite - CIB 
no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da data de protocolo na CIB; 

IV - encaminhamento do processo pelo município, à CIT, se vencido o prazo do 
inciso anterior; 

V - preenchimento, pela CIB, do Termo de Habilitação conforme Anexo 6 (modelo A 
ou B); 

VI - publicação do ato de habilitação do município no Diário Oficial do estado, pela 
Secretaria Estadual de Saúde, com encaminhamento de cópia à Secretaria Técnica 
da CIT, acompanhada do Termo de Habilitação para ratificação, se o município 
estiver localizado em estado já habilitado nos termos da NOB SUS 01/96; 

VII - encaminhamento, pela CIB, do Termo de Habilitação para aprovação pela CIT, 
se o município estiver localizado em estado não habilitado nos termos da NOB SUS 
01/96; 

VIII - arquivamento de todo o processo de habilitação na CIB, que ficará à disposição 
do Ministério da Saúde e da CIT; 

IX - recebimento pela Secretaria Técnica da CIT do Termo de Habilitação e dos 
Anexos 7 e 8, encaminhados para: 

a) as análises pertinentes; 

b) preparação de expediente para apreciação pela CIT; 

c) informação aos gestores interessados e órgãos do Ministério da Saúde sobre a 
habilitação do município, para as providências necessárias; 

X - homologação, por Portaria expedida e publicada pelo Ministério da Saúde, das 
habilitações aprovadas e ratificadas pela CIT, à medida em que haja disponibilidade 
financeira para a efetivação das transferências regulares e automáticas pertinentes, 
de acordo com o item 17.3 da NOB SUS 01/96. 

§ 1o - O processo de habilitação completo deverá conter todos os documentos 
comprobatórios do cumprimento dos requisitos para habilitação à condição de gestão 
e a Declaração do Teto Financeiro Global do Município, nos termos da NOB SUS 
01/96, relativo aos recursos de custeio da esfera federal, definido pela CIB a partir da 
Programação Pactuada e Integrada - PPI, com a aprovação do gestor municipal. 

§ 2o - A Declaração do Teto Financeiro Global do Município, contida no Termo de 
Habilitação a que se refere o inciso V deste artigo, indicará o total de recursos 
definidos pela CIB para o município, discriminando os recursos que serão pagos por 
prestação de serviços e a parcela a ser transferida de forma regular e automática 
fundo a fundo, com especificação dos seguintes itens: 

I - Teto Financeiro para a Assistência do Município (TFAM), discriminando o que 
comporá o teto do município, nas parcelas abaixo: 

a) de Atenção Hospitalar com especificação dos valores relativos à Autorização de 
Internação Hospitalar - AIH, ao Fator de Incentivo ao Desenvolvimento do Ensino e 
Pesquisa - FIDEPS e ao Índice de Valorização Hospitalar de Emergência - IVH-E; 

b) de Atenção Ambulatorial com especificação dos valores relativos à assistência 
básica - parte fixa do Piso da Atenção Básica - PAB, à Fração Assistencial 
Especializada (FAE) e à Remuneração de Procedimentos de Alto Custo/Alta 
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Complexidade; 

c) dos Incentivos do Piso da Atenção Básica - Parte Variável, com especificação dos 
valores relativos ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde, Programa de 
Saúde da Família, à Assistência Farmacêutica Básica, ao Programa de Combate às 
Carências Nutricionais, às Ações Básicas de Vigilância Sanitária e às Ações Básicas 
de Vigilância Epidemiológica e Ambiental. 

II - Teto Financeiro para Vigilância Sanitária (TFVS), compreendendo: 

a) ações de média e de alta complexidade; 

b) recursos do Programa Desconcentrado de Ações de Vigilância Sanitária - PDAVS; 

I - Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças (TFECD). 

Art. 11 - A habilitação à condição de Gestão Plena do Sistema Municipal dependerá 
do cumprimento de todos os requisitos descritos no item 15.2.2, com assunção das 
responsabilidades definidas no item 15.2.1 e garantia das prerrogativas do item 
15.2.3, todos da NOB SUS 01/96. 

§ 1o - Os requisitos previstos neste artigo serão comprovados na forma do Anexo 3. 

§ 2o - Os municípios já habilitados à condição de gestão semiplena, pleiteantes à 
condição de Gestão Plena do Sistema Municipal, deverão apresentar os documentos 
relacionados no item 17.2.2 da NOB SUS 01/96. 

§ 3o - Os requisitos previstos no parágrafo anterior serão comprovados na forma do 
Anexo 4. 

Art. 12 - A habilitação de municípios à condição de Gestão Plena do Sistema 
Municipal compreende as seguintes etapas e trâmites: 

I - formação do processo de pleito de habilitação pelo gestor municipal; 

II - aprovação do pleito pelo Conselho Municipal de Saúde - CMS; 

III - apreciação e aprovação do processo pela CIB no prazo máximo de 60 (sessenta) 
dias a contar da data de protocolo na CIB; 

IV - encaminhamento do processo pelo município, à CIT, se vencido o prazo do 
inciso anterior; 

V - preenchimento, pela CIB, do Termo de Habilitação conforme Anexo 6 (modelo C 
ou D); 

VI - elaboração, pela CIB, de Relatório que ateste as condições técnicas e 
administrativas do município para assumir esta condição de gestão, de acordo com o 
item 17.3 da NOB SUS 01/96; 

VII - encaminhamento ao Ministério da Saúde do Termo de Habilitação, 
acompanhado do Relatório referido no inciso anterior, para apreciação na Secretaria 
Técnica da CIT e aprovação pela CIT; 

VIII - arquivamento de todo o processo, na CIB, que ficará à disposição do Ministério 
da Saúde e da CIT; 

IX - recebimento pela Secretaria Técnica da CIT do Termo de Habilitação e dos 
Anexos 7 e 8 encaminhados pela CIB para: 

http://www.aids.gov.br/final/biblioteca/legislacao/vol22.htm (71 of 78) [15/04/03 12:39:07]



2. Sistema Único de Saúde_Normas Gerais

a) as análises pertinentes; 

b) preparação de expediente para apreciação pela CIT; 

c) informação aos gestores interessados e órgãos do Ministério da Saúde sobre a 
habilitação do município, para as providências necessárias; 

X - homologação, por Portaria expedida e publicada pelo Ministério da Saúde, das 
habilitações aprovadas pela CIT, à medida que haja disponibilidade financeira para a 
efetivação das transferências regulares e automáticas pertinentes, de acordo com o 
item 17.3 da NOB SUS 01/96. 

§ 1o - Além dos documentos previstos neste artigo, será exigida, para habilitação, a 
Declaração do Teto Financeiro Global do Município, nos termos da NOB SUS 01/96, 
relativo aos recursos de custeio da esfera federal, definido pela CIB a partir da PPI, 
com a aprovação do gestor municipal. 

§ 2o - A Declaração do Teto Financeiro Global do Município, contida no Termo de 
Habilitação a que se refere o inciso V deste artigo, indicará o total de recursos 
definidos pela CIB para o município, discriminando os recursos que serão pagos por 
prestação de serviços, quando for o caso, e a parcela a ser transferida de forma 
automática e regular fundo a fundo, com especificação dos seguintes itens: 

I- Teto Financeiro para a Assistência do Município (TFAM), discriminando o que 
comporá o teto do município, entre as parcelas abaixo: 

a) de Atenção Hospitalar com especificação dos valores relativos à Autorização de 
Internação Hospitalar - AIH, ao Fator de Incentivo ao Desenvolvimento do Ensino e 
Pesquisa - FIDEPS e ao Índice de Valorização Hospitalar de Emergência - IVH-E; 

b) de Atenção Ambulatorial com especificação dos valores relativos à assistência 
básica - parte fixa do Piso da Atenção Básica - PAB, à Fração Assistencial 
Especializada (FAE) e à Remuneração de Procedimentos de Alto Custo/Alta 
Complexidade; 

c) dos Incentivos do Piso da Atenção Básica - Parte Variável, com especificação dos 
valores relativos ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde, Programa de 
Saúde da Família, à Assistência Farmacêutica Básica, ao Programa de Combate às 
Carências Nutricionais, às Ações Básicas de Vigilância Sanitária e às Ações Básicas 
de Vigilância Epidemiológica e Ambiental. 

II- Teto Financeiro para Vigilância Sanitária (TFVS), compreendendo: 

a) ações de média e de alta complexidade; 

b) recursos do Programa Desconcentrado de Ações de Vigilância Sanitária - PDAVS; 

III- Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças (TFECD). 

Art. 13 - A habilitação à condição de Gestão Avançada do Sistema Estadual ou à 
condição de Gestão Plena do Sistema Estadual dependerá do cumprimento de todos 
os requisitos descritos nos itens 16.2, 16.3.2 e 16.4.2, com assunção das respectivas 
responsabilidades previstas nos itens 16.1, 16.3.1 e 16.4.1 e garantia das 
prerrogativas definidas nos itens 16.3.3 e 16.4.3, todos da NOB SUS 01/96. 

§ 1o - Os requisitos comuns e específicos para habilitação de estados a qualquer das 
duas condições de gestão e os instrumentos de comprovação de seu cumprimento 
são os constantes do Anexo 5. 

§ 2o - Os estados atualmente habilitados nas condições de gestão parcial e 
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semiplena devem apresentar a documentação complementar e a documentação 
anterior atualizada, para comprovação dos requisitos relativos à condição pleiteada 
de acordo com o item 17.2.3 da NOB SUS 01/96. 

Art. 14 - A habilitação de estados às condições de gestão da NOB SUS 01/96 
compreende as seguintes etapas e trâmites: 

I - formação do processo de pleito de habilitação pelo gestor estadual; 

II - apreciação e aprovação do processo pela CIB e preenchimento do Termo de 
Habilitação do Estado conforme Anexo 6 (Modelo E ou F); 

III - aprovação do pleito pelo Conselho Estadual de Saúde - CES; 

IV - publicação da aprovação do pleito no Diário Oficial do estado; 

V - encaminhamento de todo o processo do pleito de habilitação, pela CIB, ao 
Ministério da Saúde para análise na Secretaria Técnica da CIT; 

VI - recebimento pela Secretaria Técnica da CIT do Termo e do Processo de 
Habilitação para: 

a) as análises pertinentes; 

b) solicitação à Secretaria Estadual de Saúde de esclarecimentos ou 
complementação do processo, se for o caso; 

c) elaboração de parecer e expediente para encaminhamento e aprovação na CIT; 

d) informação aos gestores interessados e órgãos do Ministério da Saúde sobre a 
habilitação do estado, para as providências cabíveis; 

e) arquivamento do processo; 

VII - apreciação e aprovação do pleito pela CIT; 

VIII - homologação, por Portaria expedida e publicada pelo Ministério da Saúde, das 
habilitações aprovadas pela CIT, à medida que haja disponibilidade financeira para a 
efetivação das transferências regulares e automáticas pertinentes, de acordo com o 
item 17.3 da NOB SUS 01/96. 

§ 1o - Além dos documentos previstos neste artigo, será exigida, para habilitação, a 
Declaração do Teto Financeiro Global do Estado, nos termos da NOB SUS 01/96, 
definido pela CIT a partir da PPI, com a aprovação do gestor estadual. 

§ 2o - A Declaração do Teto Financeiro Global do Estado, contida no Termo de 
Habilitação a que se refere o inciso II deste artigo, indicará a parcela a ser transferida 
de forma regular e automática fundo a fundo, ao estado e aos municípios, com 
especificação dos seguintes itens: 

I- Teto Financeiro para a Assistência do Estado (TFAE), compreendendo as 
seguintes parcelas: 

a) de Atenção Hospitalar com especificação dos valores relativos à Autorização de 
Internação Hospitalar - AIH, ao Fideps, e ao IVH-E; 

b) de Atenção Ambulatorial com especificação dos valores relativos à assistência 
básica - parte fixa do Piso da Atenção Básica - PAB, à Fração Assistencial 
Especializada (FAE) e à Remuneração de Procedimentos de Alto Custo/Alta 
Complexidade; 
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c) dos Incentivos do Piso da Atenção Básica - Parte Variável, com especificação dos 
valores relativos ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde, Programa de 
Saúde da Família, à Assistência Farmacêutica Básica, ao Programa de Combate às 
Carências Nutricionais, às Ações Básicas de Vigilância Sanitária e às Ações Básicas 
de Vigilância Epidemiológica e Ambiental. 

II- Teto Financeiro para Vigilância Sanitária (TFVS), compreendendo as seguintes 
parcelas: 

a) das ações de média e de alta complexidade; 

b) recursos do Programa Desconcentrado de Ações de Vigilância Sanitária - PDAVS; 

III- Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças (TFECD). 

Art. 15 - O Ministério da Saúde editará norma operacional específica para 
regulamentar o processo de descentralização e reorganização das ações e serviços 
de vigilância e atenção à saúde do trabalhador e de vigilância do ambiente de 
trabalho, definindo as atribuições, responsabilidades e prerrogativas de Municípios, 
Estados e do Distrito Federal, em conformidade com as condições de gestão 
estabelecidas na NOB SUS 01/96. 

Art. 16 - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, e torna 
sem efeito a Instrução Normativa no 01/97, de 15 de maio de 1997. 

CARLOS CÉSAR DE ALBUQUERQUE 

ÍNDICE DOS ANEXOS1 

ANEXO 1: Sistematização do Processo de Habilitação de Municípios à Condição de 
Gestão Plena da Atenção Básica 

ANEXO 2: Sistematização do Processo de Habilitação de Municípios nas Condições 
de Gestão Incipiente e Parcial (NOB SUS 01/93) à Condição de Gestão Plena da 
Atenção Básica 

ANEXO 3: Sistematização do Processo de Habilitação de Municípios à Condição de 
Gestão Plena do Sistema Municipal 

ANEXO 4: Sistematização do Processo de Habilitação de Municípios Habilitados na 
Condição de Gestão Semiplena (NOB SUS 01/93) à Condição de Gestão Plena do 
Sistema Municipal 

ANEXO 5: Sistematização do Processo de Habilitação de Estados : 

5-1) Requisitos Comuns às duas Condições de Gestão 

5-2) Requisitos Específicos para Habilitação à Condição de Gestão Avançada do 
Sistema Estadual 

5-3) Requisitos Específicos para Habilitação à Condição de Gestão Plena do 
Sistema Estadual 

ANEXO 6: Termos de Habilitação Específicos para cada Condição de Gestão 

Modelo A - Condição de Gestão Plena da Atenção Básica 

Modelo B - Transição da Condição de Gestão Incipiente ou Parcial para a Gestão 
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Plena da Atenção Básica 

Modelo C - Condição de Gestão Plena do Sistema Municipal 

Modelo D - Transição da Condição de Gestão Semiplena para a Gestão Plena do 
Sistema Municipal 

Modelo E - Condição de Gestão Avançada do Sistema Estadual 

Modelo F - Condição de Gestão Plena do Sistema Estadual 

ANEXO 7: Formulários de Comprovação da Contrapartida de Recursos Financeiros 

Tabela I - Execução Orçamentária de 1996 - Município 

Tabela II - Execução Orçamentária de 1997 - Município 

Tabela III - Previsão Orçamentária para 1998 - Município 

Tabela IV - Execução Orçamentária de 1996 - Estado 

Tabela V - Execução Orçamentária de 1997 - Estado 

Tabela VI - Previsão Orçamentária para 1998 - Estado 

ANEXO 8: Cadastro Financeiro no Banco do Brasi 

1 Os anexos podem ser obtidos na Secretarias Estaduais de Saúde ou no endereço 
http://www. saude.gov.br/descen/portdesc.htm 

PORTARIA No 59, DE 16 DE JANEIRO DE 1998 

Define os mecanismos para o repasse dos recursos que compõem as partes 
fixas e variáveis do Piso da Atenção Básica (PAB) para municípios e estados e 
dá providências quanto à criação das contas bancárias destinada a esse fim. 

O Ministro de Estado da Saúde, no uso de suas atribuições, e considerando: 

necessidade de implementar o Piso da Atenção Básica; 

• imperativo legal do controle social do SUS por parte dos Conselhos de Saúde, 
assim como pelo restante da sociedade, nos respectivos níveis de gestão e a 
importância de se dar ampla divulgação ao montante de recursos destinados pelo 
governo federal para o financiamento dessas ações; 

• a necessidade de simplificar o processo de controle e avaliação da gestão dos 
recursos públicos, sem prejuízo de sua eficiência e qualidade; 

• a necessidade de agilizar os mecanismos de abertura de contas bancárias para os 
repasses dos recursos do Piso da Atenção Básica; 

• a ampla cobertura do Banco do Brasil no território nacional, assim como a 
existência de contas bancárias de todos os municípios brasileiros nesse 
estabelecimento para o recebimento dos repasses relativos ao Fundo de 
Participação dos Municípios; 

Art. 1o - O Banco do Brasil será a única instituição financeira para a efetivação dos 
repasses dos recursos relativos às parcelas do PAB. 
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Art. 2o - O Banco do Brasil atuará no apoio ao processo de descentralização dos 
recursos federais, à criação dos Conselhos Municipais de Saúde e Conselhos 
Estaduais de Saúde, à ampla divulgação dos repasses, prestando informações e 
contribuindo na avaliação por parte dos gestores nos diversos níveis de governo, no 
âmbito do convênio firmado com o Ministério da Saúde. 

Art. 3o - O Banco do Brasil em cumprimento ao disposto no artigo anterior procederá 
a abertura automática de contas correntes para todos os estados e municípios 
brasileiros. 

§1o - Para cada estado serão abertas duas contas sob titularidade do Fundo 
Estadual de Saúde ou Fundo de Saúde do Distrito Federal, de forma genérica assim 
identificadas: 

a) Designação do Estado - FES 

b) Designação do Estado - PAB 

§2o - Para cada município sai abertas duas contas sob titularidade do Fundo 
Municipal de Saúde, de forma genérica assim denominadas: 

a) PM Designação de Município - FMS 

b) PM Designação do Município - PAB 

§ 3o - O Banco do Brasil adotará todas as providências cabíveis e necessárias a fim 
de dar acesso amplo à sociedade aos valores depositados pelo governo federal nas 
contas de que trata este artigo. 

§ 4o - Os municípios que já recebem repasses diretos ao Fundo Municipal de Saúde, 
por força de sua habilitação à condição de gestão semiplena da NOB SUS 93, 
passarão a receber seus repasses ou novas contas a partir de 1o de fevereiro de 
1998. 

§ 5o - As contas bancárias de que trata essa Portaria terão como domicílio bancário 
a mesmas agências que hoje detêm as contas destinadas aos repasses do Fundo de 
Participação dos estados e dos municípios. 

Art. 4o - O Ministério da Saúde, em conjunto com o Banco do Brasil, definirá os 
códigos de lançamentos, assim como seus identificadores literais, que constarão nos 
respectivos avisos de crédito, para tornar claro o objeto de cada lançamento em 
conta. 

§ 1o - Cada parcela do PAB, fixa ou variável, contará com um lançamento em 
separado que identifique claramente seus objetivos. 

§ 2o - O aviso de crédito de que trata esse artigo deverá ser enviado ao Secretário 
de Saúde, Fundo de Saúde, Conselho de Saúde e Poder Legislativo dos respectivos 
níveis de governo. 

Art. 5o - Os registros contábeis e os demonstrativos gerenciais mensais devidamente 
atualizados, relativos aos recursos repassados a essas contas, ficarão, 
permanentemente, a disposição dos Conselhos responsáveis pelo seu 
acompanhamento, e da fiscalização no âmbito dos Municípios, Estados ou do Distrito 
Federal, e dos órgãos federais, estaduais e municipais, de controle interno e externo. 

Art. 6o - O Banco do Brasil utilizará todos os meios tecnológicos disponíveis e 
relevantes em sua infra-estrutura para tornar públicas as informações relativas aos 
repasses realizados a essas contas. 
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Art. 7o - O Ministério da Saúde, em conjunto com o Banco do Brasil, publicará 
manuais de operação dessas contas bancárias, visando ao aperfeiçoamento dos 
gestores dos diversos níveis, assim como a capacitação dos gerentes das agências 
bancárias para aconselhamento aos gestores. 

Art. 8o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

CARLOS CÉSAR DE ALBUQUERQUE 

(Pub. DOU em 21/1/98) 

PORTARIA No 84, DE 6 DE FEVEREIRO DE 1998 

Fixa o valor máximo da parte fixa do Piso da Atenção Básica - PAB e divulga o 
seu valor por município. 

O Ministro de Estado da Saúde, no uso de suas atribuições e, considerando: 

• a necessidade de implementar o Piso da Atenção Básica - PAB, conforme consta 
da Portaria/GM/MS no 1882, de 18.12.97; 

• o montante de recursos destinado ao financiamento da assistência básica à saúde 
fixado no art. 2o da Portaria/GM/MS no 1883, de 18.12.97; 

• a necessidade de estabelecer o valor máximo da parte fixa do PAB, mencionado no 
art. 3o da Portaria/GM/MS no 1884, de 18.12.97; 

• a deliberação da Comissão Intergestores Tripartite referente ao valor máximo da 
parte fixa do PAB, em reunião realizada no dia 27 de janeiro de 1998, resolve: 

Art. 1o - Fixar em R$ 18,00 (dezoito reais) por habitante ao ano, o valor máximo da 
parte fixa do Piso da Atenção Básica - PAB, para efeito de cálculo do montante de 
recursos a ser transferido pela direção nacional do SUS aos municípios habilitados 
nos temos da Norma Operacional Básica 01/96. 

Art. 2o - Divulgar na forma dos Anexos 01 a 27 o valor da parte fixa do Piso da 
Atenção Básica - PAB, por município. 

Parágrafo único. O saldo remanescente do montante definido no art. 2o da 
Portaria/GM/MS no 1883, de 18.12.97, será aplicado, exclusivamente, em ações de 
atenção básica à saúde, com base em critérios a serem definidos pela Comissão 
Intergestores Tripartite. 

Art. 3o - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando a 
Portaria GM/MS no 51, de 14.01.98. 

CARLOS CÉSAR DE ALBUQUERQUE 

(Pub. DOU em 9/2/98) 

PORTARIA No 2.094, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998 

Dispõe sobre a emissão do Cartão do Sistema único de Saúde Municipal - 
Cartão SUS Municipal. 

O Ministro de Estado da Saúde, interino, no uso de suas atribuições, e considerando: 

• o previsto na Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde 01/96, sobre 

CAPÍTULO I 
ORGANIZAÇÃO 
POLÍTICO 
ADMINISTRATIVA

CAPÍTULO II 
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
1. CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL – DA SAÚDE – 
Art. 196 – 200

2. SISTEMA ÚNICO DE 
SAÚDE – NORMAS 
GERAIS

3. PROGRAMAS - SAÚDE 
DA FAMÍLIA e AGENTES 
COMUNITÁRIOS DE 
SAÚDE

4. COMISSÕES E 
ATIVIDADES 
ESPECÍFICAS - DST / 
AIDS
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a instituição do Cartão - SUS Municipal; 

• a implementação do Piso da Atenção Básica, garantindo recursos para os 
municípios por critério populacional; 

• a necessidade de instituir o Cartão SUS-Municipal, de forma a organizar a rede de 
serviços de saúde nos municípios, nos estados, e no âmbito nacional, resolve: 

Art. 1o - O Cartão SUS-Municipal, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde para 
os usuários do Sistema Único de Saúde, deverá ser garantido por cadastro 
constituído a partir de censo municipal, do qual constem, obrigatoriamente, os itens 
de identificação abaixo relacionados, para fins de alimentação do sistema de 
informação do Ministério da Saúde: 

I - nome completo - o nome, o nome do meio e o sobrenome devem ser registrados 
em um único campo; deverá ser registrado o tipo, o número e a data da emissão do 
documento oficial de identidade do qual for transcrito o nome do usuário; 

II - número do cartão SUS provisório; 

III - número único do Registro de Identificação Civil (RIC), conforme a 
regulamentação da Lei no 9.454; 

IV - data de nascimento: dd/mm/aaaa; 

V - sexo: M = masculino, F = feminino, I = indeterminado ou ignorado, 

VI - nome completo da mãe (mesmos cuidados do nome do usuário); 

VII - naturalidade de município, estado e País de nascimento (código do IBGE); 

VIII - endereço completo com a identificação de rua, número, bairro, cidade, estado e 
CEP (código completo do IBGE para o município). 

barjas negri 

Ministro de Estado de Saúde Interino 

(Pub. DOU em 4/3/98) 

5. CONDUTAS 
TERAPÊUTICAS, 
PREVENÇÃO, E 
DISTRIBUIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS

6. HOSPITAIS 
CREDENCIADOS para o 
tratamento e internação de 
pacientes com AIDS

7. HOSPITAIS- DIA para o 
tratamento e internação de 
pacientes com AIDS

8. CENTROS DE 
REFERÊNCIA

9. VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA

10. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA
10.1. NORMA GERAL

10.2. CONTROLE DE 
INFECÇÕES 
HOSPITALARES

10.3. PROCEDIMENTOS 
PARA TESTAGEM 
SOROLÓGICA (HIV)
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CAPÍTULO II 

3. PROGRAMAS - SAÚDE DA FAMÍLIA e AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 

LEI No 9.263, DE 12 DE JANEIRO DE 1996 

Regula o § 7o do art. 226 da Constituição Federal, que trata do planejamento 
familiar, estabelece penalidades, e dá outras providências. 

O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 

Do Planejamento Familiar 

Art. 1o - O planejamento familiar é direito de todo cidadão, observado o disposto 
nesta Lei. 

Art. 2o - Para fins desta Lei, entende-se planejamento familiar como o conjunto de 
ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, 
limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal. 

Parágrafo único. É proibida a utilização das ações a que se refere o caput para 
qualquer tipo de controle demográfico. 

Art. 3o - O planejamento familiar é parte integrante do conjunto de ações de atenção 
à mulher, ao homem ou ao casal, dentro de uma visão de atendimento global e 
integral à saúde. 

Parágrafo único. As instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde, em todos os 
seus níveis, na prestação das ações previstas no caput, obrigam-se a garantir, em 
toda a sua rede de serviços, no que respeita a atenção à mulher, ao homem ou ao 
casal, programa de atenção integral à saúde, em todos os seus ciclos vitais, que 
inclua, como atividades básicas, entre outras: 

I - a assistência à concepção e contracepção; 

II - o atendimento pré-natal; 

III - a assistência ao parto, ao puerpério e ao neonato; 

IV - o controle das doenças sexualmente transmissíveis; 

V - o controle e prevenção do câncer cérvico-uterino, do câncer de mama e do 
câncer de pênis. 

Art. 4o - O planejamento familiar orienta-se por ações preventivas e educativas e 
pela garantia de acesso igualitário a informações, meios, métodos e técnicas 
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PARA TESTAGEM 
SOROLÓGICA (HIV)

disponíveis para a regulação da fecundidade. 

Parágrafo único. O Sistema Único de Saúde promoverá o treinamento de recursos 
humanos, com ênfase na capacitação do pessoal técnico, visando a promoção de 
ações de atendimento à saúde reprodutiva. 

Art. 5o - É dever do Estado, por intermédio do Sistema Único de Saúde, em 
associação, no que couber, às instâncias componentes do sistema educacional, 
promover condições e recursos informativos, educacionais, técnicos e científicos que 
assegurem o livre exercício do planejamento familiar. 

Art. 6o - As ações de planejamento familiar serão exercidas pelas instituições 
públicas e privadas, filantrópicas ou não, nos termos desta Lei e das normas de 
funcionamento e mecanismos de fiscalização estabelecidos pelas instâncias 
gestoras do Sistema Único de Saúde. 

Parágrafo único. Compete à direção nacional do Sistema Único de Saúde definir as 
normas gerais de planejamento familiar. 

Art. 7o - É permitida a participação direta ou indireta de empresas ou capitais 
estrangeiros nas ações e pesquisas de planejamento familiar, desde que autorizada, 
fiscalizada e controlada pelo órgão de direção nacional do Sistema Único de Saúde. 

Art. 8o - A realização de experiências com seres humanos no campo da regulação da 
fecundidade somente será permitida se previamente autorizada, fiscalizada e 
controlada pela direção nacional do Sistema Único de Saúde e atendidos os critérios 
estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde. 

Art. 9o - Para o exercício do direito ao planejamento familiar, serão oferecidos todos 
os métodos e técnicas de concepção e contracepção cientificamente aceitos e que 
não coloquem em risco a vida e a saúde das pessoas, garantida a liberdade de 
opção. 

Parágrafo único. A prescrição a que se refere o caput só poderá ocorrer mediante 
avaliação e acompanhamento clínico e com informação sobre os seus riscos, 
vantagens, desvantagens e eficácia. 

Art. 10 - (Vetado). 

Art. 11 - (Vetado). 

Art. 12 - É vedada a indução ou instigamento individual ou coletivo à prática da 
esterilização cirúrgica. 

Art. 13 - É vedada a exigência de atestado de esterilização ou de teste de gravidez 
para quaisquer fins. 

Art. 14 - Cabe à instância gestora do Sistema Único de Saúde, guardado o seu nível 
de competência e atribuições, cadastrar, fiscalizar e controlar as instituições e 
serviços que realizam ações e pesquisas na área do planejamento familiar. 

Parágrafo único. (Vetado). 

CAPÍTULO II 

Dos Crimes e das Penalidades 

Art. 15 - (Vetado). 
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Art. 16 - Deixar o médico de notificar à autoridade sanitária as esterilizações 
cirúrgicas que realizar. 

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa. 

Art. 17 - Induzir ou instigar dolosamente a prática de esterilização cirúrgica. 

Pena - reclusão, de um a dois anos. 

Parágrafo único. Se o crime for cometido contra a coletividade, caracteriza-se como 
genocídio, aplicando-se o disposto na Lei no 2.889, de 1o de outubro de 1956. 

Art. 18 - Exigir atestado de esterilização para qualquer fim. 

Pena - reclusão, de um a dois anos, e multa. 

Art. 19 - Aplica-se aos gestores e responsáveis por instituições que permitam a 
prática de qualquer dos atos ilícitos previstos nesta Lei o disposto no caput e nos §§ 
1o e 2o do art.. 29 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código 
Penal. 

Art. 20 - As instituições a que se refere o artigo anterior sofrerão as seguintes 
sanções, sem prejuízo das aplicáveis aos agentes do ilícito, aos co-autores ou aos 
partícipes: 

I - se particular a instituição: 

a) de duzentos a trezentos e sessenta dias-multa e, se reincidente, suspensão das 
atividades ou descredenciamento, sem direito a qualquer indenização ou cobertura 
de gastos ou investimentos efetuados; 

b) proibição de estabelecer contratos ou convênios com entidades públicas e de se 
beneficiar de créditos oriundos de instituições governamentais ou daquelas em que o 
Estado é acionista. 

II - se pública a instituição, afastamento temporário ou definitivo dos agentes do 
ilícito, dos gestores e responsáveis dos cargos ou funções ocupados, sem prejuízo 
de outras penalidades. 

Art. 21 - Os agentes do ilícito e, se for o caso, as instituições a que pertençam ficam 
obrigados a reparar os danos morais e materiais decorrentes de esterilização não 
autorizada na forma desta Lei, observados, nesse caso, o disposto nos artis. 159, 
1.518 e 1.521 e seu parágrafo único do Código Civil, combinados com o art. 63 do 
Código de Processo Penal. 

CAPÍTULO III 

Das Disposições Finais 

Art. 22 - Aplica-se subsidiariamente a esta Lei o disposto no Decreto-Lei no 2.848, de 
7 de dezembro de 1940 - Código Penal, e, em especial, nos seus arts. 29, caput e §§ 
1o e 2o; 43, caput e incisos I, II e III; 44, caput e incisos I, II e III e parágrafo único; 45 
caput e incisos I e II; 46, caput e parágrafo único; 47, caput e incisos I, II e III; 48, 
caput e parágrafo único; 49, caput e §§ 1o e 2o ; 50, caput, § 1o e alíneas e § 2o ; 51, 
caput e §§ 1o e 2o ; 52; 56; 129, caput e § 1o , incisos I, II e III, § 2o , incisos I, III e IV 
e § 3o . 

Art. 23 - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de noventa dias, a 
contar da data de sua publicação. 
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Art. 24 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 25 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Fernando Henrique Cardoso 

Presidente da República. 

Adib Jatene 

RESOLUÇÃO No 259, DE 04 DE DEZEMBRO DE 1997 

O Plenário do Conselho Nacional de Saúde em sua Septuagésima Segunda Reunião 
Ordinária, realizada nos dias 03 e 04 de dezembro de 1997, no uso de suas 
competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei no 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, e pela Lei no 8.142, de 28 de dezembro de 1990, considerando: 

1. A Constituição Federal de 1988 que: 

No art. 196 estabelece a saúde como direito de todos e dever do Estado;
No art. 198 estabelece que as ações e serviços públicos de saúde integram a rede 
regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde; 

2. A Lei no 8.080 de que: 

No art. 2o institui como dever do Estado a provisão de condições indispensáveis para 
a saúde, não excluindo deste o dever das pessoas, da família, das empresas e da 
sociedade; 

No art. 3o fixa como fatores determinantes e condicionantes para a saúde 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; 

No art. 4o determina a constituição do SUS; 

No art. 5o fixa os objetivos do Sistema Único de Saúde: identificar e divulgar os 
fatores condicionantes e determinantes da saúde (Inciso I); assistir as pessoas 
promovendo, protegendo e recuperando a saúde por meio de ações assistenciais e 
atividades preventivas (Inciso III); 

No art. 6o inciso IV a vigilância nutricional e a orientação alimentar no campo de 
atuação do SUS; e 

No § 2o estabelece o significado de vigilância; 

No art. 7o estabelece, por parte do SUS, a observância das diretrizes contidas no art. 
198 da Constituição Federal e os princípios da universalidade do acesso ao Sistema, 
integralidade da assistência, preservação da autonomia das pessoas, participação 
da comunidade, ênfase na descentralização dos serviços para os municípios, e 
outros; 

No art. 8o fixa a regionalização e hierarquização como diretrizes para o SUS; 

No art. 9o inciso II estabelece, no âmbito dos municípios, as Secretarias de Saúde ou 
órgão equivalente como responsáveis pela direção do SUS. 

3. A Norma Operacional Básica 96 (NOB/96) que: 
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No item 12.1.1 institui o Piso Assistencial Básico (PAB) e no item 12.1.2 estabelece 
incentivos e critérios para repasse do Programa de Saúde da Família (PSF) e do 
Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) a serem acrescidos ao Piso 
Assistencial Básico - PAB, resolve: 

Estabelecer os critérios que constituem os requisitos para a aprovação de um 
programa de saúde similar ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde do 
Ministério da Saúde, para integrá-los ao Sistema Municipal de Saúde, com referência 
assegurada no Sistema, como segue: 

1. Os programas de abrangência nacional que desenvolvem ações de saúde em 
mais de 50% dos estados deverão ser a avaliados e aprovados em primeira instância 
pela CIT; 

2. Os demais programas serão analisados pela CIB, cuja decisão deverá ser 
ratificada pela CIT; 

3. Para fins de incentivos financeiros específicos, em ambos os casos, após os 
Programas Similares terem sido qualificados pelas instância acima referidas, o 
município que requerer o incentivo deverá submetê-lo à aprovação do seu respectivo 
Conselho Municipal de Saúde. 

I - Epecificidades do Programa: 

1. Trabalhar com base geográfica definida e com vinculação de clientela; 

2. Desenvolver ações voltadas ao núcleo familiar em um contexto comunitário; 

3. Dispor de agentes capacitados nas ações básicas de saúde, que morem na 
mesma comunidade onde trabalham e sejam referência local; 

4. Realizar visitas mensais a todas as famílias abrangidas; 

5. Priorizar a cobertura de famílias em situação de risco social; 

6. Dispor de um sistema de informação mínimo compatível com as diretrizes do SUS 
municipal, objetivando o acompanhamento das ações, o controle e avaliação dos 
resultados; 

7. Possuir um programa de capacitação e desenvolvimento de Recursos Humanos 
específico, com materiais educativos e equipes de capacitação e acompanhamento;
8. Desenvolver estratégias de comunicação que visem ao envolvimento da 
comunidade nas ações de saúde; 

9. Articular o trabalho dos agentes às Unidades de Saúde da região que abrange o 
respectivo programa, tendo nessas o sistema de referência e contra referência; 

10. Integrar-se no Sistema Local de Saúde. 

II - Ações Desenvolvidas: 

Para o desenvolvimento de atenção básica em nível familiar e comunitário, o 
programa de saúde deve realizar as seguintes ações prioritárias, respeitando os 
valores e a cultura da comunidade: 

1. Promoção da saúde da gestante priorizando: nutrição; prevenção de doenças 
próprias da gravidez - anemia, doença hipertensiva e outras; preparo para o 
aleitamento materno; encaminhamento a Serviços de Saúde para o controle pré-
natal; organização e desenvolvimento de estratégias que assegurem a assistência 
ao parto, garantindo a necessária tranqüilidade à gestante, especialmente em locais 
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de difícil acesso; atenção ao puerpério; 

2. Promoção do aleitamento materno exclusivo até, no mínimo, aos quatro meses de 
idade, e de preferência até aos seis meses; 

3. Vigilância nutricional e acompanhamento do desenvolvimento infantil das crianças 
menores de seis anos; 

4. Educação nutricional das famílias, incentivando o uso de produtos regionais de 
alto valor nutritivo e baixo custo; 

5. Promoção da vacinação de rotina, com encaminhamento das crianças e gestantes 
à Unidade de Saúde de referência ou propiciando a vinda periódica de vacinadores 
às comunidade de difícil acesso; 

6. Prevenção das diarréias e promoção da reidratação oral; 

7. Prevenção das doenças respiratórias agudas, com identificação de sinais de risco 
e encaminhamento dos casos suspeitos de pneumonia à Unidade de Saúde de 
referência; 

8. Desenvolvimento de ações educativas para a prevenção de acidentes domésticos 
e na comunidade; 

9. Desenvolvimento de ações educativas para a prevenção da violência doméstica 
na comunidade; 

10. Ações educativas para o planejamento familiar, climatério e doenças 
sexualmente transmissíveis, especialmente a Aids; 

11. Ações educativas para a prevenção do câncer cérvico-uterino e de mama; 

12. Contribuir para a prevenção e controle de doenças endêmicas e outras de alta 
prevalência na mesma comunidade; 

13. Ações educativas e outras para a proteção do meio ambiente; 

CARLOS CÉSAR S. DE ALBUQUERQUE 

Presidente do Conselho 

Homologo a Resolução CNS no 259, de 04 de dezembro de 1997, nos termos do 
Decreto de Delegação de Competência de 12 de novembro de 1991. 

CARLOS CÉSAR S. DE ALBUQUERQUE 

Ministro de Estado da Saúde 

(Pub. DOU em 12/2/98) 

PORTARIA No 1.886, DE 18 DEZEMBRO DE 1997 

Aprova as Normas e Diretrizes do Programa de Agentes Comunitários de 
Saúde e do Programa de Saúde da Família. 

O Ministro de Estado da Saúde, no uso de suas atribuições e, 

Considerando que o Ministério da Saúde estabeleceu no seu Plano de Ações e 
Metas priorizar os Programas de Agentes Comunitários de Saúde e de Saúde da 
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Família, estimulando a sua expansão; 

Considerando que o Ministério da Saúde reconhece no Programa de Agentes; 

Comunitários de Saúde e no Programa de Saúde da Família importante estratégia 
para contribuir no aprimoramento e na consolidação do Sistema Único de Saúde, a 
partir da reorientação da assistência ambulatorial e domiciliar, resolve: 

Art. 1o - Aprovar as Normas e Diretrizes do Programa de Agentes Comunitários de 
Saúde e do Programa de Saúde da Família, nos termos dos Anexos I e II desta 
Portaria, com vistas a regulamentar a implantação e operacionalização dos referidos 
Programas. 

Art. 2o - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

CARLOS CÉSAR DE ALBUQUERQUE 

Ministro da Saúde 

ANEXOS INTEGRANTES À PORTARIA No 1.886, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1997 

ANEXO 1 

NORMAS E DIRETRIZES DO PROGRAMA DE AGENTES 

COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS 

Responsabilidade do Ministério da Saúde 

1 - Ao Ministério da Saúde, no âmbito do PACS, cabe: 

1.1 - Contribuir para a reorientação do modelo assistencial pelo estímulo à adoção 
da estratégia de agentes comunitários de saúde pelos serviços municipais de saúde. 

1.2 - Definir normas e diretrizes para a implantação do programa. 

1.3 - Garantir fontes de recursos federais para compor o financiamento tripartite do 
programa. 

1.4 - Definir mecanismo de alocação de recursos federais para a implantação e a 
manutenção do programa, de acordo com os princípios do SUS. 

1.5 - Definir prioridades para a alocação da parcela de recursos federais ao 
programa. Regulamentar e regular o cadastramento dos ACS e enfermeiros 
instrutores/supervisores no SIA/SUS. 

1.6 - Prestar assessoria técnica aos estados e municípios para o processo de 
implantação e de gerenciamento do programa. 

1.7 - Disponibilizar instrumentos técnicos e pedagógicos facilitadores ao processo de 
capacitação e educação permanente dos ACS e dos enfermeiros instrutores-
supervisores. 

1.8 - Disponibilizar o Sistema de Informação da Atenção Básica - SIAB ou 
transitoriamente o Sistema de Informação do PACS - SIPACS como instrumento 
para monitorar as ações desenvolvidas pelos ACS. 

1.9 - Assessorar estados e municípios na implantação do Sistema de Informação. 
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1.10 - Consolidar e analisar os dados de interesse nacional gerados pelo sistema de 
informação e divulgar os resultados obtidos. 

1.11 - Controlar o cumprimento, pelos estados e municípios da alimentação do banco 
de dados do sistema de informação. 

1.12 - Identificar recursos técnicos e científicos para o processo de controle e 
avaliação dos resultados e do impacto das ações do PACS. 

1.13 - Articular e promover o intercâmbio de experiências, para aperfeiçoar, 
disseminar tecnologias e conhecimentos voltados a atenção primária à saúde. 

1.14 - Identificar e viabilizar parcerias com organismos internacionais de apoio, com 
organizações governamentais, não-governamentais e do setor privado. 

Responsabilidades da Secretaria Estadual de Saúde 

2 - No âmbito das Unidades da Federação a coordenação do PACS, de acordo com 
o princípio de gestão descentralizada do Sistema Único de Saúde, está sob a 
responsabilidade das Secretarias Estaduais de Saúde. Compete a esta instância 
definir, dentro de sua estrutura administrativa, o setor que responderá pelo processo 
de coordenação do programa e que exercerá o papel de interlocutor com o nível de 
gerenciamento nacional. 

3 - Às Secretarias Estaduais de Saúde, no âmbito do PACS, cabe: 

3.1 - Contribuir para a reorientação do modelo assistencial pelo estímulo à adoção 
da estratégia de agentes comunitários de saúde pelos serviços municipais de saúde. 

3.2 - Estabelecer, em conjunto com a instância de gerenciamento nacional do 
programa, as normas e as diretrizes do programa. 

3.3 - Definir os critérios de priorização de municípios para implantação do programa. 

3.4 - Definir estratégias de implantação e/ou implementação do programa. 

3.5 - Garantir fontes de recursos estaduais para compor o financiamento tripartite do 
programa. 

3.6 - Definir mecanismo de alocação de recursos que compõem o teto financeiro do 
Estado para a implantação e a manutenção do programa. 

3.7 - Definir prioridades para a alocação da parcela de recursos estaduais ao 
programa. 

3.8 - Pactuar com o Conselho Estadual de Saúde e com a Comissão Intergestores 
Bipartite os requisitos específicos para a implantação do programa. 

3.9 - Regular o cadastramento dos ACS e enfermeiros instrutores/supervisores no 
SIA/SUS. 

3.10 - Prestar assessoria técnica aos municípios em todo o processo de implantação, 
monitoramento e de gerenciamento do programa. 

3.11 - Disponibilizar aos municípios instrumentos técnicos e pedagógicos 
facilitadores ao processo de formação e educação permanente dos ACS. 

3.12 - Capacitar e garantir processo de educação permanente aos enfermeiros 
instrutores-supervisores dos ACS. 
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3.13 - Assessorar os municípios para implantação do Sistema de Informação da 
Atenção Básica - SIAB, ou transitoriamente o Sistema de Informação do PACS - 
SIPACS como instrumento para monitorar as ações desenvolvidas pelos ACS. 

3.14 - Consolidar e analisar os dados de interesse estadual gerados pelo sistema de 
informação e divulgar os resultados obtidos. 

3.15 - Controlar o cumprimento, pelos municípios, da alimentação do banco de 
dados do sistema de informação.
3.16 - Identificar recursos técnicos e científicos para o processo de controle e 
avaliação dos resultados das ações do PACS no âmbito do estado. 

3.17 - Promover o intercâmbio de experiência entre os diversos Municípios, 
objetivando disseminar tecnologias e conhecimentos voltados à melhoria do 
atendimento primário à saúde. 

3.18 - Identificar e viabilizar parcerias com organismos internacionais de apoio, com 
organizações governamentais, não-governamentais e do setor privado para 
fortalecimento do programa no âmbito do Estado. 

Responsabilidades do Município
4 - O município deve cumprir os seguintes requisitos para sua inserção ao Programa 
de Agentes Comunitários de Saúde:
4.1 - Apresentar ata de reunião do Conselho Municipal de Saúde onde está aprovada 
a implantação do programa. 

4.2 - Definir Unidade Básica de Saúde para referência e cadastramento dos Agentes 
Comunitários de Saúde no SIA/SUS.
4.3 - Comprovar a existência de Fundo Municipal de Saúde ou conta especial para a 
saúde. 

4.4 - Garantir a existência de profissional(ais) enfermeiro(s), com dedicação integral 
na(s) unidade(s) básica(s) de referência, onde no âmbito de suas atribuições 
exercerão a função de instrutor-supervisor, na proporção de no máximo 30 Agentes 
Comunitários de Saúde para 1 enfermeiro. 

5 - A adesão ao PACS deve ser solicitada, pelo município, à Secretaria Estadual de 
Saúde. 

6 - Prerrogativas: 

6.1 - O Ministério da Saúde repassará recursos financeiros de incentivo, 
proporcionais à população assistida pelos Agentes Comunitários de Saúde, de 
acordo com critérios e prioridades definidos e pactuados na Comissão Intergestores 
Tripartite. 

6.2 - As Secretarias Estaduais definirão a forma de apoio no âmbito de suas 
competências. 

7 - No âmbito do Programa de Agentes Comunitários de Saúde, ao município cabe: 

7.1 - Conduzir a implantação e a operacionalização do programa como ação 
integrada e subordinada ao serviço municipal de saúde. 

7.2 - Inserir o PACS nas ações estratégicas do Plano Municipal de Saúde garantir 
infra-estrutura de funcionamento da(s) unidade(s) básica(s) de referência dos ACS. 

7.3 - Inserir as atividades do programa na programação físico-financeira ambulatorial 
do município, com definição de contrapartida de recursos municipais. 
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7.4 - Definir áreas geográficas para implantação do programa priorizando aquelas 
onde as famílias estão mais expostas aos riscos de adoecer e morrer. 

7.5 - Recrutar os agentes comunitários de saúde por intermédio de processo 
seletivo, segundo as normas e diretrizes básicas do programa. 

7.6 - Contratar e remunerar os ACS e o(s) enfermeiro(s) instrutor(es)-supervisor(es). 

Garantir as condições necessárias para o processo de capacitação e educação 
permanente dos ACS. 

7.7 - Garantir as condições necessárias para o processo de capacitação e educação 
permanente dos enfermeiros instrutores-supervisores, com apoio da Secretaria 
Estadual de Saúde. 

7.8 - Implantar o Sistema de Informação da Atenção Básica - SIAB ou, 
transitoriamente, o Sistema de Informação de Programa de Agentes Comunitários de 
Saúde - SIPACS, cumprindo o fluxo estabelecido para alimentação dos bancos de 
dados regional e estadual. 

7.9 - Utilizar os dados gerados pelo sistema de informação para definição de 
atividades prioritárias dos ACS no processo de programação e planejamento das 
ações das unidades básicas de referência. 

7.10 - Apresentar sistematicamente a análise dos dados do sistema de informação 
aos conselhos locais e municipal de saúde. 

7.11 - Viabilizar equipamentos necessários para a informatização do sistema de 
informação. 

Diretrizes Operacionais 

8 - Na operacionalização do Programa deverão ser observadas as seguintes 
diretrizes: 

8.1 - O Agente Comunitário de Saúde - ACS deve trabalhar com adscrição de 
famílias em base geográfica definida. 

8.2 - Um ACS é responsável pelo acompanhamento de, no máximo, 150 famílias ou 
750 pessoas. 

8.3 - O recrutamento do Agente Comunitário de Saúde deve se dar por processo 
seletivo no próprio município, com assessoria da Secretaria Estadual de Saúde. 

8.4 - São considerados requisitos para o ACS: ser morador da área onde exercerá 
suas atividades há pelo menos dois anos, saber ler e escrever, ser maior de dezoito 
anos e ter disponibilidade de tempo integral para exercer suas atividades. 

8.5 - O Agente Comunitário de Saúde deve desenvolver atividades de prevenção das 
doenças e promoção da saúde, através de visitas domiciliares e de ações educativas 
individuais e coletivas, nos domicílios e na Comunidade, sob supervisão e 
acompanhamento do enfermeiro Instrutor-Supervisor lotado na unidade básica de 
saúde da sua referência. 

8.6 - É vedado ao ACS desenvolver atividades típicas do serviço interno das 
unidades básicas de saúde desua referência. 

8.7 - A capacitação do Agente Comunitário de Saúde deve ocorrer em serviço, de 
forma continuada, gradual e permanente, sob a responsabilidade do Instrutor-
Supervisor, com a participação e colaboração de outros profissionais do serviço local 
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de saúde. 

8.8 - O ACS deve ser capacitado para prestar assistência a todos os membros das 
famílias acompanhadas, de acordo com as suas atribuições e competências. 

8.9 - O conteúdo das capacitações deve considerar as prioridades definidas pelo 
elenco de problemas identificados em cada território de trabalho. 

8.10 - A substituição de um ACS por suplente classificado no processo seletivo 
poderá ocorrer em situações onde o ACS: deixa de residir na área de sua atuação; 
assume outra atividade que comprometa a carga horária necessária para 
desempenho de suas atividades; não cumpre os compromissos e atribuições 
assumidas; gera conflitos ou rejeição junto a sua comunidade; o próprio ACS, por 
motivos particulares, requeira seu afastamento. 

8.11 - Em caso de impasse na substituição de um ACS, a situação deve ser 
submetida ao conselho local ou municipal de saúde. 

8.12 - O monitoramento e avaliação das ações desenvolvidas pelo Programa deverá 
ser realizado pelo Sistema de Informação da Atenção Básica - SIAB, ou 
transitoriamente pelo Sistema de Informação do Programa de Agentes Comunitários 
de Saúde - SIPACS ou ainda por outro sistema de informação implantado pelo 
Município, desde que alimente a base de dados do sistema preconizado ao 
Programa pelo Ministério da Saúde (SIAB ou SIPACS). 

8.13 - A não-alimentação do Sistema de Informação por um período de 2 (dois) 
meses consecutivos ou 3 (três) meses alternados durante o ano, implicará na 
suspensão do cadastramento do programa. 

8.14 - São consideradas atribuições básicas dos ACS, nas suas áreas territoriais de 
abrangência: 

8.14.1 - realização do cadastramento das famílias; 

8.14.2 - participação na realização do diagnóstico demográfico e na definição do 
perfil socioeconômico da comunidade, na identificação de traços culturais e 
religiosos das famílias e da comunidade, na descrição do perfil do meio ambiente da 
área de abrangência, na realização do levantamento das condições de saneamento 
básico e realização do mapeamento da sua área de abrangência; 

8.14.3 - realização do acompanhamento das microáreas de risco; 

8.14.4 - realização da programação das visitas domiciliares, elevando a sua 
freqüência nos domicílios que apresentam situações que requeiram atenção 
especial; 

8.14.5 - atualização das fichas de cadastramento dos componentes das famílias; 
execução da vigilância de crianças menores de 1 ano consideradas em situação de 
risco; 

8.14.6 - acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças de 0 a 5 
anos; 

8.14.7 - promoção da imunização de rotina às crianças e gestantes, encaminhando-
as ao serviço de referência ou criando alternativas de facilitação de acesso; 

8.14.8 - promoção do aleitamento materno exclusivo; 

8.14.9 - monitoramento das diarréias e promoção da reidratação oral; monitoramento 
das infecções respiratórias agudas, com identificação de sinais de risco e 
encaminhamento dos casos suspeitos de pneumonia ao serviço de saúde de 
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referência; 

8.14.10 - monitoramento das dermatoses e parasitoses em crianças; 

8.14.11 - orientação dos adolescentes e familiares na prevenção de DST/aids, 
gravidez precoce e uso de drogas; 

8.14.12 - identificação e encaminhamento das gestantes para o serviço de pré-natal 
na unidade de saúde de referência; 

8.14.13 - realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento das 
gestantes, priorizando atenção nos aspectos de: desenvolvimento da gestação; 

8.14.14 - seguimento do pré-natal; sinais e sintomas de risco na gestação, nutrição; 
incentivo e preparo para o aleitamento materno; preparo para o parto; 

8.14.15 - atenção e cuidados ao recém-nascido; cuidados no puerpério; 

8.14.16 - monitoramento dos recém-nascidos e das puérperas; 

8.14.17 - realização de ações educativas para a prevenção do câncer cérvico-uterino 
e de mama, encaminhando as mulheres em idade fértil para realização dos exames 
periódicos nas unidades de saúde da referência; 

8.14.18 - realização de ações educativas sobre métodos de planejamento familiar; 

8.14.19 - realização de ações educativas referentes ao climatério; 

8.14.20 - realização de atividades de educação nutricional nas famílias e na 
comunidade; 

8.14.21 - realização de atividades de educação em saúde bucal na família, com 
ênfase no grupo infantil; 

8.14.22 - busca ativa das doenças infecto-contagiosas; 

8.14.23 - apoio a inquéritos epidemiológicos ou investigação de surtos ou ocorrência 
de doenças de notificação compulsória; 

8.14.24 - supervisão dos eventuais componentes da família em tratamento domiciliar 
e dos pacientes com tuberculose, hanseníase, hipertensão, diabetes e outras 
doenças crônicas; 

8.14.25 - realização de atividades de prevenção e promoção da saúde do idoso; 

8.14.26 - identificação dos portadores de deficiência psicofísica com orientação aos 
familiares para o apoio necessário no próprio domicílio; 

8.14.27 - incentivo à comunidade na aceitação e inserção social dos portadores de 
deficiência psicofísica; 

8.14.28 - orientação às famílias e à comunidade para a prevenção e o controle das 
doenças endêmicas; 

8.14.29 - realização de ações educativas para preservação do meio ambiente; 

8.14.30 - realização de ações para a sensibilização das famílias e da comunidade 
para abordagem dos direitos humanos; 
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8.14.31 - estimulação da participação comunitária para ações que visem a melhoria 
da qualidade de vida da comunidade; 

8.14.32 - outras ações e atividades a serem definidas de acordo com prioridades 
locais. 

8.15 - São consideradas atribuições básicas dos enfermeiros 
instrutores/supervisores: 

8.15.1 - planejar e coordenar a capacitação e educação permanente dos ACS, 
executando-a com participação dos demais membros da equipe de profissionais do 
serviço local de saúde; 

8.15.2 - coordenar, acompanhar, supervisionar e avaliar sistematicamente o trabalho 
dos ACS; 

8.15.3 - reorganizar e readequar, se necessário, o mapeamento das áreas de 
implantação do programa após a seleção dos ACS, de acordo com a dispersão 
demográfica de cada área e respeitando o parâmetro do número máximo de famílias 
por ACS; 

8.15.4 - coordenar a acompanhar a realização do cadastramento das famílias; 

8.15.5 - realizar, com demais profissionais da unidade básica de saúde, o 
diagnóstico demográfico e a definição do perfil socioeconômico da comunidade, a 
identificação de traços culturais e religiosos das famílias e da comunidade, a 
descrição do perfil do meio ambiente da área de abrangência, a realização do 
levantamento das condições de saneamento básico e realização do mapeamento da 
área de abrangência dos ACS sob sua responsabilidade; 

8.15.6 - coordenar a identificação das microáreas de risco para priorização das 
ações dos ACS; 

8.15.7 - coordenar a programação das visitas domiciliares a serem realizadas pelos 
ACS, realizando acompanhamento e supervisão periódicas; 

8.15.8 - coordenar a atualização das fichas de cadastramento das famílias; 

8.15.9 - coordenar e supervisionar a vigilância de crianças menores de 1 ano 
consideradas em situação de risco; 

8.15.10 - executar, no nível de suas competências, ações de assistência básica na 
unidade básica de saúde, no domicílio e na comunidade; 

8.15.11 - participar do processo de capacitação e educação permanente técnica e 
gerencial junto às coordenações regional e estadual do programa; 

8.15.12 - consolidar, analisar e divulgar mensalmente os dados gerados pelo sistema 
de informação do programa; 

8.15.13 - participar do processo de programação e planejamento das ações e da 
organização do processo de trabalho da unidade básica de saúde, considerando a 
análise das informações geradas pelos ACS; 

8.15.14 - definir, juntamente com a equipe da unidade básica de saúde, as ações e 
atribuições prioritárias dos ACS para enfrentamento dos problemas identificados; 
alimentar o fluxo do sistema de informação aos níveis regional e estadual, nos 
prazos estipulados; 

8.15.15 - tomar as medidas necessárias, junto à secretaria municipal de saúde e 
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conselho municipal de saúde, quando da necessidade de substituição de um ACS; 

8.15.16 - outras ações e atividades a serem definidas de acordo como prioridades 
locais. 

9 - O não-cumprimento das normas e diretrizes do programa implicará na suspensão 
da alocação de recursos federais para o seu financiamento. 

ANEXO 2 

NORMAS E DIRETRIZES DO PROGRAMA DE 

SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 

Responsabilidades do Ministério da Saúde 

1 - Ao Ministério da Saúde, no âmbito do PSF, cabe: 

1.1 - Contribuir para a reorientação do modelo assistencial pelo estímulo à adoção 
da estratégia de saúde da família pelos serviços municipais de saúde. 

1.2 - Estabelecer normas e diretrizes para a implantação do programa. 

Garantir fontes de recursos federais para compor o financiamento tripartite do 
programa. 

1.3 - Definir mecanismo de alocação de recursos federais para a implantação e a 
manutenção das unidades de saúde da família, de acordo com os princípios do SUS. 

1.4 - Definir prioridades para a alocação da parcela de recursos federais ao 
programa. 

1.5 - Negociar na Comissão Intergestora Tripartite os requisitos específicos e 
prerrogativas para implantação e/ou implementação da estratégia de saúde da 
família. 

1.6 - Regulamentar e regular o cadastramento das unidades de saúde da família no 
SIA/SUS. 

1.7 - Prestar assessoria técnica aos estados e municípios para o processo de 
implantação e de gerenciamento do programa. 

1.8 - Promover a articulação entre as instituições de ensino superior e as instituições 
de serviço para capacitação, formação e educação permanente dos recursos 
humanos necessários ao modelo de saúde da família. 

1.9 - Assessorar os Pólos de Capacitação, formação e educação permanente para 
as equipes de saúde da família no que se refere à elaboração, acompanhamento e 
avaliação de seus objetivos e ações. 

1.10 - Articular com as instituições de ensino superior para a iniciativa de introduzir 
inovações curriculares nos cursos de graduação e/ou implantação de cursos de 
especialização ou outras formas de cursos de pós-graduação latu sensu. 

1.11 - Disponibilizar o Sistema de Informação da Atenção Básica - SIAB como 
instrumento para monitorar as ações desenvolvidas pelas unidades de saúde da 
família. 

1.12 - Assessorar estados e municípios na implantação do Sistema de Informação. 
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1.13 - Consolidar e analisar os dados de interesse nacional gerados pelo sistema de 
informação, divulgando resultados obtidos. 

1.14 - Controlar o cumprimento, pelos estados e municípios, da alimentação do 
banco de dados do sistema de informação. 

1.15 - Identificar recursos técnicos e científicos para o processo de controle e 
avaliação dos resultados e do impacto das ações das unidades de saúde da família. 

1.16 - Contribuir para a criação de uma rede nacional/regional de intercâmbio de 
experiências no processo de produção de conhecimento em saúde da família. 

1.17 - Promover articulações com outras instâncias da esfera federal, a fim de 
garantir a consolidação da estratégia de saúde da família. 

1.18 - Identificar e viabilizar parcerias com organismos internacionais de apoio, com 
organizações governamentais, não-governamentais e do setor privado. 

Responsabilidades da Secretaria Estadual de Saúde 

2 - No âmbito das Unidades da Federação a Coordenação do PSF, de acordo com o 
princípio de gestão descentralizada do Sistema Único de Saúde, está sob a 
responsabilidade das Secretarias Estaduais de Saúde. Compete a esta instância 
definir, dentro de sua estrutura administrativa, o setor que responderá pelo processo 
de coordenação do programa e que exercerá o papel de interlocutor com o nível de 
gerenciamento nacional. 

3 - Às Secretarias Estaduais de Saúde, no âmbito do PSF, cabe: 

3.1 - Contribuir para a reorientação do modelo assistencial por meio do estímulo à 
adoção da estratégia de saúde da família pelos serviços municipais de saúde. 

3.2 - Estabelecer, em conjunto com a instância de gerenciamento nacional do 
programa, as normas e as diretrizes do programa. 

3.3 - Definir estratégias de implantação e/ou implementação do programa. 

3.4 - Garantir fontes de recursos estaduais para compor o financiamento tripartite do 
programa. 

3.5 - Definir mecanismo de alocação de recursos que compõem o teto financeiro do 
estado para a implantação e a manutenção do programa. 

3.6 - Definir prioridades para a alocação da parcela de recursos estaduais ao 
programa. 

3.7 - Pactuar com o Conselho Estadual de Saúde e com a Comissão de 
Intergestores Bipartite os requisitos específicos e priorizações para a implantação do 
programa. 

3.8 - Cadastrar as unidades de saúde da família no SIA/SUS. 

3.9 - Prestar assessoria técnica aos municípios em todo o processo de implantação, 
monitoramento e gerenciamento do programa. 

3.10 - Promover articulação com as instituições de ensino superior para capacitação, 
formação e educação permanente dos recursos humanos de saúde da família. 

3.11 - Integrar os Pólos de Capacitação, formação e educação permanente para as 
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equipes de saúde da família no que se refere a elaboração, acompanhamento e 
avaliação de seus objetivos e ações. 

3.12 - Articular com as instituições de ensino superior para a iniciativa de introduzir 
inovações curriculares nos cursos de graduação e/ou implantação de cursos de 
especialização ou outras formas de cursos de pós-graduação latu sensu. 

3.13 - Assessorar os municípios na implantação do Sistema de Informação da 
Atenção Básica - SIAB, enquanto instrumento para monitorar as ações 
desenvolvidas pelas unidades de saúde da família. 

3.14 - Consolidar e analisar os dados de interesse estadual gerados pelo sistema de 
informação e alimentar o banco de dados nacional. 

3.15 - Controlar o cumprimento, pelos municípios, da alimentação do banco de 
dados do sistema de informação.
3.16 - Identificar recursos técnicos e científicos para o processo de controle e 
avaliação dos resultados e do impacto das ações das unidades de saúde da família 
no âmbito do Estado. 

3.17 - Participar de rede nacional/regional de intercâmbio de experiências no 
processo de produção de conhecimento em saúde da família.
3.18 - Promover intercâmbio de experiências entre os Municípios de sua 
abrangência; promover articulações com outras instâncias da esfera estadual, a fim 
de garantir a consolidação da estratégia de saúde à família. 

3.19 - Identificar e viabilizar parcerias com organismos internacionais de apoio, com 
organizações governamentais, não-governamentais e do setor privado. 

Responsabilidades do Município 

4.1 - Conduzir a implantação e a operacionalização do PSF como estratégia de 
reorientação das unidades básicas de saúde, no âmbito do sistema local de saúde. 

4.2 - Inserir o PSF nas ações estratégicas do Plano Municipal de Saúde. 

4.3 - Inserir as unidades de saúde da família na programação físico-financeira 
ambulatorial do município, com definição de contrapartida de recursos municipais. 

4.4 - Eleger áreas para implantação das unidades de saúde da família, priorizando 
aquelas onde a população está mais exposta aos riscos sociais; selecionar, contratar 
e remunerar os profissionais que integram as equipes de saúde da família. 

4.5 - Garantir a capacitação e educação permanente das equipes de saúde da 
família, com apoio da secretaria estadual de saúde. 

4.6 - Monitorar e avaliar as ações desenvolvidas pelas unidades de saúde da família, 
por intermédio do Sistema de Informação da Atenção Básica - SIAB ou por outro 
instrumento de monitoramento, desde que alimente a base de dados do sistema 
preconizado ao Programa pelo Ministério da Saúde (SIAB). 

4.7 - Utilizar os dados gerados pelo sistema de informação para definição de 
atividades prioritárias no processo de programação e planejamento das ações locais. 

4.8 - Apresentar sistematicamente a análise dos dados do sistema de informação e 
de outros mecanismos e/ou instrumentos de avaliação, aos conselhos locais e 
municipal de saúde. 

4.9 - Garantir a infra-estrutura e os insumos necessários para resolutividade das 
unidades de saúde da família. 
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4.10 - Garantir a inserção das unidades de saúde da família na rede de serviços de 
saúde, garantindo referência e contra-referência aos serviços de apoio diagnóstico, 
especialidades ambulatoriais, urgências/emergências e internação hospitalar. 

Requisitos para a Inserção do Município no Programa 

5 - O município é o espaço de execução da estratégia de saúde da família enquanto 
projeto estruturante da atenção básica, portanto cabe a este nível definir os meios e 
condições operacionais para sua implantação. 

6 - O município deve cumprir os seguintes Requisitos para sua inserção ao 
Programa de Saúde da Família: 

6.1 - Estar habilitado em alguma forma de gestão segundo a NOB/SUS 01/96. 

6.2 - Apresentar ata de reunião do Conselho Municipal de Saúde onde aprova-se a 
implantação do programa. 

7 - A adesão ao PSF deve ser solicitada, pelo município, à Secretaria Estadual de 
Saúde. 

Prerrogativas 

8 - São prerrogativas do município: 

8.1 - O Ministério da Saúde repassará recursos financeiros de incentivo, 
proporcionais à população assistida pelas unidades de saúde da família, de acordo 
com critérios e prioridades definidos e pactuados na Comissão Intergestores 
Tripartite. 

8.2 - As Secretarias Estaduais definirão a forma de apoio no âmbito de suas 
competências. 

Diretrizes Operacionais do Programa 

de Saúde da Família 

9 - Aspectos que caracterizam a reorganização das práticas de trabalho nas 
unidades de saúde da família: 

9.1 - Caráter substitutivo das práticas tradicionais das unidades básicas de saúde, 
complementariedade e hierarquização. 

9.2 - Adscrição de população/territorialização. 

9.3 - Programação e planejamento descentralizados. 

9.4 - Integralidade da assistência. 

9.5 - Abordagem multiprofissional. 

9.6 - Estímulo à ação intersetorial. 

9.7 - Estímulo à participação e controle social. 

9.8 - Educação permanente dos profissionais das equipes de saúde da família. 

9.9 - Adoção de instrumentos permanentes de acompanhamento e avaliação. 
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10 - Caracterização das unidades de saúde da família: 

10.1 - Consiste em unidade ambulatorial pública de saúde destinada a realizar 
assistência contínua nas especialidades básicas,por meio de equipe 
multiprofissional. Desenvolve ações de promoção, prevenção, diagnóstico precoce, 
tratamento e reabilitação. Características estas do nível primário de atenção, tendo 
como campos de intervenção o indivíduo, a família, o ambulatório, a comunidade e o 
meio ambiente. 

10.2 - Configura-se como o primeiro contato da população com o serviço local de 
saúde, onde se garanta resolutividade na sua complexidade tecnológica, 
assegurando-se referência e contra-referência com os diferentes níveis do sistema 
quando é requerida maior complexidade para a resolução dos problemas 
identificados. 

10.3 - Trabalha com definição de território de abrangência, que significa a área que 
está sob sua responsabilidade. 

10.4 - Pode atuar com uma ou mais equipes de profissionais, a depender da área de 
abrangência e do número de habitantes vinculados a esta unidade. 

10.5 - As equipes devem realizar o cadastramento das famílias, com visita aos 
domicílios, segundo a definição territorial preestabelecida. 

11 - Caracterização das equipes de saúde da família: 

11.1 - Uma equipe de profissionais de saúde da família pode ser responsável, no 
âmbito de abrangência de uma unidade de saúde da família, por uma área onde 
resida, no máximo, 1.000 (mil) famílias ou 4.500 (quatro mil e quinhentas) pessoas. 

11.2 - Recomenda-se que uma equipe de saúde da família deva ser composta, 
minimamente, pelos seguintes profissionais: médico, enfermeiro, auxiliares de 
enfermagem e agentes comunitários de saúde (na proporção de um agente para, no 
máximo, 150 famílias ou 750 pessoas). 

11.3 - Para efeito de incorporação dos incentivos financeiros do Ministério da Saúde, 
as equipes deverão atender aos seguintes parâmetros mínimos de composição: 

11.3.1 - Médico, enfermeiro, auxiliares de enfermagem e agentes comunitários de 
saúde (na proporção de 1 ACS para, no máximo, 150 famílias ou 750 pessoas), ou 

11.3.2 - Médico, enfermeiro e auxiliares de enfermagem. 

(Pub. DOU em 22/12/97) 

PORTARIA No 157, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998 

Estabelece os critérios de distribuição e requisitos para a qualificação dos 
municípios aos incentivos ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde e 
ao Programa de Saúde da Família. 

O Ministro de Estado da Saúde, no uso de suas atribuições, 

Considerando a necessidade de implementar a parte variável do Piso da Atenção 
Básica - PAB referente aos Programas de Agentes Comunitários de Saúde e de 
Saúde da Família, conforme consta no § 1o, do art. 5o, da Portaria/GM/MS no 1882 
de 18.12.97; 

Considerando, ainda, o disposto na Instrução Normativa no 01/98, de 2 de janeiro de 
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1998, que regulamenta os conteúdos, instrumentos e fluxos do processo de 
habilitação de Municípios, Estados e Distrito Federal de acordo com a NOB/SUS 
01/96, resolve: 

Art. 1o - A qualificação dos municípios aos incentivos ao Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde - PACS e ao Programa de Saúde de Família - PSF 
observará o disposto nesta Portaria. 

Art. 2o - Para receberem os recursos do incentivo ao PACS e ao PSF, os municípios 
deverão observar as Normas e Diretrizes dos Programas, constantes nos anexos da 
Portaria/GM/MS no 1.886 de 18.12.97. 

Art. 3o - Os recursos financeiros federais relativos aos incentivos ao PACS e PSF 
serão transferidos fundo a fundo, em parcelas mensais, somente a municípios 
habilitados, de acordo com a Norma Operacional Básica - NOB/SUS - 01/96. 

Art. 4o - Ficam definidos os seguintes valores como incentivo: 

I - para cada Agente Comunitário de Saúde, R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) 
por ano; 

II - para cada equipe de Saúde da Família:
a) municípios com parte fixa do PAB maior ou igual a R$ 10,00 (dez reais) e menor 
que R$ 12,00 (doze reais), incentivo de R$21,000,00 por ano; 

b) municípios com parte fixa do PAB maior ou igual a R$12,00 (doze reais) e menor 
que R$ 14,00 (quatorze reais), incentivo de R$19.000,00 por ano; 

c) municípios com parte fixa do PAB maior ou igual a R$14,00 (quatorze reais) e 
menor que R$16,00 (dezesseis reais), incentivo de R$17.000,00 por ano; 

d) municípios com parte fixa do PAB maior ou igual a R$ 16,00 (dezesseis reais) e 
menor ou igual a R$ 18,00 (dezoito reais), incentivo de R$ 15.000,00 por ano. 

Parágrafo único. Os incentivos são cumulativos no limite de 6 (seis) ACS por equipe 
de saúde da família, com exceção das equipes compostas nos termos do item 11.3.2 
do anexo 2 da Portaria/GM/MS no 1.886, de 18 de dezembro de 1997. 

Art. 5o - Ficam estabelecidos os seguintes parâmetros de cobertura: 

I -Cada equipe de saúde da família será responsável por, no mínimo, 2.400 e, no 
máximo, 4.500 pessoas; 

II - Cada agente comunitário de saúde será responsável por, no mínimo, 400 e, no 
máximo, 750 pessoas. 

Parágrafo único. O Ministério da Saúde realizará, no prazo máximo de 3 meses, 
avaliação dos resultados do critério de transferência dos recursos de incentivo e dos 
limites de cobertura de população aqui estabelecidos. 

Art. 6o - A Comissão Intergestores Bipartite poderá reavaliar as metas estaduais 
podendo, mediante a definição do montante de incentivos previstos para o estado, 
redirecionar os quantitativos de expansão de número de agentes comunitários ou 
número de equipes de saúde da família. 

Art. 7o - Ao final de cada trimestre de 1998 o Ministério da Saúde apresentará na 
Comissão Intergestores Tripartite, estudo comparativo contendo os recursos 
financeiros estimados para os incentivos ao trimestre, e os recursos efetivamente 
transferidos aos municípios habilitados e qualificados para receberem os incentivos. 
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Parágrafo único. A utilização dos saldos dos incentivos, porventura existentes, será 
definida segundo critérios de avaliação a serem definidos e pactuados na Comissão 
Intergestores Tripartite. 

Art. 8o - Os municípios que até dezembro de 1997 implantaram o PACS ou o PSF, 
terão assegurada a alocação das cotas de incentivos de acordo com o número de 
agentes comunitários de saúde e de equipes de saúde da família existentes, desde 
que cumpridas as Normas e Diretrizes dos Programas. 

Art. 9o - A ampliação dos Programas de Agentes Comunitários de Saúde e de Saúde 
da Família, em 1998, deverá dar prioridade aos municípios inseridos nos Programas 
Comunidade Solidária e Amazônia Solidária, no Projeto para a Redução da 
Mortalidade na Infância, nos projetos de assentamentos rurais, àqueles integrantes 
de consórcios intermunicipais de saúde e outras definida na CIB. 

Art. 10 - Para a qualificação dos municípios ao incentivo do PACS e PSF fica 
estabelecido: 

I - Os municípios habilitados de acordo com a NOB/SUS 01/96 até a data de 
publicação desta portaria, que têm os programas implantados, receberão os 
incentivos a partir do mês de habilitação, devendo a CIB encaminhar à Comissão 
Técnica da CIT resolução aprovando a cota de incentivo, acompanhada da 
Declaração de Incentivo ao PACS e PSF, de acordo com Anexo I desta portaria, no 
prazo máximo de trinta dias, contados a partir da data de publicação desta Portaria. 
O não-envio da informação dentro do prazo aqui definido implica em suspensão 
desse direito. 

II - Os municípios que em dezembro de 1997 já contavam com o PACS e/ou PSF 
instalados, qualificam-se para o recebimento dos respectivos incentivos ao solicitar 
habilitação de acordo com a NOB/SUS 01/96. A este processo deve ser incorporada 
a Declaração de Incentivo ao PACS e PSF, anexo I desta Portaria. Este documento 
passa a integrar o processo de habilitação e a acompanhar a Declaração do Teto 
Financeiro Global do município, anexo 6 da Instrução Normativa no 01/98 de 2 de 
janeiro de 1998. 

III - Aqueles municípios que se qualificarem para implantação dos programas e 
expansão de número de agentes comunitários e/ou de número de equipes de saúde 
da família devem fazê-lo por meio de resolução da CIB acompanhada da Declaração 
de Incentivo ao PACS e PSF, anexo I desta portaria. 

Art. 11 - O gestor estadual é o responsável por atestar mensalmente a relação de 
municípios que receberão o incentivo, assim como o número de Agentes 
Comunitários e de equipes de Saúde da Família em cada um deles. 

Parágrafo único. O não-recebimento da informação acima implicará em suspensão 
do pagamento do incentivo. 

Art. 12 - Os municípios que já têm os programas ou que venham implantá-los terão 
prazo até 30 de junho de 1998 para a instalação do Sistema de Informação da 
Atenção Básica - SIAB. A partir dessa data, a falta de alimentação do banco de 
dados desse sistema de informação, por período de 2 (dois) meses consecutivos ou 
3 (três) meses alternados, durante o ano, implicará na suspensão da transferência 
dos recursos do incentivo. 

Art. 13 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

CARLOS CESAR DE ALBUQUERQUE 

  

  

CAPÍTULO I 
ORGANIZAÇÃO 
POLÍTICO 
ADMINISTRATIVA

CAPÍTULO II 
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
1. CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL – DA SAÚDE – 
Art. 196 – 200
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PORTARIA No 2.101, DE 27 DE FEVEREIRO DE 1998 

O Ministro de Estado da Saúde, Interino, no uso de suas atribuições, e 

Considerando a necessidade de implementar a parte variável do Piso de Atenção 
Básica - PAB referente ao Programa Agentes Comunitários de Saúde e de Saúde da 
Família, conforme consta do § 1o, do art. 5o, da Portaria GM/MS no 1.882, de 
18.12.97, publicada no DOU no 247-E, de 22.12.97, Seção 1; 

Considerando o disposto na Instrução Normativa no 01/98, de 2 de janeiro de 1998, 
que regulamenta os conteúdos, instrumentos e fluxos do processo de habilitação de 
Municípios, Estados e Distrito Federal, de acordo com a NOB/SUS 01/96; e 

Considerando a Portaria GM/MS no 157, de 19.02.98, publicada no DOU no 40, de 
2.3.98, Seção I, que define os critérios de distribuição e requisitos para a qualificação 
dos municípios ao incentivo ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde e ao 
Programa de Saúde da Família, resolve: 

Art. 1o - Estabelecer as metas físicas e financeiras dos estados referentes ao 
incentivo ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde e ao Programa de Saúde 
da Família, conforme anexo I desta Portaria. 

Art. 2o - As metas físicas e financeiras estão sujeitas a revisões e conseqüente 
redistribuições entre os estados de acordo com avaliações trimestrais de 
desempenho e cumprimento de metas, conforme o previsto no art. 7o da Portaria 
GM/MS no 157, de 19.02 98, publicada no DOU no 40 de 02.3.98, Seção I. 

Art. 3o - O quantitativo de equipes de Saúde da Família de Agentes Comunitários de 
Saúde relacionado no anexo I desta Portaria, inclui o existente para cada estado até 
dezembro de 1997, conforme estabelecido no art. 8o da Portaria GM/MS no 157, de 
19.02.98, publicada no DOU no 40 de 02.03.98, Seção I. 

Art. 4o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

BARJAS NEGRI 

2. SISTEMA ÚNICO DE 
SAÚDE – NORMAS 
GERAIS

3. PROGRAMAS - SAÚDE 
DA FAMÍLIA e AGENTES 
COMUNITÁRIOS DE 
SAÚDE

4. COMISSÕES E 
ATIVIDADES 
ESPECÍFICAS - DST / 
AIDS

5. CONDUTAS 
TERAPÊUTICAS, 
PREVENÇÃO, E 
DISTRIBUIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS

6. HOSPITAIS 
CREDENCIADOS para o 
tratamento e internação de 
pacientes com AIDS

7. HOSPITAIS- DIA para o 
tratamento e internação de 
pacientes com AIDS

8. CENTROS DE 
REFERÊNCIA

9. VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA

10. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA
10.1. NORMA GERAL

10.2. CONTROLE DE 
INFECÇÕES 
HOSPITALARES

10.3. PROCEDIMENTOS 
PARA TESTAGEM 
SOROLÓGICA (HIV)
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ASSISTÊNCIA À SAÚDE
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FEDERAL – DA SAÚDE – 
Art. 196 – 200

2. SISTEMA ÚNICO DE 
SAÚDE – NORMAS 
GERAIS

3. PROGRAMAS - SAÚDE 
DA FAMÍLIA e AGENTES 
COMUNITÁRIOS DE 
SAÚDE

4. COMISSÕES E 
ATIVIDADES 
ESPECÍFICAS - DST / 
AIDS

5. CONDUTAS 
TERAPÊUTICAS, 
PREVENÇÃO, E 
DISTRIBUIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS

6. HOSPITAIS 
CREDENCIADOS para o 
tratamento e internação de 
pacientes com AIDS

7. HOSPITAIS- DIA para o 
tratamento e internação de 
pacientes com AIDS

8. CENTROS DE 
REFERÊNCIA

9. VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA

10. VIGILÂNCIA 

CAPÍTULO II 

4. COMISSÕES E ATIVIDADES ESPECÍFICAS - DST / AIDS 

PORTARIA No 320, DE 26 DE MAIO DE 1988 

O Ministro de Estado da saúde, no uso de suas atribuições, resolve: 

I - Instituir, no Ministério da Saúde, Comissão Especial destinada a promover e 
participar dos procedimentos licitatórios, nos termos da legislação vigente para 
aquisição de kits de HIV (aids), a fim de suprir as necessidades do País. 

II - Integrarão a Comissão sob a presidência do primeiro: 

1. João de Almeida Fernandes, 

Economista da Tabela Permanente da Central de Medicamentos; 

2. Sandra Faro Vieira, 

Assistente Jurídico da Tabela Permanente da Central de Medicamentos; 

3. José Cláudio Diniz Bernardes, 

Assistente Jurídico da Tabela Permanente da Central de Medicamentos; 

4. Oscar Jorge Berro, 

Tecnologista II da Fundação Oswaldo Cruz; 

5. Marineth Mendes Marques, 

Enfermeira - Consultora Nacional da OPAS, a Disposição da Divisão Nacional de 
Laboratórios de Saúde Pública, da Secretaria Nacional de Ações Básicas de Saúde 
do Ministério da Saúde; 

6. Ingrid Vanessa de Souza Reichen, 

Bióloga - Consultora Nacional da OPAS, à disposição da Divisão Nacional de 
Doenças Sexualmente Transmissíveis e SIDA/AIDS, da Secretaria Nacional de 
Programas Especiais de Saúde, do Ministério da Saúde; 

7. Vanderley Donnini, 

Economista da Fundação Oswaldo Cruz, à disposição da Divisão Nacional de 
Sangue e Hemoderivados, da Secretaria Nacional de Programa Especiais de Saúde, 
do Ministério da Saúde. 
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SANITÁRIA
10.1. NORMA GERAL

10.2. CONTROLE DE 
INFECÇÕES 
HOSPITALARES

10.3. PROCEDIMENTOS 
PARA TESTAGEM 
SOROLÓGICA (HIV)

III - A Central de Medicamento - CEME, órgão autônomo do Ministério da Saúde, 
emprestará o apoio administrativo e técnico necessário ao desenvolvimento do 
trabalho da Comissão instituída por esta Portaria. 

IV - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogada a Portaria 
Ministerial no 261, de 19 de abril de 1988. 

LUIS CARLOS BORGES DA SILVEIRA 

(Pub. DOU em 27/5/88) 

PORTARIA No 347, DE 25 DE MARÇO DE 1993 

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso da atribuição conferida pelo art. 87 
da Constituição Federal, e considerando a necessidade: 

de ordenar o processo de programação anual das atividades do Programa, no qual 
se insere a execução do Projeto de Controle das DST e Aids; 

de assegurar a correta inserção do referido Projeto nas ações de saúde patrocinadas 
por este Ministério; 

e, por último, de promover uma execução ágil das rotinas e procedimentos 
burocráticos para o desembolso do empréstimo externo a ser concedido pelo Banco 
Mundial, resolve: 

Art. 1o - Estabelecer o processo de revisão, aprovação e implementação do Plano 
Operativo Anual (POA) do Programa; 

Art. 2o - A Coordenação Nacional de Controle das DST e Aids, PNC-DST/AIDS será 
responsável pelas seguintes atividades: 

a) receber, até o dia 30 de setembro as propostas dos Governos Estaduais e 
Municipais para o exercício seguinte, de acordo com os respectivos convênios; 

b) restabelecer, até o dia 31 de agosto, o montante de recursos financeiros que 
serão transferidos às organizações não-governamentais e outras entidades no 
exercício seguinte; 

c) estabelecer, até o dia 31 de agosto, a pauta de pesquisas e estudos a serem 
realizados no exercício seguinte de acordo com os respectivos contratos; 

d) elaborar, até o dia 31 de agosto, o plano operativo para o exercício seguinte das 
atividades a cargo dos Centros Nacionais de Referência das DST e HIV/AIDS, e dos 
Laboratórios Nacionais e Macrorregionais de referência; 

e) elaborar, durante o mês de setembro, o Plano Operativo Anual, no qual deverão 
constar todas as atividades a serem desenvolvidas; 

f) encaminhar, até o dia 30 de setembro, Plano Operativo Anual, para análise e 
aprovação das seguintes instâncias: Departamento de Assistência e Promoção à 
Saúde; Secretaria de Assistência à Saúde; e, por intermédio da Coordenação-Geral 
de Assuntos Especiais de Saúde - CAESA, ao Conselho de Coordenação dos 
Projetos Internacionais; 

g) encaminhar, até o dia 31 de outubro, o Plano Operativo Anual devidamente 
aprovado de acordo como item "f", ao Banco Mundial, para análise de sua 
compatibilidade com o Acordo de Empréstimo pactuado entre a República Federativa 
do Brasil e aquela instituição de crédito. 
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Art. 3o - A execução do Plano Operativo Anual - POA, devidamente aprovado pelas 
instâncias de decisão referidas nos itens "f" e "g" e do artigo anterior, caberá à 
Coordenação Nacional de Controle das DST e Aids. 

Art. 4o - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

JAMIL HADDAD 

(Pub. DOU. em 26/3/93) 

PORTARIA No 348, DE 25 DE MARÇO DE 1993 

O Ministro dE Estado da Saúde, no uso de suas atribuições, e, 

Considerando a necessidade de desenvolvimento de pesquisa sobre Aids, em 
distintas áreas do saber; 

Considerando a possibilidade de o Ministério da Saúde financiar estas pesquisas; e 

Considerando que o assunto é basicamente técnico, envolvendo orientação científica 
adequada, resolve: 

Art. 1o - Constituir Comitê Diretivo de Pesquisa, subordinado ao Programa Nacional 
de Controle das Doenças Sexualmente Transmissíveis e Aids (PNC-DST / AIDS), 
com a finalidade de julgar, selecionar e avaliar projetos de pesquisas submetidos ao 
PNC-DST / AIDS. 

Art. 2o - Integram o Comitê Diretivo de Pesquisa, sob a presidência do primeiro, os 
seguintes membros: 

Euclides Ayres de Castilho, Fundação Oswaldo Cruz 

Amélia Cohn, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

Antonio Ruffino Netto, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP 

Luiz Rachid Trabulsi, Instituto de Ciências Biomédicas da USP 

Maria Cecília de Souza Minayo, Fundação Oswaldo Cruz 

Mercedes Weissenbacher, Organização Pan-Americana da Saúde 

Vanize de Oliveira Macedo, Universidade de Brasília 

William Heyward, Organização Mundial da Saúde 

Art. 3o - O Comitê Diretivo de Pesquisa terá seu próprio regimento e seus membros 
terão mandato de três anos. 

Art. 4o - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

JAMIL HADDAD 

(Pub. DOU em 26/03/93) 

PORTARIA No 588, DE 19 DE JUNHO DE 1993 
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O Ministro de Estado da Saúde, no uso de suas atribuições, resolve: 

Art. 1o - Aprovar, na forma do anexo o Regimento do Comitê Diretivo de Pesquisa, a 
que se refere a Portaria GM No 348 de 25/03/1993 em seu art. 3o. 

Art. 2o - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

JAMIL HADDAD 

REGIMENTO DO COMITÊ DIRETIVO DE PESQUISA 

PROJETO DE CONTROLE DAS DST/AIDS 

CAPÍTULO I 

Do Comitê Diretivo 

Art. 1o - O Comitê Diretivo de Pesquisa (CDP) do Projeto de Controle de Doenças 
Sexualmente Transmissíveis e Aids, constituirá a instância de avaliação a aprovação 
superior dos projetos de pesquisa e/ou solicitações de financiamento, apresentadas 
ao PNC-DST/AIDS-MS. 

Art. 2o - Os membros do Comitê Diretivo de Pesquisa terão mandato de três anos 
credenciados mediante Portaria Ministerial. Os Membros do Comitê Diretivo de 
Pesquisa não poderão ser profissionais do PNC-DST / AIDS. 

Parágrafo único. Na constituição do comitê, procurar-se-á que seja representada 
adequadamente a Comunidade Científica Nacional, pelas investigadoras de distintas 
áreas de conhecimento, assim como, especialistas internacionais na matéria. 

Art. 3o - A aceitação da condição de membro do Comitê Diretivo de Pesquisa é 
voluntária e não remunerada. 

Art. 4o - O Comitê Diretivo de Pesquisa, terá um Secretário Executivo, designado 
pela Coordenação Geral do PNC-DST/AIDS e um Secretário Executivo Adjunto, que 
compartilhará com o Secretário Executivo as responsabilidades de que trata o art. 9o 
e cuja função será além disso, suprir temporariamente as ausências do Secretário 
Executivo. 

Art. 5o - O Comitê Diretivo de Pesquisa reunirá quando convocado pelo Secretário 
Executivo ou o Secretário Executivo Adjunto ou solicitado pela Coordenação Geral 
do PNC-DST / AIDS. 

Art. 6o - O Comitê Diretivo de Pesquisa fará sessões sempre que esteja presente a 
maioria absoluta dos seus membros. 

Art. 7o - No caso de um membro do Comitê Diretivo de Pesquisa se tornar 
demissionário nova seleção será efetuada segundo o estabelecido no artigo 2o. 

Art. 8o - O Comitê Diretivo de Pesquisa elegerá a cada sessão um Coordenador dos 
trabalhos entre os seus membros, cujas responsabilidades estão descritas no artigo 
18. 

CAPÍTULO II 

Das Responsabilidades e Atribuições do Secretário Executivo 
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Art. 9o - O Secretário Executivo e o Secretário Executivo Adjunto terão como 
responsabilidades e atribuições: 

1) Convocar as sessões do Comitê Diretivo de Pesquisa.
2) Manter atualizadas as atas das sessões e a documentação relativa aos projetos 
apresentados, em execução e/ou concluídos. 

3) Enviar para conhecimento e acompanhamento do Banco Mundial relatórios com 
os Projetos de Investigações aprovados pelo Comitê Diretivo de Pesquisa. 

4) Coordenar e manter atualizados, o arquivo de projetos e solicitações por áreas. 

5) Elaborar as atas dos informes finais e disseminar informação para os 
investigadores selecionados ou recomendados. 

6) Enviar relatórios sobre o andamento dos projetos para a Coordenação Geral do 
Programa. 

CAPÍTULO III 

Das Responsabilidades e Atribuições do Comitê Diretivo de Pesquisa 

Art. 10 - O Comitê Diretivo de Pesquisa elaborará manual sobre os procedimentos de 
seleção dos projetos e fixará os critérios de avaliação dos mesmos. 

Art. 11 - O Comitê Diretivo de Pesquisa analisará os Projetos de Pesquisa.

Art. 12 - O Comitê Diretivo de Pesquisa qualificará os Projetos e emitirá o parecer 
correspondente. Aqueles com parecer "insatisfatório", o Comitê Diretivo de Pesquisa 
poderá solicitar revisão para uma segunda apreciação. 

Art. 13 - O Comitê Diretivo de Pesquisa, quando julgar necessário, poderá solicitar 
que uma proposta apresentada seja revalidada por um Comitê de Ética Local 
Nacional/Internacional. 

Art. 14 - Com referência ao seguimento e avaliação dos projetos em execução, o 
Comitê Diretivo: 

1) Examinará os informes técnicos apresentados pelos investigadores responsáveis 
pelos projetos e avaliará a marcha das investigações e os seus eventuais resultados. 

2) Discutirá os informes técnicos apresentados pelos investigadores responsáveis ao 
finalizar a investigação. 

3) Catalogará a produção científica resultante de cada projeto e, caso necessário, 
fará com que chegue aos investigadores responsáveis uma memória de cada um 
dos projetos. 

4) Caberá ao Comitê Diretivo de Pesquisa sugerir não só mecanismos de divulgação 
dos estudos, como facilitar aos autores todas as responsabilidades de divulgação 
disseminação dos projetos no âmbito do MS, estados e municípios e fóruns 
internacionais. 

5) Os trabalhos científicos e publicações resultantes das investigações financiadas 
com os fundos do Projeto de DST/AIDS - (BIRD), devem conter: 

6) "ESTA INVESTIGAÇÃO RECEBEU O FINANCIAMENTO DO PROJETO DE 
CONTROLE DAS DST/AIDS, PNC-DST-SAS-MS - GOVERNO DO BRASIL/BANCO 
MUNDIAL". 
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Art. 15 - No caso de ser avaliada um proposta de investigação apresentada por 
algum dos membros do Comitê Diretivo de Pesquisa, o interessado não terá 
participação no processo de avaliação, abstendo-se de participar na sessão de 
avaliação da mesma, no parecer final do Comitê, assim como nas análises de 
avaliação final do projeto. 

Art. 16 - O Comitê Diretivo de Pesquisa poderá solicitar o comparecimento de 
assessores ad hoc para pareceres sobre propostas e o comparecimento a reuniões, 
mas os mesmos não terão direito a voto. 

Art. 17 - Os pereceres do Comitê Diretivo de Pesquisa serão considerados 
documentos confidenciais e deverão ser arquivados em expedientes separados. Os 
nomes dos especialistas convocados ad hoc à avaliação de um Projeto determinado, 
serão também confidenciais. jetos. A comprovada infração do dever de 
confidencialidade por parte de algum membro do Comitê, levará a sua imediata 
remoção. Quando a infração for feita por algum membro do pessoal de apoio do 
comitê, esta será sancionada de acordo com as normas previstas pelo Ministério da 
Saúde. 

CAPÍTULO IV 

Das Responsabilidades e Atribuições do Coordenador 

Art. 18 - Serão elegíveis projetos que cumpram com os seguintes critérios: 

1) Coordenar as sessões facilitando o bom desempenho de todos os seus membros. 

2) Verificar que os melhores critérios científico-técnicos tenham sido considerados, 
na análise de cada uma das solicitações revisadas pelos membros do Comitê.
3) Verificar se as atas das sessões elaboradas pelo Secretário Executivo refletem o 
teor das discussões. 

4) Receber solicitações dos seus membros sobre assuntos pertinentes às sessões 
para serem encaminhados a Direção Geral do Programa de Controle das DST/Aids. 

CAPÍTULO V 

Critérios de Elegibilidade e Pertinência 

dos Projetos de Pesquisa 

Art. 19 - Serão elegíveis Projetos que cumpram com os seguintes critérios: 

1) Se ajustem as áreas prioritárias de investigação determinada pelo PNC-DST/AIDS-
MS.
2) Ofereçam probabilidade de alcançar os objetivos fixados e os resultados 
esperados, considerando especialmente a idoneidade dos investigadores, o rigor, a 
qualidade metodológica da proposta, tempo indispensável, custos razoáveis, e 
inclusão de proposta de divulgação e disseminação dos resultados e os meios de 
que dispõe para levá-los ao fim. 

PROJETO DE CONTROLE DAS DST/AIDS: 

GOVERNO DO BRASIL/BANCO MUNDIAL 

REGIMENTO DE SUBVENÇÕES PARA PROJETOS DE 

INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA 

A Secretaria de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde em concordância com o 

http://www.aids.gov.br/final/biblioteca/legislacao/vol24.htm (6 of 19) [15/04/03 12:39:19]



4. Comissões e Atividades Específicas - DST / AIDS

estabelecido no Acordo do Empréstimo do Banco Mundial, concorda com o 
Regulamento de Subvenções para Projetos de Investigação Científica Operacional 
para o controle das DST/Aids.

CAPÍTULO I
Disposições Gerais 

Art. 1o - Este Regimento normalizará o financiamento de subvenções destinadas a 
Projetos de Investigação Científicas para o Controle de Doenças Sexualmente 
Transmissíveis e Aids cujo o programa de controle está a cargo da Coordenação 
Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis e Aids. 

Art. 2o - As investigações estarão incluídas dentro das linhas prioritárias de 
investigação estabelecidas pelo Programa Municipal e terão caráter de investigações 
de cooperação interinstitucional quando a solicitação for apresentada por 
investigadores de outras instituições, exigindo em todo caso a participação ativa de 
pessoal ordinário ou contratado.

Art. 3o - As propostas de investigação poderão ser apresentadas por investigadores 
de maneira individual ou por instituições de investigação, ou outras entidades que 
apresentem idoneidade e capacidade de executar projetos de pesquisa. 

Art. 4o - As subvenções para projetos de pesquisa serão firmadas por meio de 
subcontrato subscrito com o Investigador Responsável ou com a Instituição. No caso 
de subcontrato individual, dar-se-á preferência aos que trabalhem com dedicação 
exclusiva com a instituição onde elas prestam serviços. 

Art. 5o - O solicitante de uma subvenção para Projeto de Pesquisa deverá ser um 
investigador, ou instituição com experiência em Saúde Pública, ou áreas afins e com 
experiência prévia na área de execução do projetos. 

Art. 6o - Os investigadores e Instituições ficarão comprometidos a aceitarem a 
cumprirem as normas estabelecidas no presente Regimento. 

Art. 7o - As propostas da investigação serão encaminhadas ao PNC-DST/AIDS 
(Esplanada dos Ministérios, Ministério da Saúde, Bloco "G", Sobreloja) que as 
remeterá ao Secretário Executivo para que as encaminhe ao Comitê Diretivo de 
Pesquisa para a sua avaliação. Uma vez discutidas e aprovadas pelo Comitê, 
deverão ser homologadas pelo PNC-DST/AIDS que se responsabilizará pela 
tramitação dos fundos. 

CAPÍTULO II 

Das Obrigações dos Pesquisadores 

Art. 8o - As propostas de investigação serão apresentadas em Português/Inglês por 
formulário específico, fornecido aos investigadores pelo PNC-DST/ AIDS. As 
propostas devem estar de acordo com o formulário para preparação de proposta de 
pesquisas do PNC-DST/ AIDS. 

§ 1o. Da Documentação: 

As solicitações deverão estar acompanhadas pelas seguintes documentações: 

1) Curriculum Vitae dos Investigadores Responsáveis, Associado(s) o Técnicos.
2) Declaração da instituição na qual presta serviços indicando nome, emprego e 
cargo. 

3) Declaração do representante legal da instituição, na qual presta serviços o 
Investigador Responsável, indicando que está de acordo com a solicitação de 

http://www.aids.gov.br/final/biblioteca/legislacao/vol24.htm (7 of 19) [15/04/03 12:39:19]



4. Comissões e Atividades Específicas - DST / AIDS

financiamento apresentada. 

§ 1o. Dos Equipamentos: 

Os equipamentos requeridos para execução do projeto devem estar completamente 
justificados pelas metodologia e atividades planejadas para o seu uso. 

§ 3o. Do Pessoal Contratado: 

O projeto não prevê contrato de pessoal. Será permitido contratação de consultores, 
com atribuições definidas por períodos curtos e renováveis. 

Art. 9o - O beneficiário de uma subvenção, que obtenha financiamento de outras 
instituições para o desenvolvimento do mesmo projeto, deverá informar 
imediatamente a Agência Executora a fim desta decidir sobre a sua pertinência. 

Art. 10 - A instituição ou investigador principal abrirá uma conta corrente onde serão 
depositados os fundos da subvenção acordada no contrato respectivo com o 
Beneficiário. Os depósitos serão efetuados levando em conta o cronograma fixado 
para o desenvolvimento da investigação e os requerimentos econômicos da 
proposta. 

Art. 11 - A Agência Executora poderá inspecionar e fazer auditoria do Processo 
administrativo das subvenções outorgadas e seus beneficiários estarão 
comprometidos a dar toda a colaboração para a realização das nomeadas inspeções 
e auditorias. Se forem detectadas irregularidades do tipo administrativo, poderão 
suspender o suporte financeiro e congelar os fundos depositados na conta 
respectiva, até resolveram irregularidades. 

Art. 12 - No caso de demora na realização do projeto, o Investigador Responsável ou 
instituição deverá enviar justificativa da mesma. Poderá solicitar uma prorrogação ao 
Comitê Diretivo de Pesquisa, que será de acordo com as atividades a realizar para 
concluir o projeto. 

Art. 13 - Quando o Investigador Responsável não puder continuar a investigação e, 
em conseqüência, renunciar ou quando for necessário deixar o projeto por um 
período superior a três (3) meses, realizará notificação, por escrito, a Agência 
Executora que estipulou a subvenção, pelo menos com três (3) meses de 
antecipação, indicando a data na qual será efetivo o seu afastamento do projeto. 
Igualmente, deverá apresentar o nome de outro investigador substituto. 

O Comitê Diretivo de Pesquisa avaliará o progresso da investigação e as credenciais 
do investigador proposto. 

Quando o investigador proposto não tiver o aval do Comitê Diretivo de Pesquisa, 
será suspensa a execução do projeto e serão congelados os fundos respectivos por 
um período máximo de seis (6) meses. Se transcorrido esse tempo, não for 
encontrado o substituto idôneo, o projeto será cancelado e os fundos disponíveis 
reintegrados, pela Agência Executora, aos fundos para investigação. 

Art. 14 - Caso o Investigador Responsável troque de Instituição, deverá participar ao 
PNC-DST/AIDS indicando as conseqüências que essa troca possa ter sobre o 
projeto sob a sua responsabilidade. O PNC-DST/AIDS agência que participará ao 
Comitê Diretivo de Pesquisa que decidirá se a subvenção continuará. 

Art. 15 - Ao finalizar as atividades inerentes ao projeto, o Investigador Responsável 
deverá apresentar um informe administrativo sobre a utilização dos fundos e um 
informe técnico com especificação dos resultados obtidos. Depois, num espaço de 
tempo não superior a 2 anos, deverão ser apresentadas as publicações, teses, 
trabalhos de grau ou trabalhos de promoção que a investigação realizada poderia ter 
gerado. 
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Art. 16 - O Comitê Diretivo de Pesquisa avaliará os informes técnicos. Se for 
comprovado que o(s) objetivo(s) previstos não foram obtido(s), o Investigador 
Responsável da subvenção deverá relatar, amplamente, as razões que dificultaram a 
consecução dos objetivos. O Comitê Diretivo de Pesquisa remeterá ao PNC-
DST/AIDS suas opiniões sobre a necessidade de exercer as ações legais pertinentes 
no caso de se evidenciar a não-execução pela parte do investigador. 

Art. 17 - Nas publicações geradas pela investigação subvencionada deverão 
aparecer, os co-autores, o pessoal ordinário ou contratado que tiverem participado 
ativamente na investigação na qualidade de investigador associado ou investigador 
assistente, ainda em processo de formação profissional. 

Art. 18 - Em qualquer comunicação ou publicação gerada da investigação, o 
beneficiário tem obrigação de expor o apoio recebido pelo Projeto de Controle das 
DST e Aids do Ministério da Saúde, 

"ESTA INVESTIGAÇÃO RECEBEU FINANCIAMENTO DO PROJETO DE 
CONTROLE DAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS - PROGRAMA 
NACIONAL DE CONTROLE DAS DST E AIDS - SAS - MINISTÉRIO DA SAÚDE - 
GOVERNO DO BRASIL - BANCO MUNDIAL". 

Parágrafo único. O não cumprimento ou verificação de irregularidades relativas aos 
artigos acima, acarretará a imediata suspensão do suporte financeiro e o 
congelamento dos fundos depositados na conta especial do investigador principal ou 
da instituição, até que sejam resolvidas as pendências. 

(Pub. DOU em 2/6/93) 

PORTARIA No 622, DE 04 DE JUNHO DE 1993 

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das suas atribuições conferidas pelo 
artigo 87 da Constituição Federal, resolve: 

Art. 1o - Estabelecer como critérios de elegibilidade para participação na qualidade 
de entidades executoras do Projeto de Controle da Aids e das Doenças Sexualmente 
Transmissíveis, a ser financiado pelo Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento - BIRD, os seguintes: 

a) perfil epidemiológica da população a ser coberta; 

b) características qualitativas e quantitativas da rede de saúde na área; 

c) desempenho técnico-econômico e financeiro em projetos similares; 

d) compromisso formal de inserção das atividades pela rede de saúde; 

e) compromisso formal de alocação de recursos orçamentários e financeiros para 
manutenção e operação das atividades propostas nos Planos Operativos Anuais. 

Art. 2o - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

JAMIL HADDAD 

(Pub. DOU em 7/6/93) 

PORTARIA no 1.238, DE 21 DE JUNHO DE 1996 

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e, 
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Considerando a necessidade de fomento dos projetos de organizações não-
governamentais (ONG) e outras entidades da sociedade civil que trabalham no 
controle e prevenção de DST/aids, em distintas áreas de atuação; 

Considerando a possibilidade de o Ministério da Saúde financiar estes projetos; e 

Considerando que os projetos financiados são selecionados por suas qualidades 
técnicas e relevância social, resolve: 

Art. 1o - Reformular a composição do Comitê Diretivo Externo de Avaliação e 
Seleção, subordinado ao Programa Nacional de DST/AIDS (PN-DST/AIDS), com a 
finalidade de julgar, selecionar e avaliar projetos de ONG e de outras entidades da 
sociedade civil submetidos aos PN-DST/AIDS. 

§ 1o - Integram o Comitê Diretivo Externo de Avaliação e Seleção os seguintes 
membros: 

CARMEN DORA GUIMARÃES, Universidade Federal do Rio de Janeiro 

PEDRO DE SOUZA, Universidade Federal de Santa Catarina 

MADEL THEREZINHA LUZ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

JOSÉ CÁSSIO DE MORAES, Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de 
São Paulo 

VALDILÉIA GONÇALVES VELOSO DOS SANTOS, Fundação Oswaldo Cruz 

MOISÉS GOLDBAUN, Universidade de São Paulo 

MARIA INÊS C. DOURADO, Universidade Federal da Bahia 

Art. 2o - O Comitê Diretivo terá o seu próprio regimento, fixando os critérios para 
avaliação dos projetos, seus membros terão mandato de dois anos. 

Art. 3o - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando a 
Portaria no 843 de 22 de abril de 1994. 

ADIB D. JATENE 

(Pub. DOU em 21/6/96) 

PORTARIA No 1.099, DE 24 DE MAIO DE 1996 

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o 
artigo 87, inciso I, da Constituição Federal, e: 

Considerando que todos os esforços devem ser combinados para impedir a 
disseminação do vírus da aids; 

Considerando que o País deve participar deste esforço para todos os meios ao seu 
alcance; 

Considerando que vêm sendo desenvolvidos, em vários países, ensaios clínicos com 
diferentes produtos candidatos à vacina; 

Considerando a relevância do comitê constituído pela Portaria no 1.666 (Diário Oficial 
da União de 22 de dezembro de 1993); e 
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Considerando que o assunto é interdisciplinar, envolvendo protocolos e orientação 
científica adequados, resolve: 

Art. 1o - Dar nova composição ao Comitê de Vacinas, subordinado ao Programa 
Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis e Aids, com a finalidade de 
assessorar o Ministro de Estado da Saúde nas diferentes fases de desenvolvimento 
de vacinas anti-HIV. 

Art. 2o - Integram o Comitê de Vacinas, sob a presidência do primeiro, os seguintes 
membros: 

EUCLIDES AYRES DE CASTILHO, Fundação Oswaldo Cruz 

ADAUTO CASTELO FILHO, Universidade Federal de São Paulo 

ANTONIO PAES DE CARVALHO, Fundação BIO-RIO 

BERNARDO GALVÃO DE CASTRO FILHO, Fundação Oswaldo Cruz 

CARLOS AUGUSTO PEREIRA, Instituto Butantan - SES/SP 

CELINA ROITMAN, Fundação Oswaldo Cruz 

DIRCEU BARTOLOMEU GRECO, Universidade Federal de Minas Gerais 

JORGE ELIAS KALIL FILHO, Universidade de São Paulo 

KENNETH ROCHEL DE CAMARGO, Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

SUZANA MACHADO DE ÁVILA, Secretaria Executiva do Ministério da Saúde 

JOSÉ EDUARDO MARTINS GONÇALVES, Gapa/RS 

FERNANDO LUIZ PIÉRS, Grupo Pela Vidda/SP 

HARLEY HENRIQUES DO NASCIMENTO, Gapa/BA 

ROBERTO CHATEAUBRIAND DOMINGOS, Gapa/MG 

RALDO BONIFÁCIO COSTA FILHO, Grupo Pela Vidda/RJ 

Art. 3o - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada a 
Portaria de 10 de janeiro de 1994 (Diário Oficial da União de 11 de fevereiro de 
1994). 

ADIB D. JATENE 

(Pub. DOU em 27/5/96) 

PORTARIA No 1.468, DE 19 DE JULHO DE 1996 

o ministro de Estado da Saúde, no uso de suas atribuições, considerando a 
complexidade dos aspectos técnicos, científicos, médicos, jurídicos e sociais de que 
se reveste a Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - AIDS, resolve: 

Art. 1o - Reformular a composição da Comissão Nacional de Aids. 
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§ 1o - Integram a Comissão Nacional de Aids-CNAIDS, sob a presidência do 
primeiro, os seguintes membros e respectivos suplentes: 

I - LAIR GUERRA DE MACEDO RODRIGUES 

Programa Nacional de DST/Aids 

Suplente: PEDRO JOSÉ DE NOVAIS CHEQUER 

Programa Nacional de DST/Aids 

BERNARDO GALVÃO DE CASTRO FILHO 

Fundação Oswaldo Cruz 

Suplente: NELSON FIGUEIREDO MENDES 

Escola Paulista de Medicina 

CELSO FERREIRA RAMOS FILHO 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Suplente: MAURO SCHECHTER 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

DIRCEU BARTOLOMEU GRECO 

Universidade Federal de Minas Gerais 

Suplente: ANASTÁCIO DE QUEIROZ SOUSA 

Universidade Federal do Ceará 

EUCLIDES AYRES CASTILHO 

Fundação Oswaldo Cruz 

Suplente: CARLOS MAURÍCIO DE F. ANTUNES 

Universidade Federal de Minas Gerais 

JAIR FERREIRA 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Suplente: LUIS JACINTHO DA SILVA 

Universidade de Campinas 

LUIZ MOTT 

Universidade Federal da Bahia 

Suplente: MARTA ROVERY SOUZA 

http://www.aids.gov.br/final/biblioteca/legislacao/vol24.htm (12 of 19) [15/04/03 12:39:19]



4. Comissões e Atividades Específicas - DST / AIDS

Universidade de Campinas 

MARIZA GONÇALVES MORGADO 

Fundação Oswaldo Cruz 

Suplente: HERMAN SCHATZMAYR 

Fundação Oswaldo Cruz 

MARY JANE PARIS SPINK 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Suplente: MADEL TEREZINHA LUZ 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

VICENTE AMATO NETO 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

Suplente: DAVID UIP 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

II - JESSÉ JOSÉ FREIRE DE SOUZA 

Representante do Ministério da Justiça 

Suplente: OYARA ANTONIAZZI SALDANHA 

III - JOSÉ ANTONIO MOSQUERA 

Representante do Ministério da Previdência Social 

Suplente: JUSSARA MELO DE A. VIEIRA 

IV - GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA FILHO 

Representante do Ministério da Educação e do Desporto 

Suplente: MARCELO SIMÃO FERREIRA 

V - CARMEN FELICITAS LENT 

Representante do Conselho da Comunidade Solidária 

Suplente: DENISE DOURADO DORA 

VI - ARTUR CUSTÓDIO MOREIRA DE SOUZA 

Representante do Conselho Nacional de Saúde 

Suplente: JOCÉLIO HENRIQUE DRUMMOND 

VII - RAIMUNDO NONATO LEITE PINTO 
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Representante do Conselho Federal de Medicina 

Suplente: MARIÂNGELA DO COUTO TEIXEIRA 

VIII - NEREU HENRIQUE MANSANO 

Representante do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde 

Suplente: MARIA APARECIDA CARRICONDO A. LEITE 

IX - ARTHUR OLHOVETCHI KALICHMAN 

Representante do Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

Suplente: MARIANGELA GALVÃO SIMÃO 

X - DOMINGOS ALVES MEIRA 

Representante da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 

Suplente: ANTONIO ALCI BARONE 

XI - TÂNIA MARA VIEIRA SAMPAIO 

Representante do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil 

Suplente: YARA NOGUEIRA MONTEIRO 

XII - SARA ROMERA SORRENTINO 

Representante da Confederação Nacional das Associações dos Moradores 

Suplente: PAULO SÉRGIO RAMOS CASSIS 

XIII - CRISTINA LUCI CÂMARA DA SILVA 

Representante do Grupo Pela Vidda/RJ 

Suplente: PAULO AFRÂNIO SANT'ANNA 

Representante do Grupo Pela Vidda/SP 

XIV - PAULO HENRIQUE LONGO 

Representante do Núcleo de Orientação em Saúde Social 

Suplente: ROBERTO CHATEAUBRIAND DOMINGOS 

Representante do GAPA/MG 

XV - JOSÉ EDUARDO MARTINS GONÇALVES 

Representante do GAPA/RS 

Suplente: CLARICE CALO 
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Representante do Grupo Pela Vidda/PR 

XVI - ROSARINA DE FÁTIMA SAMPAIO DA SILVA 

Representante da Associação de Prostitutas do Ceará 

Suplente: ROGÉRIO COSTA GONDIN 

Representante do GAPA/CE 

XVII - IARIS CORTEZ RAMALHO 

Representante do Grupo Arco-Íris 

Suplente: MARIA NIZIANA CASTELINO 

Representante da Associação Sergipana de Prostitutas 

Art. 2o - São competências da Comissão Nacional de Aids - CNAIDS: 

I - participar na formulação e dar parecer sobre a política de prevenção e controle 
das Doenças Sexualmente Transmissíveis e Aids; 

II - discutir diretrizes a serem observadas, pelo Programa Nacional de DSTe Aids 
(PN-DST/AIDS), por intermédio dos Planos Operativos Anuais (POA); 

III - identificar necessidades e coordenar a produção de documentos técnicos e 
científicos. 

IV - assessorar o Ministério da Saúde no monitoramento do desempenho das 
atividades de Programa Nacional de DST e Aids e participar do redirecionamento de 
estratégias; 

V - desempenhar papel de articulação política, mobilizando setores do governo e da 
sociedade civil para a luta contra a epidemia do HIV / aids. 

§ 1o - Será dispensado o membro que, sem motivo justificado, deixar de comparecer 
a três reuniões consecutivas; 

§ 2o - As funções de membro da Comissão Nacional de Aids não será remunerada, 
sendo seu exercício considerado relevante serviço à prevenção da saúde da 
população; 

Art. 3o - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada a 
Portaria no 1.028 de 03 de junho de 1994. 

ADIB D. JATENE 

Ministro da Saúde 

(Pub DOU em 22/7/96) 

PORTARIA No 2.334, DE 04 DE DEZEMBRO DE 1996 

O MINISTRO DO ESTADO DA SAÚDE, INTERINO, no uso de suas atribuições e, 
considerando posto na Lei no 9.313, de 13 de novembro de 1996, resolve: 

Art. 1o - Constituir Comissão Técnica no âmbito do Programa Nacional d Doenças 
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Sexualmente Transmissíveis e Aids, para estudar e propor soluções técnico-
científicas para o cumprimento do disposto nos parágrafos 1o e 2o do art. 1o da Lei 
no 9.313/96, no prazo de 20 (vinte) dias. 

Art. 2o - Integram a Comissão, sob a Coordenação do primeiro, os seguintes 
membros: 

PEDRO JOSÉ DE NOVAES CHEQUER 

CELSO FEREIRA RAMOS 

GERALDO DUARTE 

HELOÍSA HELENA DE SOUZA MARQUES 

HELVÉCIO BUENO 

JOÃO SILVA DE MENDONÇA 

MARINICE COUTINHO MIDLEY JOAQUIM 

NORMA DE PAULA MOTTA RUBINI 

ROSANA DEL BIANCO 

SANDRA MARIA MATIN 

VALDILÉIA GONÇALVES VELOSO DOS SANTOS 

Art. 3o - Após a conclusão dos trabalhos da Comissão, a Secretaria de Assistência à 
Saúde, tomará as providências necessárias para implementação das 
recomendações técnico-científicas, em articulação permanente: 

Ministério da Fazenda; 

Ministério d Planejamento e Orçamento; 

Secretaria Executiva do Ministério da Saúde; 

Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde; 

Central de Medicamentos do Ministério d Saúde; 

Conselho Nacional de Saúde; 

Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde; 

Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde; 

Conselho Nacional de Política Fazendária. 

Art. 4o - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

JOSÉ CARLOS SEIXAS 

(Pub. DOU em 5/12/96) 
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PORTARIA no 3.717, de 08 de outubro de 1998 

Cria o Conselho Empresarial Nacional para Prevenção ao HIV/Aids e dá 
providências correlatas. 

O Ministro de Estado da Saúde, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, 
inciso I, da Constituição Federal, e 

Considerando que todos os esforços devem ser combinados para impedir a 
disseminação das Doenças Sexualmente transmissíveis (DST), HIV e aids; 

Considerando que o País deve participar deste esforço por todos os meios ao seu 
alcance; 

Considerando que um dos objetivos do Programa Nacional de DST e AIDS, por meio 
do sub-componente Prevenção às DST/Aids no Local de Trabalho é ampliar a 
participação dos agentes sociais do setor privado na elaboração, implantação e 
divulgação de políticas e programas de prevenção e assistência às DST/HIV/aids, 
resolve: 

Art. 1o - Criar o Conselho Empresarial Nacional para a Prevenção ao HIVe Aids, 
presidido pelo Ministro da Saúde; 

Art.2o - O Conselho Empresarial Nacional para Prevenção ao HIVe Aids, será 
composto pelos seguintes membros: 

AMILCAR MAELENDEZ - Avon Cosméticos Ltda 

ANDRÉ MANTOVANI - Music Television _MTV 

ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS - Confederação Nacional do Comércio 

CARLOS EDUARDO FERREIRA - Federação Brasileira dos Hospitais 

EDUARDO BORGES DE ANDRADE - Andrade Gutierrez Empreendimentos Ltda 

FERNANDO C. SOUZA PINTO - Viação Aérea Rio Grandense _ VARIG 

FREDERICK A. HENDERSON - General Motors 

GIORGIO BAMPI - Telecomunicações do Paraná S.A. TELEPAR 

GUILHERME LEAL - Natura Cosméticos Ltda 

HERBERT DEMEL - Volkswagen do Brasil 

JOSÉ EDUARDO BANDEIRA DE MELO - Associação Brasileira das Indústrias 
Farmacêuticas _ABIFARMA 

LÁZARO DE MELLO BRANDÃO - Banco Brasileiro de Descontos S.A. _ 
BRADESCO 

LUIZ SEVERIANO RIBEIRO NETO - Grupo Severiano Ribeiro 

MÁRIO RAMOS VILLARES - Indústrias Villares S.A. 

NELSON ALVARENGA - Ellus Indústria e Comercio Ltda. 
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PEDRO MOREIRA SALES - União de Bancos Brasileiros S.A. - UNIBANCO 

PEDRO NOVIS - Odebrecht S.A. 

RENATO BARREIROS - Philips South América 

RICARDO GONÇALVES - Nestlé Industrial e Comercial Ltda. 

ROBERTO CIVITA - Editora Abril 

ROBERTO MARINHO - Organizações Globo 

RUI LIMA NASCIMENTO - Serviço Social da Indústria _ SESI/DN 

UMBERTO APRILE - Indústria Gessy Lever Ltda. 

WALTER FONTANA FILHO - Sadia S.A. 

§ 1o - Na impossibilidade da presença do membro titular nominado neste artigo, o 
próprio deverá indicar um representante; 

§ 2o - O representante indicado terá o mesmo poder decisório do titular 
representado. 

Art. 3o - São competências e atribuições do Conselho Empresarial Nacional para 
Prevenção ao HIV e Aids: 

I - assessorar o Ministério da Saúde na resposta nacional frente à epidemia da AIDS 
e na viabilização de ações para a sensibilização, mobilização e informação sobre 
prevenção da aids e promoção da saúde junto às empresas; 

II - promover a articulação das atividades do Ministério da Saúde, Secretarias de 
Estado, municípios, outras instâncias governamentais e demais poderes públicos, na 
implementação das diretrizes políticas definidas, no âmbito do governo, no controle 
da epidemia; 

III - atuar, de forma visível e positiva, apoiando seus clientes, seus trabalhadores e a 
comunidade no confronto aos desafios da epidemia; 

IV - identificar e priorizar ações que respondam às necessidades sociais 

V - conhecer e intercâmbiar experiências relevantes de outras empresas nacionais e 
internacionais, do setor privado, sobre o impacto do HIV/aids; 

§ 1o - O Conselho Empresarial deverá elaborar e aprovar o seu regimento; 

§ 2o - As atividades a serem desempenhadas pelos membros do Conselho não 
serão remuneradas, sendo porém consideradas como de serviço público relevante. 

Art.4o - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

JOSÉ SERRA 

(Pub. DOU em 09/10/98) 
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CAPÍTULO II 

5. CONDUTAS TERAPÊUTICAS, PREVENÇÃO, E DISTRIBUIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS 

PORTARIA No 22, DE 18 DE JULHO DE 1978 

O DIRETOR DA DIVISÃO NACIONAL DE DERMATOLOGIA SANITÁRIA DA 
SECRETÁRIA NACIONAL DE PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE no uso de 
suas atribuições e tendo em vista o disposto no item II do artigo 52 do Regimento 
Interno aprovado pela Portaria Ministerial no 47/Bsb, de 23 de janeiro de 1978, 
resolve: 

I - Aprovar as seguintes Normas Técnicas para diagnóstico, tratamento e controle de 
Doenças Sexualmente Transmitidas, a serem observadas em todo território nacional. 

II - São consideradas de interesse para a Saúde Pública as seguintes doenças 
sexualmente transmitidas: sífilis, gonorréia, cancro mole e linfogranuloma venéreo. 

III - Estas normas abrangem também as uretrites não gonocócicas, herpes simples 
genital e o condiloma acuminado, tendo em vista a elevada freqüência de casos 
dessas enfermidades, na população. 

IV - SÍFILIS 

1 - Diagnóstico - O diagnóstico da sífilis baseia-se no aspecto clínico e na pesquisa 
do Treponema pallidum, em campo escuro e na sorologia. 

2 - A reação de floculação com antígenos padronizado de cardiolipina (VDRL) é a 
indicada para os exames de rotina nas unidades sanitárias. Quando reagente, deve 
ser feita, sempre que possível, a titulagem da reagina (reação quantitativa) para se 
apreciar a evolução dos títulos após o tratamento. 

3 - Na falta de recursos laboratoriais o tratamento da sífilis pode ser realizado com 
base no diagnóstico clínico presuntivo. 

4 - Classificação - A sífilis adquirida é, normalmente dividida em 2 períodos: 

4.1. Recente (cancro duro, secundarismo e sífilis latente com menos de 1 ano de 
duração). 

4.2. Tardia (sífilis com mais de 01 ano de duração, incluindo as manifestações 
cutâneas nervosas, cardiovasculares e outras). 

5 - Para fins operacionais de Saúde Pública em nosso país recomenda-se: 

5.1. Considerar a sífilis latente, como forma tardia de moléstia, pela dificuldade de se 
precisar a época do contágio. 
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5.2. Adotar a seguinte classificação: 

a) sífilis recente (sífilis primária, e secundária - S1 - S2); 

b) sífilis tardia (ST) : casos assintomáticos com sorologia positiva e as diversas 
manifestações tardias da moléstia; 

c) sífilis congênita (SC) : casos de sífilis com ou sem manifestações clínicas, com 
sorologia positiva, em menores de 10 anos de idade. 

6 - A sífilis congênita compreende a presença de lesões clínicas e dermatológicas 
características da moléstia e sorologia positiva. 

7 - Para fins operacionais, considera-se como sífilis congênita a infecção em 
crianças até 10 anos de idade. 

8 - Tratamento - A penicilina é o antibiótico de eleição para o tratamento da sífilis. 
Deve-se usar a penicilina G benzatina, por via intramuscular profunda, na região 
glútea, de acordo com os seguintes esquemas: 

8.1. Sífilis recente (primária e secundária) - 2.400.000 U.I de penicilina benzatina em 
uma única aplicação. 

8.2. Sífilis Tardia (latente, cutânea , nervosa, cardiovascular e outras) - 7.200.000 
U.I. de penicilina benzatina, divididas em doses semanais de 2.400.000 U.I. . 

8.3. Sífilis Congênita - crianças até 12 meses de idade, com sinais de sífilis 
congênita ou nascidas de mães portadoras de sífilis não tratadas devem receber um 
dos seguintes esquemas: 

a) penicilina benzatina - 50.000 U.I. por kg de peso em uma única dose, ou 

b) penicilina G procaína - 50.000 U.I. por kg de peso diariamente durante 10 (dez) 
dias . 

9 - Crianças com mais de 12 meses devem receber 150.000 U.I. de penicilina G 
benzatina por kg de peso divididas em três doses, aplicadas com intervalo de 1 
(uma) semana. 

10 - Sífilis da Gestante - O VDRL deve ser feito, de rotina, em toda gestante, por 
ocasião do primeiro exame pré-natal. Na impossibilidade de fazer testes sorológicos 
ou quando estes forem duvidosos ou negativos e houver suspeita clínica de sífilis, o 
tratamento deve ser instituído. 

11 - O esquema de tratamento com penicilina benzatina é o mesmo já recomendado 
para a sífilis adquirida, recente ou tardia. 

12 - Doentes Alérgicos à Penicilina - Em casos de comprovada hipersensibilidade à 
penicilina podem ser empregados outros antibióticos, considerados no entanto 
menos eficazes e de administração mais difícil. Usa-se tetraciclina ou eritromicina, 
nas doses diárias de 500mg, 4 vezes ao dia, durante 15 dias na sífilis recente e 
durante 30 dias na sífilis tardia. 

13 - Em crianças é contra-indicado o uso de tetraciclina, devendo-se usar o estearato 
ou etilsucinato de eritromicina em doses proporcionais ao peso. 

14 - As gestantes alérgicas à penicilina devem ser tratadas com estearato ou 
etilsucinato de eritromicina, em doses recomendadas para o adulto. Não deve ser 
empregado o estolato de eritromicina, pelos seus efeitos prejudiciais à mãe e ao feto 
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V - GONORRÉIA 

1 - Diagnóstico - Secreção purulenta dos órgãos genitais é sinal suspeito de 
gonorréia. A presença de diplococos Gram negativos intra-celulares em esfregaço de 
material obtido da uretra do homem ou do canal cervical e da uretra da mulher 
confirma o diagnóstico de gonorréia. Onde for possível a realização de cultura em 
meio seletivo (Thayer - Martin) esta é indicada para o diagnóstico da gonorréia da 
mulher e para confirmação de cura em alguns casos. 

2 - Tratamento - Penicilina G procaina em dose única num total de 4.800.000 UI por 
via intramuscular (2.400.000 ) em cada região glútea, precedida de 1,0 G de 
Probenecid por via oral, ou 3,5 g de Ampicilina, ou de outra penicilina semi sintética 
juntamente com 1,0 g Probenecid, ingerido de uma única vez ou 2,5 g Tianfenicol, 
ingerido de uma única vez. 

3 - O tratamento deve ser administrado na própria unidade sanitária por ocasião da 
primeira consulta. O tratamento pela penicilina procaína apresenta a vantagem de 
abortar uma infecção sifilítica adquirida concomitantemente. A experiência tem 
demonstrado que uma dose de 2.400.000 UI de Penicilina G procaína é suficiente 
para a cura da gonorréia do homem. 

4 - O tratamento pelo Tianfenicol é também indicado para pacientes alérgicos à 
penicilina e para infecções resistentes às penicilinas. Não é recomendado o 
tratamento da gonorréia com penicilina benzatina. 

VI - URETRITES NÃO-GONOCÓCICAS 

1 - Diagnóstico - Quando os exames de laboratório não revelarem a presença de 
gonococos ou quando os casos tratados como gonorréia não responderem aos 
esquemas recomendados, pode-se pensar que a uretrite seja causada por outros 
agentes. Considerando a dificuldade de diagnóstico etiológico das uretrites não-
gonocócias, recomenda-se o seguinte tratamento: 

1.1. Tetraciclina 500mg , 4 (quatro) vezes ao dia durante 10 (dez) dias, no mínimo. 

2 - O caso que não responderem a esse tratamento deverão ser encaminhados a 
serviços especializados. 

VII - CANCRO MOLE 

1 - Diagnóstico - O diagnóstico deverá basear-se nos aspectos clínicos. Havendo 
disponibilidade, recomenda-se o exame direto para pesquisa do bacilo de Ducrey. 

2 - Tratamento - Recomenda-se um dos esquemas seguintes: 

2.1. Sulfadiazina 500 mg de 6 em 6 horas até a cura clinica que ocorre de 10 a 14 
dias após o inicio do tratamento, ou 

2.2. Tetraciclina ou oxitetraciclina 500 mg de 6 em 6 horas até a cura clínica que 
ocorre de 10 a 14 dias após o início do tratamento, ou 

2.3. Estreptomicina 1,0 g IM ao dia durante 5 a 7 dias . 

VIII - LINFOGRANULOMA VENÉREO 

1 - Diagnóstico - Deverá basear-se nos aspectos clínicos. Havendo disponibilidade, 
pode ser usada a intradermoreação com antígeno de Frei. 

2 - Tratamento - Recomenda-se um dos esquemas seguintes : 
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2.1. Sulfadiazina 500 mg de 6 em 6 horas , devendo o tratamento prolongar-se por 
20 a 30 (trinta) dias, ou 

2.2. Tetraciclina 500 mg de 6 em 6 horas, devendo o tratamento prolongar-se por 20 
a 30 dias. 

IX - CONDILOMA ACUMINADO 

1 - Diagnóstico - Deverá basear-se nos aspectos clínicos. 

2 - Tratamento - Recomenda-se um dos esquemas seguintes: 

2.1. Prodofilina A em solução oleosa, ou alcoólica. As aplicações tópicas devem ser 
feitas pelo médico. A substância deverá permanecer de 6 a 12 horas , sendo retirada 
com água e sabão ao fim desse tempo. A necessidade de novas aplicações 
dependerá da intensidade da reação local e da regressão das lesões. Em caso de 
lesões extensas, aplicar a substância por áreas. Em lesões exuberantes que não 
respondam ao tratamento recomenda-se exame histopatológico. 

X - HERPES SIMPLES GENITAL 

1 - Diagnóstico - Deverá basear-se no aspecto clínico e evolutivo. 

2 - Tratamento - Não existe tratamento específico. Não devem ser usados produtos a 
base de corticoste-roides , sulfa tópica e medicamentos irritantes locais. Recomenda-
se o uso anticéptico locais brandos . 

XI - RECOMENDAÇÃO GERAL - é importante excluir infecção sifilítica em toda lesão 
anogenital ulcerada ou úlcero-vegetante. Para tanto, deverá ser solicitada, VDRL 10 
a 30 dias após o aparecimento da lesão. 

XII - COLETA DE DADOS 

1 - As unidades sanitárias devem encaminhar, periodicamente, ao órgão superior, o 
número de casos atendidos de: 

1.1. Sífilis Recente ( S1-S2 ) 

1.2. Sífilis Tardia ( ST ) 

1.3. Sífilis Congênita ( SC ) 

1.4. Gonorréia ( S1-S2 ) 

1.5. Cancro Mole ( CM ) 

1.6. Linfogranuloma Venéreo ( LV ) 

2 - Os dados sobre S1-S2 são absolutamente indispensáveis para o conhecimento 
da ocorrência de casos novos de moléstia (incidência). 

3 - Serviços melhor aparelhados devem manter o registro dos casos de neuroluses, 
sífilis cardiovascular, ocular etc., embora sejam fornecidos ao órgão central apenas 
os dados numéricos, de acordo com a classificação recomendada. 

4 - Todos os casos de sífilis e gonorréia devem ser confirmados por exames de 
laboratório. No entanto, unidades sanitárias existem onde tal confirmação laboratorial 
não é possível. Os boletins de coleta de dados devem fazer menção ao número de 
casos diagnosticados "com confirmação laboratorial" e "sem confirmação 
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laboratorial". 

XIII - MEDIDAS DE CONTROLE 

1 - As medidas de controle visam a interrupção da cadeia de transmissão da 
moléstia. No caso das doenças sexualmente transmitidas a única medida de controle 
é o tratamento imediato dos casos contagiantes. 

2 - Considerando-se que muitos portadores de sífilis contagiantes (SI-S2) e gonorréia 
podem continuar mantendo relações sexuais, é recomendável que esses doentes 
sejam tratados imediatamente, independentemente da confirmação dos exames 
laboratoriais que podem demorar. 

3 - É indispensável também que o parceiro ou parceiros sexuais desses doentes 
sejam tratados ao mesmo tempo, com o mesmo esquema terapêutico, 
independentemente da presença de sinais ou sintomas da moléstia. 

4 - De um modo geral, as ações de controle são dirigidas para: 

4.1. tratamento imediato dos doentes contagiantes; 

4.2. tratamento concomitante dos parceiros sexuais por ocasião da moléstia (fonte 
de infecção e contatos); 

4.3. esclarecimentos à população exposta (15 a 25 anos) e aos indivíduos com maior 
risco, tais como prostitutas, homossexuais, migrantes, viajantes, marinheiros e outros 
sobre as doenças sexualmente transmitidas. Esses esclarecimentos devem ser 
sobre: 

a) os sinais iniciais da sífilis (ferida nos genitais) e gonorréia (corrimento do canal 
urinário); 

b) a importância do tratamento imediato para evitar as complicações da moléstia; 

c) evitar que os doentes transmitam a moléstia a outras pessoas; 

d) os locais onde os interessados possam encontrar diagnóstico e tratamento 
gratuito. 

5 - Os casos de doenças de transmissão sexual devem ser tratados nas unidades 
sanitárias como doentes comuns. Não há necessidade de registro à parte desses 
doentes, nem de especialistas ou serviços especializados para o diagnóstico e 
tratamento da sífilis e da gonorréia, a não ser quando existam complicações que 
fujam ao conhecimento do médico generalista. 

6 - As gestantes devem ser tratadas pelo médico encarregado do pré-natal. 

7 - É contra-indicado o uso de fichas especiais para prostitutas, homossexuais e 
outros, bem como a identificação desses doentes com fotografias. 

8 - Indivíduos considerados de alto risco devem merecer maior atenção educativa do 
médico e na pré e pós-consulta. 

XIV - PROFILAXIA 

1 - As únicas medidas de profilaxia da sífilis e gonorréia são: 

1.1. tratamento das gestantes com sorologia positiva, para prevenir a sífilis 
congênita; 
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1.2. aplicação de colírio de nitrato de prata a 1%, (uma gota em cada olho) nos 
recém-nascidos, até uma hora após o parto, para prevenir a oftalmia gonocócica; 

1.3. uso de preservativo de borracha para prevenir a gonorréia. 

XV - A Divisão Nacional de Dermatologia Sanitária elaborará um "Manual Prático de 
Diagnóstico, Tratamento e Controle de Doenças Sexualmente Transmitidas". 

XVI - As normas baixadas por esta Portaria entrarão em vigor na data de sua 
publicação. 

ADEMYR RODRIGUES DA SILVEIRA 

Diretor da DNDS 

(Pub. DOU em 25/07/78) 

PORTARIA No 236, DE 02 DE MAIO DE 1985 

Estabelece as diretrizes para o programa de controle da Síndrome de 
Imunodeficiência Adquirida, SIDA ou AIDS, no âmbito do território nacional; 
atribui à Divisão Nacional de Dermatologia Sanitária, da Secretaria Nacional de 
Programas Especiais de Saúde, a coordenação do mesmo. 

O Ministro de Estado da Saúde, no uso das atribuições, tendo em vista o disposto 
nas alíneas "a", "b" e "d" do item I, do artigo 1o da Lei n o 6.229, de 17 de julho de 
1975, e considerando que: 

1. vem ocorrendo aumento significativo de casos da Síndrome de Imunodeficiência 
Adquirida, (sida ou aids), identificada no Brasil, desde 1982; 

2. os recursos terapêuticos disponíveis para sida ou aids são escassos e a 
mortalidade é alta; 

3. todos os casos confirmados da síndrome necessitam de atenção hospitalar 
cuidadosa e prolongada, resolve: 

Art. 1o - Aprovar as diretrizes para o programa de controle da sida ou aids e que com 
esta institui. 

Art. 2o - Coordenar, em nível nacional, ações de vigilância epidemiológica da sida ou 
aids. 

Art. 3o - Atribuir à Divisão Nacional de Dermatologia Sanitária da Secretaria Nacional 
de Programas Especiais de Saúde a coordenação, em nível nacional, do Programa a 
que se refere o art. 1o. 

Art. 4o - Determinar que as medidas de prevenção da sida ou aids, no País, serão 
realizadas mediante a execução de um conjunto de ações sobre: 

a) Casos confirmados; 

b) Casos suspeitos; 

c) Comunicantes; 

d) Grupos em risco. 
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Anexo 

Informações sobre a Síndrome de Imunodeficiência Adquirida 

e suas medidas de controle 

I - CONCEITOS BÁSICOS 

a) Síndrome de Imunodeficiência Adquirida: Atualmente, para efeitos 
epidemiológicos, identifica-se a síndrome como o conjunto de alterações provocadas 
pela perda de imunidade mediada por células, a partir da ação de um agente viral, 
provavelmente o HTLV-III ou LAV e que se manifestam pelo aparecimento de 
infecções oportunistas e/ou neoplasias, particularmente o Sarcoma de Kaposi. 

b) Grupos em risco: São considerados grupos em risco para a doença: 

• homossexuais e bissexuais masculinos; 

• usuários de drogas injetáveis; 

• hemofílicos ou politransfundidos. 

c) Caso Suspeito: É aquele que, pertencendo a um grupo de risco, apresenta um ou 
mais dos sintomas prodrômicos de sida ou aids: poliadenopatia, diarréia, febre, 
cansaço e perda de peso. 

d) Casos Confirmados: É o indivíduo que, pertencendo a algum grupo de risco, 
apresente uma ou mais das seguintes entidades mórbidas: 

1. Sarcoma de Kaposi, em indivíduos com menos de sessenta anos de idade; 

2. Linfoma limitado ao cérebro; 

3. Pneumonia por Pneumocystis carinii;
4. Toxoplasmose, causando pneumonia, ou infecção do sistema nervoso central;
5. Strongiloidíase, causando pneumonia, infecção do sistema nervoso central, ou 
infecção generalizada; 

6. Candidíase, causando esofagite; 

7. Criptococose, causando infecção pulmonar, do sistema nervoso central, ou 
disseminada; 

8. Micobacterioses atípicas, comprovadas por cultura; 

9. Infecções causadas por citomegalovirus no pulmão, no trato gastrointestinal, 
sistema nervoso central, supra-renal e pâncreas; 

10 . Infecções por vírus herpes, tipo um ou dois, muco-cutâneas (com úlceras que 
persistem por mais de um mês), pulmonares, do aparelho digestivo ou disseminado; 

11. Leucoencefalopatia multifocal progressiva. 

Devem-se usar critérios de exclusão: 

a) História recente de terapia imunossupressora anterior ao aparecimento da 
doença. 

b) Presença de alguma outra enfermidade pré-existente associada com 
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imunossupressão, como imunodeficiência congênita, processo de malignidade linfo-
reticular ou subnutrição grave. 

e) Comunicantes: Deverão ser considerados como tais os parceiros sexuais de 
casos confirmados de sida ou aids. 

II - MEDIDAS DE CONTROLE 

As medidas de controle e prevenção da aids consistem na execução de um conjunto 
de ações sobre os Casos confirmados, Casos suspeitos, Comunicantes, e Grupos 
em risco, quais sejam: 

1. Os casos suspeitos ou confirmados devem ser submetidos a investigação 
epidemiológica, clínica, laboratorial e educação sanitária. 

1.1. A investigação epidemiológica consta da identificação do grupo em risco, meio 
de transmissão e identificação de comunicantes. 

1.2. A investigação clínica consta da identificação de sinais e sintomas de suspeita, 
tais como fadiga, febre persistente, sudorese noturna, calafrios, perda de peso 
acentuada, diarréia persistente, linfadenopatia generalizada, depressão e apatia, ou 
de confirmação, como infecção por germes oportunistas (pneumonia por 
Pneumocystis carinii, criptococose, candidíase, strongiloidíase etc.), e/ou sarcoma de 
Kaposi, e alguns tipos de linfomas de formas clínicas atípicas, quanto à idade de 
incidência, ou gravidade e peculiaridade do quadro clínico. 

1.3. A investigação laboratorial consiste na identificação, dos germes causadores 
das infecções oportunistas, realização de hemograma o de perfil imunológico, que 
consiste de testes intradérmicos (PPD, estreptoquinase, estreptodornase, candidina, 
tricofitina e DNCB) dosagem de linfócitos T e B, quantificação e relação dos linfócitos 
T - auxiliadores (OCT4 ) e T-supressores (OKT8 ) e cultura de linfócitos. 

A utilização de testes sorológicos, como dosagem de beta-dois-microglobulina anti-
HTLV não tem indicação de utilização extensiva no País. 

1.4. A educação sanitária constará de informação, aos pacientes, dos meios simples 
de diminuir a transmissibilidade da doença, tendentes a evitar a promiscuidade 
sexual e à doação de sangue. 

2. Os comunicantes devem ser submetidos à investigação epidemiológica, clínica e 
educação sanitária conforme o descrito no parágrafo anterior. 

3. Para os indivíduos pertencentes aos grupos em risco realizar-se-ão apenas 
programas de educação sanitária. 

3.1. A aids, como doença sexualmente transmissível, deve ser prevenida pela 
informação aos indivíduos dos grupos em risco (homossexuais ou bissexuais do 
sexo masculino) sobre a maior incidência da doença com a multiplicidade de 
parceiros sexuais, esclarecendo-se que o risco aumenta proporcionalmente ao 
número de parceiros. Há indícios, de que o uso de preservativos, no ato sexual, 
diminui a transmissibilidade da Síndrome. 

3.2. Os viciados em drogas injetadas intravenosamente devem ser orientados para a 
interrupção desta prática ou, no mínimo, para a utilização de material descartável de 
uso exclusivo e individual. 

3.3. A Prevenção da aids transfusional deve ser enfocada sob diversos aspectos: 

Orientação ao doador de sangue, submetendo-se previamente à leitura de material 
explicativo sobre itens que impedem a doação de sangue, incluindo dados sobre 
aids. 
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Item anterior deve ser seguido de todos os procedimentos habituais, prévios à 
doação de sangue (anamnese, exame clínico e hematimétrico). 

Após a realização de exames sorológicos para detecção de lues, doença de Chagas 
e hepatite, as unidades positivas devem ser desprezadas. 

No tratamento do hemofílico devem ser utilizados os crioprecipitados preparados a 
partir de unidades individuais de sangue coletado. Os concentrados de fator VIII ou 
IX, industrializados ou oficinais só devem ser utilizados, após tratamento pelo calor 
ou por métodos químicos que inviabilizem a sua infectividade, proibindo-se gradual e 
rapidamente a utilização daqueles não tratados (pelo seu maior risco potencial de 
transmitir aids). 

Visando a autosuficiência do País em hemo-derivados, há que se incentivar as 
indústrias nacionais a produzirem produtos tratados, visando à eliminação do risco 
de transmissão da aids. 

Considerando que a aids é um problema recente, sobretudo no âmbito da 
Hemoterapia, inexistindo portanto normas sanitárias federais a respeito, devem-se 
estabelecer, no Ministério da Saúde, mecanismos para que se procedam a tais 
medidas. 

Deve-se incluir na tabela de procedimentos do Inamps os concentrados de fator VIII 
e IX tratados. 

3.4. A prevenção junto ao pessoal da área de saúde deve ser realizada pelas normas 
de precaução no manejo de sangue, fluídos, secreções e excreções. 

O pessoal da área de saúde deve estar ciente de que não há nenhuma evidência de 
contágio pelos contatos puramente sociais e ocupacionais, bem como pelo ar, da 
comida ou objetos. Estudos realizados com países com maior experiência com o 
agravo revelam que sua ocorrência entre profissionais de saúde é praticamente nula. 

A necessidade de se observar precauções apropriadas para prevenir a disseminação 
da doença deve ser contrabalançada pela necessidade de assegurar ao paciente 
discriminação sobre seu estado. 

As medidas a serem tomadas devem ser semelhantes às recomendadas para 
prevenção de hepatite B, ou seja: 

As pessoas que têm contato com sangue, tecido, secreções, excreções ou objetos e 
superfícies potencialmente por eles contaminados devem usar luvas e, em seguida, 
lavar bem as mãos com água e sabão. Antes de entrar e sair do quarto de um 
paciente com aids, ou suspeita de aids, a lavagem das mãos é indispensável. As 
amostras destes pacientes devem ter rótulos especiais de identificação, sem 
mencionar especificamente a doença, e devem ser transportados em sacos plásticos 
ou em outro recipiente fechado. As superfícies contaminadas com sangue ou 
secreções devem ser desinfetadas imediatamente com diluição 1:10 de solução de 
hipoclorito de sódio a 5% ou álcool a 25%. 

As pessoas que têm contato direto com o sangue, secreções ou excreções desses 
pacientes, devem usar aventais. 

Não é necessário o uso rotineiro de máscaras para os pacientes com aids, a não ser 
aqueles que têm tosse, e só quando deixam o quarto. Os funcionários e visitas, que 
têm contato direto com pacientes com tosse, devem também usar máscaras. 

Seringas e agulhas devem ser colocadas em recipientes rígidos, não passíveis de 
perfuração. Sempre que possível deve ser usado material descartável. 
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A descontaminação de equipamentos clínico-cirúrgico deve ser feita com as mesmas 
técnicas de esterilização recomendada para pacientes com hepatite B. 

III - MEDIDAS OPERACIONAIS 

O controle da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida no Brasil se fará por meio da 
execução das seguintes medidas operacionais: 

1. Coordenação e Execução 

A Divisão Nacional de Dermatologia Sanitária da Secretaria Nacional e Programas 
Especiais de Saúde, coordenará as ações de controle da sida ou aids, com as 
seguintes atribuições: 

a) Consolidação do mecanismo de obtenção, análise e difusão das informações 
técnicas, particularmente, as epidemiológicas; 

b) Fomento ao desenvolvimento de ciência e tecnologia e de recursos humanos para 
a área; 

c) Produção de materiais educativos e normativos; 

d) Apoio de recursos técnicos humanos e logísticos ao nível executor; 

e) Definição, conjuntamente com as Secretarias de Estado de Saúde das instituições 
de saúde que darão suporte regional ao programa; 

f) Definição das instituições públicas que atuarão como centros de referência para o 
programa. 

De igual forma, o nível executor será assumido pelas Secretarias do Estado de 
Saúde, por uma estratégia gradual que contemple prioritariamente, as áreas 
metropolitanas das Unidades Federadas que já contam com casos notificados da 
moléstia. 

2. Acompanhamento do Problema 

2.1. A Notificação dos casos será realizada diretamente das Secretarias Estaduais 
de Saúde ao órgão coordenador nacional (DNDS/MS). Cabe-lhes nas diversas UFS, 
coletar os dados em todas as fontes sob a sua jurisdição. A informação deverá ser 
remetida até o quinto dia útil do mês seguinte ao que corresponde a informação. Em 
termos de notificação, deverão incluir-se os seguintes itens: iniciais do nome, idade, 
sexo, município de residência e enquadramento do caso (suspeito ou confirmado). 
Ademais, se recomenda a elaboração de uma ficha de investigação epidemiológica, 
da qual deverá ser anexada uma cópia à informação mensal de cada caso 
confirmado. Recomenda-se também que, em nível de Secretarias Estaduais, 
estabeleçam-se os mecanismos adequados para a obtenção de dados necessários. 

Podem se incluir: 

a) Caracterização de um órgão coordenador responsável, em nível da Secretaria de 
Saúde; 

b) Solicitação da notificação telefônica imediata de todo caso suspeito ou 
confirmado; 

c) Procura de notificações de casos novos nos centros geradores de dados. 

O Ministério da Saúde remeterá, com periodicidade trimestral, um relatório acerca da 
evolução e da situação epidemiológica da doença no País. 
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Esta informação será difundida para as instituições oficiais de saúde do País e 
seletivamente, à instituições privadas e para os órgãos internacionais de saúde. 

2.2. Todo óbito em cujo atestado médico constar (parte IV da Declaração de Óbito) 
um dos diagnósticos a seguir relacionados deverá ser informado, pelo setor da 
Secretaria que manipule inicialmente dados de mortalidade, ao setor que coordena 
as ações referentes a sida ou aids, para as seguintes medidas: 

a) Verificar se o caso era conhecido, investigando-o se for o caso; 

b) Confirmação (ou alteração) do(s) diagnóstico(s) definitivo(s). 

Da mesma forma, o setor que coordena as ações referentes a sida ou aids deverá 
informar ao setor de mortalidade todo o óbito por esta Síndrome que for conhecido, 
para que seja identificada a respectiva declaração de óbito (DO), para as seguintes 
medidas: 

a) Verificar o preenchimento da DO, complementando-o se for o caso; 

b) Verificar o(s) diagnóstico(s), corrigindo-o(s), se for o caso; 

Relação de diagnósticos ou termos que devem ser considerados: 

a) Pneumonia por Pneumocystis carinii; 

b) Toxoplasmose provocando pneumonia ou infecção do sistema nervoso central; 

c) Esofagite por cândida; 

d) Pneumonia por cândida; 

e) Criptococose pulmonar, do sistema nervoso central ou disseminada; 

f) Aspergilosse pulmonar; 

g) Micobacterioses atípicas; 

h) Tuberculose disseminada; 

i) Infecções por citomegalovirus; 

j) Infecções prolongadas ou disseminada por herpes simples; 

l) Varicela em adultos; 

m) Sarcoma de Kaposi; 

n) Linfoma limitado ao cérebro; 

o) Linfoma de Burkit; 

p) Sida; 

q) Aids; 

r) Imunodeficiência; 
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s) Deficiência imunitária; 

t) Deficiência de imunidade celular; 

u) Infecção oportunista. 

3. Difusão da Informação 

3.1. Educação técnica continuada 

Os Serviços de Saúde implementarão medidas de educação continuada destinadas 
aos profissionais que atendem diretamente à população, nos diversos níveis de 
atuação. Nesse sentido o Ministério da Saúde acionará, para o seu enfrentamento, o 
envolvimento de todas as estruturas governamentais, e no aspecto educativo, a 
articulação interrinstitucional MS/MEC é imperiosa. 

3.2. Educação Sanitária 

Os serviços de Saúde aplicarão, de modo amplo e permanente, medidas de 
Educação Sanitária aos grupos de riscos da SIDA ou AIDS (Síndrome de 
Imunodeficiência Adquirida), de acordo com os seguintes princípios técnicos, 
respectivamente, para com: 

a) Aspectos: 

1. Restringir a atividade sexual a um único parceiro; 

2. Evitar a doação de sangue; 

3. Procurar os serviços de saúde em caso de suspeita da doença. 

b) Os comunicantes: 

1. Restringir a atividade sexual a um único parceiro; 

2. Evitar a doação de sangue; 

3. Procurar os serviços de saúde em caso de suspeita da doença. 

c) Os homossexuais: 

1. Restringir a atividade sexual a um único parceiro; 

2. Evitar a doação de sangue; 

3. Procurar os serviços de saúde em caso de suspeita da doença. 

d) Os tóxico-dependentes: 

1. Abandonar o uso de drogas; 

2. Utilizar, ao menos, seringas exclusivas ou descartáveis; 

3. Evitar a doação de sangue; 

4. Procurar os serviços de saúde em caso de suspeita da doença. 

c) Os hemofílicos ou politransfundidos: 
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1. Utilizar crioprecipitados artesanais ou concentrados industriais ou oficinais 
tratados; 

2. Procurar os serviços de saúde em caso de suspeita da doença. 

§ 1o - Os casos suspeitos ou confirmados serão submetidos a investigação 
epidemiológica, clínica, laboratorial e educação sanitária. 

§ 2o - Os comunicantes serão submetidos a investigação epidemiológica, clínica e 
educação sanitária. 

§ 3o - Os indivíduos pertencentes aos grupos em risco serão submetidos apenas à 
educação sanitária. 

§ 4o - Segundo o grupo em risco da Síndrome, deve-se considerar a sida ou aids, 
sob os seguintes aspectos epidemiológicos. 

a) doença sexualmente transmissíveis; 

b) doença transmitida por agulhas e seringas contaminadas, utilizadas em injeção 
intravenosa de drogas por tóxico-dependentes; 

c) doença transmitida através de transfusão de sangue, componentes e derivados; 

d) risco limitado para o pessoal da área de saúde. 

Art. 5o - Estabelecer que as linhas básicas para operacionalização das ações de 
investigação e controle da Síndrome, constam do Anexo. 

Art. 6o - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

CARLOS CORRÊA DE MENEZES SANT'ANNA 

(Pub. DOU em 6/5/85) 

PORTARIA No 01 DGS/RES, DE 24 DE ABRIL DE 1989 

normas técnicas sobre prevenção da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida 
no âmbito do exército (nt prev - sida) 

TÍTULO I 

GENERALIDADES 

CAPÍTULO I 

Da Legislação 

Art. 1o - Constitui legislação básica para elaboração destas Normas: 

1) Manual de Condutas Clínicas - Sida/Aids - 1988, do Ministério da Saúde; 

2) Instruções Reguladoras das Atividades de Perícias Médicas Relacionadas com a 
Síndrome de Imunodeficiência Adquirida do Âmbito do Ministério do Exército - IR 70-
14 - (Port. no 12-DGS, de 25 jan. 89): 
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3) Normas Gerais de Procedimento para Coleta, Doação e Uso de Sangue, 
Componentes e Hemoderivados no âmbito do Exército - ( Port. no 18-DGS, de 31 de 
maio 88); 

4) Normas Técnicas Sobre as Atividades Hemoterápicas o Âmbito do Exército (Port. 
34-DGS, de 12 out. 88). 

CAPÍTULO II 

Da Finalidade 

Art. 2o - Estas Normas têm como finalidade unificar, particularizar, padronizar e 
simplificar todos os aspectos técnicos concernentes à prevenção da Síndrome de 
Imunodeficiência Adquirida (SIDA / AIDS) visando ao seu controle no âmbito do 
Ministério do Exército. 

CAPÍTULO III 

Dos Objetivos

Art. 3o - São objetivos das presentes Normas: 

1) controlar de forma eficaz o potencial de transmissibilidade do agente causador da 
sida/aids;
2) evitar a transmissão de agentes patogênicos oportunistas; 

3) controlar de forma eficaz o alastramento da aids para outros grupos da população 
e para profissionais da área de saúde envolvidos no atendimento dos portadores da 
sida/aids. 

CAPÍTULO IV 

Dos aspectos Básicos 

Art. 4o - Entende-se como sida/aids aquela causada por um retrovírus, o 
"Lymphadenopathy Vírus (LAV)" ou "Human T Cell Lymphotropic Vírus (HTLV - III)", 
isolado em 1984, na França e EUA, respectivamente, que se caracteriza pela 
diminuição da imunidade, mediada por células, em pessoas anteriormente sadias, o 
que as torna vulneráveis a infeções graves produzidas por germes oportunistas e/ou 
a neoplasias. 

Parágrafo único. O vírus HIV (LAV/HTLV - III) pode ser isolado da amostra de 
sangue periférico, medula óssea, linfonodos, cérebro, plasma, saliva, sémen, 
lágrima, urina, líquido aminióticos, secreções cervicais, e lavado de fluido bronco-
alveolar de portadores da sida/aids, de portadores de Síndrome de Linfadenopatia 
Crônica (SLC), de portadores da "Aids Related Complex" (ARC) e de portadores 
assintomáticos. 

Art. 5o - O vírus HIV pode ser inativado:
1) pelo glutaraldeído a 1%, por 5 minutos; 

2) pelo hipoclorito de sódio a 0,5%, por 5 minutos; 

3) pelo etanol (álcool) a 25%, por 5 minutos; 

4) pelo calor a 56oC, por 30 minutos; 

5) pela água oxigenada (H2 O2) a 0,3%, por 15 minutos;
6) por agentes químicos, tais como fenol a 5%, paraformaldeído a 0,5%, "extremos 
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de pH" e alguns detergentes por, aproximadamente, 15 minutos. 

Art. 6o - O vírus não é inativado; 

1) por irradiação gama (2.105 rad); 

2) por irradiação ultravioleta (5.103 J/m²). 

Art. 7o - É de real importância a adoção dos procedimentos de limpeza, desinfecção 
e esterilização no cuidado do elemento com infeção pelo vírus HIV. Daí a relevância 
da adoção dos procedimentos apresentados a seguir: 

1) Limpeza e desinfecção concorrente terminal de superfícies (pisos, paredes, 
bancadas, móveis e equipamentos), sendo adequado o uso de solução aquosa de 
hipoclorito de sódio a 1% (10.000 ppm de cloro ativo), estabilizada com cloreto de 
sódio ou hidróxido de sódio, com pH entre 11,0 e 1,5, durante 5 minutos.
2) Esterilização de artigos críticos e semicríticos: 

a) utilizar, sempre que possível, a estufa e a auto clave a uma temperatura superior a 
60oC, por 30 minutos; 

b) imergir o instrumental em hipoclorito de sódio a 1%, por 30 minutos. Lembrar que 
este procedimento tem ação corrosiva sobre metais; 

c) usar óxido de etileno, segundo as recomendações da Comissão de Controle de 
Infecção Hospitalar. 

3) Desinfecção de artigos semicríticos (endoscópios, equipamentos de assistência 
respiratória etc), na qual os seguintes procedimentos são recomendáveis: 

a) uso de H2 O2 a 0,3%, por 15 minutos; 

b) Imersão em solução aquosa de glutaraldeído a 2% ou 3% durante 60 minutos; 

c) lavagem com água destilada e secagem com gaze estéril. 

Art. 8o - O pessoal que trabalha com materiais contaminados e realiza 
procedimentos de limpeza, desinfecção, esterilização e manipulação de germicidas 
deve usar luvas durante todas as etapas desses respectivos procedimentos e, após 
os mesmo, lavar as mãos cuidadosamente com água e sabão. 

Art. 9o - Os procedimentos de assepsia e anti-sepsia são os seguintes: 

1) Lavagem e anti-sepsia das mãos, inicialmente com água e sabão e logo após 
imergí-las em solução de álcool iodado a 1%, por no mínimo 30 segundos. Indicando 
antes e após qualquer cuidado e efetuado em portadores de sida/aids; 

2) na assepsia da pele para realização de punções, biópsias, curativos etc, usar 
solução de polivinipirrolidona - iodo (PVF-I) a 1% de iodo livre, clorexidina a 4% ou 
hexaclorofeno a 3% com fricção, por no mínimo 3 minutos. 

Art. 10 - Os conhecimentos atuais sobre sida/aids e, em particular, sobre seu agente 
etiológico (Vírus HIV) devem ser considerados incompletos e, portanto, a 
normalização de procedimentos está sujeita a constantes revisões, na medida em 
que novos dados forem sendo conhecidos. 

TÍTULO II 

DOS ANTICORPOS ANTI - HIV 
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CAPÍTULO I 

Da Pesquisa de Anticorpos 

Art. 11 - A pesquisa de anticorpos anti-HIV deverá ser feita nas seguintes pessoas: 

1) comunicantes sexuais de portadores de sida/aids (doente); 

2) pessoas que compartilham agulhas com indivíduos infectados com o vírus 
(portador assintomático); 

3) parceiros (as) sexuais de indivíduos com teste sorológico positivo (portador 
assintomático); 

4) crianças nascidas de mães soropositivas (portador assintomático); 

5) indivíduos com suspeita clínica da sida/aids. 

Parágrafo único - com relação aos resultados, deve-se atentar para o fato de que os 
teste sorológicos não são totalmente sensíveis existindo um percentual reduzido de 
resultados falso-positivos e falso-negativos. 

Art. 12 - Um teste sorológico com resultados positivos obtido pela técnica Western 
Blot, em caráter de confirmação e após cumprido o fluxograma (Anexo A), significa 
que: 

1) O sangue testado demonstrou anticorpos para o vírus da sida/aids; 

2) O indivíduo foi infectado pelo vírus e seu organismo produziu anticorpos; 

3) há grande possibilidade de que os indivíduos com anticorpos tenham o vírus ativo 
em seu organismo e, por isso, devem ser considerados capazes de transmiti-lo; 

4) O indivíduo deverá proteger-se de infecções futuras, pois os estudos 
epidemiológicos indicam que pessoas que tenham repetidas inoculações (repetidos 
contatos com vírus), apresentam maiores possibilidades de evoluir para um quadro 
clínico de portador da sida/aids; 

5) O indivíduo deverá evitar o uso de drogas e bebidas alcoólicas, e o desgaste físico 
exagerado, procedimento que provocam queda da resistência do organismo;
6) O indivíduo deverá manter uma alimentação compatível para o seu caso. 

Art. 13 - Um teste sorológico com resultado positivo não significa: 

1) que o indivíduo seja portador de sida/aids, de ARC ou de SLC; 

2) que o indivíduo terá sida/aids ou ARC, ou SLC ( o prognóstico de um indivíduo 
infectado é desconhecido a longo prazo). Estudos realizados demonstram que 
alguns indivíduos permanecerão apenas infectados (portador assintomático), sem 
evoluírem para um quadro clínico de portador da sida/aids; 

3) que o indivíduo seja imune à sida/aids. 

Art. 14 - Um teste sorológico com resultado negativo significa que nenhum anticorpo 
contra o vírus da sida/aids foi encontrado no sangue do indivíduo, no momento. Para 
isso, existem três possíveis explicações: 

1) o indivíduo não teve contato com o vírus; 
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2) o indivíduo teve contato com vírus, mas não foi infectado; 

3) o indivíduo foi infectado, porém ainda não produziu anticorpos. 

Art. 15 - Ao ser interpretado um resultado negativo deverá ser levado em conta que a 
maioria das pessoas produz anticorpos entre duas e oito semanas após o contágio; 
algumas pessoas produzirão anticorpos somente 6 meses após o contágio; um 
pequeno número jamais produzirá anticorpos, mesmo infectado. 

Art. 16 - O resultado negativo não deve ser interpretado como sendo de pessoa 
imune ao vírus HIV. 

CAPÍTULO II 

Das Recomendações às Pessoas com Teste Anti-HIV Positivo 

Art. 17 - A todas as pessoas com teste anti-HIV positivo devem ser dadas as 
seguintes recomendações quanto aos seus futuros procedimentos: 

1) submeter-se a uma avaliação médica periodicamente de seis em seis meses, 
assim como a um seguimento para detectar, precocemente, sinais e/ou sintomas da 
doença; 

2) não doar sangue, plasma, esperma, leite ou órgãos; 

3) informar ao seu médico e/ou dentista antes de qualquer procedimento cirúrgico ou 
odontológico, que é portador de teste anti-HIV positivo; 

4) evitar a gravidez, pelo risco da transmissão ao feto; 

5) realizar exame clínico e sorológico nos filhos, em todos os parceiros sexuais e nos 
indivíduos que compartilham agulhas. 

Art. 18 - Para diminuir o risco de contaminar outras pessoas, devem ser dadas aos 
indivíduos com sorologia positiva, recomendações como: 

1) usar preservativos de borracha em todas as relações sexuais; 

2) evitar o sexo orogenital e anal; 

3) evitar a multiplicidade de parceiros sexuais; 

4) usar agulhas e seringas descartáveis e individuais; 

5) usar individualmente escovas de dentes e aparelhos de barbear, em virtude de 
risco de contaminação com sangue. 

CAPÍTULO III 

Da Sorologia para SIDA/AIDS 

Art. 19 - O teste imunoenzimático de "Enzyme-Linked Immusorbent Assay" (ELISA) é 
o mais amplamente empregado, em geral realizado como triagem. Testes 
alternativos, confirmatórios, são os de imunofluorescência ou de 
enzimoimunoeletrotransferência (Western Blot). 

Art. 20 - Para operacionalizar a realização dos testes sorológicos para detecção de 
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anticorpos anti-HIV, devem ser cumpridos procedimentos a seguir catalogados. 

1) Triagem de doadores de sangue e inquéritos epidemiológicos: 

a) se a sorologia pela técnica ELISA for positiva, deverá ser repetida na mesma 
amostra de sangue; 

b) se a segunda sorologia pela técnica ELISA, for positiva deverá ser confirmada 
pelo teste Western Blot; 

c) se a sorologia pelo teste Western Blot for positiva, o doador deve ser chamado 
para colheita de nova amostra de sangue para repetição desses testes; 

d) se o resultado for confirmado, o doador deve ser chamado para aconselhamento e 
encaminhamento a um médico especializado para acompanhamento. 

2) Nos casos de indivíduos com suspeita clínica de sida/aids, o sangue deve ser 
colhido e tratado como em 1-a anterior 

3) Todo e qualquer indivíduo que apresentar sorologia positiva deverá ser informado 
do resultado e imediatamente encaminhado para orientação e investigação clínica. 

4) Por segurança, o soro deve ser inativado a 56°C, por 30 minutos, antes de serem 
realizadas as provas. Caso contrário, poder-se-á obter uma resultado falso-positivo, 
dependendo de tipo de Kit comercial usado. 

TÍTULO III 

DA SEGURANÇA E DOS PROCEDIMENTOS 

CAPÍTULO I 

Das Normas Universais de Biossegurança 

Art. 21 - As Normas Universais de Biossegurança são recomendações que visam à 
proteção contra a transmissão do vírus e baseiam-se no fato de que todo sangue e 
toda secreção, excluindo-se suor, saliva e lágrima, são potencialmente infectantes.

Art. 22 - São vias de entrada para vírus HIV, no ambiente hospitalar de trabalho, as 
que se seguem: 

1) pele, por arranhões, cortes, abrasões, dermatites, e outras lesões; 

2) mucosas dos olhos, nariz, boca, trato respiratório, e outras mucosas; 

3) soluções de continuidade da pele causadas por instrumentos perfurocortantes, 
tais como agulhas, vidro quebrado, e outros materiais perfurocortantes; 

4) no setor industrial, células infectadas e/ou líquidos contendo o vírus. 

Art. 23 - Constituem recomendações básicas as que se seguem: 

1) aderir rigorosamente às práticas e técnicas de Biossegurança, acreditando que, 
por intermédio delas, promove-se a segurança contra a contaminação no ambiente 
de trabalho; 

2) garantir que os profissionais de saúde sejam proficientes nas técnicas de 
manuseio de material potencialmente contaminante, por treinamento em serviço; 
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3) monitorar as práticas de trabalho, com fiscalização rigorosa; 

4) reforçar continuamente as práticas de segurança; 

5) estabelecer programa sorológico de vigilância médica em todos os profissionais 
de saúde da Instituição. 

6) revalidar a integridade do processo de vigilância; 

7) Validar a eficácia dos métodos de descontaminação usadas com avaliação 
contínua da sua eficiência;
8) patrocinar e conduzir iniciativas de treinamento em biossegurança, por cursos, 
palestras e seminários. 

CAPÍTULO II 

Dos Profissionais de Saúde 

Art. 24 - O profissional de saúde, ao entrar em contato com o portador da sida/aids 
e/ou portador assintomático da sida/aids, deve adotar as medidas protetoras a seguir 
discriminadas: 

1) maca de exame recoberta com lençol descartável; 

2) utilizar luvas descartáveis todas as vezes em que houver a possibilidade de 
contato com sangue, tecido, secreções corporais ou excreções e/ou qualquer 
superfície ou material contaminado; 

3) após o contato e após a remoção das luvas, realizar a lavagem das mãos com 
água e sabão. As luvas devem ser encaminhadas em sacos especiais, rotulados 
como material contaminado, para limpeza, desinfecção e esterilização; 

4) a lavagem das mãos com água e sabão deve ser efetuada antes e depois do 
atendimento ao paciente, secando-se as mãos com papel-toalha; 

5) utilizar avental toda vez que houver a possibilidade de contato com sangue, 
produtos sangüíneos e/o secreções que possam acidentalmente contaminar as 
vestes do profissional de saúde; 

6) utilizar máscara quando do atendimento do paciente com tosse. Esse paciente 
deve ser orientado para, quando tossir, usar um lenço de tecido ou de papel, até que 
seja examinada origem da tosse; 

7) o uso de óculos protetores é recomendado quando houver a possibilidade de 
contato com sangue, produto sangüíneo ou secreções que possam acidentalmente 
atingir a boca do profissional de saúde (broncoscopia, endoscopia, procedimento 
odontológicos); 

8) as agulhas e seringas devem ser acondicionadas em recipientes de paredes 
duras. As agulhas descartáveis não devem ser repostas em suas respectivas 
bainhas protetoras, a fim de evitar acidentes (punção acidental do dedo); 

9) realizar desinfeção concorrente de superfícies, móveis e utensílios contaminados 
por sangue ou secreção, segundo procedimentos descritos no item 1) do art. 79; 

10) realizar a limpeza e a desinfeção terminal da unidade do paciente após a alta, 
óbito ou transferência 
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CAPÍTULO III 

Das Organizações Militares 

Art. 25 - Os militares e funcionários civis portadores assintomáticos permanecerão no 
exercício normal de suas atividades desde que não apresentem manifestações 
clínicas sida/aids. 

Parágrafo único. Caso apresentem qualquer patologia que necessite baixa, mesmo 
os não relacionadas com sida/aids, esta deverá ser efetivada em enfermaria 
hospitalar.

Art. 26 - Os militares e funcionários civis classificados como portadores 
assintomáticos deverão ser submetidos à revista sanitária periódica mensal para 
detecção precoce de sinais clínicos. 

Art. 27 - É obrigação do oficial médico da OM comunicar oficialmente os casos 
confirmados, de portadores assintomáticos oficial dentista do chefe imediato do 
elemento e ao comandante da OM. 

CAPÍTULO IV 

Dos Cuidados nas Organizações Militares de Saúde (OMS) 

Art. 28 - Em área hospitalar rigorosas precauções devem ser adotadas na 
assistência médica a portadores de sida/aids, portadores assintomáticos e indivíduos 
pertencentes a grupos de risco que apresentem sinais de sintomas (indivíduos com 
suspeita clínica) que possam sugerir sida/aids (liníadenopatia generalizada, perda de 
peso e febre não explicadas e prolongadas). 

Art. 29 - As precauções prescritas no artigo anterior são as que se seguem 

1) Cuidado máximo no manuseio de agulhas, de material e de instrumentos 
contaminados com material infectante proveniente desses pacientes. 

2) A hospitalização de portadores de sida/aids deverá ser feita em quarto privativo, 
cuja porta deverá permanecer fechada, banheiro próprio com pia, mobiliário mínimo 
possível. Portadores que tenham as mesmas infecções oportunistas devidamente 
diagnosticadas poderão compartilhar o quarto, no máximo dois pacientes desde que 
não existam fatores contrários ou agravantes (alterações de comportamento, higiene 
precária, quadro neurológico grave, incontinência fecal, tuberculose pulmonar nas 
duas primeiras semanas de terapêutica anti-tuberculosa). 

3) Devem ser utilizadas luvas descartáveis toda vez que houver a possibilidade de 
contato com sangue, tecido, secreções corporais, excreções ou qualquer superfície 
ou material contaminado. 

4) Deve ser usado um avental impermeável toda vez que houver a possibilidade de 
contaminar a roupa com fluidos corpóreos, sangue, secreções ou excreções 
principalmente em Obstetrícia e Cirurgias.
5) Deve-se lavar as mãos após a remoção do avental e das luvas e antes de sair do 
quarto do doente. As mãos devem ser lavadas com cuidado e imediatamente, caso 
sejam contaminadas com sangue. Nesse caso, utilizar solução de álcool iodado a 
1%, após a lavagem com água e sabão. 

6) As máscaras não devem ser usadas rotineiramente, mas apenas nos casos em 
que o doente apresente tosse persistente, ou durante aspiração de paciente 
entubado. O doente com tosse persistente deve usar máscara quanto sair do quarto 
para a realização dos procedimentos diagnósticos e terapêuticos. 

7) Deve ser usada proteção para os olhos (óculos, goggles) em situações onde 
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existam probabilidades de contaminação dos olhos com sangue ou outros fluidos e 
secreções corpóreas (broncoscopia, endoscopia, cirurgia oral, entubação 
endotraqueal, procedimentos cirúrgicos). 

8) As amostras de sangue e outros materiais devem ser claramente identificadas 
com um aviso especial, por exemplo: "precauções com sangue" ou "precauções para 
aids" ou "material contaminado" ou "cuidado especial". Se a superfície da amostra 
estiver visivelmente contaminada, deverá ser limpa com desinfetante de solução 
aquosa de hipoclorito de sódio a 1%, conforme especificado no art. 7o. Para 
transporte, as amostras de sangue e outros materiais biológicos devem ser 
colocados em um saco resistente e impermeável. 

9) Qualquer sangue derramado deve ser imediatamente limpo com solução de 
hipoclorito de sódio, conforme especificada o art. 7o. 

10) Objetos contaminados com sangue devem ser colocados em sacos resistentes e 
impermeáveis, claramente identificados com avisos como "precauções com sangue", 
"precauções para aids", em rótulo de cor diferente ou outra forma de identificação. 
Objetos descartáveis devem ser eliminados conforme procedimento habitual em 
relação ao lixo infectante. Objetos não descartáveis devem ser reprocessados de 
acordo com as normas estabelecidas no hospital para artigos contaminados com 
vírus da hepatite B. Instrumentos com lentes devem ser esterilizados com óxido de 
etileno ou glutaraldeído a 2%, logo após seu uso em portadores de sida/aids, 
conforme os procedimentos de limpeza, desinfeção e esterilização inseridos no art. 
7o. 

11) As agulhas não devem ser entortadas ou reinseridas nos protetores 
(procedimento que propicia, mais freqüentemente, a ocorrência de acidentes), 
devendo ser descartadas em local apropriado, em recipientes resistentes e de 
paredes duras (por exemplo: latas vazias de mantimentos com tampas, obtidas junto 
ao serviço de nutrição; caixas de papelão duplamente reforçadas; caixa de isopor de 
parede espessa etc), a fim de evitar-se o risco da punção acidental dos dedos. 

12) As seringas e agulhas devem ser necessariamente descartáveis. Se possível, 
usar seringa e agulha em peça única, ou aquelas em que a agulha possa ser 
rosqueada à seringa para reduzir o risco de extravasamento. 

13) Os funcionários do hospital que tenham depressão imunitária ou estejam em 
período de gestação não devem ser colocadas em contato direto com os portadores 
de sida/aids, pelo risco de aquisição de infecção oportunistas. 

14) Em procedimentos cirúrgicos recomenda-se o uso de duas luvas e proteção para 
os olhos (óculos ou goggles).
15) Os tecidos, roupas e outros correlatos, que estejam sujos com material biológico, 
devem ser manipulados com a mínima agitação possível e acondicionados em saco 
plástico resistente claramente rotulado e encaminhado à lavanderia. Aí os tecidos 
devem ser submersos em solução aquosa de hipoclorito de sódio a 1%, por 30 
minutos, antes da lavagem com água a 95oC. Os plásticos devem ser desprezados 
juntamente com o lixo contaminado. 

16) os colchões e travesseiros devem ser revestidos com plástico e desinfetados 
com solução aquosa de hipoclorito de sódio a 1%. 

17) Os veículos de transporte (ambulância, cadeiras de rodas, macas) devem ter a 
superfície desinfetada com solução aquosa de hipoclorito de sódio a 1%, por 30 
minutos, ou solução de fenóis e sintéticos a 0,8%, por 30 minutos. 

18) A limpeza e a desinfecção concorrente e terminal devem ser feitas segundo os 
procedimentos recomendados no ítem 1) , art. 7o. 

19) Os equipamentos e artigos utilizados durante o tratamento do paciente, 
especialmente os de assistência ventilatória, deverão ser de uso exclusivo do 
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mesmo e, ao final do tratamento, deverão ser submetidos aos procedimento 
adequados de desinfeção ou esterilização. 

20) Em caso de contaminação resultantes de acidentes com agulha, material 
cortante, contatos com sangue ou secreções em mucosa ou ferida de pessoal 
hospitalar, deve-se lavar a área do acidente com solução de álcool iodado de 1% e 
comunicar o fato imediatamente, por escrito, à Comissão de Controle de Infeção 
Hospitalar. 

Art. 30 - Algumas infecções devem ocorrer concomitantemente à sida/aids, podendo 
exigir outras precauções que devem ser somadas às já especificadas. No quadro a 
seguir relacionadas as precauções extras que deverão ser adotadas em algumas 
das infecções mais freqüentes nos casos de sida/aids. 

(*)As formas mucocutâneas exigem precauções iguais às recomendadas para 
secreções e pele. 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

Do Atendimento Médico-Ambulatorial 

Art. 31 - Todas as medidas de precaução aplicadas para atendimento hospitalar de 
portadores da sida/aids devem ser adotadas em nível ambulatorial e em atendimento 
de emergência, não havendo necessidade real de áreas de exames separadas, 
devendo-as, entretanto, evitar o contato direto de portadores de sida/aids e 
quaisquer indivíduos severamente imunodeprimidos. 

Art. 32 - Portadores de sida/aids podem utilizar salas de espera e banheiros comuns 
e qualquer tipo de pacientes, desde que estes tenham hábitos condizentes de 
higienes e comportamento. 

CAPÍTULO VI 

Do Atendimento Odontológico 

Art. 33 - No atendimento odontológico é importante fazer-se uma pequena história 
clínica, incluindo questões sobre medicações, doença atual, doenças recorrentes, 
perda inexplicável de peso, linfadenopatia, febre inexplicável, astenia e diarréia 
persistente. 

Art. 34 - Quando houver suspeita clínica de sida/aids deve-se tomar as precauções a 
seguir, relacionadas e encaminhar o paciente para exame médico: 

1) O atendimento odontológico pode ser efetuado todas as vezes que haja 
necessidade, recomendando-se, entretanto, que os cuidados descritos nos art. 24, 
29 e 31, sejam observados com rigor. 

2) Deve ser usada proteção para os olhos (óculos, goggles) em situações onde 
existam probabilidades de contaminação dos olhos com sangue ou outros fluidos e 
excreções corpóreas. 
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3) Todo material resultante do atendimento odontológico (gaze, algodão, guardanapo 
etc), deverá ser descartado em saco de lixo específico para uso hospitalar, rotulado 
com a inscrição - "contaminado". 

4) Todo instrumental utilizado no atendimento deve ser esterilizado por método 
físico, após desinfecção e limpeza, seguindo-se os procedimentos descritos no art. 
7o. 

5) Toda superfície e/ou artigo (equipo, canetas de alta rotação, seringa água/ar, 
cuspideira etc.) contaminado com sangue ou secreção deve sofrer desinfecção, 
seguindo os procedimentos descritos no art. 7o. 

Parágrafo único. Os portadores da sida/aids hospitalizados ou não devem ser 
atendidos em gabinete odontológico separado exclusivamente para tal fim. 

CAPÍTULO VII 

Dos Cuidados em Laboratório 

Art. 35 - Os seguintes cuidados laboratoriais devem ser observados ao se lidar com 
amostras provenientes de portadores de sida/aids ou portadores assintomáticos: 

1) usar pipetas mecânicas e nunca pipetas com a boca; 

2) usar seringas e agulhas descartáveis e descartar as seringas e agulhas usadas, 
de acordo com o estipulado nos itens 11) e 12) do art. 29. 

3) usar avental ou uniforme quando manipular material potencialmente infectante, 
deixando-o, após o uso, em lugar apropriado para lavagem; os aventais de plástico 
devem ser usados quando houver uma maior possibilidade de contaminação; caso 
esta ocorra, encaminhar os aventais à lavanderia como o indicado para tecidos;
4) usar luvas para evitar o contato da pele com sangue, material contendo sangue, 
fluidos corpóreos, excreções e secreções, bem como superfícies, materiais e objetos 
a eles expostos; 

5) ao se manipular material potencialmente contaminado, deve-se fazer o mínimo de 
agitação possível e, na centrifugação de sangue e outros materiais, deve-se usar 
envoltório de segurança; 

6) as superfícies das bancadas de trabalho do laboratório devem ser desinfetada 
com solução aquosa de hipoclorito de sódio a 1%, quando da eventualidade de 
qualquer derramamento de material infectante; 

7) todo material usado no laboratório (vidraria, pipetas, tubos de ensaio etc.) deve 
ser descontaminado em autoclave, antes de ser reutilizado ou desprezado; 

8) todos os funcionários da área de laboratório devem lavar as mãos com solução de 
álcool iodado a 3%, após procedimento laboratorial e retirada do avental e antes de 
deixarem o recinto do trabalho; 

9) não se deve comer, beber ou fumar no laboratório. 

Art. 36 - Ao serem manipulados animais de laboratório, inoculados com tecido ou 
material infectante de portadores de sida/aids, devem ser tomadas as precauções 
que se seguem: 

1) o uso do avental, máscaras cirúrgicas e luvas é obrigatório. A proteção para os 
olhos (óculos ou goggles) é aconselhada para evitar o contato de mucosas, boca, 
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narina e olhos com material contaminado. Manipular jaulas e excretas com cuidado, 
evitando a formação de aerossóis. Esses cuidados devem ser adotados ao se entrar 
no biotério e ao se realizar necrópsias dos animais; 

2) cuidados extremos devem ser tomados na manipulação de instrumentos cortantes 
contaminados com sangue, tecidos ou fluidos corpóreos; 

3) as gaiolas dos animais devem ser preferencialmente autoclavadas antes de serem 
limpas e lavadas; 

4) se possível, deve-se usar seringas e agulhas em peça única, ou então aquela em 
que a agulha possa ser rosqueada à seringa, para aspirar fluidos do animal, para 
assegurar que os fluidos possam ser eliminados com segurança pela agulha. 

CAPÍTULO VIII 

Dos Cuidados nos Serviços de Anatomia Patológica e Necrotério

Art. 37 - Nos procedimentos de patologia clínica devem ser seguidas as 
recomendações gerais já prescritas nos artigos 23, 24, 29 e 35, no que for aplicável, 
além dos cuidados pessoais e com o material biológico. 

Art. 38 - Os profissionais do serviço de anatomia patológica e necrotério, ao 
manipularem cadáveres ou material infectado ou suspeito de infecção por sida/aids, 
deverão usar avental e luvas se houver contato direto com sangue, secreções, 
excreções ou outros materiais biológicos, ou objetos e superfícies que possam estar 
contaminados pelos mesmos. Nunca se deve pipetar com a boca, sendo 
recomendável o uso de pipetagem mecânica de todos os líquidos. 

Art. 39 - Todo material biológico submetido a exames de patologia clínica deverá ser 
etiquetado como "contaminado". 

Art. 40 - As pessoas falecidas com sida/aids ou com suspeitas clínicas de sida/aids, 
devem ser claramente identificadas e a identificação deve permanecer junto ao 
corpo. 

Art. 41 - Todo pessoal envolvido nos procedimentos post-mortem deve usar duas 
luvas, máscara, proteção para os olhos, avental, avental à prova d'água e botas 
plásticas. As superfícies contaminadas devem ser desinfetadas e o instrumental 
esterilizado segundo os procedimentos descritos no art. 7o. 

Art. 42 - Como parte dos cuidados post-mortem há necessidade de notificação 
administrativa dizendo que o cadáver pode oferecer risco de transmissão do vírus 
HIV. Como decorrência, devem ser tomadas precauções apropriadas em relação aos 
líquidos corporais do cadáver, de modo a impedir a exposição percutânea ou de 
mucosa das pessoas participantes do velório. 

Art. 43 - Ao realizar uma autopsia o profissional deverá tomar todos os cuidados 
recomendáveis para evitar a inoculação parenteral ou mucosa, para isso deverá usar 
luvas duplas, cobertura protetora para os olhos, máscaras, gorros, e aventais 
apropriados, avental à prova d'água e cobertura para os sapatos. 

Art. 44 - Após o trabalho, deve-se descontaminar a mesa de autópsia com solução 
aquosa de hipoclorito de sódio a 1%, com tempo de exposição de 30 minutos. 

Art. 45 - Todos os materiais contaminados devem ser colocados em autoclave por 1 
hora, a 1209°C, antes de serem lavados. 

Art. 46 - Os artigos que não possam ser autoclavados devem ser desinfetados, 
segundo os procedimentos recomendados no art. 7o. 
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Art. 47 - As amostras de tecido devem ser fixadas em formol a 10%, antes de serem 
cortadas para exame histológico, durante, pelo menos, 48 horas. 

Art. 48 - A execução da autópsia é idêntica a qualquer outra, recomendando-se 
manobras lentas e cuidadosas, para evitar acidentes. Outra recomendação é serrar o 
crânio ou outros ossos com serra manual, ao invés de serra elétrica, visando a evitar 
gotículas de sangue no ambiente. 

Art. 49 - O cérebro retirado deve ser colocado por inteiro em uma cuba com formol a 
10%, para fixação, pelo período de 30 dias, no mínimo, quando então será cortado, 
examinado e extraídas as amostras para exame histológico. Os demais órgãos são 
examinados normalmente, extraindo-se amostras significativas de cada um, para 
exame histológico, mesmo quando aparentemente normais. As amostras deverão 
ser colocadas em formol a 10%, durante, pelo menos, 48 horas, para fixação. 

Art. 50 - Durante a execução da autópsia pode-se colher sangue, secreção, material 
necrótico, pus ou mesmo fragmentos para cultura ou pesquisa de vírus. Para tal, 
deve-se ter em mãos frascos esterilizados, seringas, agulhas e bico de Bunsen. O 
material recolhido deve ser encaminhado a laboratório competente, após contato 
prévio para saber se ele está apto a receber tal material. 

Art. 51 - Os frascos devem ser identificados e rotulados em local visível, com a 
recomendação: "Cuidado: Aids". 

Art. 52 - O cadáver autopsiado ou não, após ter sido limpo e vestido, deve ser 
colocado em um caixão lacrado, com visor. Para isso deve-se usar luvas para evitar 
contato da pele com sangue, material contendo sangue, fluidos corpóreos, excreções 
e secreções, assim como superfícies, materiais e objetos a eles expostos. 

TÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

CAPÍTULO I 

Dos Centros Nacionais de Referência 

Art. 53 - São considerados atualmente Centros Nacionais de Referência pelo 
Ministério da Saúde, responsáveis pela cobertura das áreas a seguir discriminadas, 
para fins de confirmação diagnóstica. 

1) Instituto Adolfo Luts - SÃO PAULO - SP 

Área de cobertura: SÃO PAULO - PARANÁ - SANTA CATARINA - RIO GRANDE DO 
SUL e ESPÍRITO SANTO. 

2) Fundação Instituto Oswaldo Cruz - RIO DE JANEIRO - RJ 

Área de cobertura: demais unidades federadas. 

CAPÍTULO II 

Das Prescrições Diversas 

Art. 54 - Na proporção do desenvolvimento das técnicas, processos e procedimentos 
referentes à sida/aids, o Departamento-Geral de Serviços baixará Normas 
Complementares. 

Art. 55 - Devido a falta de comprovação científica sobre a transmissão da sida/aids 
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pelo contato casual, a recusa do atendimento a pacientes portadores de aids não é 
justificável. Os cuidados e precauções existem ser seguidos e, até o presente 
momento, têm comprovado uma excelente proteção ao profissional. 

Art. 56 - Os indivíduos enquadrados nas presentes Normas não devem sofrer 
qualquer tipo de discriminação. 

Art. 57 - Os aspectos técnicos omitidos referentes às presentes Normas serão 
apreciadas pelo Departamento-Geral de Serviços, ouvida a Diretoria de Saúde. 

PORTARIA No 21, DE 21 DE MARÇO DE 19952 

O Secretário de Assistência à Saúde, no uso de suas atribuições, considerando a 
necessidade de orientar e organizar o acesso e a distribuição dos medicamentos 
para aids, conforme estudos apresentados pelo Programa Nacional de Doença 
Sexualmente Transmissíveis/Aids, desta Secretaria, resolve: 

I - Indicação do Uso de Medicamentos:
a) tem indicação e acesso gratuito ao medicamento AZT os pacientes HIV+ com 
ARC grave (complexo relacionado à aids) com febre prolongada, linfoadenopatia 
generalizada, emagrecimento rápido, diarréia persistente afastadas outras causas, 
monilíase oral e/ou CD4 <200 mm3 pela citometria de fluxo. 

b) tem indicação e acesso gratuito ao medicamento AZT, pacientes HIV+ com 
infecção oportunística relacionada à aids. 

c) tem indicação e acesso gratuito ao AZT pediátrico, criança HIV+ da classe P2 e 
P1b com CD4 (células/mm3 por citometria de fluxo). 

2 Republicada por ter saído com incorreção, do original, no D.O. de 23/03/95. 

d) tem indicação e acesso gratuito ao uso de Didanosina pacientes com intolerância 
ao uso de AZT. 

e) tem indicação à associação AZT + DDI pacientes com aids que apresentam 
falência terapêutica ao AZT quando apresentarem nova infecção oportunista na 
vigência de uso do AZT. 

f) tem indicação ao uso do Ganciclovir pacientes com aids que apresentam retinite 
por CMV comprovada por laudo oftalmológico, úlceras esofágicas, gástricas ou 
intestinais, pneumonites com identificação viral através da biópsia do material ou 
heuropatia periférica. 

g) tem indicação ao uso do Fluconazol pacientes aids em terapia de manutenção de 
meningite por Criptococos. 

h) tem indicação ao uso de Pentamidina e/ou inalação em pacientes HIV+, com CD4 
< 200mm3 por citometria de fluxo para profixia primária e secundária. 

II - Acesso aos Medicamentos: 

a) todos os pacientes em acompanhamento na rede pública capacitada terão acesso 
gratuito as medicações desde que sejam respeitadas as normas técnicas descritas. 

b) pacientes não acompanhados na rede pública, para terem acesso aos 
medicamentos, deverão ser avaliados pelas unidades públicas capacitadas, para que 
sejam respeitadas as indicações técnicas vigentes; 

c) as Coordenações Estaduais de aids, órgãos responsáveis pela redistribuição dos 
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medicamentos, deverão orientar e gerenciar as utilizações assim como os estoques 
nos Estados dos medicamentos para aids evitando assim disperdícios 
medicamentosos e indicação técnica não precisa. 

d) as Coordenações Estaduais deverão submeter mensalmente ao PNDST/AIDS, a 
informações de utilização e de estoque evitando a descontinuidade no repasse dos 
medicamentos para aids. 

 

 

 

 

e) são medicamentos de responsabilidade do nível federal para aids o AZT 100mg, 
AZT xarope, DDI 25 e 100mg, Ganciclovir, Pentamidina com inaladores, Aciclovir 
comprimidos, Anfotericina B e Fluconazol. 

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

EDUARDO LEVCOVITZ 

(Pub. DOU em 27/3/95) 

LEI No 9.313, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1996 

Portadores do HIV e doentes de aids - distribuição gratuita de medicamentos. 

O Presidente da República sancionou a Lei no 9.313, que assim dispõe: 

Art. 1o - Os portadores do HIV (vírus da imunodeficiência humana) e doentes de aids 
(Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) receberão, gratuitamente, do Sistema 
Único de Saúde, toda a medicação necessária a seu tratamento. 

§ 1o - O Poder Executivo, através do Ministério da Saúde, padronizará os 
medicamentos a serem utilizados em cada estágio evolutivo da infecção e da 
doença, com vistas em orientar a aquisição dos mesmos pelos gestores do Sistema 
Único de Saúde. 

§ 2o - A padronização de terapias deverá ser revista e republicada anualmente, ou 
sempre que se fizer necessário, para se adequar ao conhecimento científico 
atualizado e à disponibilidade de novos medicamentos no mercado. 

Art. 2o - As despesas decorrentes da implementação desta Lei serão financiadas 
com recursos do orçamento da Seguridade Social da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, conforme regulamento. 

Art. 3o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4o - Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 13 de novembro de 1996; 175o da Independência e 108o da República. 

Fernando Henrique Cardoso 

Presidente da República 
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(Pub. DOU em 14/11/96) 

PORTARIA No 874, DE 03 DE JULHO DE 1997 

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e tendo em vista 
o disposto nos § 1o e 2o do art. 1o da Lei no 9.313, publicada no DOU de 14/11/96; 

Considerando as conclusões a que chegou o Grupo de Trabalho constituído pela 
Portaria no 2.334/96 para viabilizar o cumprimento das disposições da referida Lei; 

Considerando a necessidade de oficializar e divulgar a orientação para o uso de 
medicamentos em portadores do HIV e doentes de aids, para todo o País, resolve: 

Art. 1o - Publicar na forma do anexo a esta portaria, o Guia de Condutas 
Terapêuticas em HIV/DST, paro orientar o cumprimento do disposto nos parágrafos 
1o e 2o da Lei 9.313, de 13 de novembro de 1996. 

Art. 2o - O Art. 2o da Lei no 9.313/96 será objeto de regulamentação a ser acordada 
com os gestores do SUS ficando o Ministério da Saúde responsável tão somente 
pelos medicamentos específicos para o tratamento de HIV/aids. 

Art. 3o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

CARLOS CESAR DE ALBUQUERQUE 

Ministro da Saúde 

ANEXO 

Guia de Condutas Terapêuticas em HIV/DST 

I - Consenso sobre Terapia Anti-Retroviral para Adultos e Adolescentes 
Infectados pelo HIV - 1997 

A. RECOMENDAÇÕES PARA O INÍCIO DA TERAPIA 

SITUAÇÃO CLÍNICA: Assintomático 

CONTAGEM DE CD4(Células/ mm3) Citometria de Fluxo : Contagem de CD4 não 
disponível 

CARGA VIRAL(Cópias/ml) : Carga viral não disponível 

INDICAÇÃO :Não tratar 

SITUAÇÃO CLÍNICA: Assintomático 

CONTAGEM DE CD4(Células/ mm3) Citometria de Fluxo : > 500 

CARGA VIRAL(Cópias/ml) : 1. > 30.000 

2. > 10.000 < 30.000 

3. < 10.000 

Carga viral não disponível 
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INDICAÇÃO : 1. Tratar 

2. Considerar tratameto 

3. Não tratar 

4. Não tratar 

SITUAÇÃO CLÍNICA: Assintomático
CONTAGEM DE CD4(Células/ mm3) Citometria de Fluxo : > 350 < 500 

CARGA VIRAL(Cópias/ml) : 4. Carga viral não disponível 

5. < 5.000 

6. 5.000
INDICAÇÃO :1. Tratar ou monitorar 

2. Tratar ou monitorar 

3. Tratar 

SITUAÇÃO CLÍNICA: Assintomático 

CONTAGEM DE CD4 (Células/ mm3) Citometria de Fluxo : = 200 < 350 

CARGA VIRAL (Cópias/ml) : Independentemente da carga viral 

INDICAÇÃO : Tratar 

SITUAÇÃO CLÍNICA: Assintomático 

CONTAGEM DE CD4 (Células/ mm3) Citometria de Fluxo : < 200 

CARGA VIRAL (Cópias/ml) : Independentemente da carga viral 

INDICAÇÃO : Iniciar terapia e profilaxia para infecções oportunistas1 

SITUAÇÃO CLÍNICA: Sintomático 

CONTAGEM DE CD4 (Células/ mm3) Citometria de Fluxo : Independentemente do 
CD4 

CARGA VIRAL (Cópias/ml) : Independentemente da carga viral 

INDICAÇÃO : Iniciar terapia e profilaxia para infecções oportunistas1 

Em situações em que não haja disponibilidade para realizar CD4 e carga viral, 
recomenda-se o uso de anti-retrovirais somente para sintomáticos, com exceção das 
situações específicas2para sintomáticos, com exceção das situações específicas2 

1. Pneumonia por P. carinii e toxoplasmose 

2. Gestante HIV+, recém-nato de mãe portadora do HIV e exposição ocupacional ao 
HIV. 
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B. INÍCIO DE TRATAMENTO 

SITUAÇÃO CLÍNICA: Assintomático 

CONTAGEM DE CD4 (Células/ mm3) Citometria de Fluxo: > 500 

CARGA VIRAL6 (Cópias/ml): 1. >30.0 

2. > 10.000 < 30.000 

ESQUEMA TERAPÊUTICO: AZT+ddI ou AZT+ddC1 

SITUAÇÃO CLÍNICA: Assintomático 

CONTAGEM DE CD4 (Células/ mm3) Citometria de Fluxo: > 350 < 500 

CARGA VIRAL6 (Cópias/ml): Independentemente da carga viral 

ESQUEMA TERAPÊUTICO: AZT+ddI ou AZT+ddC1 

SITUAÇÃO CLÍNICA: Assintomático 

CONTAGEM DE CD4 (Células/ mm3) Citometria de Fluxo:>200 < 350 

CARGA VIRAL6 (Cópias/ml): Independentemente da carga viral 

ESQUEMA TERAPÊUTICO: AZT+ddI ou AZT+ddC1 

SITUAÇÃO CLÍNICA: Assintomático 

CONTAGEM DE CD4 (Células/ mm3) Citometria de Fluxo: < 200 

CARGA VIRAL6 (Cópias/ml): 1. < 5.000 ou não disponível 

2. > 5.000 

ESQUEMA TERAPÊUTICO: 1. Dupla com monitoramento após cerca de 6 semanas 
AZT+ddI 

ou AZT+3TC2 

2. Tríplice com AZT+ddI+IP3,4 ou AZT+3TC+IP3,4 

SITUAÇÃO CLÍNICA: Assintomático 

CONTAGEM DE CD4 (Células/ mm3) Citometria de Fluxo:< 100 

CARGA VIRAL6 (Cópias/ml): Independentemente da carga viral 

ESQUEMA TERAPÊUTICO: Tríplice com AZT+ddI+IP3,4 ou AZT+3TC+IP3,4 

SITUAÇÃO CLÍNICA: Sintomático5 

CONTAGEM DE CD4 (Células/ mm3) Citometria de Fluxo: 
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CARGA VIRAL6 (Cópias/ml): Não disponível 

ESQUEMA TERAPÊUTICO: Não disponível AZT+ddI ou AZT+3TC1 

SITUAÇÃO CLÍNICA : Sintomático 

CONTAGEM DE CD4 (Células/ mm3) Citometria de Fluxo:> 200 

CARGA VIRAL6 (Cópias/ml): Independentemente da carga viral 

ESQUEMA TERAPÊUTICO: AZT+ddI ou AZT+3TC1 

SITUAÇÃO CLÍNICA: Sintomático 

CONTAGEM DE CD4 (Células/ mm3) Citometria de Fluxo: < 200 

CARGA VIRAL6 (Cópias/ml): Independentemente da carga viral B 

ESQUEMA TERAPÊUTICO: Tríplice com AZT+ddI+IP ou AZT+3TC+IP 

IP = Inibidor de Protease. 

1. É recomendado que o 3TC seja reservado para esquemas tríplices com IP. A 
utilização de 3TC pode resultar em resistência a ddI e ddC. 

2. Não se recomenda o uso de ddC em pacientes com CD4 < 200 mm3, exceto em 
situações especiais, quando há intolerância ao ddI e esta não é ocorrência de 
neuropatia periférica. 

3. A potência do indinavir e do ritonavir é similar. O saquinavir, em sua formulação 
atual é menos potente devido à sua menor biodisponibilidade. 

4. O uso de indinavir ou ritonavir pode resultar em resistência cruzada aos 3 
inibidores de protease disponíveis. Isso ocorre menos frequentemente como uso do 
saquinavir. 

5. Recomenda-se a terapia tríplice com IP em pacientes com doenças indicativas de 
gravidade: criptococose, toxoplasmose cerebral, criptosporidiose intestinal crônica, 
citomegalovirose, doença disseminada por M. avium, linfoma primário do cérebro, 
sarcoma de Kaposi visceral e/ou cutâneo-mucoso disseminado. 

6. A avaliação da carga viral dever ser realizada em períodos de estabilidade clínica, 
utilizando-se sempre a mesma técnica e, preferencialmente, o mesmo laboratório. 
Esse teste não deve ser realizado até passadas pelo menos 4 semanas da 
ocorrência de infecção oportunista ou de vacinação. A contagem de CD4 deve ser 
realizada, preferencialmente, pelo mesmo laboratório e no mesmo período do dia. O 
exame deverá ser refeito quando ocorrerem contagens discrepantes e, 
principalmente, quando decisões terapêuticas forem tomadas baseadas apenas 
neste resultado. 

C. USO PRÉVIO DE TERAPIA DUPLA 

TRATAMENTO PRÉVIO : AZT + ddI ou AZT + ddC 

ESQUEMA TERAPÊUTICO RECOMENDADO : AZT + 3TC + IP1,2 ou d4T + 3TC + 
IP1,2 

ou d4T + ddI + IP1,2 
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OBSERVACÃO : Ao instituir a terapia tríplice, deve-se incluir um IP 1,2 e substituir 
pelo menos um dos inibidores da transcriptase reversa, evitando-se as combinações 
não aceitáveis 

IP = Inibidor de Protease. 

1. A potência do indinavir e do ritonavir é similar. O saquinavir, em sua formulação 
atual é menos potente devido à sua menor biodisponibilidade. 

4. O uso de indinavir ou ritonavir pode resultar em resistência cruzada aos 3 
inibidores de protease disponíveis. Isso ocorre menos, frequentemente, como uso do 
saquinavir. 

D. INTOLERÂNCIA 

AZT: substituir pelo d4T, evitando-se as combinações não aceitáveisDdI: 

substituir pelo ddC ou pelo 3TC (nos casos de neuropatia periférica, não prescrever 
ddC) 

Mudança de Esquema Terapêutico 

Deve-se coniderar a modificação de um esquema terapêutico nas seguintes 
situações: 

a) ausência de eficácia inicial; 

b) falha terapêutica; e/ou 

c) intolerância medicamentosa/toxicidade. 

Critério de Eficácia inicial 

Um tratamento será considerado eficaz se, passadas seis semanas do início da 
terapia, houver uma redução mínima de 90% ( isto é, da ordem de um log.) na carga 
viral. Alterações na contagem de linfócitos CD4 não tem qualquer relevância neste 
contexto. 

Critério de Falha Terapêutica: 

1 - Critérios Clínicos: desenvolvimento de doenças oportunistas; definidoras de aids, 
passados 60 (sessenta) dias de uso de terapia retroviral. 

2 - Critérios Laboratoriais: 

a) retorno da carga viral a mais de 70% da medida inicial; e/ou 

b) retorno da contagem de CD4 no nível basal, após elevação ou queda superior a ¼ 
( isto é, 25%) do percentual inicial. 

Observação: embora o objetivo da terapia seja a obtenção de níveis mínimos ou 
indetectáveis de replicação viral, níveis elevados, comparativamente, são aceitáveis, 
respeitados os parâmetros acima, e na impossibilidade de introdução de esquema 
potencialmente mais eficaz. 

Intolerância Medicamentosa 

A intolerância medicamentosa só deve ser caracterizada após esgotarem-se todos 
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os recursos para adaptação do paciente ao medicamento. 

E. COMBINAÇÕES RETRO-VIRAIS NÃO ACEITÁVEIS 

1. d4T + AZT 

2. d4T + ddC 

3. ddI + ddC 

4. ddC + 3TC 

5. 3TC + IP em terapia dupla 

6- ddC + IP em terapia dupla 

7. Indinavir + Saquinavir 

8. Indinavir + Ritonavir 

9. Três ou mais inibidores de transcriptase reversa 

F. ANTI-RETROVIRAIS E TUBERCULOSE1 

CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO : Paciente com diagnóstico recente de 
tuberculose e não 

fazendo uso de IP 

RECOMENDAÇÃO : Iniciar tratamento específico, utilizando o esquema I: 2 meses 
iniciais com 

isoniazida + rifampicina +pirazinamida, seguido de 7 meses com rifampicina + 
isoniazida. Somente após o término do tratamentoespecífico, iniciar, quando indicado 
esquema anti-retroviral com IP. 

CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO : Paciente com diagnóstico recente de 
tuberculose, fazendo 

uso de IP ou cuja introdução do IP o esquema anti-retroviral não deva ser adiada ao 
seu estado clínico. 

RECOMENDAÇÃO Utilizar esquema alternativo para tratamento de tuberculose 
concomitantemente com o IP, substituindo a rifampicina por etambutol + 
estreptomicina,estendendo-se o tempo de tratamento da tuberculose para 12 meses 
(2 meses iniciais com SM+EMB+NH+PZA e 10 meses com EMB+INH) 

1. Nas duas situações existe um comprovado prejuízo para o paciente pelo 
adiamento na introdução do IP ou pela não inclusão de RMP (principal droga do 
esquema anti-TB) no tratamento de tuberculose. Recomenda-se, portanto, que o 
diagnóstico de tuberculose seja realmente comprovado e que seja enfatizado, para o 
paciente em uso do esquema I, a importância do cumprimento terapêutico, com o 
objetivo de alcançar a cura da tuberculose e iniciar o uso do IP, quando indicado, o 
mais breve possível. 

II- Recomendações para Quimioprofilaxia após a Exposição Ocupacional ao 
HIV 

Tipo de exposição : Percutânea 
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Material-fonte: Profilaxia1: Esquema Anti-retroviral2: 

a) Sangue3 

risco mais elevado Recomendar AZT+ 3TC+IP4 

risco aumentado Recomendar AZT+3TC+ IP4 

sem risco aumentado Oferecer AZT+3TC 

Material-fonte: b) Líquido orgânico contendo sangue visível, outro líquido ou tecido 
potencialmente infeccioso5 

Profilaxia1: Oferecer 

Esquema Anti-retroviral2: AZT+3TC 

Material-fonte: c) outro líquido corporal (p.ex. urina) 

Profilaxia1: Não oferecer 

Tipo de exposição : de mucosa 

Material-fonte : a) Sangue 

Profilaxia1: Oferecer 

Esquema Anti-retroviral2: AZT+3TC+ IP4 

Material-fonte : b) Líquido orgânico contendo sangue visível, outro líquido ou tecido 
potencialmente infeccioso5 

Profilaxia1: Oferecer 

Esquema Anti-retroviral2: AZT+3TC 

Tipo de exposição : De pele, risco aumentado6 

Material-fonte : a) Sangue 

Profilaxia1 : Of erecer 

Esquema Anti-retroviral2: AZT+3TC+ IP4 

Material-fonte : b) Líquido orgânico contendo sangue visível, outro líquido ou tecido 
potencialmente infeccioso5 

Profilaxia1 : Of erecer 

Esquema Anti-retroviral2: AZT+3TC 

Material-fonte : c) outro líquido corporal (p.ex. urina) 

Profilaxia1 : Não of erecer 
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1. Recomendar: a profilaxia pós-exposição deve ser recomendada ao profissional 
exposto, com aconselhamento. 

Oferecer: a profilaxia pós-exposição deve ser oferecida ao profissional exposto, com 
aconselhamento. 

Não oferecer: a profilaxia pós-exposição não deve ser oferecida, pois não houve 
exposição ocupacional ao HIV. 

2. Esquema Anti-retrovital: AZT 200mg três vezes ao dia; 3TC 150mg duas vezes ao 
dia; por 4 semanas 

A opção pelo indinavir deve-se à sua melhor tolerância. Na falta ou impossibilidade 
do seu uso, deve-se preferir o Ritonavir (600mg duas vezes ao dia, por 4 semanas) 
ao saquinavir, devido à baixa biodisponibilidade deste último. 

3. Risco Mais Elevado: presença de ambos: maior volume de sangue, e sangue 
contendo alto teor de HIV (por exemplo, doença retroviral ou aids terminal). 

Risco Aumentado: presença de um dos dois: : maior volume de sangue, ou sangue 
contendo alto teor de HIV 

Sem Risco Aumantado: ausência de ambos os fatores de risco. 

4. IP = inibidor de protease, com opção pelo indinavir, devido ao fato de ser mais 
tolerado. Na imposssibilidade de seu uso, recomenda-se o ritonavir. 

5. Inclui: sêmen, secreção vaginal, líquor, líquido sinovial, peritoneal, pericárdico e 
amniótico. 

6. Para a pele, o risco é maior para a exposição que envolva uma alta carga de HIV, 
contato prolongado, área extensa, ou uma área na qual a integridade da pele está 
visivelmente comprometida; para exposição de pele sem maior risco, o risco de 
toxidade ultrapassa o benefício da profilaxia pós-exposição. 

Observações: 

a) em situações em que a "condição" sorológica do paciente-fonte não for conhecida, 
deve-se: 

iniciar esquema anti-retroviral, de acordo com a gradação do risco do acidente; e 

solicitar sorologia para HIV do paciente-fonte e, caso este seja negativo, suspender a 
quimioprofilaxia. 

b) deve-se solicitar sorologia para HIV, imediatamente após acidente, para todo 
indivíduo que sofra exposição ocupacional ao HIV. Caso o resultado do teste seja 
positivo, encaminhar para acompanhamento específico. 

III - Drogas para Tratamento das Infecções Associadas à aids em Adultos e 
Adolescentes: 

Dosagem, Efeitos Adversos e Comentários 

INFECÇÕES BACTERIANAS 

AGENTE / DOENÇA : Angiomatose bacilar (Bartonella quintana, B. henselae) 

CIRCUNSTÂNCIA : Tratamento 
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TRATAMENTO : PRIMÁRIO : Eritromicina 500 mg VO 4x/dia, por 8 semanas 

ALTERNATIVO : Doxiciclina 100mg VO, 2x/dia, por 8 semanas 

AGENTE / DOENÇA : Donovanose 

CIRCUNSTÂNCIA : Granuloma ingüinal 

TRATAMENTO : PRIMÁRIO Doxiciclina 100mg VO, 2x/dia, por 14 dias 

ou até desaparecerem as lesões 

ALTERNATIVO Sulfametoxazol + Trimetoprima (800+160 mg) VO 2x/dia, 

até cura clínica. 

AGENTE / DOENÇA : Campilobacteriose (Campylobacter jejuni) 

CIRCUNSTÂNCIA : Intestinal Disseminada 

TRATAMENTO : PRIMÁRIO Eritromicina 500 mg VO 4x/dia, por 5 dias 

ALTERNATIVO Ciprofloxacina 500 mg VO 2x/dia, por 3 a 5 dias 

COMENTÁRIO / EFEITOS ADVERSOS :. As quinolonas não são recomendadas 
para crianças e gestantes. 

AGENTE / DOENÇA : Chlamydia trachomatis 

CIRCUNSTÂNCIA : Uretrite e cervicite não gonocócica ou pós-gonogocócica 

TRATAMENTO : PRIMÁRIO Azitromicina VO 1 g dose única Gestante: Eritromicina 
(estearato) 

500 mg VO 4x/dia, por 10 dias 

ALTERNATIVO Doxiciclina 100mg VO 2x/dia, por 10 a 14 dias 

AGENTE / DOENÇA : Haemophilus ducreyi 

CIRCUNS-TÂNCIA : Cancróide 

TRATAMENTO : PRIMÁRIO Sulfametoxazol+ Trimetoprima (800+160 mg) VO 
2x/dia, 

no mínimo por 10 dias
ALTERNATIVO Azitromicina VO 1 g dose única ou Eritromicina 500 mg VO 4x/dia, 

por 10 dias 

COMENTÁRIO / EFEITOS ADVERSOS :Ciprofloxacina 500 mg does única tem sido 
efetivo em vários ensaios clínicos. Em gestantes, utilizar Eritromicina 500 mg 3x/dia 
por 10 dias. 

AGENTE / DOENÇA : Klebsiella/Enterobacter 
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CIRCUNSTÂNCIA : Estomatite 

TRATAMENTO : PRIMÁRIO Cefalosporina 3a geração, Penicilina anti-
Pseudomonas, Imipenem, 

Ciprofloxacina, Aztreonam (todos IV) 

COMENTÁRIO / EFEITOS ADVERSOS :Depois de iniciar tratamento empírico, 
identificar susceptibilidade do agente. 

AGENTE / DOENÇA : Listeriose 

CIRCUNSTÂNCIA : Bacteremia Meningite Infecção focal 

TRATAMENTO : PRIMÁRIO Ampicilina 200 mg/kg/dia IV 4/4hs, por 14 a 21 dias 

ALTERNATIVO Sulfametoxazol + Trimetoprima 20 mg/Kg/dia (TMP) IV 6/6hs 

COMENTÁRIO / EFEITOS ADVERSOS : Alguns trabalhos sugerem sinergismo com 
Ampicilina e Aminoglicosídeos. 

AGENTE / DOENÇA : Linfogranuloma venéreo 

TRATAMENTO : PRIMÁRIO Doxiciclina 100mg VO 2x/dia, por 14 a 21 dias ou até 
regressão 

da lesão 

ALTERNATIVO Eritromicina 500 mg VO 4x/dia, por 21 dias, ou Tetraciclina 

COMENTÁRIO / EFEITOS ADVERSOS :Diagnóstico baseado na sorologia. Contra-
indicação de biópsia Em gestantes, utilizarEritromicina 500 mg 3x/dia, por 10 dias 

AGENTE / DOENÇA : Microsporidíase 

TRATAMENTO : PRIMÁRIO Albendazol 400 mg VO 2x/dia, por 4 semanas 

ALTERNATIVO Metronidazol 500mg VO 3x/dia 

AGENTE / DOENÇA : Mycobacterium tuberculosis 

CIRCUNSTÂNCIA : Tuberculose ativa 

TRATAMENTO : PRIMÁRIO Isoniazida (INH) _ 10 mg/Kg/dia (Dose máxima de 400 
mg/dia) VO 

1x/dia em jejum + Rifampicina (RMP) 10 mg/KG/dia (Dose máxima de 600 mg/dia) 
VO 1x/dia +Pirazinamida (PZA) 35 mg/KG/dia VO Dose máxima de 2 g/dia) 1x/dia 

INH+RMP+PZA, por 2 meses 

INH+RMP, por mais 7 meses 

ALTERNATIVO Esquema proposto para retratamento, recidiva ou doená ativa 

após abandono: RMP+INH+PZA associado ao Etambutol (BEM) 25 mg/Kg/dia VO, 
por 2 meses, seguido de RMP+INH+BEM, 
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por 7 meses 

COMENTÁRIO / EFEITOS ADVERSOS :Na ausência de complicação 620ou 
resistência às drogas, 

a cultura de escarro torna-se negativa após 5-6 meses. No regime (INH+RMP+PZA), 
a média de recaída é de, aproximadamente, 5%. Nestes últimos 2 anos, tem sido 
descrita resistência às drogas tuberculostáticas, principalmente RMP e INH. O 
isolamento e a identificação sãoessenciais. Associar Piridoxina 25 mg/dia, se em uso 
de ddI/ddC/d4T. 

AGENTE / DOENÇA : Mycobacterium avium-intracelulare (MAI) 

CIRCUNSTÂNCIA : Culturas positivas (sangue, medula óssea, outros fluidos e 
tecidos) 

TRATAMENTO : PRIMÁRIO Esquema ideal não definido. 

Claritromicina 500 mg VO 2x/dia e Etambutol 15 mg/kg/dia VO 

ALTERNATIVO Azitromicina 500 mg/diaVO e Estambutol 15 mg/kg/dia VO 

COMENTÁRIO / EFEITOS ADVERSOS :mai tem sido visto cd4 < 100 mm3 em 
sintomático com bacilemia Indometacina pode diminuir os sintomas. 

AGENTE / DOENÇA : Doença inflamatória pélvica, salpingite, abcesso tubovariano, 
N. gonorrhoeae, 

C. trachomatis, bacteróides, Enterobacteriaceae, Streptococcus sp Mycoplasma 

CIRCUNSTÂNCIA 1: Ambulatório: -Temp < 38 oC-Leucócitos < 11.000 /mm3 

-Baixo risco de peritonite, peristaltismo presente, boa tolerância à medicação VO 

TRATAMENTO : PRIMÁRIO Ceftriaxona 250 mg IM dose única + Doxiciclina 100 
mg VO 2x/dia, 

por 14 dias 

ALTERNATIVO Ofloxacina 400 mg VO 2x/dia por 10 dias+ Doxiciclina 100 mg 

VO 2x/dia por 14 dias 

COMENTÁRIO / EFEITOS ADVERSOS : Indicações de hospitalização: gravidez, 
suspeita de abcesso pélvico, temp. 38 oC, necessidade de laparoscopia, falha da 
resposta em 72 h de tratamento ambulatorial, diagnóstico incerto. 

CIRCUNSTÂNCIA 2 : Hospitalizados 

TRATAMENTO : PRIMÁRIO Penicilina G. cristalina 5 mV IV 6/6 hs + Gentamicina 
80 mg IV 

8/8 hs. Casos graves: incluir Metronidazol 500 mg IV 8/8 hs, por 14 dias 

ALTERNATIVO Gentamicina 80 mg IV 8/8 hs + Clindamicina 600 mg IV 6/6 hs 

AGENTE / DOENÇA : Prostatite aguda N. gonorrhoeae, C. trachomatis,. 
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CIRCUNSTÂNCIA : Homem jovem, sexualmente ativo 

TRATAMENTO : PRIMÁRIO Ceftriaxona 1g IV/IM dose única seguida de Doxiciclina 

ou Azitromicina 

ALTERNATIVO Ofloxacina 400 mg VO 2x/dia por 30 dias 

COMENTÁRIO / EFEITOS ADVERSOS As fluoroquinolonas são ativas contra N. 
gonorrhoeae. Ofloxacina é mais ativa à C. trachomatis. Norfloxacina não funciona 
Criptococcus também é causa de prostatite na aids. 

AGENTE / DOENÇA : Enterobacteriaceae, E. coli e outros gram negativos 

TRATAMENTO : PRIMÁRIO Ofloxacina 400 mg VO 2x/dia 

ALTERNATIVO Ciprofloxacina 500 mg VO 2x/dia 

AGENTE / DOENÇA : Rhodococcus sp. (Corinebacterium equi) 

CIRCUNSTÂNCIA : Pulmonar 

TRATAMENTO : PRIMÁRIO Vancomicina 1g IV 2x/dia, por 14 a 28 dias. 

ALTERNATIVO Eritromicina 500 mg VO 4x/dia ou IMIpenem500 mg IV 4x/dia 

+ Rifampicina 600 mg/dia VO, no mínimo 14 dias. 

COMENTÁRIO / EFEITOS ADVERSOS : Recidivas são freqüentes, devendo ser 
feita manutenção com Rifampicina + Macrolídeo 

AGENTE / DOENÇA : Salmonella typhi 

CIRCUNSTÂNCIA : Bactemia recorrente 

TRATAMENTO : PRIMÁRIO Cloranfenicol 500 mg VO 4x/dia por 14 dias 

ALTERNATIVO Ciprofloxacina 750 mg VO 2x/dia por 14 dias. Recaída: 
Ciprofloxacina 500 mg 2x/dia VO,indefinidamente. 

COMENTÁRIO / EFEITOS ADVERSOS :Caso não opssam ser utilizadas as 
Quinolonas, opatar por Ampicilina ou Sulfametoxazol + Trimetoprima ou 
Cefalosporina de 3a geração 

AGENTE / DOENÇA : Salmonella sp. 

TRATAMENTO : PRIMÁRIO Ciprofloxacina500 mg VO 2x/dia, por 14 dias 

ALTERNATIVO Ampicilina 2g IV 4x/dia por 14 dias Sulfametoxazol 

+ Trimetoprima 5-10 mg/kg/dia, por 14 a 28 dias 

AGENTE / DOENÇA : Shigeloses 

TRATAMENTO : PRIMÁRIO : Ampicilina 4g/dia por 15 dias 

ALTERNATIVO Ciprofloxacina 500 mg VO 2x/dia por 10 dias 
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COMENTÁRIO / EFEITOS ADVERSOS Recidiva indica tratamento com 
Ciprofloxacina500 mg 

AGENTE / DOENÇA : Staphylococcus aureus 

CIRCUNS-TÂNCIA : Foliculite ectima 

TRATAMENTO : PRIMÁRIO Cefalexina 500 mg VO 4x/dia, por 5 a 7 dias. Se 
refratário 

ou recorrente, acrescentar Rifampicina 600 mg VO 1x/dia 

ALTERNATIVO Eritromicina 500 mg VO 4x/dia, por 5 a 7 dias ou mais, 

se necessário 

COMENTÁRIO / EFEITOS ADVERSOS : No caso de recorrências freqüentes, tentar 
descolonização com Clorexidina e Mupirocina. 

AGENTE / DOENÇA : Streptococcus pneumoniae 

CIRCUNS-TÂNCIA : Infecções recorrentes 

TRATAMENTO : PRIMÁRIO Penicilina V 250 mg VO 2x/dia, indefinidamente 

ALTERNATIVO Eritrmicina Clindamicina e macrolídeos (casos de alergia) 

COMENTÁRIO / EFEITOS ADVERSOS É recomendada vacina pneucócica 
assintomático. 

AGENTE / DOENÇA : Sífilis (Treponema pallidum) 

CIRCUNSTÂNCIA : Primária 

TRATAMENTO : PRIMÁRIO Penicilina G. benzatina 2,4 um IM dose única 

ALTERNATIVO Penicilina G potássica 10-12 um/dia IV, por 14 a 21 dias; 

ou Tetraciclina VO 500 mg 4x/dia, por15 a 30 dias. 

COMENTÁRIO / EFEITOS ADVERSOS : Apresentação clínica, sorologia e resposta 
ao tratamento podem ser atípicas, indicando altas dose e maior período de 
tratamento. Repetir VDRL com 3, 6, 12 e 24 meses.Retratar-se (1) sinais clínicos 
persistem ou recorrem, ou se (2) título aumentado persistente de 4x no VDRL, ou 
ainda se (3) título inicial alto que não cai < 1/8 em 1 ano. Alérgicos a penicilina 
devem ser tratados com Estearato de Eritromicina. Exame de líquor em todos os 
pacientes HIV+ incluindo VDRL 

CIRCUNSTÂNCIA 2 : Secundária e latente 

TRATAMENTO : PRIMÁRIO Penicilina G benzatina 2,4 um IM1x/semana 3 doses 
(7,2 um total) 

CIRCUNSTÂNCIA 3 : Tardia 

TRATAMENTO : PRIMÁRIO Penicilina G benzatina 2,4 um IM 1x/semana 3 doses 
(7,2 um total) 

http://www.aids.gov.br/final/biblioteca/legislacao/vol25.htm (40 of 63) [15/04/03 12:39:29]



5. Condutas Terapêuticas, Prevenção, e Distribuição de Medicamentos

CIRCUNSTÂNCIA 4 : Neurossífilis 

TRATAMENTO : PRIMÁRIO Penicilina G cristalina12-24 um/dia IV por 10 dias 
seguida de Penicilina G benzatina 2,4 um IM 1x/semana 3 doses 

AGENTE / DOENÇA : Vaginose bacteriana 

TRATAMENTO : PRIMÁRIO Metronidazol 500 mg VO 3x/dia por 7 a 10 dias, 

+ tratamento tópico com Metronidazol 

ALTERNATIVO Tianfenicol 2,5 mgVO dose única 

COMENTÁRIO / EFEITOS ADVERSOS: Metrodinazol não deve ser usado no 1o 

trimestre de gravidez; Tinidazol 2 g VO dose única, após 12a semana 

infecções fúngicas 

AGENTE / DOENÇA : Paracoccidioidomicose 

CIRCUNSTÂNCIA : Ganglionar, Pulmonar, Intestinal e Disseminada 

TRATAMENTO : PRIMÁRIO Anfotericina B 0,5-1 mg/kg IV 1x/dia, por 6-8 semanas; 

ou Cetoconazol 400-600 mg 1x/dia VO, por pelo menos 12 meses 

ALTERNATIVO SMX+TMP (1600+320 mg)/dia VO 2x/dia, indefinidamente 

COMENTÁRIO / EFEITOS ADVERSOS : Reciditivas são freqüentes, necessitando 
prolongar a terapia. Casos graves devem ser tratados com Anfotericina B. 

AGENTE / DOENÇA : Candidíase 

CIRCUNSTÂNCIA 1 : Oral 

TRATAMENTO : PRIMÁRIO Uso tópico Nistatina solução ou tabletes 500.000-
1.000.000 UI 

3-5x/dia, por 14 dias 

ALTERNATIVO 1)Cetoconazol 200-400 mg VO 1x/dia 

2)Fluconazol 50-100 mg VO 1x/dia 

COMENTÁRIO / EFEITOS ADVERSOS : Recidivas são comuns, devendo ser feita 
manutenção 

1x/sem. Hepatoxidade pode ser observada pelos imidazólicos 

CIRCUNSTÂNCIA 2 : Esofagiana 

TRATAMENTO : PRIMÁRIO Cetoconazol 200-400 mg VO 1x a 2x/dia até melhora 
total 

(usualmente em 10-14 dias) 

Tópico:Isoconazol, nitrato creme vaginal, por 7 dias, 
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ou óvulo em dise única 

ALTERNATIVO 1) Fluconazol 50-100 mg/dia VO 

2) Anfotericina B 0,3 mg/kg IV dose única 3x/semana 

Tioconazol pomada ou óvulo em dose única 

COMENTÁRIO / EFEITOS ADVERSOS : Dose única semanal com Fluconazol pode 
ser indicada em profilaxia secundária. Os imidazólicos não estão indicados para 
candidíase vaginal de pacientes gestantes. 

AGENTE / DOENÇA : Aspergilose 

CIRCUNSTÂNCIA : Sinusite e/ou peneumonia 

TRATAMENTO : PRIMÁRIO Anfotericina B 0,5-1 mg/kg IV 1x/dia, 

até evidência de resposta adequada 

ALTERNATIVO Itraconazol 200 mg 2x/dia VO (em investigação) 

COMENTÁRIO / EFEITOS ADVERSOS : Profilaxia é necessária. Sugere-se 
Anfotericina B 1 mg/kg/dose IV 1 a 3x/semana. Dose máxima; usualmente tolerada é 
de 50 mg/dia 

AGENTE / DOENÇA : Histoplasmose 

CIRCUNSTÂNCIA : Pulmonar, Cutânea e Disseminada 

TRATAMENTO : PRIMÁRIO Anfotericina B 0,5-1 mg/kg IV 1x/dia, até dose total de 
10-15 mg/kg. 

Manutenção: Anfotericina B 50 mg/dose IV 1x/dia 

ALTERNATIVO Itraconazol 200 mg VO 2x/dia 

COMENTÁRIO / EFEITOS ADVERSOS : A maioria dos pacientes com dose total de 
500 mg de Anfotericina B apresentam 10% de falha e a recaída pode ser observada 
em 35-80%. O Itraconazol deve ser utilizado em casos de gravidade leve ou 
moderada, sem envolvimento do SNC. 

AGENTE / DOENÇA : Cryptococcus neoformans 

CIRCUNSTÂNCIA : Meningite, Pulmonar, Urinária e Disseminada 

TRATAMENTO : PRIMÁRIO Anfotericina B 0,5-0,8 mg/kg IV 1x/dia, até a 
negativação das culturas 

ou até a dose total de 2,5g ou Anfotericina + Fluocitosina 100mg/kg/dia 4x/dia por 45 
dias. Mnutenção: Anfotericina B 1mg/kg 1x/sem IV, indefinidamente 

ALTERNATIVO Floconazol 400 mg VO ix/dia, por 6 a 10 semanas. 

Manutenção: 200 mg VO 1x/dia, indefinidamente 

COMENTÁRIO / EFEITOS ADVERSOS : Falhas e recaídas acontecem em torno de 
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50%, para ambos os tratamentos com Anfotericina B ou Fluconazol. Fluocitosina tem 
benefícios, mas aumenta a toxidade hematológica principalmente quando associada 
ao AZT. Cultura de sangue e/ou líquor e antígenos de criptococos são exames 
utilizados para controle do tratamento 

infecções PARASITÁRIAS 

AGENTE / DOENÇA : Cryptosporidium 

CIRCUNSTÂNCIA : Diarréia 

TRATAMENTO : PRIMÁRIO Espiramicina (pouca eficácia) 3g/dia VO ou 50 
mg/kg/dia 4x/dia, 

por 15-21 dias. 

ALTERNATIVO Paromomicina 500-750 mg VO 2-3x/dia, por 10 dias 

(não registrado no Brasil).Manutenção 500 mg VO, 2x/dia, indefinidamente 

COMENTÁRIO / EFEITOS ADVERSOS: Nenhum anitimicrobiano mostra-se eficaz 

AGENTE / DOENÇA : S. mansoni 

TRATAMENTO : PRIMÁRIO Oxaminiquina 15 mg/kg VO dose única 

ALTERNATIVO Praziquantel 40-50 mg/kg em duas doses VO, por um dia 

COMENTÁRIO / EFEITOS ADVERSOS: Contra-indicação da oxaminiquina - 
epilepsias vertigens, cefaléia, vômitos, diarréia, alucinações,convulsões 

AGENTE / DOENÇA : Estrongiloidíase 

CIRCUNSTÂNCIA : Diarréia Dor abnominal 

TRATAMENTO : PRIMÁRIO Tiabendazol 25-50 mg/kg/dia VO 3x/dia, por 3 dias; 

seguido de 500 mg VO, até 30 dias 

ALTERNATIVO Cambendazol 5mg/kg/dia VO dose única, 

ou Albendazol 400 mg VO 1x/dia, por 3 dias 

COMENTÁRIO / EFEITOS ADVERSOS: Desconforto digestivo transitório e cefaléia. 

AGENTE / DOENÇA : Ascaridíase 

CIRCUNSTÂNCIA : Diarréia Dor abnominal 

TRATAMENTO : PRIMÁRIO Mebendazol 100 mg VO 2x/dia, por 3 dias 

ALTERNATIVO Albendazol 400 mg VO dose única 

COMENTÁRIO / EFEITOS ADVERSOS: Dores abdominais, náuseas, vômitos, 
sensações vertiginosas e cefaléia 

AGENTE / DOENÇA : Ancilostomíase 
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CIRCUNSTÂNCIA : Dor abnominal 

TRATAMENTO : PRIMÁRIO Mebendazol 100 mg VO 2x/dia, por 3 dias 

ALTERNATIVO Albendazol 400 mg VO dose única 

COMENTÁRIO / EFEITOS ADVERSOS: Desconforto igestivo, sensações 
vertiginosas, cefaléia e insônia. 

AGENTE / DOENÇA : Chagas(Trypanossoma cruzi) 

CIRCUNSTÂNCIA : Agudo Hepatoesplênica Cardíaca 

TRATAMENTO : PRIMÁRIO Nifurtimox 8-12 mg/kg/dia, 

por 60 dias (droga com produção interrompida no Brasil); 

ou Benzonidazol 5-8 mg/kg/dia VO, por 60-80 dias. 

COMENTÁRIO / EFEITOS ADVERSOS: Anorexia, emagrecimento, parestesias, 
hiperexcitabilidade, polineuropatia periférica e depressão medular. Outras drogar: 
Alupurinol, Itraconazol, Fluconazol, Metronidazol ou Anfotericina B, em estudo. 

AGENTE / DOENÇA : Leishmaniose Visceral e Leishmaniose Cutânea Mucosa 

e Leishmaniose Cutânea Difusa 

CIRCUNSTÂNCIA 1 : Forma cutânea 

TRATAMENTO : PRIMÁRIO Antimoniato de Meglumina 10-20 mg/Sbv/kg/dia, por 20 
dias 

e não houver cicatrização, repetir o esquema. Em ausência de resposta, utilizar 
Anfotericina B ou Pentamidina. 

ALTERNATIVO Pentamidina: dose 4 mg/kg/dia IM, a cada 2 dias; 

ou Anfotericina B 0,5 mg/kg/dia Dose máxima de 50 mg/dia 

COMENTÁRIO / EFEITOS ADVERSOS: Antimoniato de Meglumina é apresentado 
em frascos de 5 ml que contém 1,5 g do antimoniacal bruto, correspondente a 424 
mg do antimônio puro (Sbv) 

CIRCUNSTÂNCIA 2 : Forma Cutâneo-mucosa 

TRATAMENTO : PRIMÁRIO Antimoniato de Meglumina 20 mg/Sbv/kg/dia, por 30 
dias 

ou até a cura clínica 

COMENTÁRIO / EFEITOS ADVERSOS: 1 ampola=5ml _ 425 mg de Sbv e cada ml 
contém 85 mg de Sbv 

CIRCUNSTÂNCIA 3 : Forma cutânea difusa 

TRATAMENTO : PRIMÁRIO Antimoniato de Meglumina 15 mg/Sbv/kg/dia, por 20 
dias 
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ou até a cura clínica 

COMENTÁRIO / EFEITOS ADVERSOS: Contra-indicações:cardiopatia, nefropatias, 
hepatopatias, doença de Chagas e tuberculose pulmonar. 

AGENTE / DOENÇA : Pneumocystis carinii 

CIRCUNSTÂNCIA 1: Profilaxia primária e secundária 

TRATAMENTO : PRIMÁRIO SMX+TMP (800+160 mg) ou 5 mg/kg/dia (TMP) VO 
1x/dia 

ALTERNATIVO Dapsono 100 mg 1x/dia; ou Pentamidina 300 mg em 6 ml 

de água estéril 1x/mês, em inalação 

COMENTÁRIO / EFEITOS ADVERSOS: Doença de lobo superior e disseminação 
extrapulmonar de PCP, mais freqüente com uso de pentamidina inalatória. Antes de 
iniciar Pentamidina aerosol, investigar tuberculose pulmonar com RX de tórax e 
pesquisa de BK no escarro. 

CIRCUNSTÂNCIA 2 : Tratamento agudo da Pneumocistose 

TRATAMENTO : PRIMÁRIO SMX+TMP(800+160 mg) ou 15-20 mg/kg/dia (TMP) 
VO/IV 

4x/dia, por 21 dias. 

ALTERNATIVO Dapsona 100 mg VO 1x/dia + Trimetoprima 20 mg/kg/dia VO 

4x/dia, por 21 dias; ou Clindamicina 600 mg VO/IV 4x/dia + Primaquina 15 mg 1x/dia 
VO, por 21 dias 

CIRCUNSTÂNCIA 3 : Tratamento de paciente grave com PO2<70 mmHg 

TRATAMENTO : PRIMÁRIO Prednisona 40 mg VO 2x/dia por 5 dias; 

40 mg VO 1x/dia por 5 dias; e 20 mg 

ALTERNATIVO Pentamidina 4 mg/kg/dia IV, por 21 dias VO 

1x/dia, até o final do tratamento. SMX/ TMP 20 mg/kg/dia (TMP) IV 4x/dia, por 21 
dias

AGENTE / DOENÇA : Toxoplasmose gondii 

CIRCUNSTÂNCIA 1 : Profilaxia secundária 

TRATAMENTO : PRIMÁRIO Pirimetamina 25 mg VO 1mgx/dia + Sulfadiazina 50 
mg/kg/dia 

(Dose máxima de 2 g) VO 4x/dia + Ácido folínico 15 mg VO 1mgx/d 

ALTERNATIVO Somente Pirimetamina 25 mg VO 

ou Clindamicina 40 mg/kg VO 4x/dia 
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COMENTÁRIO / EFEITOS ADVERSOS: Pirimetamina tem potencial teratogênco 
1x/dia 

CIRCUNSTÂNCIA 2 : Tratamento Toxoplasmose SNC 

TRATAMENTO : PRIMÁRIO Pirimetamina 25-50 mg VO 1x/dia + Sulfadiazina 100 
mg/kg 

(Dose máxima de 8 g) VO 4x/dia + cido folínico 15 mg VO 1mgx/d, por 30 a 40 dias 

ALTERNATIVO Clindamicina 40-80 mg/kg (300 a 450 mg) VO 

ou 600 mg IV 4x/dia+Pirimetamina 25-50 mg VO 1x/dia 

+ Ácido folínico 15 mg 1mgx/dia, por 30 a 40 dias 

COMENTÁRIO / EFEITOS ADVERSOS: HIV/Aids requer tratamento supressivo 
crônica 

AGENTE / DOENÇA : E. histolytica 

CIRCUNSTÂNCIA : Diarréia 

TRATAMENTO : PRIMÁRIO Metronidazol 500 mg VO 3x/dia, por 10 dias 

ALTERNATIVO Trinidazol 2 g VO 1x/dia, por 3 dias 

AGENTE / DOENÇA : Giardia lamblia 

CIRCUNSTÂNCIA : Diarréia 

TRATAMENTO : PRIMÁRIO Metronidazol 250 mg VO 3x/dia, por 7 dias 

ALTERNATIVO Trinidazol 2 g VO dose única 

AGENTE / DOENÇA : Isospora belli 

CIRCUNSTÂNCIA 1 : Diarréia 

TRATAMENTO : PRIMÁRIO SMX+TMP(800+160 mg) VO 4x/dia, por 10 dias. 

Após, 2x/dia, por 3 semanas 

ALTERNATIVO Pirimetamina 75 mg VO 1x/dia por 14 dias + Ácido folínico 

15 mg VO 1x/dia, por 14 dias. 

COMENTÁRIO / EFEITOS ADVERSOS: Requer tratamento supressivo crônico 

CIRCUNSTÂNCIA 2 : Manutenção 

TRATAMENTO : PRIMÁRIO SMX+TMP(800+160 mg) VO 1x/dia, 3x/semana 

ALTERNATIVO Pirimetamina 25 mg VO 1x/dia + Ácido folínico 15 mg VO 1x/dia 

infecções VIRAIS 
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AGENTE / DOENÇA : Citomegalovirose (CMV) 

CIRCUNSTÂNCIA 1 : Retinite, colite, esofagite, hepatite, pneumonia 

TRATAMENTO : PRIMÁRIO Ganciclovir 5mg/kg/dose IV (infusão > 1 hora) 2x/dia, 

por 14 a 21 dias. 

COMENTÁRIO / EFEITOS ADVERSOS : O ganciclovir deve ser diluído em 100 ml 
de SG 5% ou SF 0,9%. 

CIRCUNSTÂNCIA 2 : Manutenção 

TRATAMENTO : PRIMÁRIO Ganciclovir 6mg/kg/dose IV 1x/dia 5x/semana, 
indefinidamente 

COMENTÁRIO / EFEITOS ADVERSOS : Nefrotoxidade,Hipocalcemia, 
hipofosfatemia, hipomagnesemia, hipocalemi. O fosfanet já vem diluído, para infusão 
em veia profunda. Para infusão em veia periférica, diluir em 1:1 em SF o,9% ou SG 
5%
CIRCUNSTÂNCIA 3 : Intolerância ou resistência ao ganciclovir 

TRATAMENTO : PRIMÁRIO Foscarnet 60 mg/kg IV 3x/dia (infusão > 2 horas), por 
14 a 21 dias. 

Manutenção: 90 mg/kg IV 1x/dia, indefinidamente. 

AGENTE / DOENÇA : Leucoplasia pilosa oral (EBV) 

TRATAMENTO : PRIMÁRIO Freqüentemente assintomática, e sem indicação 
terapêutica. 

ALTERNATIVO Aciclovir 10 mg/kg VO 3x/dia, por 7 dias. 

Tópico: ácido retinóico 0,05% 1x/dia gel creme 

COMENTÁRIO / EFEITOS ADVERSOS : Recidiva com suspensão do tratamento 

AGENTE / DOENÇA : Herpes simples (HSV) 

CIRCUNSTÂNCIA : Ulcerativo 

TRATAMENTO : PRIMÁRIO Aciclovir 5-10 mg/kg/dose IV (infusão > 1h) 3x/dia, por 
7-14 dias; 

ou 200-400 mg VO 5x/dia por 10 dias 

ALTERNATIVO Foscarnet 30-40 mg/kg IV (infusão > 2h) 3x/dia, por 21 dias 

AGENTE / DOENÇA : Varicela zoster 

CIRCUNSTÂNCIA : Varicela ou Herpes zoster grave (trigêmio ou disseminado) 

TRATAMENTO : PRIMÁRIO Aciclovir 10 mg/kg/dose IV (infusão > 1h) 3x/dia, 
por 7-14 dias 

ALTERNATIVO Foscarnet 40 mg/kg 3x/dia, por 21 dias 
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CIRCUNSTÂNCIA 2 : Não grave 

TRATAMENTO : PRIMÁRIO Aciclovir 800 mg VO 5x/dia, por 7 dias 

TUMORES 

AGENTES/DOENÇA : Sarcoma de Kaposi (pele, mucosa, ganglionar, pulmonar, 
disseminado) 

DROGAS/REGIMES : Local (paliativo): 

Radioterapia: dose única 800 cGy ou fracionária. 

Cirurgia a laser, ou convencional. 

Quimioterapia infra-lesional com Vimblastina 0,01 mg em 0,1 ml de água estéril 
(seringa tuberculina) 

Crioterapia com nitrogênio líquido 

COMENTÁRIO/EFEITOS ADVERSOS : Tratamento paliativo. Efetivo em lesão oral 
ou lesões pequenas isoladas. Propósito cosmético. Repetir tratamento pode ser 
necessário. Área hiperpigmentada mantém-se após tratamento. Para lesões 
pequenas e isoladas 

AGENTES/DOENÇA : Doença sintomática, rapidamente progressiva ou avançada. 

DROGAS/REGIMES : Vincristina 2mg/semana EV. 

Vimblastina 0,05-0,1 mg/kg/semana IV (controlar leucometria) 

Etoposide 50-100 mg/m2 IV, por 3 dias, cada 3-4 semanas; ou 50 mg VO 1x/dia, por 
14 a 21 dias, dependendo da contagem de neutrófilos. Doxorrubicina 20 mg/m2 IV de 
15/15 dias. 

Bleomicina 10-15 UI/m2 IV, IM ou SC, cada 14 dias (associada a Vincristina se há 
mielossupressão). Combinação Vincristina+Vimblastina alternando semanalmente 
Vimblastina 0,1 mg/Kg/semana IV e Vincristina 2mg+bleomicina 10U/m2+Vincristina 
1,5-2,0 mg IV cada 14 diasInterferon 18U/dia SC+Zidovudina 600 mg/d 3x/dia 
Daunorrubicina lipossomal 40-60mg/m2 IV cada 2 semanas 

COMENTÁRIO/EFEITOS ADVERSOS : Resposta: 20-60%. Toxidade: 
neuromuscular, com hipoestesia, parestesias e dificuldade na marcha. 

Resposta: 25-30%. Toxidade: mielossupressão, especialmente leucopenia. 

Resposta: 30-60%. Toxicidade: leucopenia, trombocitopenia, alterações 
gastrointestinais, alopécia, hipotensão. 

Resposta: 53%. Toxidade: mielossupressão e miocárdicaToxidade: reações 
anafilactóides em 1%. Resposta 45%.Boa resposta em S de Kaposi pulmonar. Não é 
mielossupressivaMelhor combinação. Resposta 87%. Usado em doença sintomática 
avançada.Resposta pobre se CD4<100mm3. 

Toxidade do Interferon>90% tem fadiga, febre, mialgia, cefaléia, distúrbios 
gastrointestinais. 

Anemia associada a AZT. 
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AGENTES/DOENÇA : Linfomas 

DROGAS/REGIMES : Esquemas propostos. 

Dia 1: Ciclofosfamida 300mg/m2 IV ,Doxorrubicina 25mg/m2 IV Vincristina 1,4mg/m2 
dose máxima de 2mg) IV Bleomicina 4mg/m2IV Dexametasona 3mg/m2 VO (dias 1 a 
5) 

Dia 15 : Metotrexato 500mg/m2 Ácido folínico 25mg VO 4x/dia SCN: Citarabina 
50mg intravenal nos dias 1,8,21 e 28+radioterapia se medula ou liquor (+).Fazer4-6 
ciclos com 28 dias de intervalo. Associar AZT. 

Outro regime é o "CHOP"(Ciclofosfamida+Doxorrubicina + Vincristina + Prednisona ). 
Associa-se o GM-CSF ou G-CSF 

COMENTÁRIO/EFEITOS ADVERSOS : Remissão completa pode ocorrer em 50%. 
Média de sobrevida de 6,5 meses 

MISCELÂNEA 

ÚLCERAS AFTÓIDES (ou de origem inespecífica) 

1) Talidomima 100 mg VO 2x/dia por 30 dias - considerar 100 mg/dia por mais 15 
dias 

2) Prednisona 40 mg/dia VO, por 15 dias (ou até desaparecimento da lesão). 

PTI - Púrpura Trombocitopênica Idiopática 

1) AZT 600-1200 mg/dia 

2) Prednisona 60-100 mg/dia 

3) Pacientes graves: Imunoglobulina, explenectomia, plasmaferese 

NEUTROPENIA 

1) Filgrastim (G-CSF) 1-10 mg/kg/dia SC 

Obs.: 

• Causas mais freqüentes: AZT, ganciclovir, antineoplásicos ou o próprio HIV. 

• Baixa dose (1 mg/kg/dia) de G-CSF é freqüentemente adequada; a dose usual é de 
5-10 mg/kg/dia SC 2x/sem. 

• A eficácia do G-CSF é apresentada no aumento de neutrófilos; entretanto, 
pacientes infectados pelo HIV toleram bem a neutropenia. Não se recomenda o uso 
desta droga nos pacientes neutropênicos relacionados unicamente ao HIV. 

• Suspender o AZT; substituir pelo ddI, d4T, ou 3TC. 

IV - Redução de Transmissão Vertical 

Recomenda-se que: 

1. Seja oferecido o teste anti-HIV a toda gestante com aconselhamento pré e pós-
teste, independentemente de referirem ou não situação de risco para a infecção pelo 
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HIV. 

2. Seja oferecido AZT a toda gestante HIV assintomática, independentemente do 
nível de CD4 e carga viral, a partir da 14a semana de gestação até o final do parto, 
com reavaliação do tratamento no pós-parto. 

3. Para gestantes infectadas pelo HIV com CD4 < 500 mm3, carga viral elevada e/ou 
sintomáticas, poderão receber terapêutica anti-retroviral combinada, a critério 
médico, após discussão dos riscos com a paciente, de acordo com "Consenso sobre 
Terapia Anti-retroviral para Adultos e Adolescente Infectados pelo HIV-1997", da 
Coordenação Nacional de DST e Aids. Até o momento, não existem dados na 
literatura que garantama eficácia na redução da transmissão vertical e/ou segurança 
para o feto com a utilização de outro anti-retroviral que não o AZT. 

4. Seja oferecido AZT intravenoso à parturiente desde o início do trabalho de parto 
ou 4 horas antes da cesariana eletiva, até o término do parto. 

5. Seja oferecido AZT (solução oral) ao recém-nato até a 6a semana de vida. 

6. Criança nascida de mãe contaminada pelo HIV não receba aleitamento materno. 
Por conseguinte, deve ser fornecido leite artificial, com fórmulas apropriadas, até o 
2o ano de vida. 

Esquemas psicológicos: 

1. Gestante: 

AZT oral (comprimidos de 100 mg) 

Iniciar a partir da 14a semana, e continuar até o parto 

Dose diária = 500 mg 

2. Parturiente: 

AZT injetável IV (frasco-ampola de 200 mg) 

Iniciar com 2 mg/kg na primeira hora, seguindo-se de infusão contínua com 
1mg/kg/h, até o final do parto. 

3. Criança: 

AZT solução oral (frasco de 2000 mg/200ml) 

Iniciar até 12 horas após o nascimento na dose de 2 mg/kg a cada 6 horas, durante 6 
semanas. 

V - Consenso sobre Terapia Anti-retroviral para Crianças (menores de 13 anos 
de idade) Infectadas pelo HIV-1997 

Classificação para AIDS pediátrica - Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC), 1994 
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CATEGORIA CLÍNICA 

Categoria N - Assintomáticas 

Ausência de sinais ou sintomas, ou com apenas umas das condições da categoria. 

Categoria A - Sintomas leves 

Presença de 2 ou mais das condições abaixo, porém sem nenhuma das condições 
das categorias B e C: linfadenopatia (>0,5 cmem mais de 2 cadeias diferentes); 
hepatomegalia; esplenomegalia; parotidite; e infecções persistentes ou recorrentes 
devias aéreas superiores (otite média ou sinusite 

Categoria B - Síntomas moderados: anemias (Hb < 8 g/dl), neutropenia 
(<1.000/mm3) ou trombocitopenia (< 100.000 mm3) por mais de 30 dias; meningite 
bacteriana, pneumonia ou septicemia; candidíase oral persistindo por mais de 2 
meses; cardiomiopatia; CMV a partir de 1 mês de vida; diarréia recorrente ou 
crônica; hepatite; estomatite HSV (2 episódios/ano); pneumonite ou esofagite por 
HSV, com início a partir de 1 mês de vida; herpes zoster - 2 episódios ou 
acometimento de mais de ume demátomo; LIP (pneumonia intersticial linfocítica); 
nefropatia; nocardiose; febre persistente (> 1 mês); toxoplasmose a partir de 1 mês 
de vida e varicela disseminada ou complicada. 

Categoria C - Sintomas severos. Crianças com quaisquer das condições listadas 
abaixo com exceção de LIP, infecções bactarianas graves múltiplas ou recorrentes 
(confirmadas por cultura, 2 episódios em intevalo de 1 ano); septicemia, pneumonia, 
meningite, infecções ósteo-artulares, abcessos de órgão internos; candidíase 
esofágica ou pulmonar coccidioidomicose disseminada; criptococose pulmonar; 
criptosporidíase, ou isosporíase, com diarréia (> 1 mês); 

CMV em locais além do fígado, baço ou linfonodos, a partir de 1 mês de vida;-
encefalopatia pelo HIV (achados que persistem por mais de 2 meses): déficit do 
desenvolvimento neuropsicomotor evidência de déficit do crescimento cerebral ou 
microcefalia adquirida evidenciada por medidas de perímetro específico ou atrofia 
cortical mantida em tomografia computadorizada ou ressonância magnética 
sucessiva de crânio c)déficit motor simétrico com 2 ou mais dos seguintes achados: 
paresias, reflexos patológicos ataxia e outros; infecção por HSV, úlceras 
mucocutâneas com duração maior de 1 mês ou pneumonite ou esofagite (criaças > 1 
mês de vida); histoplasmose disseminada; Mycobacterium avium ou M. Kansaii 
disseminados; pneumonia por Pneumocystis carini; Salmonelose disseminada 
recorrente; toxoplasmose cerebral; wasting syndrome: a) perda de peso > 10% do 
peso anterior, ou b) queda de 2 ou mais percentuais nas tabelas de peso para a 
idade, ou c) peso abaixo do percentual 5, em duas medidas sucessivas, e d) diarréia 
crônica (duração maior de 30 dias) ou e) febre por 30 dias ou mais, documentada; 
leucoencefalopatia multifocal progressiva; sarcoma de Kapose; e linfoma primário do 
cérebro e outros linfomas. 

QUANDO INICIAR O TRATAMENTO ANTI-RETROVIRAL 

Os parâmetros para indicação da iniciação de terapia anti-retroviral baseiam-se na 
classificação de aids pediátrica, estando sempre indicada a terapia com duas drogas. 
Nas categorias N1, N2 e A1, são recomendados acompanhamento clínico-
laboratorial regular sem tratamento. Nas categoriasA2 e B1, a introdução da terapia 
dependerá da apresentação e evolução clínica e imunológica. Portanto, recomenda-
se o acompanhamento clínico-laboratorial a intervalos menores. Nas cateigorias N3, 
A3, B2, B3, C1, C2 e C3, está indicado o início imediato da terapia. 

Indicações para início de terapia anti-retroviral em crianças HIV-infectadas, de 
acordo com a classificação do Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 
1994. 
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ESQUEMAS TERAPÊUTICOS RECOMENDADOS 

Paciente Virgem de Tratamento 

1a escolha: AZT + ddI 

Alternativa: AZT + 3TC 

Pacientes em monoterapia: 

1. Monoterapia com AZT: 

a) < 6 meses de uso e/ou clinicamente estável: acrescentar ddI 

b) > 6 meses de uso e/ou com deterioração clínica: acrescentar 3TC 

2. Monoterapia com ddI: 

Acrescentar AZT ou d4T 

Associações não aceitáveis: 

• AZT + d4T 

• 3TC + IP em dupla terapia 

• Associações de 2 inibidores de protease 

MUDANÇA NA TERAPIA ANTI-RETROVIRAL 

A mudança está indicada nas situações de tolerância, toxicidade e falência 
terapêutica (Tabela 2). 

Antes de indicar mudança terapêutica baseada em sinais de intolerância, considerar 
que os sintomas mais freqüentes, como náuseas, vômitos, dor abdominal e cefaléia, 
são leves e geralmente desaparecem após as primeiras semanas de uso. 

A adequação da terapia anti-retroviral deverá ser avaliada após 12 semanas de uso. 

São critérios de falha terapêutica: 

• deterioração clínica; 

• atraso de desenvolvimento neuropsicomotor; 

• atraso de desenvolvimento pondero-estrutural; 

• redução > 20% dos níveis de CD4, demosntrada em 2 determinações seriadas; e 

• manutenção ou elevação dos níveis de carga viral1. 
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1. A mensuração da carga viral deverá ser realizada antes e 12 semanas após o 
início da terapia anti-retroviral, utilizando-se sempre a mesma técnica e, 
preferencialmente, no mesmo laboratório. Não deverá ser feita no intervalo de pelo 
menos 4 semanas após um episódio de infecção ou vacinação. 

2. Inibidores de protease liberados pelo de FDA para uso em criança, até o presente 
momento, são: ritonavir e nelfinavir. 

Posologia, apresentação, efeitos adversos e farmacologia 

dos medicamentos anti-retrovirais 

Nome genérico : Zidovudina (AZT) 

Dosagem : Crianças: 90-180 mg/m2 8/8 h (dose máxima: 600 mg/dia) neonatos: 2 
mg/kg 6/6 h 

Apresentação : Sol. oral: 10 mg/ml Cápsulas: 100 mg Ampola: 10 mg/ml 

Efeitos Adversos : Freqüentes: anemia, intolerância GI, neutropenia. 

Pouco freqüentes: miopatia, miocardiopatia, hepatite, acidose láctica, insuficiência 
hepática fulminante. 

Farmacologia : Absorção: 90% Metabolização: glucoronização hepática. Excreção: 
urinária. 

Boa penetração SNC Interações: mielotoxidade potenciada por ganciclovir. 

Nome genérico : Didanosina (ddI) 

Dosagem : 90-120 mg/m2: 12/12 h, máximo 200 mg 12/12 h dose usual (SC). 

Apresentação : Comprimidos 25 e 100 mg pó para suspensão: 10 mg/ml 

Efeitos Adversos : Freqüentes: pancreatite (3%), neuropatia periférica, diarréia. 
Raros: toxidade 

Farmacologia : Absorção: 30-40%, inibida pela alimentação 

(comentário: tomar 1 h antes ou 2 h após as refeições) 

Nome genérico : Lamivudina (3TC) 

Dosagem : 4 mg/kg 12/12h dose máxima: 150 mg 12/12 h 

Apresentação : Solução: 10 mg/ml Comprimidos: 150 mg 

Efeitos Adversos : Freqüentes: pancreatite, neuropatia periférica 

Raras: potencialização da anemia pelo AZT. 

Farmacologia : Absorção: 65% Excreção: renal 

Interação: risco de panceratite com ddC, d4T, INH, fenitoina. 

 risco de neuropatia: ddC, d4T, ddI 
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Nome genérico : Estavudina (d4T) 

Dosagem : 1 mg/Kg 12/12h máxima: 40 mg 12/12h 

Apresentação : Solução: 1 mg/ml Cápsulas: 20, 30, 40 mg 

Efeitos Adversos : Freqüente: neuropatia priférica Raro: toxicidade hepática 

Farmacologia : Absorção: 75% Excreção: urinária risco neuropatia: ddC, 3TC, ddI. 

Não usar em associação com AZT 

Nome genérico : Ritonavir 

Dosagem : 350 mg/m2 12/12h máximo: 600 mg 12/12h 

(iniciar com 200 mg/m2 e  50 mg/m2 de 3/3 dias) 

Apresentação : Sol. oral: 80 mg/ml Cápsulas: 100 mg 

Efeitos Adversos : Freqüentes: gosto ruim, diarréia, intolerância GI, parestesias 
perioral e periférica,  transaminases. Raros: reações alérgicas e sangramentos em 
hemofílicos. 

Farmacologia : Absorção: com alimentos Metabolismo: hepático Interações 
Astemizol, 

Terfanadina, Cisaprida, Amiodarona, Quinidina (cone, com risco de arritmia 
cardíaca), Alprazolam, Diazepam, Flurazepam, Midazolam, Clorazepam, Estazolam, 
Zolpiden, Clorazepato e Clozapina (concentração com risco de depressão do SNC). 
Rifampicina (¯concentração plasmática do Rinavir). Rifabutina (V concentração 
plasmática do Ritonavir e o Ritonavir concentração da Rifabutina). Teofilina (¯ níveis 
séricos de Teofilina) 

Nome genérico : Nelfinavir 

Dosagem : 20-30 mg/kg 8/8h máxima: 750 mg 8/8h 

Apresentação : pó p/ susensão: 200 mg/5ml
Efeitos Adversos : Freqüentes: diarréia, náuseas, vômitos e astenia. 

Raros:  transaminases, CPK, cefaléia, dor abdominal e exantema 

Farmacologia : Absorção:  com alimentos não ácidos. 

Metabolismo: hepático Menos inibição do citocromo p450 em comparação ao rionavir. 

VI. Drogas para Tratamento e Profilaxia das Infecções Associadas à Aids em 
Crianças (menores de 13 anos de idade) 

1 - INFECÇÕES BACTERIANAS: 

1.1 - INFECÇÕES PRÓPRIAS DA INFÂNCIA 

A- OTITES, SINUSITES 

Amoxicilina 40 mg/kg/dia VO 8/8h, por 14-21 dias 
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Amoxicilina + clavulonato de potássio 40 mg/kg/dia VO 8/8, por 14-21 dias 

Cefluroxina 30 mg/kg/dia Vo 12/12h, por 14-21 dias 

B- PNEUMONIAS 

Penicilina G cristalina 100.000 UI/kg/dia IV 6/6h, por 14 dias 

Penicilina G procaína 50.000 UI/kg/dia 12/12h, por 10 dias 

Amoxicilina 40 mg/kg/dia IV 6/6h, por 14 dias 

Oxacilina 150 mg/kg/dia IV 6/6h, por 14 dias 

Clorafenicol 75-100 mg/kg/dia VO, 6/6h, por 14 dias 

Eritromicina (estearato) 50 mg/kg/dia VO, 6/6h, por 14 dias 

Aminacina 15 mg/kg/dia IM, IV 12/12h, por 14 dias 

Cefalexina 50 mg/kg/dia VO 6/6h, por 14 dias 

1.2. INFECÇÕES BACTERIANAS GRAVES: 

A - MENINGITES: 

0-3 meses: Ampicilina + Amicacina ou Cefotaxima ou Ceftriaxona. 

3 meses - 4 anos: Ampicilina + Cloranfenicol ou Cefotaxima ou Ceftriaxona. 

maior de 4 anos: Ampicilina ou Ceftriaxona. 

Ampicilina 300 mg/kg/dia IV 6/6 h, por 14 dias 

Clorafenicol 100 mg/kg/dia IV 6/6 h, por 14 dias 

Cefotaxima 100 mg/kg/dia IV 6/6 h ou 8/8h, por 14 dias 

Amicacina 15 mg/kg/dia IV, IM 12/12 h, por 14 dias 

Ceftriaxona 50 a 100 mg/kg/dia IV, IM 12/12 h, por 14 dias 

B- SEPTICEMIAS 

Escolher uma ou mais drogas listadas abaixo de acordo com o quadro clínico 

Anpicilina - 200-300 mg/kg/dia, VO, IV 6/6 h, por 21 dias 

Clorafenicol - 75-100 mg/kg/dia IV, VO, 6/6 h, por 21 dias 

Ceftriaxona - 100 mg/kg/dia IM, IV 1x/dia, por 21 dias 

Cefotazidima - 90-150 mg/kg/dia IV 8/8 h ou 12/12h, por 21 dias 

Vancomicina - 20-40 mg/kg/dia IV 6/6 h, por 28 dias 
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Amicacina — 15 mg/kg/dia IV, IM, 12/12 h, por 21 dias 

Oxacilina - 150-200 mg/kg/dia IV 6/6 h, por 28 dias 

1.3 - CAMPILOBACTERIOSE (Campylobacter jejuni) - Intestinal 

Tratamento primário: Eritromicina 30 -50 mg/kg/dia 6/6 h VO, por 30 dias 

Tratamento alternativo: Amicacina 15 mg/kg/dia 12/12 h IM, ou IV 

1.4 - TUBERCULOSE (Mycobacterium tuberculosis) - Tuberculose ativa 

Rifampicina + Izoniazida + Pirazinamida (Esquema I) 

Tratamento primário: Isoniazida (INH) - 10 mg/kg/diaVO 1x/dia (dose máxima: 300 
mg/dia); 

Rifampicina (RMP) 10 mg/kg/dia VO 1x/dia dose máxima: 600 mg/dia); 

Pirazinamida (PZA) 35 mg/kg/dia VO 1x/dia (dose máxima: 2g/dia) 

RMP+INH+PZA, por 2 meses 

RMP+INH, por 7 meses 

Tratamento alternativo: Esquema proposto para retratamento, recidiva ou doença 
ativa após abandono: 

RMP+INH+PZA+BEM(25 mg/kg/dia VO 1x/dia), por 2 meses 

RMP+INH, por 7 meses 

1.5. MAI (Mycobacterium avium-intracellulare) - culturas positivas em sangue, 
medula óssea, outros fluidos e tecidos. 

Tratamento: claritromicina + etambutol ou azitromicina + etambutol 

claritromicina 15 mg/kg/dia 12/12 h VO 

azitromicina 20 mg/kg/dia 12/12 h VO 

etambutol 15-20 mg/kg/dia 1x/dia VO 

2 - INFECÇÕES FÚNGICAS 

2.1 - ASPERGILOSE - Pneumonia 

Tratamento primário: Anfotericina B - 0,5-1,0 mg/kg/dia EV 1x/dia, por 30 dias ou até 
evidência de resposta adequada. 

Tratamento alternativo: Itraconazol 3-6 mg/kg/dia 12/12 VO 

Comentários: Itraconazol pode ser usado como profilaxia secundária 

2.2- CANDIDÍASE (candida albicans) 

A- oral: 
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Tratamento primário: Nistatina solução 500.000 a 1.000.000 U VO 3-5 x/dia, por 5-7 
dias 

Tratamento alternativo: Na ausência de melhora, acrescentar cetoconazol 4-7 
mg/kg/dia VO 1x/dia, por 10-14 dias. 

Comentários: Recidivas são comuns. Manter higiene bucal sem antifúngico. 

B- esofagiana: 

Tratamento primário: Cetoconazol 4-7 mg/kg/dia 1x/dia VO, por 10 a 28 dias 

Tratamento alternativo: Anfotericina B o,5 mg/kg/dia 1x/dia IV, por 7 dias. 

C- perineal: 

Tratamento primário: Uso tópico de nistatina, miconazol ou clotrimazol creme 4x/dia, 
por 7-10 dias 

Tratamento alternativo: Se não responder a terapêutica tópica usar cetoconazol 4-7 
mg/kg/dia 1x/dia VO, por 7 dias. 

D- sistêmica: 

Tratamento primário: Anfotericina B 0,5-1,0 mg/kg/dia 1x/dia IV, por 6-8 semanas. 

2.3- CRIPTOCOCOSE (Cryptococcus neoformans) - Cerebral, pulmonar, ganglionar, 
disseminada 

Tratamento primário: Anfotericina B 0,5-1,0 mg/kg/dia 1x/dia IV, até a negativação 
das culturas ou adose total de 1,0 a 1,5 g. 

Resposta inadequada: Anfotericina B + Fluconazol 3-6 mg/kg/dia VO/IV 1x/dia ou 
anfotericina B+ fluocitosina 100 mg/kg/dia VO 4x/dia, por 45 dias. 

Tratamento alternativo: Fluconazol 3-6 mg/kg/dia 1x/dia VO, por 6-10 semanas. 

Manutenção: Anfotericina B 1mg/kg 1 a 3x/semana, indefinidamente, ou Fluconazol 3-
6 mg/kg 1x/dia VO, indefinidamente. 

2.4- PARACOCCIDIOIDOMICASE - Pulmonar , intestinal, disseminada 

Tratamento primário: 

1- Anfotericina B 0,5 a 1,0 mg/kg/dia 1x/dia IV, por 6-8 semanas (dose total de 
ataque 30-50 mg/kg) 

2- Itraconazol 3-4 mg/kg/dia 2x/dia VO. 

Manutenção: SMX+TMP 80-100 mg (SMX) 1x/dia VO ou Itraconazol 3-4 mg/kg/dia 
1x/dia VO 

3 - INFECÇÕES PARASITÁRIAS 

3.1- CRIPTOPORIDIOSE (Cryptoridium) - Diarréia 

Tratamento primário: Paronomicina 30 mg/kg/dia 3x/dia VO, ou Espiramicina 100 
mg/kg/dia 2x/dia VO, por 10 dias. 
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Comentários: Nenhum antimicrobiano mostra-se efetivo no tratamento. 

3.2 - ISOSPORÍASE (Isospora belli) - Diarréia 

Tratamento primário: Sulfametoxazol (SMX) - trimetropina (TMP) - 8 mg/kg/dia 
(TMP), ou 40 mg/kg/dia (SMX) 6/6h VO, por 10 dias; e depois de 12/12 h até o 28o 
dia. 

Manutenção TMP/SMX 8 mg/kg/dia (TMP), ou 40 mg/kg/dia(SMX) 2x/dia VO, 
3x/seman. 

Tratamento alternativo: Pirimetamina 1 mg/kg/dia 1x/dia por 14 dias (dose máxima 
25 mg/dia) + Ácido folínico 5-10 mg/kg/dia VO, por 14 dias. 

Comentários: requer tratamento supressivo crônico. Não é necessáriofazer 
manutenção se o paciente estiver fazendo profilaxia para P. carinii com sulfa. 

3.3- TOXOPLASMOSE (Toxoplasma gondii) - Sistema nervoso central 

Tratamento primário: Sulfadiazina 100 mg/kg/dia 6/6 h VO + Pirimetamina 
2mg/kg/dia 1x/dia VO + Ácido folínico 5-10 mg 1x/dia VO por 4 a 6 semanas 

Manutenção: Sulfadiazina 75 mg/kg/dia 2x/dia VO + Pirimetamina 1 mg/kg/dia 1x/dia 
VO (dose máxima 25 mg/dis) + Ácido folínico 5-10 mg 1x/dia VO indefinidamente. 

Tratamento alternativo: Clindamicina 40 mg/kg/dia 6/6 h VO + Pirimetamina 2 
mg/kg/dia 2x/dia VO por 3 dias e após 1 Pirimetamina 1 mg/kg/dia 1x/dia VO + Ácido 
folínico 5-19 mg 1x/dia VO por 30-40 dias. 

Manutenção: Clindamicina 40 mg/kg/dia 4x/dia VO 

3.4- PNEUMOCISTOSE (Pneumocystis carinii) 

Tratamento primário: Sulfametoxazol (SMX) - Trimetoprina (TMP) 20 mg/kg/dia 
(TMP) ou 100 mg/kg/dia (SMX) 4x/dia VO, IV por 21 dias. 

Casos graves com hipoxemia (PO2<60) acrescentar: 

1. Prednisona 1-2 mg/kg/dia 2x/dia VO por 5 dias. Após dar a metade da dose por 
mais 5 dias, ou 

2. Hidrocortisona 5-10 mg/kg/dia 6/6 h IV por 5a 10 dias. 

Tratamento alternativo: 

1. Dapsona 1 mg/kg/dia 1x/dia - VO + trimetoprima 20 mg/kg/dia 4x/dia VO por 
21dias. 

2. Pentamidina 4 mg/kg/dia 1x/dia IV por 21 dias. 

4- INFECÇÕES VIRAIS E OUTRAS MANIFESTAÇÕES 

4.1 - CITOMEGALOVIRUS (CMV) - Retinite, esofagite, hepatite, pneumnia 

Tratamento primário: Ganciclovir 10 mg/kg/dia - 2x/dia IV, por 14-21 dias 

Manutenção: Ganciclovir 6 mg/kg/dia 5x/semana, ou 10 mg/kg/dia 3x/semana, 
indefinidamente. 
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Tratamento alternativo: Foscarnet 180 mg/kg/dia IV, por 2-3 semanas. 

Manutenção: Foscarnet 90 mg/kg/dia 1x/dia IV indefinidamente 

4.2. HERPES SIMPLES (HSV) - Ulcerativo, disseminado 

Tratamento primário: Aciclivir 30 mg/kg/dia 3x/dia IV, por 7-10 dias; ou 80 mg/kg/dia 
VO 5x/dia por 10 dias 

Tratamento alternativo: Foscarnet 180 mg/kg/dia 8/8 IV, por 21 dias. 

Comentários: Aciclovir deve ser reduzido em vigência de insuficiência renal. 

4.3. VARICELA E HERPES ZOSTER GRAVE 

Tratamento primário: Aciclovir 30 mg/kg/dia 8/8h IV, por 7-14 dias; ou Aciclovir 80 
mg/kg/dia 5x/dia VO, por 10 dias 

Tratamento alternativo: Foscarnet 180 mg/kg/dia 8/8h IV, por 14-28 dias. 

4.4 - PNEUMONIA INSTERTICIAL LINFOCÍTICA (LIP) 

Tratamento primário: Prednisina 1-2 mg/kg/dia VO, por 3-4 semanas ou Cloroquina 
15 mg/kg/dia 1x/dia VO, por 3-4 semanas 

Manutenção: Prednisona: reduzir a dose progressivamente até 0,5 a 0,75 mg/kg/dia 
em dias alternados, indefinidamente. 

Cloroquina: 15 mg/kg/dia VO 1 semana/mês. 

4.5 - PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA IDIOPÁTICA 

Tratamento: Imunoglobulina IV humana 400 mg/kg IV, por 5 dias. 

Manutenção: 400 mg/kgIv, mensalmente. Algumas crianças podem exigir 
manutenção semanal ou quinzenal. 

PROFILAXIA PRIMÁRIA PARA INFECÇÕES OPORTUNISTAS EM CRIANÇAS 
COM INFECÇÕES HIV/AIDS 

Patógeno : P. carinii 

Indicação : Crianças 6 semanas a 12 meses1 , Crianças 1-5a: CD4<500 (15%), 

Crinaças 6-12a: CD4<200 

Regime : 1a escolha SMX/TMP 750 mg SMX/m2/dia 2 doses, 3x semana em dias 
consecutivos, 

ou outros esquemas de administração 

alternativa Crianças >5a: pentamidina aerosol - 300 mg 1x/m6es 

ou dapsona 1 mg/kg/dia ou penta 4 mg/kg IV cada 2 a 4 semanas 

Patógeno : M. tuberculosis 
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Indicação : Contato intradomiciliar com doença ativa 

Regime : 1a escolha Isoniazida 10 mg/kg/dia, por 9 meses 

Patógeno : Varicela 

Indicação : Exposição , paciente sem história de varicela 

Regime : 1a escolha VZIG2 1,25 ml/10kg IM até 96h do contágio 

Patógeno : Sarampo 

Indicação : Exposição , paciente susceptível. 

Regime : 1a escolha IGHN3 a 16%, 0,5 ml/kg IM até 6 dias do contato. 

Patógeno : T. gondii 

Indicação : IgG + p/toxo e CD4<100. 

Regime : 1a escolha Sulfadiazina 75 mg/kg/dia, 2x/dia VO + pirametacina 1 
mg/kg/dia 

+ ácido folínico 5-10 mg/dia 3x/semana 

Alternativa Dapona 2 mg/kg/dia + pirimetamina 1 mg/kg/dia 

+ ácido folínico 5-10 mg/dia 3x/semana 

Patógeno : Doença bacteriana invasiva 

Indicação : Hipogamaglobulinemia 

Regime : 1a escolha IGIV 400 mg/kg/mês 

1. Crianças verticalmente expostas devem recber profilaxia até 12 meses de idade, 
independentemente dos níveis de CD4, exceto aquelas nas quais a infecção pelo 
HIV for definitivamente afastada. 

2. VZIG: Imunoglobina hiperimune, para varicela-zoster. Está disponível nos Centros 
de Imunobiológicos Especiais, para onde o paciente deve ser encaminhado. 

3. IGHN: Imunoglobina humana normal 

PROFILAXIA SECUNDÁRIA CONTRA RECIDIVA DE INFECÇÕES 
OPORTUNISTAS 

PARA CRIANÇAS COM INFECÇÕES HIV/AIDS 

I . Por tempo indeterminado 

Patógeno: P. carinii 

Indicação: PPC prévia 

Regime: 1a escolha SMX/TMP 750 mg SMX/m2/dia2 doses, 
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3x semana em dias consecutivos ou alternados 

Alternativa Crianças >5a: pentamidina aerosol - 300 mg a cada 2-4 semanas; 

ou dapsona 2 mg/kg/dia indefinidamente ou pentamidina 4 mg/kg IV 

cada 2 a 4 semanas. 

Patógeno: T. gondii 

Indicação: Encefalite por toxoplasmose prévia 

Regime: 1a escolha Sulfadiazina: 75 mg/kg/dia, 12/12 h + pirimetamina 1 mg/kg/dia 

+ ácido folínico 5-10 mg/dia 3x/semana 

Alternativa Clindamicina 20-30 mg/kg/dia, 4 dose + pirimetamina + ácido folínico. 

Patógeno: MAC 

Indicação: doença prévia 

Regime: 1a escolha Claritromicina: 15 mg/kg/dia 12/12 h + etambutol 25 mg/kg/dia 

Patógeno: C. neoformans 

Indicação: doença prévia 

Regime: 1a escolha Fluconazol: 5 mg/kg/dia 

Alternativa Itraconazol: 5 mg/kg/dia 3x/semana. Anfotericina B: 1 mg/kg IV 3x/sem. 

Patógeno: H. capsulatum 

Indicação: doença prévia 

Regime: 1a escolha Itraconazol: 5 mg/kg/dia, a cada 24-48h 

Alternativa Anfotericina B: 1 mg/kg/dia IV 3x/sem. 

Patógeno: Citomegalovirus 

Indicação: doença prévia 

Regime: 1a escolha Gancilovir: 6 mg/kg/dia, 5x/sem ou 10 mg/kg/dia 3x/semana. 

Alternativa Foscarnet 80 a 120 mg/kg/dia 

II . Somente se episódios recorrentes freqüentes e graves 

Patógeno: Infecções Bacterianas1 

Indicação: vide nota explicativa 

Regime: 1a escolha IGIV: 400 mg/kg/mensal 
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Alternativa SMX/TMP diariamente 

Patógeno: Herpes simples 

Indicação: recorrente/grave
Regime: 1a escolha Aciclovir: 20 mg/kg/dia VO, 4 doses 

Patógeno: Candidíase 

Indicação: recorrente/grave 

Regime: 1a escolha Cetoconazol: 5 mg/kg/dia ou fluconazol: 5 mg/kg/dia 

1. IGIV indicado para crianças com infecções bacterianas graves definidas nas 
categorias B e C da Classificação CDC/94 (meningite, pneumonia, septicemia, 
infecções ósseas ou articulares) 

(Pub. DOU em 04/07/98) 

 

 

 

 

PORTARIA No 1.660, DE 06 DE NOVEMBRO DE 1997 

Institui o Programa de Farmácia Básica. 

O Ministro de Estado da Saúde, no uso de suas atribuições, e 

Considerando que a saúde é direito fundamental do cidadão, cabendo ao 
Estado oferecer as condições indispensáveis à sua plena execução; 

Considerando o princípio constitucional da descentralização das ações e 
serviços de saúde; 

Considerando as diretrizes definidas nas Ações e Metas Prioritárias para o 
Ministério da Saúde, no biênio 97/98; 

Considerando a importância do aprimoramento das atividades de assistência 
farmacêutica e a disponibilidade de medicamentos básicos à população; 

Considerando a necessidade de racionalizar a distribuição de medicamentos 
essenciais que permitam o tratamento eficaz às doenças mais comuns que 
afetam a população brasileira, resolve: 

Art. 1o - Instituir o Programa de Farmácia Básica. 

Art. 2o - Estabelecer que a Farmácia Básica nesta etapa será distribuída 
trimestralmente e diretamente pelo Ministério da Saúde aos municípios com 
menos de 21.000 (vinte um mil) habitantes, de acordo com a Resolução no 30 
do IBGE, publicada no Diário Oficial da União, de 27 de agosto de 1997, e não 
atendidos por programa estadual e/ou municipal similares. 

CAPÍTULO I 
ORGANIZAÇÃO 
POLÍTICO 
ADMINISTRATIVA

CAPÍTULO II 
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
1. CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL – DA SAÚDE – 
Art. 196 – 200

2. SISTEMA ÚNICO DE 
SAÚDE – NORMAS 
GERAIS

3. PROGRAMAS - SAÚDE 
DA FAMÍLIA e AGENTES 
COMUNITÁRIOS DE 
SAÚDE

4. COMISSÕES E 
ATIVIDADES 
ESPECÍFICAS - DST / 
AIDS

5. CONDUTAS 
TERAPÊUTICAS, 
PREVENÇÃO, E 
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5. Condutas Terapêuticas, Prevenção, e Distribuição de Medicamentos

Parágrafo único. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, que tenham 
implantado programa próprio de Farmácia Básica, poderão ser compensados 
financeiramente na forma a ser regulamentada. 

Art. 3o - Definir que o Programa destina-se, exclusivamente, à atenção básica 
de saúde, nos ambulatórios da rede pública, mediante prescrição médica. 

Art. 4o - Definir que a Farmácia Básica é composta por até 40 (quarenta) itens 
de diferentes medicamentos básicos, calculados considerando a população da 
comunidade atendida e suas necessidades num período de três meses. 

Parágrafo único. A composição do módulo deverá ter um padrão regional 
concernente com o perfil epidemiológico observado. 

Art. 5o - Definir que aos estados e ao Distrito Federal cabe o acompanhamento e a 
fiscalização da execução do Programa de Farmácia Básica. 

Art. 6o - Anexar a esta Portaria os documentos: 

1 - Farmácia Básica - elenco de medicamentos. 

2 - Manual de Normas e Procedimentos. 

Art. 7o - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

Carlos César de Albuquerque 

Ministro da Saúde 

(Pub. DOU em 14/11/97) 
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CAPÍTULO I 
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ADMINISTRATIVA

CAPÍTULO II 
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
1. CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL – DA SAÚDE – 
Art. 196 – 200

2. SISTEMA ÚNICO DE 
SAÚDE – NORMAS 
GERAIS

3. PROGRAMAS - SAÚDE 
DA FAMÍLIA e AGENTES 
COMUNITÁRIOS DE 
SAÚDE

4. COMISSÕES E 
ATIVIDADES 
ESPECÍFICAS - DST / 
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5. CONDUTAS 
TERAPÊUTICAS, 
PREVENÇÃO, E 
DISTRIBUIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS

6. HOSPITAIS 
CREDENCIADOS para o 
tratamento e internação de 
pacientes com AIDS

7. HOSPITAIS- DIA para o 
tratamento e internação de 
pacientes com AIDS

8. CENTROS DE 
REFERÊNCIA

9. VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA

10. VIGILÂNCIA 

CAPÍTULO II 

6. HOSPITAIS CREDENCIADOS para o tratamento e internação de pacientes 
com AIDS: 

PORTARIA No 291, DE 17 DE JUNHO DE 1992 

O SECRETÁRIO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, no uso de suas 
atribuições, e tendo em vista o disposto nos Artigos 141 e 143 do Decreto no 99.244, 
de 10 de maio 1991 e considerando: 

O contexto médico social da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - AIDS; 

À necessidade de implementar a assistência médico-hospitalar para o tratamento da 
aids baseado nos atuais indicadores epidemiológicos; 

O resultado dos estudos desenvolvidos pela Coordenação de Doenças Sexualmente 
Transmissíveis/DST/aids, resolve: 

1 - Incluir no Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde - SIH-
SUS os grupos de procedimentos para tratamento da aids, realizados em hospitais 
previamente autorizados pelo Inamps, mediante proposição da Secretaria Estadual 
de Saúde (SES). 

GRUPO - 70.100.00-4 - TRATAMENTO DA AIDS 

* 70.000.00 -0 - Tratamento da aids 

GRUPO - 70.100.01-2 - AFECÇÕES DO SISTEMA NERVOSO - AIDS 

* 70.300.01-1 - Afecções do Sistema Nervoso - Aids 

* 70.500.01-0 - Afecções do Sistema Nervoso - Aids 

GRUPO - 70.100.02-0 - AFECÇÕES DO SISTEMA RESPIRATÓRIO - AIDS 

* 70.300.02-0 - Afecções Do Sistema Respiratório - Aids 

* 70.500.02-9 - Afecções Do Sistema Respiratório - Aids 

GRUPO - 70.100.03-9 - DOENÇAS DISSEMINADAS - AIDS 

* 70.300.02-0 - Doenças Disseminadas - Aids 

* 70.500.02-9 - Doenças Disseminadas - Aids 

GRUPO - 70.100.04-7 - AFECÇÕES DO SISTEMA DIGESTIVO - AIDS 
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SANITÁRIA
10.1. NORMA GERAL

10.2. CONTROLE DE 
INFECÇÕES 
HOSPITALARES

10.3. PROCEDIMENTOS 
PARA TESTAGEM 
SOROLÓGICA (HIV)

* 70.300.04-6 - Afecções Do Sistema Digestivo - Aids 

* 70.500.04-5 - Afecções Do Sistema Digestivo - Aids 

 

 

 

1.2 - Na internação de pacientes portadores de aids, deverá ser lançado na AIH 
como procedimento solicitado e realizado o código específico constante da Tabela 
do SIH/SUS 70.000.00-0 - TRATAMENTO DA AIDS. 

1.3 - No campo médico auditor da AIH poderão ser lançados em ordem decrescente 
de complexidade e custos os procedimentos médicos realizados, constantes dos 
grupos específicos para TRATAMENTO DA AIDS (70.100.01-2, 70.100.02-1, 
70.100.03-9 e 70.100-.04-7). 

1.4 - O componente Serviço Hospitalar - SH desses grupos de procedimentos será 
remunerado em percentual decrescente de valor, na ordem em que foram lançados 
no campo "médico auditor" da AIH na seguinte seqüência: 

1o proced. 100% ( cem por cento) 

2o proced. 100% ( cem por cento) 

3o proced. 075% ( setenta e cinco por cento ) 

4o proced. 075% ( setenta e cinco por cento ) 

1.5 - As afecções do sistema nervoso em aids compreendem: 

Tratamento dos casos de síndrome neurológica indiferenciada; 

Toxoplasmose cerebral; 

Meningite criptococica; 

Linfoma; 

Neuropatia periférica. 

1.6 - As afecções do sistema respiratório em aids compreendem: 

Tratamento dos casos de Pneumonia por P. carinii; 

Tuberculose Pulmonar; 

Pneumonia intersticial indiferenciada. 

1.7 - As doenças disseminadas em aids compreendem: 

Tratamento de casos de tuberculose disseminada; 

Outras micobacterioses disseminadas; 
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Histoplasmose; 

Salmonelose septicêmica; 

Sarcoma de Kaposi; 

Linfomas não Hodgkin. 

1.8 - As afecções do aparelho digestivo em aids compreendem: 

Tratamento dos casos de citomegalovirus esofagiano; 

Herpes simples esofagiana; 

Cândida sd esofagiana; 

Síndrome diarréica; 

Colites, lesões ano-retais. 

2 - Incluir no SIH-SUS o grupo de procedimento 70.100.15-2 - TRATAMENTO DA 
AIDS - FASE TERMINAL, a ser remunerado em hospitais previamente autorizados 
pelo Inamps, mediante proposição da SES. 

GRUPO - 70.100.15-2 TRATAMENTO DA AIDS - FASE TERMINAL 

* 70.300.15-1 TRATAMENTO DA AIDS - FASE TERMINAL 

* 70.500.15-0 TRATAMENTO DA AIDS - FASE TERMINAL 

2.1 - Para efeitos de pagamento do grupo de procedimento 70.100.15-2 - 
TRATAMENTO DA AIDS - FASE TERMINAL fica estabelecido o limite máximo de 30 
(trinta) diárias. Caso seja necessário a continuidade do tratamento poderá ser 
emitida nova AIH - 1, mediante autorização do gestor local. 

2.2 - O tratamento da aids em fase terminal compreende os casos em que o paciente 
se encontra fora de possibilidade terapêutica, dependente de suporte hospitalar 
contínuo. 

3 - A Coordenação de Doenças Sexualmente Transmissíveis/DST e Aids deverá 
promover gestões junto aos gestores estaduais, no sentido destes desenvolverem 
sistemas de controle e avaliação das AIH e dos indicadores epidemiológicos de aids, 
evitando as internações desnecessárias e melhorando as informações 
epidemiológicas. 

4 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos financeiros 
a partir de 01 de julho de 1992. 

José da Silva Guedes 

(Pub. DOU em 23/06/92) 
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PORTARIA No 7.750, DE 24 DE JULHO DE 1992 

O Presidente do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, no 
uso de suas atribuições legais e considerando os estudos desenvolvidos pela 
Coordenação de Doenças Sexualmente Transmissíveis eAids, resolve: 

1 - Autorizar os hospitais abaixo relacionados para cobrança na Autorização de 
Internação Hospitalar - AIH dos procedimentos - Tratamento da AIDS, constantes 
dos Grupos: 

70.100.01.2 - Afecções do Sistema Nervoso - Aids 

70.100.02.1 - Afecções do Sistema Respiratório - Aids 

70.100.03.9 - Doenças Disseminadas - Aids 

70.100.04.7 - Afecções do Aparelho Digestivo - Aids 

70.100.15.2 - Tratamento da Aids - Fase Terminal 

ALAGOAS 

Hospital de Doenças Tropicais 

Hospital Universitário/UFAL - MEC/MPS 

AMAZONAS 

Instituto de Medicina Tropical de Manaus 

BAHIA 

Hospital Central Roberto Santos 

Hospital Professor Edgard Santos - Hosp. Universitário,MEC/PAS 

Associação Obras Sociais Irmã Dulce 

CEARÁ 

Hospital São José de Doenças Transmissíveis 

Hospital Geral César Cals 

Santa Casa de Misericórdia de Sobral 

MATO GROSSO DO SUL 

Sociedade Beneficente de Campo Grande - Santa Casa 

Sociedade Beneficência Corumbaense - Hospital de Caridade 

Associação Beneficente Douradense/Hospital Evangélico Dr. e Sra. G.King 

Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian 

ESPÍRITO SANTO 

http://www.aids.gov.br/final/biblioteca/legislacao/vol26.htm (4 of 32) [15/04/03 12:39:34]



6. Hospitais Credenciados para o Tratamento e Internação de Pacientes com AIDS

Santa Casa de Misericórdia de Vitória 

Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória 

Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes 

Santa. Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim 

Hospital Dório Silva 

Hospital Dr. Roberto Arnizot Silvares 

MATO GROSSO 

Hospital Universitário Júlio Müller 

MINAS GERAIS 

Hosp. Eduardo de Menezes - Fund. Hospitalar do Estado de Minas Gerais 

Centro Geral de Pediatria - Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais 

Hospital das Clínicas da UFMG 

Hospital Júlia Kubitschek 

Hospital Universitário UFJF 

Sanatório Dr. João Penido - Hospital do Estado de Minas Gerais 

Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba - Convênio MEC/MPAS 

Hospital Universitário - Universidade Estadual Montes Claros 

Fundação de Assistência Estudo e Pesquisa de Uberlândia 

PARÁ 

Hospital João de Barros Barreto 

PARAÍBA 

Hospital de Doenças InfectoContagiosas Dr. Clementino Fraga 

PARANÁ 

Hospital Oswaldo Cruz - Fundação de Saúde Caetano Munhoz da Rocha 

Hospital de Clínicas da UFPR - MEC/MPAS 

Hospital Geral do Portão - Fundação de Saúde Caetano Munhoz da Rocha 

Hospital Regional de Cascavel 

Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná - Fundação Universidade 
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Estadual de Londrina. 

Irmandade de Santa Casa de Londrina 

PERNAMBUCO 

Hospital Oswaldo Cruz 

Hospital Correia Picanço 

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco 

RIO GRANDE DO NORTE 

Hospital Giselda Trigueiro - FUNGEL 

RIO GRANDE DO SUL 

Hospital de Clínicas de POA - Hosp. Universitário MEC/MPAS 

Hospital Nossa Senhora da Conceição Sá 

ISCMPA - Hosp. Policlínica Santa Clara - Hosp. Universitário MEC/MPAS 

Hospital Sanatório Partenon 

Hospital de Ensino Dr. Miguel Correa Júnior - Convênio MEC/MPAS 

Hospital Universitário de Santa Maria - MEC/MPAS 

Hospital Cidade Passo Fundo 

Sociedade Hospitalar Beneficente São Vicente de Paula 

RIO DE JANEIRO 

Alterado pela Portaria no 7.762 de 30/07/92, publicado no DOU de 31/07/92. 

SANTA CATARINA 

Hospital Nereu Ramos - FHSC 

Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen - IPMMI 

Hospital Regional Hans Dieter Schmidt - Joinville 

SÃO PAULO 

Alterado pela Portaria no 7.762 de 30/07/92 publicado no DOU de 31/07/92. 

SERGIPE 

Hospital Governador João Alves Filho - Secretaria de Saúde Pública CENAH 

DISTRITO FEDERAL 

Hospital de Base do Distrito Federal - FHDF 
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Hospital Regional da Asa Sul - FHDF 

Hospital Regional da Asa Norte - FHDF 

Hospital Regional do Gama - FHDF 

Hospital Regional de Taguatinga - FHDF 

Hospital Regional da Ceilândia - FHDF 

Hospital Regional de Sobradinho - FHDF 

Hospital Regional de Planaltina - FHDF 

Hospital Regional de Brazlândia - FHDF 

Hospital Regional São Vicente de Paula - FHDF 

Hospital Universitário de Brasília - FUB 

RONDÔNIA 

Centro de Medicina Tropical de Rondônia 

TOCANTINS 

Hospital de Doenças Transmissíveis 

Esta portaria entrará em vigor a partir de 1o de julho de 1992. 

JOSÉ SILVA GUEDES 

(Pub. D.O.U. em 1/7/92) 

PORTARIA No 7.762, DE 30 DE JULHO DE 1992 

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DA 
PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições legais e, considerando os 
estudos desenvolvidos pela Coordenação de Doenças Sexualmente Transmissíveis 
DSTe Aids resolve: 

1 - Autorizar os hospitais abaixo relacionados para cobrança na Autorização de 
Internação Hospitalar - AIH dos procedimentos - Tratamento da aids, constantes os 
Grupos. 

70.100.01-2 - Afecções do Sistema Nervoso - Aids 

70.100.02-1 - Afecções do Sistema Respiratório - Aids 

70.100.03-9 - Doenças Disseminadas - Aids 

70.100.04-7 - Afecções do Aparelho Digestivo - Aids 

70.100.15-2 - Tratamento da Aids - Fase Terminal 

RIO DE JANEIRO 
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C.G.C. HOSPITAIS 

29.138.344/0015-49 SMS Hospital Alcides Carneiro 

31.506.306/0001-48 Fundação Dr. J. Barc. Mart. - Hospital Ferreira Machado SMS 
Campos dos Goitacazes 

32.556.060/0023-97 PAM CPN CP de Niterói SMS Niterói 

42.498.717/0068-62 Hospital dos Servidores do Estado 

42.498.717/0015-50 SES RJ Hospital Estadual Santa Maria 

42.498.717/0009-02 SES RJ Inst. E de I São Sebastião 

42.498.717/0067-81 SES RJ Hospital de Ipanema 

32.319.972/0001-30 SES RJ FF Pro I H do Rio de Janeiro 

28.523.215/0003-78 Hospital Universitário Antônio Pedro Universidade Federal 
Fluminense 

33.663.683/0001-16 Hospital Universitário Clementino Fraga Filho 

34.023.077/0002-80 Hospital Universitário Gaffrée e Guinle da UNIRIO 

33.540.014/0016-14 Hospital Universitário Pedro Ernesto HUPE 

33.781.055/0001-35 MS FIOCRUZ Hospital Evandro Chagas 

33.781.055/0002-16 MS FIOCRUZ Inst. Fernandes Figueira 

00.394.544/0065-40 Hospital Rafhael de Paula Souza 

22.979.143/0446-21 INAMPS MS Hospital Geral de Jacarepaguá 

29.979.143/0448-93 INAMPS MS Hospital da Lagoa 

33.609.504/0001-62 Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro - Hospital Geral 

SÃO PAULO 

C.G.C. HOSPITAIS 

33.495.870/0001-38 Casa Nossa Sra. Paz Ação S.Franciscana- Hospital 
UniversitárioMEC/MPAS 

43.535.210/0001-97 Irmandade da Santa Casa de Andradina 

43.667.179/0001-48 Santa Casa de Misericórdia de Aparecida 

43.751.502/0001-67 Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba - Hospit. Sagrado 
Coração de Jesus 

43.952.050/0001-81 Organização Médica de Araraquara S/A 

43.964.931/0001-12 Irmandade da Santa Casa de Misericórdia Araraquara 
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44.215.341/0001-50 Irmandade Santa Casa Misericórdia de Araras 

44.564.019/0001-06 Santa Casa de Misericórdia de Avaré 

44.782.779/0001-10 Santa Casa de Misericórdia de Barretos 

45.115.896/0001-92 Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Indiaporã 

45.145.208/0001-37 Irmandade Santa Casa Misericórdia Neves Paulista 

45.146.677/0001-70 Associação Paroq. Beneficente de Nhandeara - Hospital 
Conego Domingos 

45.176.153/0001-22 Hospital Escola da Universidade de Taubaté - Hospital Universit. 
MEC/MPAS 

45.281.144/0002-82 Prefeitura Municipal de Itapira - Hosp.Munic.Itapira 

45.889.623/0001-03 Santa Casa de Misericórdia São José 

46.020.301/0002-69 Sociedade Campineira Educ. Instrução - Hosp. Univers. 
ConvênioMEC/MPAS 

46.056.487/0001-25 Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos 

46.068.425/0001-33 Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP Hosp. 
Universit.MEC/MPAS 

46.374.500/0008-60 Instituto de Infectologia Emílio Ribas 

46.374.500/0012-47 Unidade Integrada de Saúde de Mirandópolis 

46.374.500/0014-09 Conjunto Hospitalar de Sorocaba - Hospital Universitário 
MEC/MPAS 

46.374.500/0016-70 Secretaria de Estado da Saúde - Hospital Guilherme Alvaro 

46.374.500/0030-29 ERSA 11 - Hospital Castelo Branco 

46.374.500/0056-68 Secretaria de Estado da Saúde - Hospital de Clínicas Franco da 
Rocha 

46.374.500/0060-44 Hospital Distrital de Assis 

46.374.500/0085-00 scrit. Reg. de Saúde de Botucatu - Hosp. Psiquiátrico Cantídio 
M. Campos 

46.374.500/0086-83 Hospital Infantil Cândido Fontoura 

46.374.500/0087-64 Escrit. Reg. de Mogi das Cruzes - ERSA 13 - Hosp. Ferraz 
Vasconcelos 

46.374.500/0088-45 Escrit. Reg. de Saúde de Mandaqui - ERSA Complexo - Hospital 
Mandaqui 

46.374.500/0108-23 SP SES Hosp. Geral de V. M. Cachoeirinha - Dr. Alvaro. S. de 
Souza 
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46.374.500/0110-48 SP SES Hosp. Geral de São Mateus 

46.374.500/0111-29 SP SES Hosp. Geral de Taípas 

46.374.500/0112-00 SP SES Hosp. Regional Sul 

46.374.500/0113-90 SP SES Hosp. Geral de Vila Penteado 

46.374.500/0114-71 SES Hosp. Brigadeiro 

46.374.500/0115-52 SES Hosp. Heliópolis 

46.374.500/0116-33 SES Hosp. Ipiranga 

46.374.500/0117-14 SES Hosp. e Maternidade Leonor Mendes de Barro 

46.392.148/0001-10 Mini. Hospital Jardim Sara 

46.392.148/0010-00 Hosp. Munic. Mat. Esc. de V N Cachoeirinha 

46.392.148/0012-72 Departamento Hosp. Municipal Dr. José Soares de Hungria 

46.392.148/0013-53 Hosp Munic. Dr. Artur Sabóya 

46.392.148/0014-34 Depto. Hosp. Munic. Infantil Menino Jesus 

46.392.148/0016-04 Depto. Hosp. Munic. Dr. Carmino Carichio 

46.392.148/0017-87 Depto. Hosp. Munic. Tide Setúbal 

46.392.148/0020-82 Hospital Municipal Benedito Montenegro 

46.392.148/0024-06 Mini Hospital dr. Alexandre Zato 

46.392.148/0026-78 Depto. Hosp. Munic.Prof.Dr Alípio Correa 

46.392.148/0027-59 Hospital Municipal Prof.Waldomiro de Paula 

46.392.148/0030-54 Hosp. Munic. Dr.Fernando Mauro Pires 

46.522.942/0001-30 Hospital Municipal de Santo André 

46.522.959/0001-98 Pref.Munic.de Mauá-Hospital de Cl. Radamés Nardini 

46.643.466/0002-97 P M S J P Pronto Socorro Municipal Dr.Carlino Rossi 

46.854.998/0001-92 Hospital do Servidor Público Municipal 

47.018.676/0001-76 Hospital Municipal Dr. Mario Gatti 

47.024.005/0001-18 Santa Casa de Misericórdia de Casa Branca 

47.074.851/0008-19 Fundação Padre Albino - Hospital Universitário MEC/MPAS 

47.074.851/0009-08 Fundação Padre Albino Hosp. Universitário MEC/MPAS 
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47.291.943/0001-84 Sociedade Beneficente de Conchal 

47.368.675/0001-51 Hospital Beneficente Santa Gertrudes 

47.431.697/0001-19 Santa Casa de Misericórdia de Cruzeiro 

47.531.835/0001-31 Santa Casa de Misericórdia e Maternidade N. Sra. da 
Conceição 

47.617.584/0001-02 Irmandade da Santa Casa Misericórdia e Maternidade de 
Dracena 

47.761.284/0001-97 Fundação de Saúde do Municipal de Americana 

47.844.287/0001-08 Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis 

47.969.134/0001-89 Fundação Civil Casa de Misericórdia de Franca 

48.031.918/0019-53 Universidade Est. Paulista Julio Mesquita Filho - Hosp. Univ. 
MEC/MPAS 

48.374.680/0001-30 Associação Hospitalar de Bauru 

48.547.806/0001-20 Irmandade Senhor dos Passos e Santa Casa de Misericórdia 

48.662.167/0001-44 Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Guariba 

48.697.338/0001-70 Sociedade Santamarense de Beneficência do Guarujá 

49.270.671/0001-61 Santa Casa de Caridade e Mat. de Ibitinga 

49.706.088/0001-50 Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Itapetininga 

49.979.230/0001-33 Santa Casa de Misericórdia e Mat. Dona Julieta Lyra 

50.453.703/0001-43 FUSAN - Fundação de Saúde e Assistência do Município de 
Caçapava 

50.460.351/0001-53 Associação Casa Fonte da Vida Templo de Oração e Ciência 

50.565.936/0001-38 Santa Casa de Misericórdia de Jales 

50.730.902/0001-51 Hospital São Marcos da Soc. Amigos de Morro Agudo 

50.753.631/0001-50 Irmandade de Misericórdia do Jahu 

50.857.960/0001-40 Santa Casa de Misericórdia de José Bonifácio 

50.944.198/0001-30 Hospital de Caridade São Vicente de Paulo 

50.956.358/0001-60 Sociedade Jundiaiense de Socorros Mútuos - Casa de Saúde 
Dr. Domingos Anastásio 

51.381.903/0001-09 Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Leme 

51.473.692/0001-86 Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Limeira 
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51.612.828/0001-31 Hospital Maternidade Frei Galvão 

51.660.082/0001-31 Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Lins 

51.779.304/0001-30 Santa Casa de Misericórdia de Lorena 

52.052.420/0001-15 Fundação Municipal de Ensino Marília Hospital Universitário - 
MEC/MPAS 

52.314.861/0001-48 Associação do Hospital de Caridade de Matão 

52.393.204/0001-35 Santa Casa de Misericórdia de Nova Europa 

52.439.072/0001-33 Irmandade Santa Casa Misericórdia de Mirassol 

52.505.153/0001-94 Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mococa 

52.739.950/0001-36 Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Guaçu 

52.775.392/0001-64 Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim 

52.879.905/0001-87 Santa Casa de Misericórdia Aprazível 

53.338.992/0001-28 Santa Casa de Misericórdia de Oswaldo Cruz 

53.412.144/0001-11 Sociedade Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos 

53.638.649/0001-07 Associação Hospital de Caridade Santa Casa de Misericórdia 

53.894.218/0001-01 Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Penápolis 

54.370.630/0001-87 Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba 

54.667.316/0001-60 Sociedade de Beneficência de Piraju 

54.848.361/0001-11 Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga 

55.344.337/0001-08 Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente 

55.559.900/0001-65 Irmandade da Santa Casa de Pres. Venceslau 

56.023.443/0001-52 HCFM Ribeirão Preto USP Hosp. Univ. MEC/MPAS 

56.577.059/0001-00 Fundação Faculdade de Medicina MEC/MPAS 

57.740.490/0001-80 Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal. V.do Ribeira - 
Hosp. Reg 

58.198.524/0001-19 Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santos 

58.200.700/0003-71 Hospital dos Estivadores de Santos 

59.610.394/0001-42 Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos 

59.901.454/0001-86 Santa Casa de Misericórdia São José do Rio Pardo - Hospital 
São Vicente 
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59.981.712/0001-81 Irmandade da Sta Casa de Mis. de S. José do Rio Preto 

60.003.761/0001-29 Fund. Fac. Reg. de Medic. de S. J. do Rio Preto - Hosp. 
Univers. MEC/MPAS 

60.194.990/0011-40 Instituto. Peq. Mis. Maria Imaculada Casa de Saúde Stella Maris 

60.453.032/0001-74 Escola PTA Med. - Hosp. S.P Hosp. Univ. MEC/MPAS 

60.742.616/0001-60 Casa de Saúde Santa Marcelina 

60.747.318/0001-62 Inst. de Assist. Med. Servidor Púb. Est. HSPE 

60.919.909/0006-84 Assoc. Protetora da Infância - Santa Casa de Misericórdia 

60.933.603/0010-21 Cia. Emerg. de S.P - Hosp. Mat. - CESP 

60.982.485/0001-98 Sociedade de Beneficência Hospital Umberto I 

61.705.877/0003-34 ssociação Evangélica Benef. - Hospital Evangélico 

71.041.289/0001-35 Irmandade da Santa Casa Coração de Jesus 

71.051.536/0001-84 Santa Casa de Misericórdia de Grama 

71.326.292/0001-03 Irmandade de Misericórdia de Sertãozinho 

72.127.210/0001-56 Irmandade Santa Casa de Misericórdia Maternidade Dona Zilda 
Salvagni 

72.189.582/0001-07 Santa Casa de Misericórdia de Tatuí 

72.547.623/0001-90 Santa Casa de Misericórdia de Tupã 

72.957.814/0001-20 Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga 

(Pub. DOU em 31/7/92) 

PORTARIA No 7.855, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1992 

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DA 
PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições legais e considerando os 
estudos desenvolvidos pela Coordenação de Doenças TransmissíveisDST e Aids, 
resolve: 

1 - Autorizar os hospitais abaixo relacionados par cobrança na Autorização de 
Internação Hospitalar - AIH dos procedimentos - Tratamento da AIDS, constantes 
dos Grupos: 

70.100.01-2 - Afecções do Sistema Nervoso - Aids 

70.100.02-1 - Afecções do Sistema Respiratório - Aids 

70.100.03-9 - Doenças Disseminadas - Aids 

70.100.04-7 - Afecções do Aparelho Digestivo - Aids 

70.100.15-2 - Tratamento da Aids - Fase Terminal 
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rio de janeiro 

CGC HOSPITAL 

29.468.055/000-93 sms/Rio _ Hospital Municipal Souza Aguiar 

29.468.055/0003-74 sms/Rio _ Hospital Municipal Miguel Couto 

29.468.055/0004-55 sms/Rio _ Hospital Municipal Salgado Filho 

29.468.055/0005-36 sms/Rio _ Hospital Municipal Paulino Wernek 

29.468.055/0008-89 Hospital Municipal Jesus 

29.468.055/0011-84 sms/Rio _ Unidade Integrada de Saúde Rocha Maia 

29.468.055/0006-17 sms/Rio - Hospital Municipal Inst. Munic. da Mulher Fernando 
Magalhães 

42.429.480/0001-50 Fund. Universit. José Bonifácio - Hospital Escola S. Francisco 
Assis 

42.429.480/0009-08 Fund. Universit. José Bonifácio - Hospital Escola S. Francisco 
Assis 

31.153.067/0001-90 SMS/Petrópolis - Hospital Municipal Nelson de Sá Earp 

31.160.674/0001-87 SMH Sociedade Médico Hospitalar Ltda. 

29.979.143./0459-46 INAMPS MS - Hospital de Nova Iguaçu 

32.190.092/0003-78 Hospital das Clínicas de Teresópolis 

29.063.294/0001-82 SMS/Volta Redonda - Hospital Municipal de S. João Batista 

Esta Portaria entrará em vigor a partir de 1o de julho de 1992. 

carlos eduardo venturelli mosconi 

(Pub. dOU em 27/11/92) 

PORTARIA No 8.021, DE 21 DE JANEIRO DE 1993 

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DA 
PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições legais e, considerando os 
estudos desenvolvidos pela Coordenação de Doenças Transmissíveis DST e Aids, 
resolve: 

1 - Autorizar os hospitais abaixo relacionados para cobrança na Autorização de 
Internação Hospitalar - AIH dos procedimentos Tratamento da aids, constantes dos 
Grupos: 

70.100.01-2 - Afecções do Sistema Nervoso - Aids 

70.100.02-1 - Afecções do Sistema Respiratório - Aids 

70.100.03-9 - Doenças Disseminadas - Aids 
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70.100.04-7 - Afecções do Aparelho Digestivo - Aids 

70.100.15-2 - Tratamento da Aids - Fase Terminal 

PERNAMBUCO 

CGC HOSPITAL 

10.998.301/0001-28 IMIP _ Instituto Materno-Infantil de Pernambuco 

10.564.953.0001/31 Centro de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco 

RIO GANDE DO SUL 

CGC HOSPITAL 

89.814.693/0002-40 Hospital Centenário 

89.876.114/0001-01 Hospital Escola UFPLL Fund. de Apoio Univ.- MECIMPAS 

89.124.630/0001-81 Hospital de Caridade São Vicente de Paulo 

96.210.471/0001-01 Associação Hospital de Caridade de Santo Ângelo 

90.730.508/0001-38 Associação Hospital de Caridade Ijuí 

87.200.529/0001-42 Irmandade da Santa Casa de Caridade de Alegrete 

98.416.225/0001-28 Santa Casa de Caridade de Uruguaiana 

96.742.333/0015-60 Soc. Carit. e Lit. São Francisco de Assis - Hospital Santa Cruz 

87.768.735/0001-48 Hospital de Caridade e Beneficência 

2 - Esta Portaria entrará em vigor a partir de 1o de julho de 1992. 

CARLOS EDUARDO VENTURELLI MOSCONI 

(Pub. DOU em 22/1/93) 

PORTARIA No 8.047, DE 16 DE FEVEREIRO DE 1993 

O presidente do instituto nacional de assistência médica da previdência social, no 
uso de suas atribuições legais e considerando os estudos desenvolvidos pela 
Coordenação de Doenças Transmissíveis DST e Aids, resolve: 

1. Autorizar o hospitaL abaixo relacionado para cobrança na Autorização de 
Internação Hospitalar - AIH dos procedimentos - Tratamento da aids, constantes dos 
Grupos: 

70.100.01-2 - Afecções do Sistema Nervoso - Aids 

70.100.02-1 - Afecções do Sistema Respiratório - Aids 

70.100.03-9 - Doenças Disseminadas - Aids 
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70.100.04-7 - Afecções do Aparelho Digestivo - Aids 

70.100.15-2 - Tratamento da Aids - Fase Terminal 

CGC HOSPITAL 

15.084.338/0001-46 Fundação de Saúde de Cuiabá Hospital Universitário 
MEC/MPAS 

2. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

CARLOS EDUARDO VENTURELLI MOSCONI 

(Pub. DOU em 17/2/93) 

PORTARIA No 8.039, DE 3 DE FEVEREIRO DE 1993 

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DA 
PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições legais e, considerando os 
estudos desenvolvidos pela Coordenação de Doenças Transmissíveis DST e Aids, 
resolve: 

1 - Autorizar os hospitais abaixo relacionados para cobrança na Autorização de 
Internação Hospitalar - AIH dos procedimentos - Tratamento da aids, constantes dos 
Grupos: 

70.100.01-2 - Afecções do Sistema Nervoso - Aids 

70.100.02-1 - Afecções do Sistema Respiratório - Aids 

70.100.03-9 - Doenças Disseminadas - Aids 

70.100.04-7 - Afecções do Aparelho Digestivo - Aids 

70.100.15-2 - Tratamento da Aids - Fase Terminal 

RIO DE JANEIRO 

C.G.C HOSPITAL 

29.995.925/0002-82 HOSPITAL DA CASA DO HEMOFÍLICO DO RIO DE JANEIRO-
RJ 

SANTA CATARINA 

C.G.C. HOSPITAL 

83.899.526/0001-82 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - SC 

Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação. 

CARLOS EDUARDO VENTURELLI MOSCONI 

(Pub. DOU em 5/2/93) 

PORTARIA No 8.074, DE 31 DE MARÇO DE 1993 
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O presidente do instituto nacional de assistência médica da previdência social, no 
uso de suas atribuições legais e, considerando os estudos desenvolvidos pela 
Coordenação de Doenças Transmissíveis DST e Aids, resolve: 

2. Autorizar os hospitais abaixo relacionados para cobrança na Autorização de 
Internação Hospitalar - AIH dos procedimentos - Tratamento da Aids. 

MINAS GERAIS 

CGC HOSPITAL 

19.878.404/0001-00 Fundação São Francisco Xavier - Hospital Márcio Cunha 

16.692.121/0001-81 Hospital Municipal Odilon Behrens 

29.979.143/0471-32 Maternidade Odete Valadares 

19.843.929/0013-44 Hospital João XXIII 

17.200.429/0001-25 Fundação Benjamin Guimarães 

23.951.916/0004-75 Hospital de Clínicas Samuel Libaneo 

19.110.162/0001-00 Hospital Bom Pastor 

19.843.929/0012-63 Hospital Regional Antonio Dias 

19.843.929/0006-15 Fundação Centro Hospitalar Psiquiátrico 

2. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

CARLOS EDUARDO VENTURELLI MOSCONI 

(Pub. DOU em 1/4/93) 

PORTARIA No 8.082, DE 14 DE ABRIL DE 1993 

O Presidente do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, no 
uso de suas atribuições legais, e considerando os estudos desenvolvidos pela 
Coordenação de doenças Transmissíveis DST e Aids, resolve: 

1 - Autorizar os hospitais abaixo relacionados para cobrança na Autorização de 
Internação Hospitalar - AIH - dos procedimentos Tratamento de Aids. 

SÃO PAULO 

CGC HOSPITAL 

46.523.247/0001-93 Prefeitura Municipal Diadema/Hospital Público de Diadema 

54.228.648/0001-49 Irmandade Hospital Francisco Rosas/Santa Casa Misericórdia 
Pinhal 

72.863.665/0001-30 Hospital de Caridade Vargem Grande do Sul 

72.293.392/0001-35 Hospital Santa Isabel de Clínicas 

47.571.039/0001-22 Irmandade Filantrópica Hospital Bom Jesus da Casa de 
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Misericórdia de Tremembé 

60.740.719/0001-90 Sanatorinhos Ação Comunitária de Saúde 

54.122.213/0001-15 Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba 

43.002.005/0001-66 Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Adamantina 

46.374.500/0018-32 Hospital Dr. Arnaldo Pezzuti Cavalcanti 

PARANÁ 

CGC HOSPITAL 

78.613.841/0001-61 SOCEVANG Benef. de Londrina Hospital Evangélico de 
Londrina 

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

CARLOS EDUARDO VENTURELLI MOSCONI 

(Pub. DOU em 15/4/93) 

PORTARIA No 98, DE 06 DE AGOSTO DE 1993 

O SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e, 
considerando os estudos desenvolvidos pela Coordenação de Doenças 
Transmissíveis DST e Aids, resolve: 

1 - Autorizar os hospitais abaixo relacionados para cobrança na Autorização de 
Internação Hospitalar - AIH dos procedimentos - Tratamento da Aids. 

RIO DE JANEIRO 

CGC HOSPITAL 

28.683.712/0001-71 Santa Casa de Misericórdia de Barra Santa 

SÃOPAULO 

CGC HOSPITAL 

61.667.580/0001-60 Associação Beneficente dos Hospitais Sorocabana 

46.392.148/0009-77 Hospital Municipal Ignácio Proença de Gouvea 

46.374.500/0123-62 Hospital Regional de assis 

MINAS GERAIS 

CGC HOSPITAL 

24.899.395/0001-74 Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião Paraíso 

23.278.898/0001-90 Santa Casa de Misericórdia de Passos 

2. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
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CARLOS EDUARDO VENTURELLI MOSCONI 

(Pub. DOU em 11/8/93) 

PORTARIA No 94, DE 07 DE JUNHO DE 1994 

O SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e 
considerando os estudos desenvolvidos pela Coordenação de Doenças 
Transmissíveis DST e Aids, resolve: 

1 - Autorizar o hospital abaixo relacionado para cobrança na autorização de 
Internação Hospitalar - AIH dos procedimentos - Tratamento da Aids: 

PARANÁ 

CGC HOSPITAL 

76.578.137/0063-92 Hospital Providência Congregação Irmãs Filhas de Caridade 
São Vicente de Paulo 

2 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

GILSON DE CASSIA MARQUES DE CARVALHO 

(Pub. DOU em 8/6/94) 

PORTARIA No 112, DE 07 DE JULHO DE 1994 

O Secretário de Assistência à Saúde, no uso de suas atribuições legais e, 
considerando os estudos desenvolvidos pela Coordenação de Doenças 
Transmissíveis DST e Aids, resolve: 

1 - Autorizar o hospital abaixo relacionado para cobrança na Autorização de 
Internação Hospitalar - AIH dos procedimentos - Tratamento da Aids. 

CGC HOSPITAL 

42.498.691/0008-11 DESIPE HOSPITAL PENAL DE NITERÓI 

2 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

GILSON DE CÁSSIA MARQUES CARVALHO 

(Pub. DOU em 8/7/94) 

PORTARIA No 41, DE 25 DE MAIO DE 1995 

O Secretário de Assistência à Saúde, no uso de suas atribuições legais, 
considerando os estudos desenvolvidos pela Coordenação de Doenças sexualmente 
Transmissíveis DST e Aids, resolve: 

Art. 1o - Autorizar os hospitais abaixo relacionados para cobrança na autorização de 
internação Hospitalar - AIH, dos procedimentos - Tratamentos da Aids. 

CGC HOSPITAL 

46.374.500/0028-04 COMPLEXO HOSPITALAR PADRE BENTO DE 
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GUARULHOS/SP 

56.896.368/001-34 IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE JABOTICABAL 

Art. 2o - Ficam excluídos, em conseqüência, da Portaria MS/SAS/No 246/94 - 
AIDS/Hospital-Dia, publicada no DOU no 246/95. 

Art. 3o - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos 
financeiros a partir de 1o de maio de 1995. 

EDUARDO LEVCOVITZ 

PORTARIA No 69, DE 17 DE JULHO DE 1995 

O Secretário de Assistência à Saúde, no uso de suas atribuições legais, e 
considerando os estudos desenvolvidos pela Coordenação de Doenças 
Transmissíveis DST e Aids, resolve: 

1 - Autorizar os hospitais abaixo relacionados para cobrança na Autorização de 
Internação Hospitalar - AIH, dos procedimentos - Tratamento da Aids. 

CGC HOSPITAL 

79.115.762/0001-93 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARINGÁ/PR 

2 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

EDUARDO LEVCOVITZ 

PORTARIA No 75, DE 17 DE ABRIL DE 1996 

O SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e 
considerando os estudos desenvolvidos pela Coordenação de Doenças 
Transmissíveis DST e Aids, resolve: 

1- Autorizar os hospitais abaixo relacionados para cobrança na Autorização de 
Internação Hospitalar - AIH dos procedimentos - Tratamento da AIDS. 

CGC HOSPITAL 

83.888.206/0004-70 Hospital Infantil Joana de Gusmão/SC 

83.888.206/0020-90 Hosp. Regional São José Dr. Homero de M. Gomes/SC 

83.888.206/0010-18 Hospital Geral e Maternidade Tereza Ramos/SC 

25.053.117/0005-98 Hospital Regional de Porto Nacional/TO 

24.098.477/0005-43 Hospital Universitário Alcides Carneiro/PB 

92.238.914/0002-94 Hosp. Univ. da Universidade Católica de Pelotas/RS 

03.470.416/0001-61 Sociedade Hospitalar Cuiabana Hosp. Sta. Helena/MT 

2 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

EDUARDO LEVCOVITZ 
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(Pub. DOU em 19/4/96) 

PORTARIA No 77, DE 25 DE ABRIL DE 1996 

O SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e 
considerando os estudos desenvolvidos pela Coordenação de Doenças 
Transmissíveis DST e Aids, resolve: 

1 - Autorizar os hospitais abaixo relacionados para cobrança na Autorização de 
Internação Hospitalar - AIH dos procedimentos - Tratamento da Aids. 

CGC HOSPITAL 

50.471.564/0001-80 Santa Casa de Misericórdia de Jacareí/SP 

46.374.500/0121-09 Centro de Referência e Treinamento DST/AIDS/SP 

59.759.084/0001-94 Sta. Casa de Misericórdia D. Carolina Malheiro/SP 

84.013.416/0001-34 Hospital Geral de Roraima/RR 

83.314.880/0001-06 Hospital regional de Chapecó/SC 

2 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

EDUARDO LEVCOVITZ 

(Pub. DOU em 26/4/96) 

PORTARIA No 78, DE 25 DE ABRIL DE 1996 

O SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e 
considerando os estudos desenvolvidos pela Coordenação de Doenças 
Transmissíveis DSTe Aids, resolve: 

1 - Autorizar os hospitais abaixo relacionados para cobrança na Autorização de 
Internação Hospitalar - AIH dos procedimentos - Tratamento da Aids. 

CGC HOSPITAL 

46.182.648/0001-27 CRT em AIDS de Santos - CRAIDS/SP 

50.644.053/0001-13 Fundação E. J. Zerbini/SP 

83.888.206/0021-70 Hosp. Regional Hans Dieter Schimidt/SC 

83.888.206/0010-18 Hosp. Geral e Mat. Tereza Ramos /SC 

2 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

EDUARDO LEVCOVITZ 

(Pub. DOU em 26/4/96) 

PORTARIA No 122, DE 17 DE JULHO DE 1996 

O SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e 
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considerando os estudos desenvolvidos pela Coordenação de Doenças 
Transmissíveis DST e Aids e aprovado pelas Secretaria Estadual de Mato Grosso do 
Sul, resolve: 

1 - Autorizar os hospitais abaixo relacionados para cobrança na Autorização de 
Internação Hospitalar - AIH dos procedimentos - Tratamento da Aids. 

CGC HOSPITAL 

03.873.593/0001-99 Soc. Benf. do Hospital Nossa Sra. Auxiliadora /MS 

2 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

EDUARDO LEVCOVITZ 

(Pub. DOU em 18/7/96) 

PORTARIA No 136, DE 08 DE AGOSTO DE 1996 

O SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e 
considerando os estudos desenvolvidos pela Coordenação de Doenças 
Transmissíveis DST e Aids e aprovados pelas Secretarias Estaduais de Saúde dos 
Estados do rio Grande do sul e Paraná, resolve: 

1 - Autorizar os hospitais abaixo relacionados para cobrança na Autorização de 
Internação Hospitalar - AIH dos procedimentos - Tratamento da Aids/ Hospital-Dia. 

CGC HOSPITAL 

92.787.118/0001-20 Hospital Nossa Senhora da Conceição S/A/RS 

76.683.986/0002-94 Hosp. Oswaldo cruz ISEP Fund. Saúde Caetano Munhoz/PR 

2 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

EDUARDO LEVCOVITZ 

(Pub. DOU em 9/8/96) 

PORTARIA No 138, DE 08 DE AGOSTO DE 1996 

O SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e 
considerando os estudos desenvolvidos pela Coordenação de Doenças 
Transmissíveis DST e Aids e aprovados pelas Secretarias Estaduais dos Estados do 
Maranhão e Paraíba, resolve: 

1- Autorizar os hospitais abaixo relacionados para cobrança na Autorização de 
Internação Hospitalar - AIH dos procedimentos - Tratamento da Aids. 

CGC HOSPITAL 

63.534.697/0001-09 Melo & Goiabeira - Hospital Alvorada Ltda/MA 

06.279.103/0001-19 Univ. Federal do Maranhaão Unid. Mat. Infantil/MA 

24.098.477/0007-05 Hospital Universitário Lauro Wanderley/PB 

2 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
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EDUARDO LEVCOVITZ 

(Pub. DOU em 9/8/96) 

PORTARIA No 149, DE 29 DE AGOSTO DE 1996 

O SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e 
considerando os estudos desenvolvidos pela Coordenação de Doenças 
Transmissíveis DST e Aids e aprovado pelas Secretarias Estaduais dos Estados do 
Rio de Janeiro e Santa Catarina, resolve: 

1- Autorizar os hospitais abaixo relacionados para cobrança na Autorização de 
Internação Hospitalar - AIH dos procedimentos - Tratamento da Aids. 

CGC HOSPITAL 

42.498.717/0007-40 Hospital Estadual Albert Schweitzer SES/RJ 

00.394.544/0270-32 Hospital Geral de Nova Iguaçu/RJ 

29.138.328/0015-56 Hospital Geral Duque de Caxias SMS/RJ 

83.883.306/0012-13 Soc. Divina Prov. Hosp. N. Sra. da Conceição/SC 

2. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

EDUARDO LEVCOVITZ 

(Pub. DOU em 30/8/96) 

PORTARIA No 187, DE 08 DE OUTUBRO DE 1996 

O SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e 
considerando os estudos desenvolvidos pela Coordenação de Doenças 
Transmissíveis DST e Aids e aprovados pela Secretaria Estadual do Estado de São 
Paulo, resolve: 

1- Autorizar os hospitais abaixo relacionados para cobrança na Autorização de 
Internação Hospitalar - AIH dos procedimentos - Tratamento da Aids. 

CGC HOSPITAL 

47.404.801/0001-86 Soc. Benef. de Cravinhos Sta. Casa e Maternidade 

46.374.500/0013-28 Sec. de Saúde Hospital Geral de Promissão 

50.753.755/0001-35 Hospital Amaral Carvalho 

72.747.967/0001-42 Sta. Casa Mis. da Irm. Sr. dos Passos de Ubatuba 

46.374.500/0023-08 Hospital Nestor Goulard Reis 

45.224.532/0001-40 Hospital Pindamonhangaba Ltda. 

43.090.083/0001-60 Irmandade Sta. Casa de Misericórdia de Aguai 

52.356.268/0002-45 Hospital Conderg. - Hospital Regional 
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50.572.395/0001-75 Hospital Sta. Casa de Santa Fé do Sul 

53.221.255/0002-21 Lar São Fco. de Assis na Providência de Deus 

46.374.500/0126-05 Hospital Estadual Presidente Prudente 

59.086.215/0001-10 Sta. Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí 

2. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

EDUARDO LEVCOVITZ 

(Pub. DOU em 9/10/96) 

PORTARIA No 1.892, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1997 

Incorpora a modalidade Internação Domiciliar. 

O Ministro de Estado da Saúde, no uso de suas atribuições legais, e considerando 
que a internação domiciliar amplia as condições de atendimento hospitalar e a 
qualidade da assistência do Sistema Único de Saúde, resolve: 

Art. 1o - Incorporar ao Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de 
Saúde - SIH/SUS a modalidade de Internação Domiciliar. 

Art. 2o - A oferta de modalidade de Hospital-Dia fica ampliada para outros agravos 
não previstos na atual Tabela de Procedimentos do SIH/SUS. 

Art. 3o - A Secretaria de Assistência à Saúde normatizará os procedimentos 
constantes desta Portaria, no prazo de trinta dias. 

Art. 4o - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

Carlos César de Albuquerque 

Ministro da Saúde 

(Pub. DOU em 22/12/97) 

PORTARIA No 19, DE 05 DE MARÇO DE 1998 

O Secretário de Assistência à Saúde, no uso de suas atribuições legais e, 
considerando os estudos desenvolvidos pela Coordenação de Doenças Sexualmente 
Transmissíveis DSTe Aids e aprovados pelas Secretarias Estaduais de Saúde dos 
Estados do Acre, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais e Paraná, 
resolve: 

1 Autorizar os hospitais abaixo relacionados para cobrança na Autorização de 
Internação Hospitalar AIH dos procedimentos Tratamento da Aids. 

CGC HOSPITAL 

61.215.265/0001-06 HOSPITAL SANTA JULIANA/AC 

04.034.526/000143 SESACRE UNID M RODRIGUES ALVES/AC 

51.642.809/000158 FUNDAÇÃO CUBATENSE/SP 
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28.549.483/001330 HOSP MUNIU DOS SERVID. CABO FRIO/RJ 

29.468.055/001001 HOSP MUNICIPAL SALLES NETO/RJ 

83.883.306/001132 HOSP STA ISABEL/SC 

84.903.988/000199 HOSP C SR BOM JESUS DOS PASSOS/SC 

22.149.165/0001-62 CASA DE C LEOPOLDINENSE/MG 

79.615.076/000181 IRM STA CASA MIS DE PARANAGUÁ/PR 

2 Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 

ANTÔNIO JOAQUIM WERNECK DE CASTRO 

(Pub. DOU em 6/3/98) 

PORTARIA No 109, DE 28 DE JULHO DE 1998 

O Secretário de Assistência à Saúde, no uso de suas atribuições legais e, 
considerando os estudos desenvolvidos pela Coordenação de Doenças Sexualmente 
TransmissíveisDST eAids e aprovados pelas Secretarias Estaduais de Saúde de 
Minas Gerais e São Paulo, resolve: 

1 Autorizar os hospitais abaixo relacionados para cobrança na Autorização de 
Internação Hospitalar AIH dos procedimentos Tratamento da Aids: 

CGC Hospital 

23.591.126/000183 SANTA CASA DE MIS DE PIUMM 

16.650.756/000116 CASA CAR. DE AUENAS N S.P.SOCORRO 

17 878.554/000350 FUND ENS. TEC. UNIV. ALZIRA VELANO 

18.283.101/0006-97 HOSP MUNICIPAL GERSON DIAS 

20.628.863/000115 HOSP MUNIC DE GOV. VALADARES 

59.015.438/0001-96 HOSP MUNIC DR. TABAJARA RAMOS 

2 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

RENILSON REHEM DE SOUZA 

(Pub. DOU em 29.07.98) 

PORTARIA No 2.413, DE 23 DE MARÇO DE 1998 

O Ministro de Estado da Saúde, no uso de suas atribuições, considerando a 
necessidade de aprimorar o atendimento hospitalar de pacientes crônicos, 
portadores de múltiplos agravos à saúde, convalescentes e/ou de cuidados 
permanentes que necessitem de assistência contínua e de reabilitação físico 
funcional, com vistas na reinserção social, resolve: 

1 Incluir ria Tabela do SIH-SUS os seguintes; grupos de procedimentos os quais 
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somente poderão ser realizados por hospitais previamente autorizados nos termos 
desta portaria: 

85.100.XX-X - Atendimento a pacientes sob cuidados prolongados I 

*85.500.xx-x - Pacientes sob cuidados prolongados por enfermidades 
cardiovasculares 

*85.300.xxx Pacientes sob cuidados prolongados por enfermidades cardiovasculares 

Categorias da CID 10a Revisão permitidas como Diagnóstico Principal: 169,173 e 
183 

85.100.XXX Atendimento a pacientes sob cuidados prolongados II 

*86.500.xxx Pacientes sob cuidados prolongados em enfermidades pneumológicas 

*85.300.xxx Pacientes sob cuidados prolongados em enfermidades pneumológicas 

Categorias da CID 10a Revisão permitidas J 42, J 43, J 44, de J 80 a J 70, J 84 e B 
90 

85.100.XX-X - Atendimento a pacientes sob cuidados prolongados III 

*85.500.xx-x Pacientes sob cuidados prolongados em enfermidades neurológicas 

*85.300.xxx Pacientes sob cuidados prolongados em enfermidades neurológicas 

Categorias da CID 10a Revisão permitidas como Diagnóstico Principal: B 91, de F 00 
a F 3, G 09, de G 10 a G 13, de G 20 a G 23, de G 30 a G 32, de G 35 a G 37, de G 
70 a G 73, de G 80 a G 83, G 90, G 91 e G 97. 

85.100.XX-X - Atendimento a pacientes sob cuidados prolongados IV 

*85.500.xx-x Pacientes sob cuidados prolongados em enfermidades osteomuscular 
do tecido conjuntivo 

*85.300.xxx Pacientes sob cuidados prolongados em enfermidades osteomuscular 
do tecido conjuntivo 

Categorias da CID 10a Revisão permitidas como Diagnóstico Principal: M 15, de M 
30 a M 36, de M 45 a M 49, M 80, M 86, M 87, M 88, de M 91 a M 94. 

85.100.XX-X - Atendimento a pacientes sob cuidados prolongados V 

*85.500.xx-x Pacientes sob cuidados prolongados em enfermidades oncológicas 

*85.300.xxx Pacientes sob cuidados prolongados em enfermidades oncológicas 

Categorias da CID 10a Revisão permitidas como Diagnóstico Principal: De C 10 a C 
99 e D 00 a D 09. 

85.100.XX-X - Atendimento a pacientes sob cuidados prolongados VI 

*85.500.xx-x Pacientes sob cuidados prolongados em enfermidades decorrentes da 
aids 

*85.300.xxx Pacientes sob cuidados prolongados em enfermidades decorrentes da 
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aids 

Categorias da CID 10a Revisão permitidas como Diagnóstico Principal: de B 20 a B 
24 

85.100.XX-X - Atendimento a pacientes sob cuidados prolongados VII 

*85.500.xx-x Pacientes sob cuidados prolongados devido a causas externas 

*85.300.xxx Pacientes sob cuidados prolongados devido a causas externas 

Categorias da CID 10a Revisão permitidas como Diagnóstico Principal: De Y 85 a Y 
89 e de T 90 a T 98 

 

 

 

2 Os grupos de procedimentos 85100.03.0 Atendimento de Pacientes Fora da 
Possibilidade Terapêutica, 70.100.15.1 _ Aids Fase terminal os seus Procedimentos 
passam a ter validade transitória e serão extintos 180 dias após a publicação desta 
Portaria. 

3 - Estabelecer os seguintes critérios para a realização de internação sob cuidados 
prolongados: 

3.1 - As Internação sob cuidados prolongados deverão ser previamente autorizadas 
pelo Órgão Emissor de AIH, após avaliação clínica e solicitação específica por meio 
do laudo médico. 

3.2 O pagamento de AIH1 será de no máximo 45 diárias. Nas internações que 
ultrapassarem 45 dias, deverá ser solicitada a emissão de AIH5. Cada AIH-5 permite 
cobrança de até 31 diárias, ficando estabelecido o pagamento máximo de 107 
diárias. 

3.3 - A autorização para emissão de AIH-5 deverá ser solicitada ao Diretor Clínico, 
mediante laudo médico. A cada 30 dia deverá se encaminhada cópia do laudo ao 
Gestor do SUS, que autorizará ou não a continuação da Internação. 

3.4 Após 107 dias de internação, havendo necessidade do paciente permanecer 
internado, o hospital deverá solicitar nova AIH. 

3.5 - A data da internação constante da AIH-5 será a mesma da AIH1 

3.6 A data de saída deverá ser o último dia de cada mês, quando o paciente 
permanecer internado ou a data da alta, do óbito ou de transferência. 

3.7 Não será permitida a cobrança de SADT ou intercorrências e procedimentos 
especiais, não cabendo também mudança de procedimento. 

3.8 No campo especialidade deverá constar o código 4. 

3.9 - No campo diagnóstico principal deverá ser lançado um dos códigos CID, 
específicos para cada grupo de procedimentos constantes do item 1 desta Portaria. 

3.10 - No campo diagnóstico secundário da AIH deverá ser lançado a diagnóstico 
etiológico da patologia básica que motivou a Internação atual. 
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4 As internações sob cuidados prolongados poderão ser realizados em Hospitais 
Gerais que dispuserem de estrutura para tanto ou em Hospitais de Apoio sob 
cuidados de equipe multiprofissional. 

4.1 Os Hospitais Gerais e de Apoio deverão ser credenciados para o atendimento de 
pacientes que necessitem de cuidados prolongados pelas Secretarias Estaduais e 
Municipais de Saúde, dependendo das prerrogativas e competências do nível de 
gestão, aprovados pela Comissão Bipartite e homologados pelo Conselho Estadual 
de Saúde. 

4.2 A Secretaria Estadual ou Municipal de Saúde realizará vistoria na Unidade com 
posterior encaminhamento de ofício a GTSH/DATASUS autorizando a realização dos 
procedimentos, com cópia para a COSAU/DAPSS/SAS/MS, para conhecimento. 

5 - Características do Hospital de Apoio: 

5.1 Contar com equipe técnica multiprofissional para prestar atendimento 
multidisciplinar e integral aos pacientes internados, obedecidos os seguintes 
quantitativos para cada módulo de 40 leitos: 

Médicos Assistentes 8 horas/dia 

Médicos Plantonistas 24 horas/dia 

Enfermeiro 08 horas/dia 

Auxiliar de enfermagem - 80 horas/dia 

Fisioterapêuta 8 horas/dia 

Técnico em Fisioterapia 16 horas/dia 

Nutricionista 04 horas/dia 

Assistente Social 04 horas/dia 

Fonoaudiólogo 02 horas/dia 

Psicólogo 03 horas/dia 

Terapeuta Ocupacional 08 horas/dia 

Farmacêutico 04 horas/dia 

5.2 Na constituição das equipas de medicas deverá ser observado o provimento de 
médicos com competência nas especialidades necessárias em quantidade e 
qualidade suficientes, de acordo para o tipo de patologia atendida, sendo 
indispensável a disponibilidade para o atendimento nas especialidades de clínica 
médica, cardiologia, neurologia, ortopedia e reumatologia. A disponibilidade de 
médico com competência na área de geriatria será exigida quando existir este 
profissional na cidade sede do Hospital. 

5.3 - Nos hospitais com capacidade igual ou superior a 160 leitos 04 módulos os 
setores de enfermagem, assistência social, fisioterapia e nutrição, deverão contar 
com um profissional em chefia, sem prejuízo dos quantitativos estabelecidos. 

5.4 - Os serviços de nutrição, lavanderia, unidade de esterilização, laboratório de 
patologia clínica ou análises clínicas, radiologia clínica, hemoterapia, 
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eletrocardiografia, serviços de fisioterapia, outros serviços de diagnóstico e terapia 
poderão ser terceirizados desde que obedecidos os parâmetros definidos no Manual 
de Equipamentos para Estabelecimentos Assistenciais de saúde e Manual de 
Projetos Físicos de Assistenciais de Saúde. 

5.5 - O quantitativo de pessoal definido para módulos de 40 leitos é indivisível e 
quando houver frações de leitos deverão ser ajustados para 01. 

6 Parâmetros físicos e técnicos: 

6.1 Serão definidos de acordo com a Portaria/MS/GM 1884/94, respeitados os 
dispositivos referentes a construções já edificadas. 

6.2 - As enfermarias poderão contar com até 08 leitos, desde que respeitado o limite 
de 6 m2 por leito. 

7 Características do paciente para atendimento sob cuidados prolongados. 

7.1 Paciente convalescente aquele submetido a procedimentos clínico/cirúrgico que 
se encontra em recuperação e necessita de acompanhamento médico, de outros 
cuidados assistenciais e de reabilitação físico-funcional por um período de até 107 
dias. 

7.2 Portador múltiplos agravos à saúde - aquele que necessita de cuidados médico-
assistenciais permanentes e de terapia de reabilitação. 

7.3 Paciente crônico aquele portador de patologia de evolução lenta ou portador de 
sequela da patologia básica que gerou a internação que necessita de cuidados 
médicoassistenciais permanentes, com vistas à reabilitação fisico-funcional. 

7.4 - Paciente em cuidados permanentes aquele que teve esgotada todas as 
condições de terapia específica e que necessita de assistência médica ou cuidados 
permanentes. 

8 Para cobrança dos grupos de procedimentos Atendimento a Pacientes sob 
Cuidados Prolongados V é necessário que a Unidade esteja credenciada para alta 
complexidade em oncologia o para Atendimento de Pacientes sob Cuidados 
Prolongadas VIl é necessário que o Hospital esteja credenciado para realização de 
tratamento da aids, conforme estabelecido em normas específicas do Ministério de 
Saúde. 

9 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

CARLOS CESAR DE ALBUQUERQUE 

(Pub. DOU em 26/3/98) 

PORTARIA No 2.416, DE 23 DE MARÇO DE 1998 

Estabelece requisitos paca credenciamento de hospitais e critérios para realização 
de internação domiciliar no SUS. 

O Ministro de Estado da Saúde, no uso de suas atribuições, 

Considerando que a internação domiciliar proporciona a humanização do 
atendimento e acompanhamento de pacientes cronicamente dependentes do 
hospital; e 

Considerando que a adequada desospitalização proporciona um maior contato do 
paciente com a família favorecendo a sua recuperação e diminuindo o risco de 
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infecções hospitalares, resolve: 

Art. 1o - Incluir na Tabela do SIH-SUS o Grupo de Procedimentos Internação 
Domiciliar: 

85.100.xx-x. - Internação Domiciliar I 

85.500.xx-x - Internação Domiciliar com equipe hospitalar 

85.300.xx-x - Internação Domiciliar com equipe hospitalar 

Art. 2o - Estabelecer os seguintes critérios para realização de internação domiciliar: 

1 - A internação domiciliar somente poderá ser realizada se autorizada pelo Órgão 
Emissor de AIH, seguindo-se a uma internação hospitalar. 

2 - A causa da internação domiciliar, definida pela CID 10a Revisão deve 
obrigatoriamente ser relacionada com o procedimento de internação hospitalar que a 
precedeu. 

3 - A internação hospitalar que precedeu a internação domiciliar deve ter duração 
mínima de pelo menos a metade do tempo médio estabelecido para o procedimento 
realizado. 

4 - É vedada a internação domiciliar quando a internação hospitalar que a precedeu 
ocorrer por diagnóstico e/ou primeiro atendimento ou qualquer outro procedimento 
com tempo médio de permanência inferior a quatro dias. 

5 - A internação domiciliar só será realizada após avaliação médica e solicitação 
específica em laudo próprio, sendo precedida de avaliação das condições familiares 
e domiciliares e do cuidado ao paciente, por membro da equipe de saúde que 
expedirá laudo especifico que condiciona a autorização da internação. 

6 - O paciente sempre que possível e o seu responsável deverão explicitar em 
documento a anuência à internação domiciliar, devendo a documentação ficar 
anexada ao prontuário médico do paciente. 

7 - O hospital onde ocorreu a internação prévia à internação domiciliar será 
considerada a Unidade Hospitalar responsável para os efeitos desta Portaria. 

8 - São condições prioritárias para a internação domiciliar: pacientes com idade 
superior a 65 anos com pelo três internações pela mesma causa/procedimento em 
um ano; pacientes portadores de condições crônicas tais como: insuficiência 
cardíaca, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença vascular cerebral e diabetes; 
pacientes acometidos por trauma com fratura ou afecção ósteo-articular em 
recuperação; pacientes portadores de neoplasias malignas. 

Art. 3o - São requisitos para credenciamento de hospital para a realização de 
internação domiciliar: 

1 - Dispor de serviço de urgência/emergência em plantão de 24 horas ou referência 
de serviço hospitalar emergencial equivalente na área de abrangência do domicílio 
do paciente. 

2 - Garantia de remoção em ambulância. 

3 - Prover todos os recursos de diagnóstico, tratamento, cuidados especiais, 
materiais e equipamentos necessários ao paciente em internação domiciliar. 

4 - Contar com equipe multidisciplinar, para atendimento máximo de 10 
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pacientes/mês por equipe, composta por profissionais de medicina, enfermagem, 
assistência social, nutrição, psicologia, própria do hospital ou de Unidade 
Ambulatorial com a qual o hospital responsável tenha estabelecido sistema de 
referência e contra-referência. 

5 - Colocar à disposição da equipe outros profissionais para o cuidado especializado 
de que necessite o paciente em internação domiciliar. 

Parágrafo 1o - A equipe multidisciplinar deverá realizar visita semanal programada, 
para dispensar os cuidados médico-assistenciais e avaliar o estado do paciente para 
fins de continuação ou alta da internação. 

Parágrafo 2o - Em caso de óbito durante a internação domiciliar, o hospital 
responsável deverá adotar todas as providências necessárias à emissão de 
declaração correspondente. 

Art. 4o - Operacionalização de internação domiciliar: 

1 - O hospital público ou privado prestador de serviços ao SUS solicitará à Secretaria 
Estadual de Saúde ou à Secretaria Municipal de Saúde, caso a condição de gestão 
do município assim o possibilite, autorização para a realização do procedimento 
demostrando estar apta a cumprir todos os requisitos. 

2 - A SES ou SMS realizará vistoria da Unidade, com posterior encaminhamento de 
ofício ao GTSH/DATASUS autorizando a realização do procedimento. 

3 - A SES ou SMS estabelecerá as rotinas de supervisão, acompanhamento, 
avaliação, controle e auditoria pertinentes, providenciando o treinamento e o apoio 
técnico necessário para promover a qualidade da atenção à saúde nessa 
modalidade. 

4 - A cobrança da internação domiciliar será feita por Autorização de Internação 
Hospitalar - AIH, com lançamento do procedimento específico, preenchimento do 
CPF do paciente em campo próprio com lançamento obrigatório das consultas 
médicas realizadas. 

5 - Deverá ser lançado no campo serviços profissionais da AIH o quantitativo de 
diárias utilizadas no período de tratamento, não podendo ultrapassar os limites 
previstos para o procedimento. 

6 - A internação domiciliar não poderá exceder a 30 dias e nem ter duração inferior a 
15 dias, exceto em caso de óbito ou transferência para Unidade Hospitalar. 

7 - Não será permitida cobrança de permanência à maior no procedimento 
internação domiciliar. 

8 - Quando houver necessidade de continuidade da internação domiciliar por mais de 
30 dias deverá ser preenchido o campo motivo de cobrança com 2.2 - permanência 
por intercorrência e emitida nova AIH, constando em campo próprio, 
obrigatoriamente, o número da AIH posterior. 

Art. 5o - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

CARLOS CÉSAR DE ALBUQUERQUE 

(Pub. DOU em 26/3/98) 

PORTARIA No 179, DE 08 DE OUTUBRO DE 1998 

O Secretário de Assistência à Saúde - substituto, no uso de suas atribuições legais 

CAPÍTULO I 
ORGANIZAÇÃO 
POLÍTICO 
ADMINISTRATIVA

CAPÍTULO II 
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
1. CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL – DA SAÚDE – 
Art. 196 – 200

2. SISTEMA ÚNICO DE 
SAÚDE – NORMAS 
GERAIS

3. PROGRAMAS - SAÚDE 
DA FAMÍLIA e AGENTES 
COMUNITÁRIOS DE 
SAÚDE

4. COMISSÕES E 
ATIVIDADES 
ESPECÍFICAS - DST / 
AIDS

5. CONDUTAS 
TERAPÊUTICAS, 
PREVENÇÃO, E 
DISTRIBUIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS

6. HOSPITAIS 
CREDENCIADOS para o 
tratamento e internação de 
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e, considerando os estudos desenvolvidos pela Coordenação de Doenças 
Sexualmente Transmissíveis DSTe Aids e aprovados pelas Secretaria Estaduais de 
Saúde do Maranhão, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, resolve: 

Art. 1o - Autorizar os hospitais abaixo relacionados para cobrança na Autorização de 
Internação Hospitalar - AIH dos procedimento - Tratamento da Aids: 

CGC HOSPITAL 

01.441.372/0001-16 Hospital Universitário da UFMA/MA 

22.780.498/0001-95 Hospital São Paulo/MG 

92.032.226/0001-92 Hospital Beneficente Dr. César Santos/RS 

Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

JOÃO GABBARDO DOS REIS 

(Pub. DOU em 9/10/98) 

pacientes com AIDS

7. HOSPITAIS- DIA para o 
tratamento e internação de 
pacientes com AIDS

8. CENTROS DE 
REFERÊNCIA

9. VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA

10. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA
10.1. NORMA GERAL

10.2. CONTROLE DE 
INFECÇÕES 
HOSPITALARES

10.3. PROCEDIMENTOS 
PARA TESTAGEM 
SOROLÓGICA (HIV)
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CAPÍTULO I 
ORGANIZAÇÃO 
POLÍTICO 
ADMINISTRATIVA

CAPÍTULO II 
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
1. CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL – DA SAÚDE – 
Art. 196 – 200

2. SISTEMA ÚNICO DE 
SAÚDE – NORMAS 
GERAIS

3. PROGRAMAS - SAÚDE 
DA FAMÍLIA e AGENTES 
COMUNITÁRIOS DE 
SAÚDE

4. COMISSÕES E 
ATIVIDADES 
ESPECÍFICAS - DST / 
AIDS

5. CONDUTAS 
TERAPÊUTICAS, 
PREVENÇÃO, E 
DISTRIBUIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS

6. HOSPITAIS 
CREDENCIADOS para o 
tratamento e internação de 
pacientes com AIDS

7. HOSPITAIS- DIA para o 
tratamento e internação de 
pacientes com AIDS

8. CENTROS DE 
REFERÊNCIA

9. VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA

10. VIGILÂNCIA 

CAPÍTULO II 

7. HOSPITAIS-DIA PARA O TRATAMENTO E INTERNAÇÃO DE PACIENTES 
COM AIDS: 

PORTARIA No 291, DE 17 DE JUNHO DE 1992 

O SECRETÁRIO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, no uso de suas 
atribuições, e tendo em vista o disposto nos artigos 141 e 143 do Decreto no 99.244, 
de 10 de maio 1991 e considerando: 

O contexto médico social da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - AIDS; 

À necessidade de implementar a assistência médico-hospitalar para o tratamento da 
aids baseado nos atuais indicadores epidemiológicos; 

O resultado dos estudos desenvolvidos pela Coordenação de Doenças Sexualmente 
Transmissíveis DST e Aids, resolve: 

1 - Incluir no Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde - SIH-
SUS os grupos de procedimentos para Tratamento da AIDS, realizados em hospitais 
previamente autorizados pelo INAMPS, mediante proposição da Secretaria Estadual 
de Saúde (SES). 

GRUPO - 70.100.00-4 - TRATAMENTO DA AIDS 

* 70.000.00 -0 - Tratamento da AIDS 

GRUPO - 70.100.01-2 - AFECÇÕES DO SISTEMA NERVOSO - Aids 

* 70.300.01-1 - Afecções do Sistema Nervoso - Aids 

* 70.500.01-0 - Afecções do Sistema Nervoso - Aids 

 

 

 

 

GRUPO - 70.100.02-0 - AFECÇÕES DO SISTEMA RESPIRATÓRIO - AIDS 

* 70.300.02-0 - Afecções Do Sistema Respiratório - Aids 

* 70.500.02-9 - Afecções Do Sistema Respiratório - Aids 
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SANITÁRIA
10.1. NORMA GERAL

10.2. CONTROLE DE 
INFECÇÕES 
HOSPITALARES

10.3. PROCEDIMENTOS 
PARA TESTAGEM 
SOROLÓGICA (HIV)

GRUPO - 70.100.03-9 - DOENÇAS DISSEMINADAS - Aids 

* 70.300.02-0 - Doenças Disseminadas - Aids 

* 70.500.02-9 - Doenças Disseminadas - Aids 

GRUPO - 70.100.04-7 - AFECÇÕES DO SISTEMA DIGESTIVO - Aids 

* 70.300.04-6 - Afecções Do Sistema Digestivo - Aids 

* 70.500.04-5 - Afecções Do Sistema Digestivo - Aids 

1.2 - Na internação de pacientes portadores de aids, deverá ser lançado na AIH 
como procedimento solicitado e realizado o código específico constante da Tabela 
do SIH/SUS 70.000.00-0 - TRATAMENTO DA AIDS.1.3 - No campo médico ditor da 
AIH poderão ser lançados em ordem decrescente de complexidade e custos os 
procedimentos médicos realizados, constantes dos grupos específicos para 
TRATAMENTO DA AIDS (70.100.01-2, 70.100.02-1, 70.100.03-9 e 70.100-.04-7). 

1.4 - O componente Serviço Hospitalar - SH desses grupos de procedimentos será 
remunerado em percentual decrescente de valor, na ordem em que foram lançados 
no campo "médico auditor" da AIH na seguinte seqüência: 

1o proced. 100% ( cem por cento) 

2o proced. 100% ( cem por cento) 

3o proced. 075% ( setenta e cinco por cento ) 

4o proced. 075% ( setenta e cinco por cento ) 

1.5 - As afecções do Sistema Nervoso em aids compreendem: 

Tratamento dos casos de síndrome neurológica indiferenciada; 

Toxoplasmose cerebral; 

Meningite criptococica; 

Linfoma; 

Neuropatia periférica. 

1.6 - As afecções do sistema respiratório em aids compreendem: 

Tratamento dos casos de Pneumonia por P. carinii; 

Tuberculose Pulmonar; 

Pneumonia intersticial indiferenciada. 

1.7 - As doenças disseminadas em aids compreendem: 

Tratamento de casos de Tuberculose disseminada; 

Outras micobacterioses disseminadas; 
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Histoplasmose; 

Salmonelose septicêmica; 

Sarcoma de Kaposi; 

Linfomas não Hodgkin. 

1.8 - As afecções do aparelho digestivo em aids compreendem: 

Tratamento dos casos de citomegalovirus esofagiano; 

Herpes simples esofagiana; 

Cândida sd esofagiana; 

Síndrome diarréica; 

Colites, lesões ano retais. 

2 - Incluir no SIH-SUS o grupo de procedimento 70.100.15-2 - TRATAMENTO DA 
AIDS - FASE TERMINAL, a ser remunerado em hospitais previamente autorizados 
pelo Inamps, mediante proposição da SES. 

GRUPO - 70.100.15-2 TRATAMENTO DA AIDS - FASE TERMINAL 

* 70.300.15-1 TRATAMENTO DA AIDS - FASE TERMINAL 

* 70.500.15-0 TRATAMENTO DA AIDS - FASE TERMINAL 

2.1 - Para efeitos de pagamento do grupo de procedimento 70.100.15-2 - 
TRATAMENTO DA AIDS - FASE TERMINAL fica estabelecido o limite máximo de 30 
(trinta) diárias. Caso seja necessária a continuidade do tratamento poderá ser 
emitida nova AIH - 1, mediante autorização do gestor local. 

2.2 - O Tratamento da Aids em fase terminal compreende os casos em que o 
paciente se encontra fora de possibilidade terapêutica, dependente de suporte 
hospitalar contínuo. 

3 - A Coordenação de Doenças Sexualmente Transmissíveis DST e Aids deverá 
promover gestões junto aos gestores estaduais, no sentido destes desenvolverem 
sistemas de controle e avaliação das AIH e dos indicadores epidemiológicos de Aids, 
evitando as internações desnecessárias e melhorando as informações 
epidemiológicas. 

4 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos financeiros 
a partir de 01 de julho de 1992. 

José da Silva Guedes 

(Pub. DOU em 23/06/92) 

PORTARIA No 130, de 3 de agosto de 1994 

O SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, no uso de suas atribuições e 
acatando o Programa Nacional DST e Aids da Secretaria de Assistência à Saúde, 
estabelece as seguintes diretrizes e normas para implantação do tratamento em 
Hospital-Dia ao paciente com doença/Aids conforme Portaria no 93 de 31 de maio de 
1994. 
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1 - DIRETRIZES: 

• organização de serviços baseada nos princípios de universalidade, hierarquização, 
regionalização e integralidade das ações; 

• diversidade de métodos e técnicas terapêuticas nos vários níveis de complexidade 
assistencial; 

• garantia da continuidade da atenção nos vários níveis; 

• multiprofissionalidade na prestação de serviços; 

• ênfase na participação social na assistência ao doente Aids; 

• definição dos órgãos gestores locais como responsáveis pela complementação da 
presente Portaria normativa e pelo controle e avaliação dos serviços prestados. 

2 - NORMAS PARA O ATENDIMENTO HOSPITALAR (SISTEMA DE 
INFORMAÇÕES HOSPITALARES - SUS) 

1- Hospital-Dia 

1.1 - A instituição de Hospital-Dia na assistência ao paciente/Aids representa um 
recurso intermediário entre a internação e o ambulatório, que desenvolve programas 
de atenção de cuidados intensivos por equipe multiprofissional, visando substituir a 
internação integral. A proposta técnica deve abranger um conjunto diversificado de 
atividades desenvolvidas em até 5 dias da semana (2a feira a 6a feira), com a carga 
horária de, no máximo 12 horas diárias. 

1.2 - O Hospital-Dia deve situar-se em área específica, independente ou integrada da 
estrutura hospitalar, contando com consultório médico, consultório para psicólogo, 
sala para serviço, sala de inalação, posto de enfermagem e enfermarias. 
Recomenda-se que o serviço de Hospital-Dia seja regionalizado, atendendo a uma 
população de uma área geográfica definida, facilitando o acesso do paciente a 
unidade assistencial. Deverá estar integrada a uma rede descentralizada e 
hierarquizada na assistência ao doente Aids. 

1.3 - A assistência ao paciente em regime de Hospital-Dia incluirá as seguintes 
atividades: 

• atendimento individual (medicamentoso, psicoterápico, social, de orientação, dentre 
outros); 

• atendimento grupal as famílias e/ou pacientes; 

• visita domiciliar; 

• atividades comunitárias visando trabalhar a integração do paciente/Aids na 
comunidade e sua inserção social; 

• os pacientes em regime de Hospital-Dia terão direito a refeição quando o seu 
período de permanência for maior que 3 horas. 
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1.4 - Recursos Humanos 

A equipe mínima por turno de 4 horas, para 10 pacientes-dia, deve ser composta 
por: 

• 1 enfermeiro; 

• 1 psicólogo; 

• 1 assistente social; 

• 2 atendentes de enfermagem; 

• profissionais de nível elementar necessários ao desenvolvimento das atividades. 

1.5 - Para fins de financiamento pelo SIH-SUS, os procedimentos realizados no 
Hospital-Dia serão remunerados por AIH-7 para o mínimo de 10 pacientes por turno. 
As diárias serão pagas por 5 dias úteis por semana, pelo máximo de 45 dias 
corridos. Caso seja necessária a continuidade do tratamento poderá ser emitida nova 
AIH-7, mediante autorização do gestor local. 

1.6 - O credenciamento dos serviços em Hospital-Dia se processará através de 
prévia autorização do Programa Nacional DST e Aids. 

3 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos a partir de 
1o de julho de 1994. 

GILSON DE CÁSSIA MARQUES DE CARVALHO 

(Pub. DOU em 5/8/95) 

PORTARIA No 235, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1994 

O Secretário de Assistência à Saúde, no uso de suas atribuições legais e, 
considerando os estudos desenvolvidos pela Coordenação de Doenças 
Transmissíveis DST e Aids, resolve: 

1 - Autorizar os hospitais abaixo relacionados para cobrança na Autorização de 
Internação Hospitar - AIH dos procedimentos - Tratamento da Aids em Hospital-Dia. 

CGC HOSPITAL 

06.677.510/0034-78 PAVILHÃO HENFIL/PB 

06.553.564/0107-96 HOSPITAL DE DOENÇAS INFECTO CONTAGIOSAS/PI 

32.479.164/0001-30 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO DE 
MORAES/ES 

02.529.964/0004-08 HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS/GO 

32.556.060/0023-97 CENTRO PREVIDENCIÁRIO DE NITERÓI/RJ 

46.068.425/0001-33 HOSPITAL DAS CLÍNICAS-UNICAMP/SP 

46.374.500/0026-04 COMPLEXO HOSPITALAR PADRE BENTO DE 
GUARULHOS/SP 
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56.896.368/0001-34 IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE JABOTICABAL/SP 

29.468.055/0011-84 UNIDADE INTEGRADA DE SAÚDE ROCHA MAIA/RJ 

46.341.038/0001-29 PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE PIRACICABA/SP 

29.979.143/0459-46 HOSPITAL DE NOVA IGUAÇU/RJ 

27.189.505/0007-96 HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/ES 

2- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

GILSON DE CÁSSIA MARQUES CARVALHO 

(Pub. DOU em 28/12/94) 

PORTARIA No 16, DE 09 DE MARÇO DE 1995 

O SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, e 
considerando os estudos desenvolvidos pela Coordenação de Doenças sexualmente 
Transmissíveis DST e Aids, resolve: 

1 - Autorizar os hospitais abaixo relacionados para cobrança na Autorização de 
Internação Hospitalar - AIH, dos procedimentos - Tratamento da Aids em Hospital-
Dia. 

CGC HOSPITAL 

09.449.506/0017-51 FUNGEL - HOSPITAL GISELDA TRIGUEIRO _ NATAL/RN 

50.944.198/0001-30 HOSP. DE CARIDADE S. VICENTE DE PAULO - JUNDIAÍ - SP 

2 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos financeiros 
a partir de 1o de maio de 1995. 

EDUARDO LEVCOVITZ 

(Pub. DOU em 13/3/95) 

PORTARIA No 70, DE 17 DE JULHO DE 1995 

O Secretário de Assistência à Saúde, no uso de suas atribuições legais, e 
considerando os estudos desenvolvidos pela Coordenação de Doenças sexualmente 
Transmissíveis DST e Aids, resolve: 

1 - Autorizar os hospitais abaixo relacionados para cobrança na Autorização de 
Internação Hospitalar - AIH, dos procedimentos - Tratamento da Aids em Hospital-
Dia. 

CGC HOSPITAL 

42.498.717/0068-62 HOSPITAL DOS SERVIDORES DO ESTADO/RJ 

33.540.014/0017-14 HOSPITAL UNIVERSIT. PEDRO ERNESTO/RJ 

83.888.206/0011-07 HOSPITAL NEREU RAMOS _ FHSC 

02.529.964/0004-08 HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS/SESMA/GO 
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17.200.429/0001-25 FUNDAÇÃO BENJAMIM GUIMARÃES/MG 

83.888.206/0004-70 HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO /FHSC 

2 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

EDUARDO LEVCOVITZ 

(Pub. DOU em 18/7/95) 

PORTARIA No 119, DE 12 DE JULHO DE 1996 

O SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, 

Considerando que a Instituição Hospital-Dia representa um recurso intermediário 
entre a internação e o ambulatório, 

Considerando que os grupos de procedimentos Hospital-Dia/aids e Hospital-
Dia/Psiquiatria da Tabela SIH-SUS, compreendem tratamentos realizados em até 05 
(cinco) dias úteis semanais, e 

Considerando que de acordo com a patologia e as características de cada paciente 
há variação no quantitativo de diárias, durante a semana, necessárias para cada tipo 
de tratamento, resolve: 

Art. 1o - Alterar forma de cobrança do quantitativo de diárias dos grupos de 
procedimentos no Hospital-Dia AIDS e Hospital-Dia Psiquiatria: 

Deverá ser lançado na primeira linha do campo serviços profissionais da AIH o 
código do procedimento realizado e o quantitativo de diárias utilizados no período do 
tratamento, não podendo entretanto ultrapassar o limite máximo ora vigentes. 

Art. 2o - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

EDUARDO LEVCOVITZ 

(Pub. DOU em 15/7/96) 

PORTARIA No 148, DE 29 DE AGOSTO DE 1996 

O SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e 
considerando os estudos desenvolvidos pela Coordenação de Doenças 
Transmissíveis DST e Aids e aprovado pelas Secretarias Estaduais dos Estados do: 
Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, resolve: 

1 - Autorizar os hospitais abaixo relacionados para cobrança na Autorização de 
Internação Hospitalar - AIH dos procedimentos - Tratamento da Aids em Hospital-
Dia. 

CGC HOSPITAL 

95.591.764/0014-20 Hospital Universitário de Santa Maria/RS 

87.020.517/0001-20 Hospital de Clínicas de Porto Alegre Hospital Univers./RS 

33.663.683/0001-16 Hospital Universitário Clementino fraga Filho/RJ 
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2 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

EDUARDO LEVCOVITZ 

(Pub. DOU em 30/8/96) 

PORTARIA No 188, DE 8 DE OUTUBRO DE 1996 

O SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e 
considerando os estudos desenvolvidos pela Coordenação de Doenças 
Transmissíveis DST e Aids e aprovados pela Secretaria Estadual de São Paulo e 
Secretaria Municipal de São José dos Campos/SP, resolve: 

1. Autorizar os hospitais abaixo relacionados para cobrança na Autorização de 
Internação Hospitalar - AIH dos procedimentos - Tratamento da Aids em Hospital-Dia 

CGC HOSPITAL 

46.374.500/0121-09 Centro Referência e Treinamento DST - AIDS/SP 

56.023.443/0001-52 Hospital Universitário MEC/MPAS -Fac. Med.Rib. Preto/SP 

46.643.466/0002-97 PMS JC Pronto Socorro Municipal Dr. Carlino Rossi/SP 

2. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

EDUARDO LEVCOVITZ 

(Pub. DOU em 9/10/96) 

PORTARIA No 18, DE 05 DE MARÇO DE 1998 

O Secretário de Assistência à Saúde, no uso de suas atribuições legais e, 
considerando os estudos desenvolvidos pela Coordenação de Doenças Sexualmente 
Transmissíveis _ DST e Aids e aprovadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde dos 
Estados do Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e São Paulo, resolve: 

1 Autorizar os hospitais abaixo relacionados para cobrança na Autorização de 
Internação Hospitalar AIH, dos procedimentos Tratamento da Aids em HospitalDia. 

CGC HOSPITAL 

15.180.714/000287 HOSP UNIV PROF EDGAR SANTOS /BA 

11.022.597/001325 HOSP OSWALDO CRUZ/PE 

46.643.466/000106 CENTRO REF TRAT DE DSTIAIDS/SP 

29.468.055/001427 HOSP MUNIC CARMELA DUTRA/RJ 

28.549.483/0013-30 HOSP MUNIC DOS SERVID, CABO FRIO/RJ 

2 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

ANTÔNIO JOAQUIM WERNECK DE CASTRO 

(Pub. DOU em 06.03.98) 
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PORTARIA No 178, DE 8 DE OUTUBRO DE 1998 

O Secretário de Assistência à Saúde - substituto, no uso de suas atribuições legais, 
considerando os estudos desenvolvidos pela Coordenação de Doenças Sexualmente 
Transmissíveis DST e Aids e aprovados pela Secretaria Estadual do Rio Grande do 
Sul, resolve: 

Art. 1o - Autorizar os hospitais abaixo relacionados para cobrança na Autorização de 
Internação Hospitalar - AIH dos procedimento - Tratamento da AIDS em Hospital-
Dia: 

CGC HOSPITAL 

92.032.226/0001-92 Hospital Beneficente Dr. César Santos/RS 

87.958.625/0009/04 Hospital Sanatório Partenon/RS 

Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

JOÃO GABBARDO DOS REIS 

(Pub. DOU em 9/10/98) 

8. CENTROS DE REFERÊNCIA 

  

PORTARIA No 346, DE 25 DE MARÇO DE 1993 

O Ministro do Estado da Saúde, no uso de suas atribuições, resolve: 

Art. 1o - Reconhecer como Laboratórios Nacionais de Referência, em apoio à 
Coordenação de Doenças Sexualmente Transmissíveis e Aids, os seguintes 
laboratórios: 

a) Instituto Adolfo Lutz, da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, em São 
Paulo-SP, nas áreas de: H.ducrey, N.gonorrhoeae, sífilis e infecções oportunistas; 

b) Biomanguinhos e o Laboratório Avançado de Saúde Pública (LASP) da Fiocruz, 
na área de Retroviroses; 

c) Laboratório de Hepatites, do Instituto Oswaldo Cruz, Fiocruz, Rio de Janeiro-RJ, 
na área de Hepatites; 

d)Instituto Evandro Chagas da Fundação Nacional de Saúde, nas áreas de herpes 
simples e Papilomavírus; 

e) Instituto de Saúde do Distrito Federal, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal 
na área de Chlamidia trachomatis. 

Art. 2o - As funções inerentes a cada um dos centros são: 

a) Capacitar recursos humanos dentro de suas respectivas áreas de especialização; 

b) Prestar assessoria técnica, realizar atividades laboratoriais de maior complexidade 
e atuar supletivamente em situações de emergência; 

c) Promover periodicamente, em conjunto, e em articulação com os Centros de 
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Referência Macrorregionais, a elaboração e atualização de métodos e técnicas 
padronizadas de exames; 

d) Implementar sistema de controle de qualidade de resultados em suas respectivas 
áreas de abrangência; 

e) Facilitar o fornecimento de cepas-padrão e de painéis de avaliação aos 
laboratórios estaduais, em articulação com os Laboratórios de Referência 
Macrorregionais. 

Art. 3o - As atividades dos Laboratórios Nacionais de Referência serão 
desenvolvidas mediante acordos específicos. 

Art. 4o - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

JAMIL HADDAD 

(Pub. DOU em 26/3/93) 

PORTARIA No 350, DE 25 DE MARÇO DE 1993 

O Ministro do Estado da Saúde, no uso de suas atribuições, resolve: 

Art. 1o - Credenciar, como Centros de Referência Nacional (CRN) para HIV/Aids, os 
seguintes hospitais; 

a) Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto 
Alegre-RS; 

b)Instituto de Infectologia Emílio Ribas da Secretaria de Estado da Saúde de São 
Paulo, em São Paulo-SP; 

c) Hospital Universitário Clementino Fraga Filho da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, no Rio de Janeiro-RJ; 

d) Hospital Geral de Pediatria do Instituto Materno-Infantil de Pernambuco, em Recife-
PE; 

e) Hospital Universitário Gaffrée e Guinle da Universidade do Rio de Janeiro, no Rio 
de Janeiro-RJ; 

Art. 2o - As competências de cada um dos Centros de Referência Nacional em 
HIV/Aids serão especificadas em convênio. 

Art. 3o - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se a 
Portaria Ciplan no 5, de 13 de outubro de 1987. 

JAMIL HADDAD 

(Pub. DOU em 26/3/93) 

PORTARIA No 648, DE 18 DE MARÇO DE 1994 

O Ministro de Estado da Saúde, no uso de sua atribuições, resolve: 

I - Credenciar, como Centro de Referência Nacional (CRN) para HIV/Aids, o Hospital 
Universitário João de Barros Barreto da Universidade Federal do Pará, em Belém - 
PA. 
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II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

HENRIQUE SANTILLO 

(Pub. DOU em 21/3/94) 

9. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

LEI No 6.259, de 30 DE OUTUBRO DE 1975 

Dispõe sobre a organização das ações de Vigilância Epidemiológica, sobre o 
Programa Nacional de Imunizações, estabelece normas relativas à notificação 
compulsória de doenças e dá outras providências. 

O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o - Consoante as atribuições que lhe foram conferidas dentro do Sistema 
Nacional de Saúde, na forma do art. 1o da Lei no 6.229, inciso I e seus itens "a" e "d", 
de 17 de julho de 1975, o Ministério da Saúde coordenará as ações relacionadas 
com o controle das doenças transmissíveis, orientando sua execução inclusive 
quanto à vigilância epidemiológica, a aplicação da notificação compulsória, ao 
programa de imunizações e ao atendimento de agravos coletivos à saúde, bem 
como os decorrentes de calamidade pública. 

Parágrafo único. Para o controle de epidemias e na ocorrência de casos de agravo à 
saúde decorrentes de calamidades públicas, o Ministério da Saúde, na execução das 
ações de que trata este artigo, coordenará a utilização de todos os recursos médicos 
e hospitalares necessários, públicos e privados, existentes nas áreas afetadas, 
podendo delegar essa competência às Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Territórios. 

TÍTULO I 

Da Ação de Vigilância Epidemiológica 

Art. 2o - A ação de Vigilância Epidemiológica compreende as informações, 
investigações e levantamentos necessários à programação e à avaliação das 
medidas de controle de doenças e de situações de agravos à saúde. 

§ 1o - Compete ao Ministério da Saúde definir, em Regulamento, a organização e as 
atribuições dos serviços incumbidos da ação de Vigilância Epidemiológica, promover 
a sua implantação e coordenação. 

§ 2o - A ação de Vigilância Epidemiológica será efetuada pelo conjunto dos serviços 
de saúde, públicos e privados, devidamente habilitados para tal fim. 

TÍTULO II 

Do Programa Nacional de Imunizações 

Art. 3o - Cabe ao Ministério da Saúde a elaboração do Programa Nacional de 
Imunizações, que definirá as vacinações, inclusive as de caráter obrigatório. 

Parágrafo único. As vacinações obrigatórias serão praticadas de modo sistemático e 
gratuito pelos órgãos e entidades públicas, bem como pelas entidades privadas, 
subvencionadas pelo Governo Federal, Estaduais e Municipais, em todo o território 
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nacional. 

Art. 4o - O Ministério da Saúde coordenará e apoiará, técnica, material e 
financeiramente, a execução do programa, em âmbito nacional e regional. 

§ 1o - As ações relacionadas com a execução do programa, são de responsabilidade 
das Secretarias de Saúde das Unidades Federadas, ou órgãos e entidades 
equivalentes, nas áreas dos seus respectivos territórios. 

§ 2o - O Ministério da Saúde poderá participar, em caráter supletivo, das ações 
prevista no programa e assumir sua execução, quando o interesse nacional ou 
situações de emergência o justifiquem. 

§ 3o - Ficará, em geral, a cargo do Ministério da Previdência e Assistência Social, por 
intermédio da Central de Medicamentos, o esquema de aquisição e distribuição de 
medicamentos, a ser custeado pelos órgãos federais interessados. 

Art. 5o - O cumprimento da obrigatoriedade das vacinações será comprovado pelo 
Atestado de Vacinação. 

§ 1o - O Atestado de Vacinação será emitido pelos serviços públicos de saúde ou por 
médicos em exercício de atividades privadas, devidamente credenciados para tal fim 
pela autoridade de saúde competente. 

§ 2o - O Atestado de Vacinação, em qualquer caso, será fornecido gratuitamente, 
com prazo de validade determinado, não podendo ser retido, por nenhum motivo, por 
pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado. 

§ 3o - Anualmente, para o pagamento do salário-família, será exigida do segurado a 
apresentação do Atestado de Vacinação dos seus beneficiários, que comprovarem o 
recebimento das vacinações obrigatórias, na forma que vier a ser estabelecida em 
regulamento. 

Art. 6o - Os governos estaduais, com audiência prévia do Ministério da Saúde, 
poderão propor medidas legislativas complementares visando ao cumprimento das 
vacinações obrigatórias por parte da população, no âmbito dos seus territórios. 

Parágrafo único. As medidas de que trata este artigo serão observadas pelas 
entidades federais, estaduais e municipais, públicas e privadas, no âmbito do 
respectivo Estado. 

TÍTULO III 

Da Notificação Compulsória de Doenças 

Art. 7o - São de notificação compulsória às autoridades sanitárias os casos suspeitos 
ou confirmados:
I - de doenças que podem implicar medidas de isolamento ou quarentenas, de 
acordo com o Regulamento Sanitário Internacional. 

II - de doenças constantes de relação elaborada pelo Ministério da Saúde, para cada 
Unidade da Federação a ser atualizada periodicamente. 

§ 1o - Na relação de doenças de que trata o inciso II deste artigo será incluído itens 
para casos de "agravo inusitado à saúde". 

§ 2o - O Ministério da Saúde poderá exigir dos Serviços de Saúde a notificação 
negativa da ocorrência de doenças constante da relação de que tratam os itens I e II 
deste artigo. 
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Art. 8o - É dever de todo cidadão comunicar à autoridade sanitária local a ocorrência 
de fato, comprovado ou presumível, de caso de doença transmissível, sendo 
obrigatória a médicos e outros profissionais de saúde no exercício da profissão, bem 
como aos responsáveis por organizações e estabelecimentos públicos e particulares 
de saúde e ensino, a notificação de casos suspeitos ou confirmados das doenças 
relacionadas em conformidade com o artigo 7o . 

Art. 9o - A autoridade sanitária proporcionará as facilidades ao processo de 
notificação compulsória, para o fiel cumprimento desta Lei. 

Art. 10 - A notificação compulsória de casos de doenças tem caráter sigiloso, 
obrigando nesse sentido as autoridades sanitárias que a tenham recebido. 

Parágrafo único. A identificação do paciente de doenças referidas neste artigo, fora 
do âmbito médico-sanitário, somente poderá efetivar-se, em caráter excepcional, em 
caso de grande risco à comunidade, a juízo da autoridade sanitária e com 
conhecimento prévio do paciente ou do seu responsável. 

Art. 11 - Recebida a notificação, a autoridade sanitária é obrigada a proceder à 
investigação epidemiológica pertinente para elucidação do diagnóstico e averiguação 
da disseminação da doença na população sob o risco. 

Parágrafo único. A autoridade poderá exigir e executar investigações, inquéritos e 
levantamentos epidemiológicos junto a indivíduos e a grupos populacionais 
determinados, sempre que julgar oportuno visando à proteção da saúde pública. 

Art. 12 - Em decorrência dos resultados, parciais ou finais, das investigações, dos 
inquéritos ou levantamentos epidemiológicos de que tratam o artigo 11 e seu 
parágrafo único, a autoridade sanitária fica obrigada a adotar, prontamente, as 
medidas indicadas para o controle da doença, no que concerne a indivíduos, grupos 
populacionais e ambiente. 

Art. 13 - As pessoas físicas e as entidades, públicas ou privadas, abrangidas pelas 
medidas referidas no artigo 12, ficam sujeitas ao controle determinado pela 
autoridade sanitária. 

TÍTULO IV 

Disposições Finais 

Art. 14 - A inobservância das obrigações estabelecidas na presente Lei constitui 
infração da legislação referente à saúde pública, sujeitando o infrator às penalidades 
previstas no Decreto-Lei no 785, de 25 de agosto de 1969, sem prejuízo das demais 
sanções penais cabíveis.

Art. 15 - O Poder Executivo, por iniciativa do Ministério da Saúde, expedirá a 
regulamentação desta Lei. 

Art. 16 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Brasília, 30 de outubro de 1975; 154o da Independência e 87o da República. 

ERNESTO GEISEL 

José Carlos Seixas 

L. G. do Nascimento e Silva. 
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(Pub. DOU em 31/10/75) 

DECRETO No 78.231, DE 12 de AGOSTO de 1976 

Regulamenta a Lei no 6.259, de 30 e outubro de 1975, que dispõe sobre a 
organização das ações de Vigilância Epidemiológica, sobre o Programa 
Nacional de Imunizações, estabelece normas relativas à notificação 
compulsória de doenças, e dá outras providências. 

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 81, item 
III, da Constituição e tendo em vista o disposto no artigo 15 da Lei no 6.259, de 30 de 
outubro de 1975, decreta: 

Art. 8o - Constituem funções do órgão central do Sistema Nacional de Vigilância 
Epidemiológica. 

I - Elaborar, atualizar e publicar plenamente, a relação de doença de notificação 
compulsória para todo o território nacional. 

II - Analisar e aprovar propostas das Secretarias de Saúde das unidades da 
Federação, para incluir no âmbito de seus respectivos territórios outras doenças de 
notificação compulsória 

Art. 13 - Consideram-se informações básicas para o funcionamento do Sistema 
Nacional de Vigilância Epidemiológica 

I - As notificações compulsórias de doenças. 

II - As declarações e atestados de óbito 

III - Os resultados de estudos epidemiológicos pelas Autoridades Sanitárias. 

IV - As notificações de quadros mórbidos inusitados e das demais doenças que pela 
ocorrência de casos julgada anormal sejam de interesse para a tomada de medidas 
de caráter coletivo. 

Art. 23 - Todos os encarregados de ações de vigilância epidemiológica manterão 
sigilo quanto à identificação pública do portador da doença notificada. 

Parágrafo único. No caso de grave risco à comunidade, a juízo da Autoridade 
Sanitária e com o conhecimento prévio do paciente ou de seu responsável, será 
permitida a identificação do paciente fora do âmbito médico-sanitário. 

Art. 44 - Fica o Ministro de Estado da Saúde autorizado a expedir os atos 
complementares visando a execução deste regulamento. 

Art. 45 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Brasília, 12 de agosto de 1976; 155o da Independência, 88 o da República 

ERNESTO GEISEL 

Paulo de Almeida Machado 

PORTARIA No 1.100, DE 24 DE MAIO DE 19963 

O Ministro de estado da sáude, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 44 
do Decreto no 78.231, de 12 de agosto de 1976, e tendo em vista o disposto no item 
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I desse mesmo diploma, resolve: 

Art. 1o - Para os efeitos da disposição da Lei no 6.259, de 30 de outubro de 1975, e 
de sua regulamentação, consistem objeto de notificação compulsória as doenças a 
seguir relacionadas: 

I - Em todo o território nacional: 

cólera 

coqueluche 

dengue 

difteria 

doença meningocócica e outra meningites 

doença de Chagas (casos agudos) 

febre amarela 

febre tifóide 

hanseníase 

leishmaniose tegumentar e visceral 

oncocercose 

peste 

poliomielite 

raiva humana 

rubéola e síndrome de rubéola congênita 

sarampo 

sífilis congênita 

síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) 

tétano 

tuberculose 

varíola 

hepatites virais 

II - Em áreas específicas: 

esquistossomose (exceto nos Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do 
Norte, Paraíba, Alagoas, Pernambuco e Sergipe) 
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3 Republicada por ter saído com incorreção, do original, no DOU. de 29/5/96, Seção 
1, pág. 9.337. 

filariose (exceto em Belém) 

malária (exceto na região da Amazônia Legal) 

Art. 2o - Outras doenças poderão ser consideradas de notificação compulsória, no 
âmbito da unidade federada que assim as considere, mediante prévia justificativa, 
submetida ao Ministério da Saúde. 

Art. 3o - A sistemática referente ao fluxo de notificação, à investigação 
epidemiológica e às medidas de controle das doenças indicadas obedecerá às 
normas estabelecidas pela Fundação Nacional de Saúde, consultados os órgãos 
competentes do Ministério da Saúde. 

Art. 4o - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

ADIB D. JATENE 

(Pub. DOU em 9/8/96) 

PORTARIA No 3.356, DE 30 DE JULHO DE 1998 

Define as atribuições do Cenepi/FNS/MS e Datasus/SE/MS no que se refere aos 
Sistemas de Informações sobre Mortalidade - SIM, sobre Nascidos Vivos - SINASC, 
de agravos de Notificação - SINAN. 

O Ministro de Estado da Saúde, Interino, no uso de suas atribuições e, considerando: 

as atribuições do Ministério da Saúde, como órgão gestor do SUS em nível nacional, 
no que se refere ao desenvolvimento e manutenção dos sistemas de informação em 
saúde e à garantia de acesso de gestores, técnicos do setor e da população em 
geral às suas bases de dados; 

a necessidade de instituir e formalizar as atribuições dos órgãos desse Ministério, em 
virtude de sua recente reestruturação; e 

o disposto no art. 6o da Portaria MS/GM no 1882, de 18/12/97, publicada no DOU no 
247, de 22 subseqüente, resolve: 

1 - Designar o Centro Nacional de Epidemiologia - CENEPI/FNS como órgão gestor 
dos sistemas de informação abaixo relacionados: 

a) Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM, 

b) Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC; 

c) Sistema Nacional de Agravos de Notificação - SINAN. 

Parágrafo único. Entende-se como órgão gestor o responsável pela área finalística 
que determina o objetivo e os propósitos de um sistema de informações, garantindo 
que ele cumpra as funções para as quais foi concebido, ou seja, o responsável pela 
definição de variáveis, fluxos de informação, críticas e agregações de dados, além 
da ordenação de alterações que se fizerem necessárias. 

2 - Designar o Departamento de Informática do SUS - DatasusS/SE, como 
responsável pelo desenvolvimento de softwares, manutenção dos bancos de dados 
e disseminação das informações provenientes desses sistemas, dentro das diretrizes 
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definidas pelo órgão gestor. 

3 - Ficam o Cenepi/FNS/MS e o Datasus/MS incumbidos de prestar o suporte técnico 
às Secretarias de Saúde, sempre que se fizer necessário. 

4 - As atribuições mais específicas e as não relacionadas nesta portaria, dos 
referidos órgãos, em relação a esses sistemas de informação, bem como as normas 
a eles relacionadas deverão, sempre que necessário, ser formalizadas por portaria 
do Presidente da Fundação Nacional de Saúde. 

5 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

BARJAS NEGRI 

(Pub. DOU em 4/8/98) 

10. VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

10.1. NORMA GERAL: 

LEI No 6. 437, DE 20 DE AGOSTO DE 1977 

Configura infrações à legislação sanitária federal, estabelece as sanções 
respectivas, e dá outras providências. 

O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

TÍTULO I 

Das Infrações e Penalidades 

Art.1o - As infrações à legislação sanitária federal, ressalvadas as previstas 
expressamente em normas especiais, são as configuradas na presente Lei. 

Art.2o - Sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal cabíveis, as infrações 
sanitárias serão punidas, alternativa ou cumulativamente, com as penalidades de: 

I - advertência;
II - multa; 

III - apreensão do produto; 

IV - inutilização do produto; 

V - interdição do produto; 

VI - suspensão de vendas e/ou fabricação de produto; 

VII - cancelamento de registro de produto; 

VIII - interdito parcial ou total do estabelecimento; 

IX - proibição de propaganda; 

X - cancelamento de autorização para funcionamento de empresa; 

XI - cancelamento do alvará de licenciamento de estabelecimento. 
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XI-A - intervenção no estabelecimento que receba recursos públicos de qualquer 
esfera. (inciso introduzido pela Lei no9.695 de 20.08.98) 

§ 1oA - A pena de multa consiste no pagamento das seguintes quantias: 

I - nas infrações leves, de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 20.000,00 (vinte mil 
reais); 

II - nas infrações graves, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a R$ 50.000,00 (cinqüenta 
mil reais); 

III - nas infrações gravíssimas, de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) a R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais). 

§ 1oB - As multas previstas neste artigo serão aplicadas em dobro em caso de 
reincidência. 

§ 1oC - Aos valores das multas previstas nesta Lei aplicar-se-á o coeficiente de 
atualização monetária referido no parágrafo único do art. 2.o da Lei no 6.205, de 29 
de abril de 1975. 

§ 1oD - Sem prejuízo do disposto nos arts. 4o e 6o desta Lei, na aplicação da 
penalidade de multa a autoridade sanitária competente levará em consideração a 
capacidade econômica do infrator. ( § 1o introduzido pela Lei no 9.695 de 20.08.98) 

Art. 3o - O resultado da infração sanitária é imputável a quem lhe deu causa ou para 
ela concorreu. 

§ 1o - Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual a infração não teria 
ocorrido. 

§ 2o - Exclui a imputação de infração a causa decorrente de força maior ou 
proveniente de eventos naturais ou circunstâncias imprevisíveis, que vier a 
determinar avaria, deterioração ou alteração de produtos ou bens do interesse da 
saúde pública. 

Art. 4o - As infrações sanitárias classificam-se em: 

I - leves, aquelas em que o infrator seja beneficiado por circunstância atenuante; 

II - graves, aquelas em que for verificada uma circunstância agravante; 

III - gravíssimas, aquelas em que seja verificada a existência de duas ou mais 
circunstâncias agravantes. 

Art. 5o - A intervenção no estabelecimento, prevista no inciso XI-A do art. 2.o, será 
decretada pelo Ministro da Saúde, que designará interventor, o qual ficará investido 
de poderes de gestão, afastados os sócios, gerentes ou diretores que contratual ou 
estatutariamente são detentores de tais poderes e não poderá exceder a cento e 
oitenta dias, renováveis por igual período. 

§1o Da decretação de intervenção caberá pedido de revisão, sem efeito suspensivo, 
dirigido ao Ministro da Saúde, que deverá apreciá-lo no prazo de trinta dias. 

§2o Não apreciado o pedido de revisão no prazo assinalado no parágrafo anterior, 
cessará a intervenção de pleno direito, pelo simples decurso do prazo. 
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§2o - Ao final da intervenção, o interventor apresentará prestação de contas do 
período que durou a intervenção. (redação do art. 5o conforme Lei no 9.695 de 
20/08/98.) 

Art. 10o - São infrações sanitárias 

III - instalar ou manter em funcionamento consultórios médicos, odontológicos e de 
pesquisas clínicas, clínicas de hemodiálise, bancos de sangue, de leite humano, de 
olhos, e estabelecimentos de atividades afins, institutos de esteticismo, ginástica, 
fisioterapia e de recuperação, balneários, estâncias hidrominerais, termais, 
climatéricas, de repouso, e congêneres, gabinetes ou serviços que utilizem 
aparelhos e equipamentos geradores de raios X, substâncias radioativas, ou 
radiações ionizantes e outras, estabelecimentos, laboratórios, oficinas e serviços de 
ótica, de aparelhos ou materiais óticos, de prótese dentária, de aparelhos ou 
materiais para uso odontológico, ou explorar atividades comerciais, industriais, ou 
filantrópicas, com a participação de agentes que exerçam profissões ou ocupações 
técnicas e auxiliares relacionadas com a saúde, sem licença do órgão sanitário 
competente ou contrariando o disposto nas demais normas legais e regulamentares 
pertinentes. 

Pena _ advertência, intervenção, interdição, cancelamento da licença e/ou multa; 

(redação do art. 5o conforme Lei no 9.695 de 20/08/98) 

VI - deixar, aquele que tiver o dever legal de fazê-lo, de notificar doença ou zoonose 
transmissível ao homem, de acordo com o que disponha as normas legais ou 
regulamentares vigentes. 

Pena _ advertência e/ou multa. 

XIII - retirar ou aplicar sangue, proceder a operações de plasmaferese, ou 
desenvolver outras atividades hemoterápicas, contrariando normas legais e 
regulamentares. 

Pena _ advertência, intervenção, interdição, cancelamento da licença e/ou multa; 

(redação do art. 5o conforme Lei no9.695 de 20/08/98) 

XIV - exportar sangue e seus derivados, placentas, órgãos, glândulas ou hormônios, 
bem como quaisquer substâncias ou partes do corpo humano, ou utilizá-los 
contrariando as disposições legais e regulamentares; 

Pena _ advertência, intervenção, interdição, cancelamento da licença e/ou multa; 

(redação do art. 5o conforme Lei no9.695 de 20/08/98) 

Art. 11 - A inobservância ou a desobediência às normas sanitárias para o ingresso e 
afixação de estrangeiro no País, implicará em impedimento do embarque ou 
permanência do alienígena no território nacional, pela autoridade sanitária 
competente. 

Art. 38 - As infrações às disposições legais e regulamentares de ordem sanitária 
prescrevem em cinco anos. 

§1o - A prescrição interrompe-se pela notificação, ou outro ato da autoridade 
competente, que objetive a sua apuração e conseqüente imposição de pena. 

§2o - Não corre o prazo prescricional enquanto houver processo administrativo 
pendente de decisão. 

CAPÍTULO I 
ORGANIZAÇÃO 
POLÍTICO 
ADMINISTRATIVA

CAPÍTULO II 
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
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FEDERAL – DA SAÚDE – 
Art. 196 – 200

2. SISTEMA ÚNICO DE 
SAÚDE – NORMAS 
GERAIS

3. PROGRAMAS - SAÚDE 
DA FAMÍLIA e AGENTES 
COMUNITÁRIOS DE 
SAÚDE

4. COMISSÕES E 
ATIVIDADES 
ESPECÍFICAS - DST / 
AIDS

5. CONDUTAS 
TERAPÊUTICAS, 
PREVENÇÃO, E 
DISTRIBUIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS

6. HOSPITAIS 
CREDENCIADOS para o 
tratamento e internação de 
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7. HOSPITAIS- DIA para o 
tratamento e internação de 
pacientes com AIDS
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Art. 39 _ Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 40 _ Ficam revogados o Decreto-Lei no 785, de 25 de agosto de 1969, e demais 
disposições em contrário. 

Brasília, 20 de agosto de 1977; 156o da Independência e 89o da República. 

ERNESTO GEISEL 

Paulo de Almeida Machado 

(Pub. em DOU. de 24/8/77) 
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10.2. CONTROLE DE 
INFECÇÕES 
HOSPITALARES
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CAPÍTULO II 

8. CENTROS DE REFERÊNCIA 

PORTARIA No 346, DE 25 DE MARÇO DE 1993 

O Ministro do Estado da Saúde, no uso de suas atribuições, resolve: 

Art. 1o - Reconhecer como Laboratórios Nacionais de Referência, em apoio à 
Coordenação de Doenças Sexualmente Transmissíveis e Aids, os seguintes 
laboratórios: 

a) Instituto Adolfo Lutz, da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, em São 
Paulo-SP, nas áreas de: H.ducrey, N.gonorrhoeae, sífilis e infecções oportunistas; 

b) Biomanguinhos e o Laboratório Avançado de Saúde Pública (LASP) da Fiocruz, 
na área de Retroviroses; 

c) Laboratório de Hepatites, do Instituto Oswaldo Cruz, Fiocruz, Rio de Janeiro-RJ, 
na área de Hepatites; 

d)Instituto Evandro Chagas da Fundação Nacional de Saúde, nas áreas de herpes 
simples e Papilomavírus; 

e) Instituto de Saúde do Distrito Federal, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal 
na área de Chlamidia trachomatis. 

Art. 2o - As funções inerentes a cada um dos centros são: 

a) Capacitar recursos humanos dentro de suas respectivas áreas de especialização; 

b) Prestar assessoria técnica, realizar atividades laboratoriais de maior complexidade 
e atuar supletivamente em situações de emergência; 

c) Promover periodicamente, em conjunto, e em articulação com os Centros de 
Referência Macrorregionais, a elaboração e atualização de métodos e técnicas 
padronizadas de exames; 

d) Implementar sistema de controle de qualidade de resultados em suas respectivas 
áreas de abrangência; 

e) Facilitar o fornecimento de cepas-padrão e de painéis de avaliação aos 
laboratórios estaduais, em articulação com os Laboratórios de Referência 
Macrorregionais. 

Art. 3o - As atividades dos Laboratórios Nacionais de Referência serão 
desenvolvidas mediante acordos específicos. 
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Art. 4o - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

JAMIL HADDAD 

(Pub. DOU em 26/3/93) 

PORTARIA No 350, DE 25 DE MARÇO DE 1993 

O Ministro do Estado da Saúde, no uso de suas atribuições, resolve: 

Art. 1o - Credenciar, como Centros de Referência Nacional (CRN) para HIV/Aids, os 
seguintes hospitais; 

a) Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto 
Alegre-RS; 

b)Instituto de Infectologia Emílio Ribas da Secretaria de Estado da Saúde de São 
Paulo, em São Paulo-SP; 

c) Hospital Universitário Clementino Fraga Filho da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, no Rio de Janeiro-RJ; 

d) Hospital Geral de Pediatria do Instituto Materno-Infantil de Pernambuco, em Recife-
PE; 

e) Hospital Universitário Gaffrée e Guinle da Universidade do Rio de Janeiro, no Rio 
de Janeiro-RJ; 

Art. 2o - As competências de cada um dos Centros de Referência Nacional em 
HIV/Aids serão especificadas em convênio. 

Art. 3o - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se a 
Portaria Ciplan no 5, de 13 de outubro de 1987. 

JAMIL HADDAD 

(Pub. DOU em 26/3/93) 

PORTARIA No 648, DE 18 DE MARÇO DE 1994 

O Ministro de Estado da Saúde, no uso de sua atribuições, resolve: 

I - Credenciar, como Centro de Referência Nacional (CRN) para HIV/Aids, o Hospital 
Universitário João de Barros Barreto da Universidade Federal do Pará, em Belém - 
PA. 

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

HENRIQUE SANTILLO 

(Pub. DOU em 21/3/94) 
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CAPÍTULO II 

9. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

LEI No 6.259, de 30 DE OUTUBRO DE 1975 

Dispõe sobre a organização das ações de Vigilância Epidemiológica, sobre o 
Programa Nacional de Imunizações, estabelece normas relativas à notificação 
compulsória de doenças e dá outras providências. 

O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o - Consoante as atribuições que lhe foram conferidas dentro do Sistema 
Nacional de Saúde, na forma do art. 1o da Lei no 6.229, inciso I e seus itens "a" e "d", 
de 17 de julho de 1975, o Ministério da Saúde coordenará as ações relacionadas 
com o controle das doenças transmissíveis, orientando sua execução inclusive 
quanto à vigilância epidemiológica, a aplicação da notificação compulsória, ao 
programa de imunizações e ao atendimento de agravos coletivos à saúde, bem 
como os decorrentes de calamidade pública. 

Parágrafo único. Para o controle de epidemias e na ocorrência de casos de agravo à 
saúde decorrentes de calamidades públicas, o Ministério da Saúde, na execução das 
ações de que trata este artigo, coordenará a utilização de todos os recursos médicos 
e hospitalares necessários, públicos e privados, existentes nas áreas afetadas, 
podendo delegar essa competência às Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Territórios. 

TÍTULO I 

Da Ação de Vigilância Epidemiológica 

Art. 2o - A ação de Vigilância Epidemiológica compreende as informações, 
investigações e levantamentos necessários à programação e à avaliação das 
medidas de controle de doenças e de situações de agravos à saúde. 

§ 1o - Compete ao Ministério da Saúde definir, em Regulamento, a organização e as 
atribuições dos serviços incumbidos da ação de Vigilância Epidemiológica, promover 
a sua implantação e coordenação. 

§ 2o - A ação de Vigilância Epidemiológica será efetuada pelo conjunto dos serviços 
de saúde, públicos e privados, devidamente habilitados para tal fim. 

TÍTULO II 

Do Programa Nacional de Imunizações 
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Art. 3o - Cabe ao Ministério da Saúde a elaboração do Programa Nacional de 
Imunizações, que definirá as vacinações, inclusive as de caráter obrigatório. 

Parágrafo único. As vacinações obrigatórias serão praticadas de modo sistemático e 
gratuito pelos órgãos e entidades públicas, bem como pelas entidades privadas, 
subvencionadas pelo Governo Federal, Estaduais e Municipais, em todo o território 
nacional. 

Art. 4o - O Ministério da Saúde coordenará e apoiará, técnica, material e 
financeiramente, a execução do programa, em âmbito nacional e regional. 

§ 1o - As ações relacionadas com a execução do programa, são de responsabilidade 
das Secretarias de Saúde das Unidades Federadas, ou órgãos e entidades 
equivalentes, nas áreas dos seus respectivos territórios. 

§ 2o - O Ministério da Saúde poderá participar, em caráter supletivo, das ações 
prevista no programa e assumir sua execução, quando o interesse nacional ou 
situações de emergência o justifiquem. 

§ 3o - Ficará, em geral, a cargo do Ministério da Previdência e Assistência Social, por 
intermédio da Central de Medicamentos, o esquema de aquisição e distribuição de 
medicamentos, a ser custeado pelos órgãos federais interessados. 

Art. 5o - O cumprimento da obrigatoriedade das vacinações será comprovado pelo 
Atestado de Vacinação. 

§ 1o - O Atestado de Vacinação será emitido pelos serviços públicos de saúde ou por 
médicos em exercício de atividades privadas, devidamente credenciados para tal fim 
pela autoridade de saúde competente. 

§ 2o - O Atestado de Vacinação, em qualquer caso, será fornecido gratuitamente, 
com prazo de validade determinado, não podendo ser retido, por nenhum motivo, por 
pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado. 

§ 3o - Anualmente, para o pagamento do salário-família, será exigida do segurado a 
apresentação do Atestado de Vacinação dos seus beneficiários, que comprovarem o 
recebimento das vacinações obrigatórias, na forma que vier a ser estabelecida em 
regulamento. 

Art. 6o - Os governos estaduais, com audiência prévia do Ministério da Saúde, 
poderão propor medidas legislativas complementares visando ao cumprimento das 
vacinações obrigatórias por parte da população, no âmbito dos seus territórios. 

Parágrafo único. As medidas de que trata este artigo serão observadas pelas 
entidades federais, estaduais e municipais, públicas e privadas, no âmbito do 
respectivo Estado. 

TÍTULO III 

Da Notificação Compulsória de Doenças 

Art. 7o - São de notificação compulsória às autoridades sanitárias os casos suspeitos 
ou confirmados:
I - de doenças que podem implicar medidas de isolamento ou quarentenas, de 
acordo com o Regulamento Sanitário Internacional. 

II - de doenças constantes de relação elaborada pelo Ministério da Saúde, para cada 
Unidade da Federação a ser atualizada periodicamente. 

§ 1o - Na relação de doenças de que trata o inciso II deste artigo será incluído itens 
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para casos de "agravo inusitado à saúde". 

§ 2o - O Ministério da Saúde poderá exigir dos Serviços de Saúde a notificação 
negativa da ocorrência de doenças constante da relação de que tratam os itens I e II 
deste artigo. 

Art. 8o - É dever de todo cidadão comunicar à autoridade sanitária local a ocorrência 
de fato, comprovado ou presumível, de caso de doença transmissível, sendo 
obrigatória a médicos e outros profissionais de saúde no exercício da profissão, bem 
como aos responsáveis por organizações e estabelecimentos públicos e particulares 
de saúde e ensino, a notificação de casos suspeitos ou confirmados das doenças 
relacionadas em conformidade com o artigo 7o . 

Art. 9o - A autoridade sanitária proporcionará as facilidades ao processo de 
notificação compulsória, para o fiel cumprimento desta Lei. 

Art. 10 - A notificação compulsória de casos de doenças tem caráter sigiloso, 
obrigando nesse sentido as autoridades sanitárias que a tenham recebido. 

Parágrafo único. A identificação do paciente de doenças referidas neste artigo, fora 
do âmbito médico-sanitário, somente poderá efetivar-se, em caráter excepcional, em 
caso de grande risco à comunidade, a juízo da autoridade sanitária e com 
conhecimento prévio do paciente ou do seu responsável. 

Art. 11 - Recebida a notificação, a autoridade sanitária é obrigada a proceder à 
investigação epidemiológica pertinente para elucidação do diagnóstico e averiguação 
da disseminação da doença na população sob o risco. 

Parágrafo único. A autoridade poderá exigir e executar investigações, inquéritos e 
levantamentos epidemiológicos junto a indivíduos e a grupos populacionais 
determinados, sempre que julgar oportuno visando à proteção da saúde pública. 

Art. 12 - Em decorrência dos resultados, parciais ou finais, das investigações, dos 
inquéritos ou levantamentos epidemiológicos de que tratam o artigo 11 e seu 
parágrafo único, a autoridade sanitária fica obrigada a adotar, prontamente, as 
medidas indicadas para o controle da doença, no que concerne a indivíduos, grupos 
populacionais e ambiente. 

Art. 13 - As pessoas físicas e as entidades, públicas ou privadas, abrangidas pelas 
medidas referidas no artigo 12, ficam sujeitas ao controle determinado pela 
autoridade sanitária. 

TÍTULO IV 

Disposições Finais 

Art. 14 - A inobservância das obrigações estabelecidas na presente Lei constitui 
infração da legislação referente à saúde pública, sujeitando o infrator às penalidades 
previstas no Decreto-Lei no 785, de 25 de agosto de 1969, sem prejuízo das demais 
sanções penais cabíveis.

Art. 15 - O Poder Executivo, por iniciativa do Ministério da Saúde, expedirá a 
regulamentação desta Lei. 

Art. 16 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Brasília, 30 de outubro de 1975; 154o da Independência e 87o da República. 

ERNESTO GEISEL 
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José Carlos Seixas 

L. G. do Nascimento e Silva. 

(Pub. DOU em 31/10/75) 

DECRETO No 78.231, DE 12 de AGOSTO de 1976 

Regulamenta a Lei no 6.259, de 30 e outubro de 1975, que dispõe sobre a 
organização das ações de Vigilância Epidemiológica, sobre o Programa 
Nacional de Imunizações, estabelece normas relativas à notificação 
compulsória de doenças, e dá outras providências. 

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 81, item 
III, da Constituição e tendo em vista o disposto no artigo 15 da Lei no 6.259, de 30 de 
outubro de 1975, decreta: 

Art. 8o - Constituem funções do órgão central do Sistema Nacional de Vigilância 
Epidemiológica. 

I - Elaborar, atualizar e publicar plenamente, a relação de doença de notificação 
compulsória para todo o território nacional. 

II - Analisar e aprovar propostas das Secretarias de Saúde das unidades da 
Federação, para incluir no âmbito de seus respectivos territórios outras doenças de 
notificação compulsória 

Art. 13 - Consideram-se informações básicas para o funcionamento do Sistema 
Nacional de Vigilância Epidemiológica 

I - As notificações compulsórias de doenças. 

II - As declarações e atestados de óbito 

III - Os resultados de estudos epidemiológicos pelas Autoridades Sanitárias. 

IV - As notificações de quadros mórbidos inusitados e das demais doenças que pela 
ocorrência de casos julgada anormal sejam de interesse para a tomada de medidas 
de caráter coletivo. 

Art. 23 - Todos os encarregados de ações de vigilância epidemiológica manterão 
sigilo quanto à identificação pública do portador da doença notificada. 

Parágrafo único. No caso de grave risco à comunidade, a juízo da Autoridade 
Sanitária e com o conhecimento prévio do paciente ou de seu responsável, será 
permitida a identificação do paciente fora do âmbito médico-sanitário. 

Art. 44 - Fica o Ministro de Estado da Saúde autorizado a expedir os atos 
complementares visando a execução deste regulamento. 

Art. 45 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Brasília, 12 de agosto de 1976; 155o da Independência, 88 o da República 

ERNESTO GEISEL 

Paulo de Almeida Machado 
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PORTARIA No 1.100, DE 24 DE MAIO DE 19963 

O Ministro de estado da sáude, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 44 
do Decreto no 78.231, de 12 de agosto de 1976, e tendo em vista o disposto no item 
I desse mesmo diploma, resolve: 

Art. 1o - Para os efeitos da disposição da Lei no 6.259, de 30 de outubro de 1975, e 
de sua regulamentação, consistem objeto de notificação compulsória as doenças a 
seguir relacionadas: 

I - Em todo o território nacional: 

cólera 

coqueluche 

dengue 

difteria 

doença meningocócica e outra meningites 

doença de Chagas (casos agudos) 

febre amarela 

febre tifóide 

hanseníase 

leishmaniose tegumentar e visceral 

oncocercose 

peste 

poliomielite 

raiva humana 

rubéola e síndrome de rubéola congênita 

sarampo 

sífilis congênita 

síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) 

tétano 

tuberculose 

varíola 

hepatites virais 
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II - Em áreas específicas: 

esquistossomose (exceto nos Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do 
Norte, Paraíba, Alagoas, Pernambuco e Sergipe) 

3 Republicada por ter saído com incorreção, do original, no DOU. de 29/5/96, Seção 
1, pág. 9.337. 

filariose (exceto em Belém) 

malária (exceto na região da Amazônia Legal) 

Art. 2o - Outras doenças poderão ser consideradas de notificação compulsória, no 
âmbito da unidade federada que assim as considere, mediante prévia justificativa, 
submetida ao Ministério da Saúde. 

Art. 3o - A sistemática referente ao fluxo de notificação, à investigação 
epidemiológica e às medidas de controle das doenças indicadas obedecerá às 
normas estabelecidas pela Fundação Nacional de Saúde, consultados os órgãos 
competentes do Ministério da Saúde. 

Art. 4o - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

ADIB D. JATENE 

(Pub. DOU em 9/8/96) 

PORTARIA No 3.356, DE 30 DE JULHO DE 1998 

Define as atribuições do Cenepi/FNS/MS e Datasus/SE/MS no que se refere aos 
Sistemas de Informações sobre Mortalidade - SIM, sobre Nascidos Vivos - SINASC, 
de agravos de Notificação - SINAN. 

O Ministro de Estado da Saúde, Interino, no uso de suas atribuições e, considerando: 

as atribuições do Ministério da Saúde, como órgão gestor do SUS em nível nacional, 
no que se refere ao desenvolvimento e manutenção dos sistemas de informação em 
saúde e à garantia de acesso de gestores, técnicos do setor e da população em 
geral às suas bases de dados; 

a necessidade de instituir e formalizar as atribuições dos órgãos desse Ministério, em 
virtude de sua recente reestruturação; e 

o disposto no art. 6o da Portaria MS/GM no 1882, de 18/12/97, publicada no DOU no 
247, de 22 subseqüente, resolve: 

1 - Designar o Centro Nacional de Epidemiologia - CENEPI/FNS como órgão gestor 
dos sistemas de informação abaixo relacionados: 

a) Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM, 

b) Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC; 

c) Sistema Nacional de Agravos de Notificação - SINAN. 

Parágrafo único. Entende-se como órgão gestor o responsável pela área finalística 
que determina o objetivo e os propósitos de um sistema de informações, garantindo 
que ele cumpra as funções para as quais foi concebido, ou seja, o responsável pela 
definição de variáveis, fluxos de informação, críticas e agregações de dados, além 
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da ordenação de alterações que se fizerem necessárias. 

2 - Designar o Departamento de Informática do SUS - DatasusS/SE, como 
responsável pelo desenvolvimento de softwares, manutenção dos bancos de dados 
e disseminação das informações provenientes desses sistemas, dentro das diretrizes 
definidas pelo órgão gestor. 

3 - Ficam o Cenepi/FNS/MS e o Datasus/MS incumbidos de prestar o suporte técnico 
às Secretarias de Saúde, sempre que se fizer necessário. 

4 - As atribuições mais específicas e as não relacionadas nesta portaria, dos 
referidos órgãos, em relação a esses sistemas de informação, bem como as normas 
a eles relacionadas deverão, sempre que necessário, ser formalizadas por portaria 
do Presidente da Fundação Nacional de Saúde. 

5 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

BARJAS NEGRI 

(Pub. DOU em 4/8/98) 
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CAPÍTULO II 

10. VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

10.1. NORMA GERAL: 

LEI No 6. 437, DE 20 DE AGOSTO DE 1977 

Configura infrações à legislação sanitária federal, estabelece as sanções 
respectivas, e dá outras providências. 

O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

TÍTULO I 

Das Infrações e Penalidades 

Art.1o - As infrações à legislação sanitária federal, ressalvadas as previstas 
expressamente em normas especiais, são as configuradas na presente Lei. 

Art.2o - Sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal cabíveis, as infrações 
sanitárias serão punidas, alternativa ou cumulativamente, com as penalidades de: 

I - advertência;
II - multa; 

III - apreensão do produto; 

IV - inutilização do produto; 

V - interdição do produto; 

VI - suspensão de vendas e/ou fabricação de produto; 

VII - cancelamento de registro de produto; 

VIII - interdito parcial ou total do estabelecimento; 

IX - proibição de propaganda; 

X - cancelamento de autorização para funcionamento de empresa; 

XI - cancelamento do alvará de licenciamento de estabelecimento. 

XI-A - intervenção no estabelecimento que receba recursos públicos de qualquer 
esfera. (inciso introduzido pela Lei no9.695 de 20.08.98) 
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SANITÁRIA
10.1. NORMA GERAL

10.2. CONTROLE DE 
INFECÇÕES 
HOSPITALARES

10.3. PROCEDIMENTOS 
PARA TESTAGEM 
SOROLÓGICA (HIV)

§ 1oA - A pena de multa consiste no pagamento das seguintes quantias: 

I - nas infrações leves, de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 20.000,00 (vinte mil 
reais); 

II - nas infrações graves, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a R$ 50.000,00 (cinqüenta 
mil reais); 

III - nas infrações gravíssimas, de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) a R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais). 

§ 1oB - As multas previstas neste artigo serão aplicadas em dobro em caso de 
reincidência. 

§ 1oC - Aos valores das multas previstas nesta Lei aplicar-se-á o coeficiente de 
atualização monetária referido no parágrafo único do art. 2.o da Lei no 6.205, de 29 
de abril de 1975. 

§ 1oD - Sem prejuízo do disposto nos arts. 4o e 6o desta Lei, na aplicação da 
penalidade de multa a autoridade sanitária competente levará em consideração a 
capacidade econômica do infrator. ( § 1o introduzido pela Lei no 9.695 de 20.08.98) 

Art. 3o - O resultado da infração sanitária é imputável a quem lhe deu causa ou para 
ela concorreu. 

§ 1o - Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual a infração não teria 
ocorrido. 

§ 2o - Exclui a imputação de infração a causa decorrente de força maior ou 
proveniente de eventos naturais ou circunstâncias imprevisíveis, que vier a 
determinar avaria, deterioração ou alteração de produtos ou bens do interesse da 
saúde pública. 

Art. 4o - As infrações sanitárias classificam-se em: 

I - leves, aquelas em que o infrator seja beneficiado por circunstância atenuante; 

II - graves, aquelas em que for verificada uma circunstância agravante; 

III - gravíssimas, aquelas em que seja verificada a existência de duas ou mais 
circunstâncias agravantes. 

Art. 5o - A intervenção no estabelecimento, prevista no inciso XI-A do art. 2.o, será 
decretada pelo Ministro da Saúde, que designará interventor, o qual ficará investido 
de poderes de gestão, afastados os sócios, gerentes ou diretores que contratual ou 
estatutariamente são detentores de tais poderes e não poderá exceder a cento e 
oitenta dias, renováveis por igual período. 

§1o Da decretação de intervenção caberá pedido de revisão, sem efeito suspensivo, 
dirigido ao Ministro da Saúde, que deverá apreciá-lo no prazo de trinta dias. 

§2o Não apreciado o pedido de revisão no prazo assinalado no parágrafo anterior, 
cessará a intervenção de pleno direito, pelo simples decurso do prazo. 

§2o - Ao final da intervenção, o interventor apresentará prestação de contas do 
período que durou a intervenção. (redação do art. 5o conforme Lei no 9.695 de 
20/08/98.) 
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Art. 10o - São infrações sanitárias 

III - instalar ou manter em funcionamento consultórios médicos, odontológicos e de 
pesquisas clínicas, clínicas de hemodiálise, bancos de sangue, de leite humano, de 
olhos, e estabelecimentos de atividades afins, institutos de esteticismo, ginástica, 
fisioterapia e de recuperação, balneários, estâncias hidrominerais, termais, 
climatéricas, de repouso, e congêneres, gabinetes ou serviços que utilizem 
aparelhos e equipamentos geradores de raios X, substâncias radioativas, ou 
radiações ionizantes e outras, estabelecimentos, laboratórios, oficinas e serviços de 
ótica, de aparelhos ou materiais óticos, de prótese dentária, de aparelhos ou 
materiais para uso odontológico, ou explorar atividades comerciais, industriais, ou 
filantrópicas, com a participação de agentes que exerçam profissões ou ocupações 
técnicas e auxiliares relacionadas com a saúde, sem licença do órgão sanitário 
competente ou contrariando o disposto nas demais normas legais e regulamentares 
pertinentes. 

Pena _ advertência, intervenção, interdição, cancelamento da licença e/ou multa; 

(redação do art. 5o conforme Lei no 9.695 de 20/08/98) 

VI - deixar, aquele que tiver o dever legal de fazê-lo, de notificar doença ou zoonose 
transmissível ao homem, de acordo com o que disponha as normas legais ou 
regulamentares vigentes. 

Pena _ advertência e/ou multa. 

XIII - retirar ou aplicar sangue, proceder a operações de plasmaferese, ou 
desenvolver outras atividades hemoterápicas, contrariando normas legais e 
regulamentares. 

Pena _ advertência, intervenção, interdição, cancelamento da licença e/ou multa; 

(redação do art. 5o conforme Lei no9.695 de 20/08/98) 

XIV - exportar sangue e seus derivados, placentas, órgãos, glândulas ou hormônios, 
bem como quaisquer substâncias ou partes do corpo humano, ou utilizá-los 
contrariando as disposições legais e regulamentares; 

Pena _ advertência, intervenção, interdição, cancelamento da licença e/ou multa; 

(redação do art. 5o conforme Lei no9.695 de 20/08/98) 

Art. 11 - A inobservância ou a desobediência às normas sanitárias para o ingresso e 
afixação de estrangeiro no País, implicará em impedimento do embarque ou 
permanência do alienígena no território nacional, pela autoridade sanitária 
competente. 

Art. 38 - As infrações às disposições legais e regulamentares de ordem sanitária 
prescrevem em cinco anos. 

§1o - A prescrição interrompe-se pela notificação, ou outro ato da autoridade 
competente, que objetive a sua apuração e conseqüente imposição de pena. 

§2o - Não corre o prazo prescricional enquanto houver processo administrativo 
pendente de decisão. 

Art. 39 _ Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 40 _ Ficam revogados o Decreto-Lei no 785, de 25 de agosto de 1969, e demais 
disposições em contrário. 
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Brasília, 20 de agosto de 1977; 156o da Independência e 89o da República. 

ERNESTO GEISEL 

Paulo de Almeida Machado 

(Pub. em DOU. de 24/8/77) 
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10.4. MEDICAMENTOS 

LEI No 6. 360, DE 23 DE SETEMBRO DE 1976 

Dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, as 
drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e 
outros produtos, e dá outras providências. 

O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

TÍTULO I 
Disposições Preliminares 

Art. 1o - Ficam sujeitos às normas de vigilância sanitária instituídas por esta Lei os 
medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, definidos na Lei no 
5.991 de 17 de dezembro de 1973, bem como os produtos de higiene, os 
cosméticos, perfumes, saneantes dos sanitários, produtos destinados à correção 
estética e outros adiante definidos. 

Art. 6o - A comprovação de que determinado produto, até então considerado útil, é 
nocivo à saúde ou preenche requisitos estabelecidos em lei implica na sua imediata 
retirada do comércio e na exigência da notificação da fórmula de sua composição e 
nos dizeres dos rótulos, sob pena de cancelamento do registro e da apreensão do 
produto, em todo o território nacional. 

Art. 7o - Como medida de segurança sanitária e à vista de razões fundamentadas do 
órgão competente, poderá o Ministério da Saúde, a qualquer momento, suspender a 
fabricação e venda de qualquer dos produtos de que trata esta Lei, que, embora 
registrado,torne-se suspeito de ter efeitos nocivos à saúde humana. 

Art. 8o - Nenhum estabelecimento que fabrique ou industrialize produto abrangido 
por esta Lei poderá funcionar sem a assistência e responsabilidade efetivas de 
técnico legalmente habilitado. 

4 O Ministro da Saúde aprovou os seguintes planos de trabalho de apoio objetivando 
a produção e distribuição de medicamentos para AIDS, durante o ano de 1998, 
designando como órgão executor a Fundação Oswaldo Cruz : Portaria 2.776/98 
destinou R$ 5.578.584,00 para a Didanosina cap. de 100 mg.; Portaria 2.777/98 
destinou R$ 14.920.744,52 para a Estaduvina cap. 30 e 40 mg.; Portaria 3.186/98 
destinou R$ 6.685.132,88 para a Didenrema cap. 100 mg. ; Portaria 3.302 /98 
destinou R$ 10.507.081,28 para o Didanosina cap. 100 mg. 

Art. 9o - Independem de licença para funcionamento os estabelecimentos abrangidos 
por esta Lei integrantes da Administração Pública ou por ela instituídos, ficando 
sujeitos, porém, às exigências pertinentes às instalações, aos equipamentos e à 
aparelhagem adequados e à assistência e responsabilidade técnicas. 
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CONSELHO FEDERAL DE 
MEDICINA _ CFM 

  

Parágrafo único. Para fins de controle sanitário, previsto na legislação em vigor, é 
obrigatória a comunicação, pelos órgãos referidos neste artigo, ao Ministério da 
Saúde, da existência ou instalação de estabelecimentos de que trata a presente Lei. 

Art. 10 - É vedada a importação de medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos e 
demais produtos de que trata esta Lei, para fins industriais e comerciais, sem prévia 
e expressa manifestação favorável do Ministério da Saúde. 

Parágrafo único. Compreendem-se nas exigências deste artigo as aquisições ou 
doações que envolvam pessoas de direito público e privado, cuja quantidade e 
qualidade possam comprometer a execução de programas nacionais de saúde. 

Art. 11 - As drogas, os medicamentos e quaisquer insumos farmacêuticos correlatos, 
produtos de higiene, cosméticos e saneantes dos sanitários, importados ou não, 
somente serão entregues ao consumo nas embalagens originais ou em outras 
previamente autorizadas pelo Ministério da Saúde. 

§ 1o - Para atender ao desenvolvimento de planos e programas do Governo Federal, 
de produção e distribuição de medicamentos à população carente de recursos, 
poderá o Ministério da Saúde autorizar o emprego de embalagens ou reembalagens 
especiais, que, sem prejuízo da pureza e eficácia do produto, permitam a redução 
dos custos. 

§ 2o - Os produtos importados, cuja comercialização no mercado interno independa 
de prescrição médica, terão acrescentados, na rotulagem, dizeres esclarecedores, 
no idioma português, sobre sua composição, suas indicações e seu modo de usar. 

TÍTULO II 

Do Registro

Art. 12 - Nenhum dos produtos de que trata esta Lei, inclusive os importados, poderá 
ser industrializado, exposto à venda ou entregue ao consumo antes de registrado no 
Ministério da Saúde. 

§ 1o - O registro a que se refere este artigo terá validade por 5 (cinco) anos e poderá 
ser revalidado por períodos iguais e sucessivos, mantido o número do registro inicial. 

§ 2o - Excetua-se do disposto no parágrafo anterior a validade do registro e da 
revalidação do registro dos produtos dietéticos, cujo prazo é de 2 (dois) anos. 

§ 3o - O registro será concedido no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da 
data de entrega do requerimento, salvo nos casos de inobservância desta Lei ou de 
seus regulamentos. 

§ 4o - Os atos referentes aos registros e à revalidação do registro somente 
produzirão efeitos a partir da data da publicação no Diário Oficial da União. 

§ 5o - A concessão do registro e sua revalidade, e as análises prévias e de controle, 
quando for o caso, ficam sujeitas ao pagamento de preços públicos, referido no art. 
82. 

§ 6o - A revalidação do registro deverá ser requerida no primeiro semestre do último 
ano do qüinqüênio de validade, considerando-se automaticamente revalidado, 
independentemente de decisão, se não houver sido esta proferida até a data do 
término daquela. 

§ 7o - Será declarada a caducidade do registro do produto cuja revalidação não 
tenha sido solicitada no prazo referido no § 6o deste artigo. 
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§ 8o - Não será revalidado o registro do produto que não for industrializado no 
primeiro período de validade. 

§ 9o - Constará obrigatoriamente do registro de que trata este artigo a fórmula da 
composição do produto, com a indicação dos ingredientes utilizados e respectiva 
dosagem. 

Art. 13 - Qualquer modificação de fórmula, alteração de elementos de composição ou 
de seus quantitativos, adição subtração ou inovação introduzida na elaboração do 
produto, dependerá de autorização prévia e expressa do Ministério da Saúde e será 
desde logo averbada no registro. 

Art. 14 - Os produtos que, na data da vigência desta Lei, se acharem registrados há 
menos de 10 (dez) anos, consoante as normas em vigor, terão assegurada a 
respectiva validade até que se complete aquele período, ficando, porém, obrigados a 
novo registro, na forma desta Lei e de seus regulamentos, para que possam 
continuar a ser industrializados, expostos à venda e entregues ao consumo. 

Art. 15 - O registro dos produtos de que trata esta Lei será negado sempre que não 
atendidas as condições, as exigências e os procedimentos para tal fim previstos em 
Lei, regulamento ou instrução do órgão competente. 

TÍTULO III 

Do Registro de Drogas, Medicamentos e Insumos Farmacêuticos 

Art. 16 - O registro de drogas, medicamentos e insumos farmacêuticos, dadas as 
suas características sanitárias, medicamentosas ou profiláticas, curativas, paliativas, 
ou mesmo para fins de diagnóstico, fica sujeito, além do atendimento das exigências 
regulamentares próprias, aos seguintes requisitos específicos. 

I - Que o produto seja designado por nome que o distinga dos demais do mesmo 
fabricante e dos da mesma espécie de outros fabricantes. 

II - Que o produto, através de comprovação científica e de análise, seja reconhecido 
como seguro e eficaz para o uso a que se propõe, e possua a identidade, atividade, 
qualidade, pureza e inocuidade necessárias. 

III - Tratando-se de produto novo, que sejam oferecidas amplas informações sobre a 
sua composição e o seu uso, para avaliação de sua natureza e determinação do 
grau de segurança e eficácia necessários. 

IV - Apresentação, quando solicitada, de amostra para análises e experiências que 
sejam julgadas necessárias pelos órgãos competentes do Ministério da Saúde. 

V - Quando houver substância nova na composição do medicamento, entrega de 
amostra acompanhada dos dados químicos e físico-químicos que a identifiquem. 

VI - Quando se trate de droga ou medicamento cuja elaboração necessite de 
aparelhagem técnica e específica, prova de que o estabelecimento se acha 
devidamente equipado e mantém pessoal habilitado ao seu manuseio ou contrato 
com terceiros para essa finalidade. 

Parágrafo único. O disposto no item I não se aplica aos soros e vacinas nem a 
produtos farmacêuticos contendo uma única substância ativa sobejamente 
conhecida, a critério do Ministério da Saúde. 

Art. 17 - O registro dos produtos de que trata este Título será negado sempre que 
não atendidas as condições, as exigências e os procedimentos para tal fim previstos 
em lei, regulamento ou instrução do órgão competente. 
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Art. 18 - O registro de drogas, medicamentos e insumos farmacêuticos de 
procedência estrangeira dependerá, além das condições, das exigências e dos 
procedimentos previstos nesta Lei e seu regulamento, da comprovação de que já é 
registrado no país de origem. 

Art. 19 - Será cancelado o registro de drogas, medicamentos e insumos 
farmacêuticos, sempre que efetuada modificação não autorizada em sua 
fórmula/dosagem, condições de fabricação, indicação de aplicações e especificações 
enunciadas em bulas, rótulos ou publicidade. 

Parágrafo único. Havendo necessidade de serem modificadas a composição, 
posologia ou as indicações 

terapêuticas do produto farmacêutico tecnicamente elaborado, a empresa solicitará a 
competente permissão ao Ministério da Saúde, instruindo o pedido conforme o 
previsto no regulamento desta Lei. 

Art. 20 - Somente será registrado o medicamento cuja preparação necessite 
cuidados especiais de purificação, dosagem, esterilização ou conservação, quando: 

I - tiver em sua composição substância nova; 

II - tiver em sua composição substância conhecida, à qual seja dada aplicação nova 
ou vantajosa em terapêutica; 

III - apresentar melhoramento de fórmula ou forma, sob o ponto de vista farmacêutico 
e/ou terapêutico. 

Parágrafo único. Fica assegurado o direito de registro de medicamentos similares a 
outros já registrados, desde que satisfaçam as exigências estabelecidas nesta Lei. 

Art. 21 - Não poderá ser registrado o medicamento que não tenha em sua 
composição substância reconhecidamente benéfica do ponto de vista clínico ou 
terapêutico. 

Art. 22 - As drogas, os medicamentos e insumos farmacêuticos que contenham 
substâncias entorpecentes ou determinem dependência física ou psíquica, estando 
sujeitos ao controle especial previsto no Decreto-Lei no 753, de 11 de agosto de 
1969, bem como em outros diplomas legais, regulamentos e demais normas 
pertinentes, e os medicamentos em geral, só serão registrados se, além do 
atendimento das condições, das exigências e do procedimento estabelecidos nesta 
Lei e seu regulamento, suas embalagens e sua rotulagem se enquadrem nos 
padrões aprovados pelo Ministério da Saúde. 

Art. 23 - Estão isentos de registro: 

I - os produtos cujas fórmulas estejam inscritas na Farmacopéia Brasileira, no códex 
ou nos formulários aceitos pelo Ministério da Saúde; 

II - os preparados homeopáticos constituídos por simples associações de tinturas ou 
por incorporação de substâncias sólidas; 

III - os solutos concentrados que sirvam para a obtenção extemporânea de 
preparações farmacêuticas e industriais, considerados produtos oficiais; 

IV - os produtos equiparados aos oficiais, cujas fórmulas não se achem inscritas na 
Farmacopéia ou nos formulários, mas sejam aprovados e autorizados pelo Ministério 
da Saúde. 
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Parágrafo único. O disposto neste artigo não exclui a obrigatoriedade, para a 
comercialização dos produtos nele referidos, do encaminhamento, pela empresa, ao 
Ministério da Saúde, das informações e dos dados elucidativos sobre os solutos 
injetáveis. 

Art. 24 - Estão igualmente isentos de registro os medicamentos novos, destinados 
exclusivamente ao uso experimental, sob controle médico, podendo, inclusive, ser 
importados mediante expressa autorização do Ministério da Saúde. 

Parágrafo único. A isenção prevista neste artigo só será válida pelo prazo de até 3 
(três) anos, findo esse prazo, o produto ficará obrigado ao registro, sob pena de 
apreensão, determinada pelo Ministério da Saúde. 

TÍTULO XIV 

Da Fiscalização 

Art. 68 - A ação de vigilância sanitária abrangerá todo e qualquer produto de que 
trata esta Lei, inclusive os dispensados de registro, os correlatos, os 
estabelecimentos de fabricação, distribuição, armazenamento e venda, e os veículos 
destinados ao transporte dos produtos.

Parágrafo único. Ficam igualmente sujeitas à ação de vigilância a propaganda dos 
produtos e das marcas, por qualquer meio de comunicação, a publicidade, a 
rotulagem e etiquetagem. 

Art. 69 - A ação fiscalizadora é da competência: 

I - do órgão federal de saúde: 

a) quando o produto estiver em trânsito de uma para outra unidade federativa, em 
estrada, via fluvial, lacustre, marítima ou aérea, sob controle de órgãos federais; 

b) quando se tratar de produto importado ou exportado; 

c) quando se tratar de colheitas de amostras para análise de controle prévia e fiscal; 

II - do órgão de saúde estadual dos Territórios ou do Distrito Federal: 

a) quando se tratar de produto industrializado ou entregue ao consumo na área de 
jurisdição respectiva; 

b) quanto aos estabelecimentos, instalações e equipamentos industriais ou de 
comércio; 

c) quanto aos transportes nas estradas e vias fluviais ou lacustres, de sua área 
jurisdicional; 

d) quando se tratar de colheita de amostras para análise fiscal. 

Parágrafo único. A competência de que trata este artigo poderá ser delegada, 
mediante controle, reciprocamente, pela União, pelos Estados e pelo Distrito Federal, 
ressalvadas as hipóteses de poderes indelegáveis, expressamente previstas em lei. 

Art. 70 - A ação de vigilância sanitária se efetuará permanentemente, constituindo 
atividade rotineira dos órgãos de saúde. 

Art. 71 - As atribuições e prerrogativas dos agentes fiscalizadores serão 
estabelecidos no regimento desta Lei. 
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Art. 72 - A apuração das infrações nos termos desta Lei, far-se-á mediante 
apreensão de amostras e interdição do produto ou do estabelecimento, conforme 
disposto em regulamento. 

§ 1o - A comprovação da infração dará motivo, conforme o caso, à apreensão e 
inutilização do produto, em todo o território nacional, ao cancelamento do registro e à 
cassação da licença do estabelecimento, que só tornarão efetivos após a publicação 
da decisão condenatória irrecorrível no Diário Oficial da União. 

§ 2o - Darão igualmente motivo à apreensão, interdição e inutilização as alterações 
havidas em decorrência de causas, circunstâncias e eventos naturais ou 
imprevisíveis, que determinem avaria, deterioração ou contaminação dos produtos, 
tornando-os ineficazes ou nocivos à saúde. 

Art. 73 - Para efeito de fiscalização sanitária, os ensaios destinados à verificação da 
eficiência da fórmula serão realizados consoante as normas fixadas pelo Ministério 
da Saúde. 

Art. 74 - Não poderão ter exercício em órgãos de fiscalização sanitária e laboratórios 
de controle, servidores públicos que sejam sócios, acionistas ou interessados, por 
qualquer forma, de empresas que exerçam atividades sujeitas ao regime desta Lei, 
ou lhe prestem serviços com ou sem vínculo empregatício. 

TÍTULO XV 

Do Controle de Qualidade dos Medicamentos 

Art. 75 - O Ministério da Saúde baixará normas e aperfeiçoará mecanismos 
destinados a garantir ao consumidor a qualidade dos medicamentos, tendo em conta 
a identidade, atividade, pureza, eficácia e inocuidade dos produtos e abrangendo as 
especificações de qualidade e a fiscalização da produção. 

Parágrafo único. As normas a que se refere este artigo determinarão as 
especificações de qualidade das matérias-primas e dos produtos semi-elaborados 
utilizados na fabricação dos medicamentos, bem como as especificações de 
qualidade destes, e descreverão com precisão os critérios para a respectiva 
aceitação. 

Art. 76 - Nenhuma matéria-prima ou nenhum produto semi-elaborado poderá ser 
empregado na fabricação de medicamento sem que haja sido verificado possuir 
qualidade aceitável, segundo provas que serão objeto de normas do Ministério da 
Saúde. 

Art. 77 - A inspeção da produção de medicamentos terá em vista, prioritariamente, os 
seguintes aspectos: 

I - a fabricação, tendo em conta os fatores intrínsecos e extrínsecos desfavoráveis, 
inclusive a possibilidade de contaminação das matérias-primas, dos produtos semi-
elaborados e do produto acabado; 

II - o produto acabado, a fim de verificar o atendimento dos requisitos pertinentes aos 
responsáveis técnicos pela fabricação e inspeção dos produtos, aos locais e 
equipamentos, ao saneamento do meio, às matérias-primas e aos sistemas de 
inspeção e auto-inspeção e registro de medicamentos. 

Art. 78 - Sem prejuízo do controle e da fiscalização a cargo dos Poderes Públicos, 
todo estabelecimento destinado à produção de medicamentos deverá possuir 
departamento técnico de inspeção de qualidade, que funcione de forma autônoma 
em sua esfera de competência, com a finalidade de verificar a qualidade das 
matérias-primas ou substâncias, vigiar os aspectos qualitativos das operações de 
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fabricação e a estabilidade dos medicamentos produzidos e realizar os demais testes 
necessários. 

Parágrafo único. É facultado aos laboratórios industriais farmacêuticos realizar os 
controles previstos neste artigo, em institutos ou laboratórios oficiais, mediante 
convênio ou contrato. 

Art. 79 - Todos os informes sobre acidentes ou reações nocivas causados por 
medicamentos serão transmitidos à autoridade sanitária competente. 

Parágrafo único. As mudanças operadas na qualidade dos medicamentos e qualquer 
alteração de suas características físicas serão investigadas com todos os detalhes e, 
uma vez comprovadas, serão objeto das medidas corretivas cabíveis. 

TÍTULO XVI 

Dos Órgãos de Vigilância Sanitária 

Art. 80 - As atividades de vigilância sanitária de que trata esta Lei serão exercidas: 

I - no plano federal, pelo Ministério da Saúde, na forma da legislação e dos 
regulamentos; 

II - nos estados, territórios e no Distrito Federal, por meio de seus órgãos próprios, 
observadas as normas federais pertinentes e a legislação local supletiva. 

TÍTULO XVII 

Das Disposições Finais e Transitórias 

Art. 81 - As empresas que já explorem as atividade de que trata esta Lei terão prazo 
de 12 (doze) meses para as alterações e adaptações necessárias ao cumprimento 
do que nela se dispõe. 

Art. 82 - Os serviços prestados pelo Ministério da Saúde, relacionados com esta Lei, 
serão retribuídos pelo regime de preços públicos, cabendo ao Ministro de Estado 
fixar os respectivos valores e disciplinar o seu recolhimento. 

Art. 83 - As drogas, os produtos químicos e os oficiais serão vendidos em suas 
embalagens originais e só poderão ser fracionados, para revenda, nos 
estabelecimentos comerciais, sob a responsabilidade direta do respectivo 
responsável técnico. 

Art. 84 - O disposto nesta Lei não exclui a aplicação das demais normas a que 
estejam sujeitas as atividades nela enquadradas, em relação a aspectos de objeto 
de legislação específica. 

Art. 85 - Aos produtos mencionados no art. 1o, regidos por normas especiais, 
aplicam-se, no que couber, às disposições desta Lei. 

Art. 86 - Excluem-se do regime desta Lei, visto se destinarem a se aplicarem a fins 
diversos dos nela estabelecidos, os produtos saneantes fitossanitários e 
zoossanitários, os de exclusivo uso veterinário e os destinados ao combate, na 
agricultura, a ratos e outros roedores. 

Art. 87 - O Poder Executivo baixará o regulamento e atos necessários ao exato 
cumprimento desta Lei. 
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Parágrafo único. Enquanto não forem baixados o regulamento e atos previstos neste 
artigo, continuarão em vigor os atuais que não conflitarem com as disposições desta 
Lei. 

Art. 88 - Esta Lei entrará em vigor 95 (noventa e cinco) dias após sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 23 de setembro de 1976; 155o da Independência e 88o da República. 

ERNESTO GEISEL 

Paulo de Almeida Machado 

(Pub. DOU em 24/9/76) 

PORTARIA No 483, DE 19 DE AGOSTO DE 1988 

O Ministro de Estado da Saúde, no uso de sua atribuições e considerando as 
deliberações tomadas em reunião extraordinária, realizada no dia 9 de outubro de 
1987, pela Comissão Nacional de Apoio ao Programa de Sida/Aids, instituída pela 
Portaria no 101, de 10 de março de 1987, resolve: 

1. O medicamento à base de zidovudina (anteriormente denominado azidotimidina 
ou AZT), indicado no tratamento da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida 
(SIDA/AIDS), somente poderão ser utilizados em instituições credenciadas pelo 
Ministério da Saúde. 

2. As instituições interessadas em obter o credencialmente de que trata o item 1, 
deverão encaminhar solicitação nesse sentido à Divisão Nacional de Doenças 
Sexualmente Transmissíveis-Sida/Aids 1, do Ministério da Saúde, demonstrando 
dispor dos seguintes recursos: 

2.1. equipe técnica experiente no atendimento de pacientes de Sida/Aids; 

2.2. ambulatório e leitos hospitalares para internamento de pacientes de 
Sida/Aids;2.3. equipe apta para avaliar a eficácia e a toxidade da terapêutica com 
zidovudina, respaldada por apoio laboratorial próprio. 

3. Os casos de Sida/Aids atendidos em clínicas particulares deverão ser analisados 
por comissão de especialistas indicados pelo Ministério da Saúde, que poderá 
credenciar a instituição ou o profissional responsável pelo atendimento, para 
aquisição e uso do medicamento a vista de parecer favorável da aludida comissão. 

4. Farão parte da comissão os seguintes membros: 

LUIZ ANTÔNIO MATEUS LOURES 

VICENTE AMADO NETO 

CELSO FERREIRA RAMOS FILHO 

KEYLA BELIZIA FELDMAN MARZOCHI 

ANASTÁCIO QUEIROZ DE SOUZA 

5. As indicações relativas ao uso do medicamento serão as padronizadas pelo 
Ministério da Saúde. 
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6. Todas as instituições e profissionais credenciados pelo Ministério da Saúde, nos 
termos desta Portaria, serão supervisionados tecnicamente pela Divisão Nacional de 
Doenças Sexualmente Transmissíveis/Sida-Aids, do Ministério da Saúde. 

7. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

LUIZ CARLOS BORGES DA SILVEIRA 

(Pub. DOU em 23/8/88) 

PORTARIA No 11, DE 26 DE SETEMBRO DE 1988 

DIRETOR da DIVISÃO NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE 
MEDICAMENTOS-DIMED, da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária, do 
Ministério da Saúde, no uso das atribuições que lhe confere a art. 21, do Regimento 
Interno aprovado pela Portaria No 270, de 19 de junho de 1978, do Ministro de 
Estado da Saúde, e considerando a necessidade de regulamentar a comercialização 
de medicamentos à base de zidovudina (fármaco anteriormente denominado 
azidotimidina ou AZT), tendo em conta as peculiaridades e restrições da sua 
utilização, na conformidade da Portaria No 483, de 19 de agosto de 1988, Ministro da 
Saúde, resolve: 

1. Os medicamentos à base de zidovudina deverão ser adquiridos diretamente de 
empresas farmacêuticas incumbidas da venda do produto, no Brasil, vedada a sua 
comercialização em farmácias e drogarias. 

2. Somente poderão adquirir tais medicamentos as instituições, hospitais, clínicas e 
profissionais credenciados, nos termos da Portaria no 483, de 19 de agosto de 1988, 
do Ministro da Saúde. 

3. As vendas e aquisições desses medicamentos deverão ser registradas em 
relatório mensal, a ser encaminhado à Dimed, no decurso da primeira quinzena do 
mês subseqüente, na conformidade de modelo para ela aprovado. 

4. No caso de venda à pessoa física o relatório se fará acompanhar, inclusive, das 
receitas médicas carbonadas, a serem retidas, pelas instituições e empresas 
vendedoras, contendo: 

a) identificação do profissional e o seu respectivo endereço; 

b) nome completo e endereço do paciente; 

c) quantidades do medicamento prescrito em algarismo arábico e por extenso, 
explicitando ainda a apresentação e forma farmacêutica; 

d) data da prescrição, assinatura original e carimbo do médico, onde conste sua 
inscrição no Conselho Regional de Medicina; 

e) nome, identificação e endereço do comprador. 

5. O controle e a guarda dos estoques dos medicamentos dessa natureza serão de 
inteira responsabilidade das instituições, hospitais, clínicas e profissionais 
adquirentes, de que trata o item 2, desta Portaria, e das empresas fornecedoras, 
cujos relatórios mensais serão periodicamente confrontados pela Dimed, para 
cumprimento de suas atribuições, no campo da vigilância sanitária. 

6. A prestação de informações falsas, no relatório mensal de que trata o item 3, 
desta Portaria, constituirá infração à legislação de vigilância sanitária, punível na 
conformidade da Lei no 6.437, de 20 de agosto de 1977. 
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7. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas a Portaria 
Dimed no 18, de 6 de outubro de 1987 e demais disposições em contrário. 

MARTA NOBREGA MARTINEZ 

(Pub. DOU em 28/9/88) 

PORTARIA No 354, DE 15 DE AGOSTO DE 1997 

A Secretária de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, no uso de suas 
atribuições, em cumprimento a dispositivos da Lei no 6.360/76 e do Decreto no 
79.094/77 e considerando, 

• a possibilidade de efeito teratogênico, sobre o concepto, proveniente do uso 
inadequado da talidomida (amida n-ftálica do ácido glutâmico), por mulheres na 
idade fértil; 

• o crescente espectro de utilização do fármaco, incluídas as novas indicações 
terapêuticas, ainda em caráter experimental em diversos casos; 

• os estudos em curso sobre os efeitos adversos das substâncias que não se 
restringem à teratogênese, voltados à determinação precisa do respectivo período de 
eliminação e eventuais efeitos residuais do produto; 

• a descoberta de casos recentes de vítimas da talidomida; 

• as restrições internacionais sobre o comércio e prescrição da talidomida, resolve: 

Art. 1o - Regulamentar o registro, a produção, a fabricação, a comercialização, a 
exposição à venda, a prescrição e a dispensação dos produtos à base de talidomida. 

Art. 2o - Somente poderão produzir, fabricar, transformar, preparar, estocar, importar, 
exportar, reexportar, transportar, expor, oferecer, vender, comprar, trocar, ceder ou 
adquirir para qualquer fim a substância talidomida ou matéria-prima destinada à sua 
preparação, as empresas que tenham comprovado, expressamente, possuir 
condições técnicas capazes de atender às exigências específicas desta Portaria, na 
conformidade da Lei no 6.360, de 23 de setembro de 1976 e do Decreto no 79.094, 
de 5 de janeiro de 1977. 

Parágrafo único. A Secretaria de Vigilância Sanitária - SVS/MS emitirá autorização 
especial às empresas habilitadas à prática dos atos de que trata o caput deste artigo. 

Art. 3o - Fica proibido manipular, obter, expor à venda, depositar e executar 
quaisquer outras atividades com a talidomida, em estabelecimentos de comércio 
farmacêutico e correlatos, com exceção das atividades relacionadas ao atendimento 
de programas governamentais de saúde e aquelas destinadas à exportação. 

Art. 4o - Fica proibido, sob qualquer forma ou pretexto, distribuir amostras ou fazer 
propaganda de talidomida. 

Art. 5o - A talidomida só poderá ser indicada e utilizada no âmbito dos seguintes 
programas governamentais de prevenção e controle de: 

a) hanseníase (reação hansênica, tipo eritema nodoso ou tipo II); 

b) DST/Aids (úlceras aftóides idiopáticas em pacientes portadores de HIV/Aids); 

c) doenças crônico-degenerativas (lupus eritematoso, doença enxerto-versus-
hospedeiro) 
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§ 1o - Caberá aos órgãos governamentais responsáveis pelos programas acima a 
elaboração de instruções normativas para operacionalizar a indicação e a utilização 
da substância. 

§ 2o - Quaisquer outras indicações ou uso da talidomida somente serão autorizadas 
pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, a vista dos protocolos 
e dos resultados de pesquisas pré-clínicas e clínicas, de acordo com os dispositivos 
da legislação específica vigente no País, particularmente a Resolução CNS no 
196/96. 

§ 3o - Em casos excepcionais de indicação de talidomida para mulheres em idade 
fértil, quando se fizer indispensável a utilização do medicamento, conforme instrução 
constante nesta Portaria e desde que esgotados todos os outros recursos 
terapêuticos e afastada a possibilidade de gravidez em curso, devem ser cumpridas 
as seguintes exigências: 

a) os casos sejam encaminhados para unidades de referência, estas previamente 
cadastradas pelas Secretarias Estaduais ou Municipais de Saúde; 

b) o encaminhamento de tais casos seja devidamente justificado por relatório de 
encaminhamento pormenorizado, conforme (Anexo I), preenchido por médico 
responsável pelo caso; 

c) os serviços de referência constituam comitês de ética médica para apreciação 
desses casos; 

d) seja assegurado aos casos aprovados pela comissão de ética o uso de métodos 
contraceptivos que impeçam a ocorrência de gravidez durante a utilização da droga. 

Art. 6o - Fica proibido o uso da talidomida por mulheres em idade fértil, 
compreendida da menarca à menopausa. 

Art. 7o - A arnida N-ftálica do ácido glutâmico deverá ser apresentada pelo nome 
genético "talidomida". 

Art. 8o - A embalagem primária de acondicionamento do produto farmacêutico 
talidomida (envelope alumínio, blister, frasco etc.) deverá ter impressa em cor preta 
ou em destaque, de forma legível e clara, o desenho indicativo (pictograma) de um 
rosto de mulher tomando o medicamento, inserido em um círculo cortado por um "X" 
indicativo de proibição tendo ao lado os dizeres: 

• proibido para mulheres em idade de ter filhos; 

• pode causar o nascimento de crianças sem braços e sem pernas. 

Art. 9o - O cartucho do medicamento talidomida deverá ser apresentado na cor 
branca, obedecendo as seguintes especificações: 

I - frente 

a) conter a identificação e a concentração do produto gravadas em letras vermelhas; 

b) conter texto em letras legíveis: 

• gravado em letras pretas: "Talidomida pode causar o nascimento de crianças sem 
braços e sem pernas" 

• gravado em letras vermelhas: "Não deixe que isto aconteça na sua família" 
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c) conter o desenho indicativo (pictograma) de um rosto de mulher tomando o 
medicamento e inserido em um círculo de no mínimo 20 mm de diâmetro, cortado 
por um "X" vermelho indicativo de proibição; 

d) conter uma faixa inclinada de cor preta abrangendo a frente do cartucho com o 
seguinte texto gravado em letras brancas e legíveis: 

• "proibido para mulheres em idade de ter filhos", especificando o número da Portaria 
vigente. 

e) em letras pretas e legíveis constar: "sujeito a retenção de receita" 

II - verso 

Deverá conter as seguintes informações de maneira clara e legível: 

• identificação e concentração do produto gravadas em letras vermelhas; desenho 
indicativo (pictograma) de um rosto de homem tomando medicamento inserido em 
um círculo de, no mínimo, 20 mm de diâmetro; 

• gravação em letras pretas do texto: "a talidomida não afeta os filhos quando 
tomada pelo homem; 

• gravação em letras vermelhas do texto: "este medicamento é só seu. Não passe 
para ninguém"; 

• espaço delimitado para anotações do nome do usuário, dose, horário da tomada do 
medicamento, duração do tratamento e data; 

• gravação em letras pretas do texto: "este remédio não provoca aborto" e "esse 
remédio não evita filhos". 

Art. 10 - O medicamento talidomida deverá conter folheto informativo destinado 
prioritariamente aos profissionais de saúde responsáveis pela dispensação, em 
todas as embalagens múltiplas (caixas primárias), em local de fácil visualização, na 
proporção de um folheto para quatro cartuchos. 

Art. 11 - As embalagens do medicamento talidomida correspondentes a caixas 
primárias ou caixas de embarque deverão conter rótulos brancos com faixa 
horizontal em destaque na sua base inferior, contendo as especificações os dizeres 
abaixo discriminados: 

• em fundo de cor vermelha com letras vazadas, a palavra "Atenção"; 

• em fundo de cor preta com letras vazadas, o texto: "proibido para mulheres em 
idade de ter filhos" e "pode causar o nascimento de crianças sem braços e sem 
pernas", especificando o número da Portaria vigente. 

Art. 12 - Conceder o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de 
publicação desta Portaria, à empresa titular de registro de talidomida pertinentes a 
esta Portaria, para apresentar à SVS/MS as embalagens, cartuchos e textos que 
atendam ao disposto nesta Portaria. 

Art. 13 - A Notificação de Receita é o único documento que autoriza a dispensação 
da talidomida, sendo válida, exclusivamente, nas Unidades Federativas onde foi 
emitida. 

§ 1o - Terá validade de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de sua emissão. 
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§ 2o - Será impressa em formulário próprio; terá as características constantes do 
Anexo II e será impressa em papel de cor branca, devendo permanecer no local de 
dispensação da droga. 

§ 3o - Será feita às expensas dos serviços públicos de saúde devidamente 
cadastrados no órgão de vigilância sanitária estadual. 

§ 4o - Em caso de emergência, na falta da Notificação de Receita, esta poderá ser 
substituída por outro papel, desde que o médico escreva todos os itens pertinentes 
ao assunto e indique o caráter de emergência do atendimento. A receita deverá ser 
apresentada à autoridade de vigilância sanitária local, dentro de 72 (setenta e duas) 
horas para visto. 

Art. 14 - A quantidade de talidomida por prescrição, em cada receita, não poderá ser 
superior ao necessário para o período de tratamento de 30 (trinta) dias. 

Art. 15 - Todas as vezes que for prescrita a talidomida, o paciente deverá receber, 
juntamente com o medicamento, o termo de esclarecimento constante do Anexo IV, 
bem como deverá ser preenchido e assinado um Termo de Responsabilidade (Anexo 
III) pelo médico que prescreveu a talidomida, em duas vias, devendo uma via ser 
encaminhada à Coordenação Estadual do Programa constante no art. 5o, devendo a 
outra permanecer no prontuário do paciente. 

Art. 16 - A fabricação da talidomida, para atender aos programas oficiais objeto do 
art. 5o desta Portaria, será efetuada sob licença especial por laboratórios oficiais, 
sendo permitido, em caráter complementar e em havendo necessidade, o mesmo 
regime para a iniciativa privada. 

Art. 17 - Além das normas que regulamentam a produção farmacêutica em todo o 
Território Nacional e das boas práticas de manufatura, é obrigatório o uso de 
equipamentos de proteção individual e coletivo, que protejam os trabalhadores da 
exposição ao produto em todas as etapas de produção. 

Parágrafo único. É proibida a alocação de mulheres em idade fértil nas linhas de 
produção em qualquer das etapas que leve à exposição ao produto. 

Art. 18 - Toda empresa ou órgão oficial que exerça atividades de produção, 
fabricação e comercialização da talidomida deverá manter escriturados Livros de 
Registros, Relação Mensal de Vendas, Balanços mensais, trimestrais e anual e 
documentos comprovantes da movimentação de estoque. 

§ 1o - Os Livros, Balanços e demais documentos deverão ser mantidos pelo período 
de 5 (cinco) anos. 

§ 2o - As empresas produtoras devem enviar os balanços trimestral e anual, 
conforme anexo V. 

§ 3o - Os estabelecimentos remeterão às autoridades sanitárias estaduais e 
municipais, até o décimo dia do mês subseqüente, os Balanços mensal, trimestral e 
anual. 

Art. 19 - Todos os órgãos oficiais que dispensam a droga deverão: 

I - encaminhar, trimestralmente, ao órgão de vigilância sanitária estadual, um 
consolidado de informações das notificações de receita contendo o nome da 
unidade, o técnico responsável, o número da notificação e o número total de 
comprimidos por programa oficial (Anexo X). 

II - ter um livro de registro de notificação de receita, contendo a data de dispensação; 
o nome, idade e sexo do paciente; o nome e o CRM do médico, o nome do técnico 
responsável pela dispensação; CID; quantidade de comprimidos. 
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Parágrafo único. Este livro deverá permanecer na unidade pelo período de 10 (dez ) 
anos. 

Art. 20 - As empresas produtoras da substância talidomida deverão apresentar, 
anualmente, ao órgão competente da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério 
da Saúde, sua previsão de produção, para efeito de fiscalização e controle, até 31 de 
janeiro do ano em curso. 

Art. 21 - Os farmacêuticos responsáveis por empresas e estabelecimentos que 
exerçam qualquer atividade destinada à produção e/ou comercialização do produto 
talidomida enviarão, até o dia 15 (quinze) de cada mês, à autoridade de vigilância 
sanitária estadual, a Relação das Vendas efetuadas no mês antecedente. 

Parágrafo único. As relações serão feitas em impressos do modelo constante nesta 
Portaria (Anexo VI). 

Art. 22 - Os Livros de Registro destinam-se à anotação em ordem cronológica de 
estoque, de entradas (por aquisição ou produção) e saída (por venda, 
processamento, uso ou perdas). 

§ 1o - Todas as operações efetuadas serão semanalmente registradas pelos 
responsáveis técnicos dos estabelecimentos em Livro de Registro específico para a 
talidomida . 

§ 2o - No Livro de Registro serão anotados termos de abertura e de encerramento 
pela autoridade de vigilância sanitária local, que rubricará todas as suas páginas. 

Art. 23 - Quando, por motivo de natureza fiscal ou processual, for apreendido em um 
estabelecimento farmacêutico ambulatorial ou hospitalar ou de ensino e pesquisa o 
"Livro de Registro" de talidomida, o estabelecimento não poderá operar com a 
referida substância e/ou produto até que o livro seja liberado ou substituído, se for o 
caso, pela autoridade de vigilância sanitária competente. 

Art. 24 -Todas as transações comerciais com transferência do produto ou substância 
talidomida no País, deverão ser acompanhadas de nota fiscal ou nota fiscal-fatura, 
visada pela autoridade de vigilância sanitária competente. 

§ 1o - O visto deverá ser aplicado mediante carimbo próprio da autoridade de 
vigilância sanitária, no verso da nota fiscal ou nota fiscal-fatura, preenchido com o 
número de ordem, local, nome e assinatura do funcionário responsável e data. 

§ 2o - A autoridade de vigilância sanitária que assinar o visto, para aquisição ou 
transferência da substância, manterá livro de registro para anotação do número de 
ordem do visto concedido, número da nota fiscal ou nota fiscal-fatura, nome do 
vendedor ou expedidor e nome do comprador ou destinatário. 

§ 3o - O visto terá validade de 80 (sessenta) dias, contados da data de sua 
concessão. 

Art. 25 - A nota fiscal ou nota fiscal-fatura relativa à saída do produto em retomo ou 
em devolução, deverá incluir, obrigatoriamente, o visto da autoridade de vigilância 
sanitária do local de domicílio do responsável pelo retomo ou devolução, além da 
Indicação do número, da data de emissão, da quantidade e do valor da operação da 
nota fiscal original correspondente. 

Parágrafo único. A autoridade de vigilância sanitária do local de domicílio do 
expedidor deverá ser informada, por escrito, sobre o retomo ou a devolução do 
produto, pela autoridade de vigilância sanitária do local de domicílio da empresa 
responsável pelo retomo ou devolução. 
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Art. 26 - A nota fiscal ou nota fiscal-fatura que contenha produto ou substância 
talidomida não poderá conter outras substâncias ou produtos. 

Art. 27 - O estoque da substância e, ou, do produto talidomida não será superior às 
quantidades previstas para atender às necessidades de um ano de consumo. 

Art. 28 - Para importar, exportar ou reexportar a talidomida, matéria-prima ou produto 
acabado, é necessária autorização do Departamento Técnico Normativo 
(DETEN)/SVS/MS. 

Art. 29 - Para fins previstos no artigo anterior, o interessado devidamente habilitado - 
perante o DTEN/SVS/MS - deverá requerer a autorização de importação e 
exportação (Anexos VII e VIII). 

Parágrafo único. As empresas importadoras da substância de que trata esta Portaria 
deverão apresentar, anualmente, até 31 de janeiro do ano em curso, ao órgão 
competente da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, a previsão 
de importação para efeito de controle e fiscalização, no âmbito nacional. 

Art. 30 - A autorização terá validade de 1 (um) ano a partir de sua emissão. 

Art. 31 - O transporte das mercadorias importadas ou exportadas ficará sob a 
responsabilidade conjunta da empresa importadora/exportadora e da empresa 
transportadora, para todos os efeitos legais. 

Art. 32 - As importações, exportações ou reexportações só poderão ser efetuadas 
por meio das respectivas Inspetorias de Receita Federal dos portos e aeroportos 
internacionais das Unidades Federativas, mediante a apresentação de documentos 
comerciais, tais como: 

1 - Faturas, manifesto de cargas, documentos aduaneiros e de transportes. 

2 - Autorização de exportação do país de origem, constando a denominação, 
quantidade e procedência para visto de documento de retirada, após inspeção da 
mercadoria na repartição aduaneira. 

Art. 33 - Para exportar ou reexportar, o interessado deverá apresentar a autorização 
expedida pela autoridade regulamentadora competente do país importador. 

Art. 34 - A autorização de importação ou exportação, de caráter intransferível, será 
expedida em 5 (cinco) vias, as quais terão a seguinte destinação: 

1a via - Deten/SVS/MS; 

2a via - Importador; 

3a via - Exportador; 

4a via - Autoridade regulamentadora competente do país importador ou exportador; 

5a via - Autoridade de vigilância sanitária competente das Unidades Federativas em 
que estiver sediada a empresa autorizada. 

Art. 35 - A fiscalização e o controle da produção, do comércio e do uso da 
Talidomida serão executados em conjunto pela SVS/MS, órgãos congêneres 
estaduais e/ou municipais. 

Art. 36 - O órgão executor da inspeção em estabelecimentos, empresas ou entidades 
que desenvolverem atividades correlacionadas ao produto de que trata esta Portaria 
deverá comparar as informações enviadas à autoridade de vigilância sanitária com 
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os Livros, Documentos e estoques exigentes no estabelecimento inspecionado. 

Art. 37 - A autoridade de vigilância sanitária local poderá determinar procedimentos 
complementares para efetivar o controle das atividades referentes ao comércio 
nacional. 

Art. 38 - A inobservância dos termos desta Portaria acarretará, além das penalidades 
previstas na legislação específica, em: 

I - suspensão da autorização especial; 

II - cassação da concessão do visto para comercialização e transporte; 

III - descredenciamento das unidades de saúde. 

Art. 39 - Os casos omissos serão submetidos à apreciação da SVS/MS. 

Art. 40 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas 
as disposições em contrário. 

MARTA NOBREGA MARTINEZ 

(Pub. DOU em 18.08.97) 

ANEXO I 

Atenção - PROFISSIONAL DE SAÚDE 

TALIDOMIDA 

Pode causar o nascimento de crianças com graves defeitos físicos 

FOCOMELIA 

Nesta síndrome a criança pode nascer com braços e pernas mal-formados ou 
ausentes, 

alterações cardíacas, visuais, auditivas e do aparelho digestivo. 

O SEU PAPEL É FUNDAMENTAL PARA QUE ISTO NÃO ACONTEÇA 

TALIDOMIDA É PROIBIDA PARA MULHERES EM IDADE FÉRTIL 

PORTARIA No 354/97 MS/SVS - Ministério da Saúde 

A dispensação da Talidomida é regulamentada pela Portaria no 27 Dimed, portanto 
só pode ser dispensada mediante apresentação de receita médica que deve ficar 
retida.

Facilite o uso correto deste produto preenchendo devidamente o quadro impresso na 
caixa com indicações constantes na receita médica. 

Talidomida é um medicamento importante no tratamento das reações hansênicas e 
outras doenças. É segura quando usada em mulheres fora da idade de ter filhos. 
Não atinge o feto quando tomada pelo homem. 
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Oriente o paciente que: 

Este medicamento é de uso exclusivo, portanto não deve ser passado para nenhuma 
outra pessoa. Pode causar o nascimento de crianças com graves defeitos físicos. 

Não deve ser tomado por mulheres em idade fértil. Não provoca aborto. Não evita 
filhos. 

ESTE FOLHETO INFORMATIVO ACOMPANHA A CAIXA PRIMÁRIA PARA 
ORIENTAÇÃO DO USUÁRIO. 

ANEXO II 

NOTIFICAÇÃO DE RECEITA DA TALIDOMIDA 

Frente 

 

 

 

ANEXO III
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

 

 

 

OBS: 

VERSO ARTIGOS DA PORTARIA _______ / 97 

Art. 5o - A Talidomida só poderá ser indicada e utilizada no âmbito dos seguintes 
programas oficiais: 

a) hanseníase (reação harisênica tipo Eritema Nodoso ou Tipo II); 

b) DST / Aids (úlceras aftóides idiopáticas nos pacientes portadores de HIV/Aids); 

c) doenças crônico-degenerativas (lupus eritematoso, doença enxerto-versus-
hospedeiro).. 

Parágrafo único. Caberá aos órgãos oficiais responsáveis pelos programas acima, a 
elaboração de instruções normativas para operacionalizar a utilização do disposto 
neste artigo. 

Art. 6o - É proibido o uso da Talidomida por mulheres em idade fértil, compreendida 
da menarca à menopausa 

Art. 7o - Pesquisas ou ensaios clínicos com a Talidomida devem se adequar à 
legislação vigente no País, particularmente a Resolução no 196/96 do Conselho 
Nacional de Saúde, e serem autorizadas pela Comissão Nacional de Ética em 
Pesquisa (CONEP). 
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Art. 14 - A quantidade de Talidomida por prescrição, em cada receita, não poderá ser 
superior ao necessário para o período de tratamento de 30 dias. 

Art. 15 - Todas as vezes que for prescrita a Talidomida, o paciente deverá receber, 
juntamente com o medicamento, o termo de esclarecimento constante do Anexo IV, 
bem como deverá ser preenchido e assinado um Termo de Responsabilidade (Anexo 
III) pelo médico que prescreveu a Talidomida, em duas vias, devendo uma via ser 
encaminhada à Coordenação Estadual do Programa constante no art. 5o, devendo a 
outra permanecer no prontuário do paciente. 

Art. 35 _ O órgão executor da inspeção em estabelecimentos, empresas ou 
entidades que desenvolverem atividades correlacionadas ao produto de que trata 
esta Portaria deverá comparar as informações enviadas à autoridade de vigilância 
sanitária com os Livros, Documentos e estoques existentes no estabelecimento 
inspecionado. 

Art. 36 - A autoridade de vigilância sanitária local poderá determinar procedimentos 
complementares para efetivar o controle das atividades referentes ao comércio 
nacional. 

ANEXO IV 

TERMO DE ESCLARECIMENTO PARA O USUÁRIO DA TALIDOMIDA 

Caberá ao(à) médico(a) ler e explicar este Termo de Esclarecimento ao paciente que 
for fazer uso da Talidomida, preenchendo e assinando o campo que lhe foi destinado 
ao final da folha. 

O paciente deverá ler com atenção este documento, levando uma das vias, com 
assinatura do(a) médico(a), juntamente com a receita e/ou medicamento. 

PORTANTO: 

I. O(A) Sr.(a) poderá ser RESPONSABILIZADO NA JUSTIÇA, caso repasse a 
TALIDOMIDA a outra pessoa ou deixe alguém tomar este medicamento no seu 
lugar. 

II. É DEVER DO(A) MÉDICO(A) que lhe receitou a Talidomida explicar todos os 
efeitos desse remédio. 

III. É SEU DIREITO: 

a) conhecer como uma criança pode nascer se a mãe tomar TALIDOMIDA na 
gravidez. Para isso, é necessário que o(a) médico(a) lhe mostre folhetos sobre o 
assunto, com textos e fotos. 

b) saber que certos medicamentos anulam os efeitos da pílula e que não existe 
método anticoncepcional totalmente seguro para evitar o nascimento de filhos. 

c) recusar o uso da TALIDOMIDA. 

ANEXO V 
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ANEXO VI 

 

 

 

(Verso) 

NOTAS 

I -Os estabelecimentos importadores sediados nas Unidades Federadas deverão 
apresentar esta Guia ao Órgão Sanitário competente do Ministério da Saúde em 04 
(quatro) vias para visto.
1a via - Arquivo da Divisão de Medicamentos/SVS/MS, que será remetida pelo Órgão 
competente/MS das Unidades Federadas.
2a via - Anexada ao despacho alfandegário 

3a via - Empresa importadora 

4a via - Servirá de Guia de Trânsito (acompanhará a mercadoria até o seu destino) 
em poder do importador que a arquivará como comprovante da importação efetuada. 

II - As faturas comerciais e os conhecimentos aéreos deverão ser exibidos ao Órgão 
Sanitário competente do Ministério da Saúde, quando da apresentação da Guia - 
visto. 

 

 

 

ANEXO VII 

república federativa do brasil 

ministério da saúde 

secretaria de vigilância sanitária 

AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO No _____ 

O Departamento Técnico Normativo da Secretaria da Vigilância Sanitária, 
considerando dispositivos da Lei Federal no 6.360, de 23 de setembro de 1976 e 
demais disposições regulamentares, concede a presente Autorização de Importação, 
expedida em 5 (cinco) vias, para a substância e/ou medicamento abaixo 
discriminado. 
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Diretor 

ANEXO VIIi 

república federativa do brasil
ministério da saúde
secretaria de vigilância sanitária
AUTORIZAÇÃO DE exPORTAÇÃO No _____ 

O Departamento Técnico Normativo da Secretaria da Vigilância Sanitária, 
considerando dispositivos da Lei Federal no 6.360, de 23 de setembro de 1976 e 
demais disposições regulamentares, concede a presente Autorização de Exportação, 
expedida em 5 (cinco) vias, para a substância e/ou medicamento abaixo 
discriminado. 

anexo ix 

relatório de encaminhamento para mUlheres em 

idade fértil, cOm indicação para uso de talidomida 

 

 

 

ANEXO X 

 

 

 

 

PORTARIA No 1.818, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1997 

O Ministro de Estado da Saúde, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, 
parágrafo único, Inciso II, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei no 
6.360, de 23 de setembro de 1976 e, considerando a necessidade de demonstração 
prévia da qualidade, por parte dos fabricantes e fornecedores de medicamentos 
essenciais no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, para a garantia da 
efetividade das ações de saúde que dependam de prescrição e uso de produtos 
farmacêuticos, resolve: 

Art. 1o - Recomendar que nas compras e licitações públicas de produtos 
farmacêuticos realizadas nos níveis federal, estadual e municipal pelos serviços 
governamentais, conveniados e contratados pelo SUS, sejam incluídas exigências 
sobre requisitos de qualidade a serem cumpridas pelos fabricantes e fornecedores 
desses produtos. 

Parágrafo único. Dentre os requisitos acima mencionados, incluem-se a indicação 
das especificações técnicas dos produtos, os protocolos dos métodos de controle de 
qualidade e os certificados de conformidade dos lotes dos produtos a serem 
expedidos por laboratórios habilitados pela Secretaria de Vigilância Sanitária do 

10.4. MEDICAMENTOS 

10.5. PRESERVATIVOS 
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Ministério da Saúde.

Art. 2o - Será publicada, periodicamente, a relação de laboratórios analítico-
certificadores habilitados para atestar a conformidade de produtos farmacêuticos em 
atendimento aos requisitos de qualidade constantes de processos de compras 
governamentais, no âmbito do SUS. 

Art. 3o - Ficam habilitados, inicialmente pelo prazo de um ano, exclusivamente para 
fins de satisfação dos requisitos de qualidade dos processos de compras e licitações 
públicas de produtos farmacêuticos, o seguintes laboratórios de ensaios analíticos de 
medicamentos essenciais vinculados às Faculdades de Farmácia das Universidades, 
que passam a integrar a rede brasileira de laboratórios analítico-certificadores e, 
gradativamente, proceder à certificação de acordo com os requisitos estabelecidos 
nas normas ISO GUIA 25. 

Universidade Federal de Santa Maria - Santa Maria - RS 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Porto Alegre - RS 

Universidade de São Paulo - São Paulo - SP 

Universidade Federal do Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - RJ 

Universidade Federal Fluminense - Niterói - RJ 

Universidade Federal de Minas Gerais - Belo Horizonte - MG 

Universidade Federal de Pernambuco - Recite - PE 

Universidade Federal da Paraíba - João Pessoa - PB 

Universidade Federal do Ceará - Fortaleza - CE 

Art. 4o - Fica a Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde autorizada a 
habilitar novos laboratórios ou a declarar inabilitados aqueles que não cumpram, 
gradativamente, as Normas ISO GUIA 25. 

Art. 5o - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

CARLOS CÉSAR DE ALBUQUERQUE 

(Repub. DO em 3/12/97) 

MASCULINOS DE 
BORRACHA 

10.6. LEITE HUMANO 

10.7. SANGUE 

10.8. INGRESSO DE 
VIAJANTES NO BRASIL 

11. PESQUISA 

12. SEGUROS E PLANOS 
DE SAÚDE _ 
REGULAMENTAÇÃO 

CAPÍTULO III 
EDUCAÇÃO 

CAPÍTULO IV 
PREVIDÊNCIA SOCIAL & 
TRABALHO
1. PREVIDÊNCIA SOCIAL 

2.TRABALHADORES EM 
GERAL 

3.SERVIDOR PÚBLICO 
DA UNIÃO 

4.MILITARES 

CAPÍTULO V 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CAPÍTULO VI 
BENEFÍCIOS FISCAIS 

CAPÍTULO VII
PENAL & 
PENITENCIÁRIO 

CAPÍTULO VIII
NORMAS ÉTICAS DO 
CONSELHO FEDERAL DE 
MEDICINA _ CFM 
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CAPÍTULO I 
ORGANIZAÇÃO 
POLÍTICO 
ADMINISTRATIVA

CAPÍTULO II 
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
1. CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL – DA SAÚDE – 
Art. 196 – 200

2. SISTEMA ÚNICO DE 
SAÚDE – NORMAS 
GERAIS

3. PROGRAMAS - SAÚDE 
DA FAMÍLIA e AGENTES 
COMUNITÁRIOS DE 
SAÚDE

4. COMISSÕES E 
ATIVIDADES 
ESPECÍFICAS - DST / 
AIDS

5. CONDUTAS 
TERAPÊUTICAS, 
PREVENÇÃO, E 
DISTRIBUIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS

6. HOSPITAIS 
CREDENCIADOS para o 
tratamento e internação de 
pacientes com AIDS

7. HOSPITAIS- DIA para o 
tratamento e internação de 
pacientes com AIDS

8. CENTROS DE 
REFERÊNCIA

9. VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA

10. VIGILÂNCIA 

CAPÍTULO II 

10.2. CONTROLE DE INFECÇÕES HOSPITALARES 

PORTARIA No 2.042, DE 11 DE OUTUBRO DE 1996 

Estabelece o Regulamento Técnico para o funcionamento dos Serviços de 
Terapia Renal Substitutiva e as normas para cadastramento desses 
estabelecimentos junto ao Sistema Único de Saúde e revoga a Portaria SAS no 
38, de 3 de março de 1994. 

O Ministro de Estado da Saúde, no uso de suas atribuições legais, e 

Considerando a necessidade de organizar, através das Secretarias Estaduais e 
Municipais de Saúde, uma rede para o atendimento do paciente portador de 
insuficiência renal crônica; 

Considerando a necessidade de redefinir os critérios mínimos para o funcionamento 
e avaliação dos serviços públicos e privados que realizam Terapia Renal 
Substitutiva, bem como, os mecanismos de sua monitoração; 

Considerando os riscos a que fica exposto o paciente que se submete à Terapia 
Renal Substitutiva e a necessidade de definir um padrão de qualidade e segurança 
para este atendimento, visando à redução das taxas de morbi-mortalidade; 

Considerando a necessidade de se definir normas específicas para cadastramento 
dos estabelecimentos que realizam Terapia Renal Substitutiva junto ao Sistema 
Único de Saúde, resolve: 

Art. 1o - Estabelecer o Regulamento Técnico para Funcionamento dos Serviços de 
Terapia Renal Substitutiva - que disciplina as exigências mínimas para o 
funcionamento das Unidades de Diálise e Unidades de Transplante Renal, assim 
como as normas para cadastramento dos referidos serviços junto ao Sistema Único 
de Saúde, partes integrantes desta Portaria, e respectivos anexos. 

Art. 2o - Compete às Secretarias de Saúde dos estados e dos municípios, de acordo 
com as respectivas condições de gestão e a divisão de responsabilidades pactuada 
na Comissão Intergestora Bipartite, estabelecer os fluxos e referências para o 
atendimento de portadores de insuficiência renal crônica, com ênfase na prevenção, 
diagnóstico e tratamento, nos diferentes níveis do sistema de saúde. 

Art. 3o - Nenhum Serviço de Terapia Renal Substitutiva pode funcionar sem estar 
devidamente licenciado pela autoridade sanitária competente do estado ou 
município, atendendo aos requisitos deste Regulamento Técnico e legislação 
pertinente. 

Art. 4o - A construção, reforma ou adaptação na estrutura física dos Serviços de 
Terapia Renal Substitutiva devem ser precedidas de aprovação do projeto junto à 
autoridade sanitária local. 
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SANITÁRIA
10.1. NORMA GERAL

10.2. CONTROLE DE 
INFECÇÕES 
HOSPITALARES

10.3. PROCEDIMENTOS 
PARA TESTAGEM 
SOROLÓGICA (HIV)

Art. 5o - O disposto nesta Portaria aplica-se a pessoas físicas e jurídicas de direito 
privado e público, envolvidas direta e indiretamente na realização de Terapia Renal 
Substitutiva. 

Art. 6o - A inobservância dos requisitos desta Portaria, ou a falha na execução de 
medidas preventivas e corretivas em tempo hábil, constitui infração de natureza 
sanitária sujeitando o infrator ao processo e penalidades previstas na Lei no 6.437, 
de 20 de agosto de 1977, ou outro instrumento legal que venha a substitui-la, sem 
prejuízo das responsabilidades penal e civil cabíveis. 

Parágrafo único. O não-cumprimento desta Portaria ou deficiência do serviço, 
constatado na avaliação dos Gestores do SUS, implica em sanções, inclusive na 
exclusão do cadastro e/ou suspensão de autorização de funcionamento, estipuladas 
a critério da autoridade sanitária competente. 

Art. 7o - Os Serviços de Terapia Renal Substitutiva devem ser avaliados e 
inspecionados, no mínimo, anualmente. Para tanto, deve ser assegurado à 
autoridade sanitária livre acesso a todas as dependências do estabelecimento, e 
mantidos à disposição todos os registros, informações e documentos especificados 
nesta Portaria. 

Art. 8o - Fica facultado às Associações de Pacientes Portadores de Insuficiência 
Renal Crônica e/ou comissões formal e regularmente constituídas pelos Conselhos 
de Saúde o acesso às instalações e registros dos Serviços de Terapia Renal 
Substitutiva. 

Parágrafo único. Qualquer irregularidade constatada por estas entidades/comissões 
deve ser imediatamente comunicada ao Gestor do SUS correspondente (Secretaria 
Estadual ou Municipal de Saúde) para as providências cabíveis. 

Art. 9o - As Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde devem implementar os 
procedimentos para adoção do Regulamento Técnico estabelecido por esta Portaria, 
podendo adotar normas de caráter suplementar a fim de adequá-lo às 
especificidades locais. 

Art. 10. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Ficam revogadas a 
Portaria SAS/MS no 38, de 3 de março de 1994 e demais disposições em contrário. 

ADIB D. JATENE 

Ministro da Saúde 

ANEXO À PORTARIA No 2.042, DE 11 DE OUTUBRO DE 1996 

ANEXO I 

Regulamento Técnico para o Funcionamento dos 

Serviços de Terapia Renal Substitutiva 

1 - Definições 

1.1 - Para fins deste Regulamento Técnico, os termos expressos em itálico estão 
definidos no Glossário. 

2 - Parâmetros operacionais para os Serviços de Terapia Renal Substitutiva 

2.1 - Cumpre a todo Serviço de Terapia Renal Substitutiva funcionar atendendo aos 
requisitos de qualidade e a um padrão de assistência médica que assegure a cada 
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paciente assistido: 

a) uma exposição mínima aos riscos decorrentes do próprio tratamento em relação 
aos benefícios obtidos; 

b) um monitoramento permanente da evolução do tratamento, assim como de seus 
efeitos adversos; 

c) que a Terapia Renal Substitutiva a que se submete o paciente tenha como 
conseqüência uma melhora geral em seu estado de saúde e uma sobrevida maior 
com melhor qualidade de vida.
3 - Indicação de Terapia Renal Substitutiva e Monitoramento da Evolução das 
Condições Clínicas do Paciente
3.1 - Apresentam indicação clínica para ingresso em programa de tratamento 
dialítico contínuo de pacientes com: 

a) Insuficiência Renal Crônica que chegarem à fase terminal (clearence de creatinina 
menor ou igual a 10ml/minuto) e com sintomas urêmicos (anorexia, náuseas, 
vômitos, perda de atenção e memória, sonolência); 

b) Insuficiência Renal Crônica, em comprovada progressão, apresentando clearence 
da creatinina menor ou igual a 15ml/minuto, ou, ainda, menor ou igual a 20ml/minuto 
quando se tratar de criança ou paciente diabético. 

3.2 - Apresentam indicação clínica para tratamento dialítico de pacientes com: 

a) Insuficiência Renal Aguda; 

b) Insuficiência Renal Crônica Agudizada; 

c) Intoxicações Exógenas Dialisáveis; 

d) outras patologias que necessitem de diálise como terapia de suporte. 

3.3 - A escolha e indicação do tipo de tratamento dialítico a que deve submeter-se 
cada paciente deve ser efetuada ponderando-se o seu estado de saúde e o benefício 
terapêutico pretendido, em relação ao risco inerente a cada opção terapêutica. 

Parágrafo único. O paciente deve ser informado sobre as diferentes alternativas de 
tratamento, seus benefícios e riscos. 

3.4 - Compete a cada Unidade de Diálise prover os meios necessários para o 
monitoramento e prevenção dos riscos de natureza química, física e biológica 
inerentes a cada tipo de tratamento realizado. 

3.5 - Ao ser admitido no tratamento dialítico, durante o primeiro mês, o paciente deve 
submeter-se a todos os exames previstos no item 3.7, além de ultra-sonografia 
abdominal com estudo dos rins e bexiga. 

3.6 - Pacientes não portadores de Hepatite B e com resultado de imunidade negativo 
para este vírus devem ser, obrigatoriamente, encaminhados à Secretaria de Saúde 
local, responsável pela implementação do Plano Nacional de Imunização, para 
vacinação específica, no prazo máximo de 30 dias após o ingresso no tratamento 
hemodialítico. 

Parágrafo único. A vacinação deve ser repetida, quando necessário, a fim de se 
garantir a imunidade do paciente. 

3.7 - É obrigatória a realização periódica, pela Unidade de Diálise, dos seguintes 
exames nos seus pacientes, a fim de garantir o acompanhamento da evolução do 
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tratamento dialítico: 

a) Exames mensais: hemograma, uréia pré e pós-sessão de diálise, creatinina, 
potássio, cálcio, fósforo, Transaminase Glutâmica Pirúvica (TGP), Dosagem de 
Antígeno superficial de Hepatite B (HBsAG), Dosagem de Anticorpos de Hepatite C 
(anti-HCV), e glicemia para pacientes diabéticos; 

b) Exames trimestrais: dosagem de Anticorpo superficial de Hepatite B (anti-HBs), 
proteínas totais e frações, fosfatase alcalina, ferro sérico e capacidade de fixação do 
ferro; 

c) Exames semestrais: ácido úrico, parato-hormônio; 

d) Exames anuais: radiografias de mãos, tórax póstero-anterior e perfil esquerdo, 
eletrocardiograma, ecocardiograma, colesterol total e frações, triglicerídeos, 
dosagem de anticorpos de HIV (anti-HIV) e dosagem de alumínio sérico. 

§ 1o - Para pacientes com resultado positivo em testes sorológicos para detecção de 
anti-HIV, assim como HBsAG e anti-HBS, não existe a necessidade de continuidade 
dos exames específicos. 

§ 2o - Para pacientes em programas de Diálise Peritoneal Ambulatorial Contínua 
(DPAC) deve ser realizado um único exame de dosagem de uréia por mês. 

§ 3o - A Unidade de Diálise deve manter permanentemente, anexo aos prontuários 
dos pacientes, os laudos dos resultados dos exames realizados. 

3.8 - O aumento na freqüência dos exames constantes do item 3.7, assim como a 
determinação da realização de novos tipos de exames, podem ser estabelecidos 
pelo gestor local do SUS (Secretaria Estadual ou Municipal de Saúde) ou pelo 
Ministério da Saúde, sempre que necessário. 

3.9 - A realização dos exames de rotina prescritos não exclui a necessidade de 
novos exames complementares, individuais, segundo indicação médica. 

3.10 - Todos os pacientes devem ser submetidos a acompanhamento ambulatorial 
pelo nefrologista responsável pelo tratamento dialítico mediante realização, no 
mínimo, de uma avaliação clínica mensal e de um exame clínico semestral, 
registrados no prontuário médico, com identificação do profissional responsável 
(nome e número do registro no Conselho Regional de Medicina). 

4 - Parâmetros operacionais para as Unidades de Diálise 

4.1 - As taxas anuais de morbi-mortalidade entre os pacientes submetidos à diálise 
em cada unidade devem ser compatíveis com os parâmetros aceitáveis, 
estabelecidos pelo Ministério da Saúde. 

4.2 - As unidades autônomas devem dispor de hospital de retaguarda cadastrado 
pelo SUS, que disponha de recursos materiais e humanos compatíveis, localizado 
em área próxima e de fácil acesso, preparado para dar assistência a pacientes em 
situações de intercorrências ou emergência. 

Parágrafo único. A responsabilidade de providenciar a internação de pacientes 
atendidos na Unidade de Diálise, quando decorrentes direta ou indiretamente da 
Terapia Renal Substitutiva, é de competência do Diretor Clínico da Unidade. 

4.3 - Durante a internação de qualquer natureza, é de responsabilidade do Diretor 
Clínico da Unidade de Diálise assegurar a continuidade do tratamento dialítico, o que 
inclui o transporte do paciente para a Unidade e o seu retorno ao hospital. 
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4.4 - Toda unidade autônoma deve dispor de um serviço de remoção de pacientes, 
atendendo aos requisitos da legislação em vigor, destinado a transportar, de 
imediato, os pacientes em estado grave até o hospital de retaguarda, assegurando o 
seu pronto atendimento. 

4.5 - As Unidades de Diálise que não dispõem de serviço próprio devem estabelecer 
contrato formal com um serviço de remoção, licenciado pela autoridade sanitária 
local, de modo a assegurar o atendimento previsto no item 4.4. 

4.6 - Toda unidade intra-hospitalar deve ser assistida por um Serviço de Controle de 
Infecção Hospitalar (SCIH)/Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), do 
hospital, e seguir as normas e rotinas por estes estabelecidas para a prevenção e 
controle das infecções hospitalares nas Unidades de Diálise, conforme disposto na 
Portaria MS no 930, de 27 de agosto de 1992, ou outro instrumento legal que venha 
a substitui-la. 

4.7 - Toda unidade autônoma deve dispor de assistência de um Serviço de Controle 
de Infecção Hospitalar próprio ou consorciado, que desempenhe as funções 
previstas no item anterior. 

4.8 - Compete ao SCIH/CCIH a vigilância epidemiológica sistematizada dos 
episódios de infecção e a investigação epidemiológica nos casos de alteração da 
curva endêmica, visando a intervenção com medidas de controle e prevenção. 

Parágrafo único. O SCIH/CCIH é responsável pelo envio de relatório sobre a 
situação da infecção hospitalar na Unidade de Diálise ao Gestor do SUS, com 
periodicidade mínima semestral. 

4.9 - Toda Unidade de Diálise deve estar vinculada a uma Unidade de Transplante 
Renal e a um Laboratório de Histocompatibilidade, ambos cadastrados pelo SUS, 
com os pacientes inscritos em lista de espera, mantidos clínica e laboratorialmente 
preparados para o transplante. 

§ 1o - Estão excluídos da necessidade de preparo para transplante os pacientes que 
se manifestarem contrários a este tipo de tratamento, de modo expresso e 
documentado, e os pacientes com contra-indicações médicas formalizadas. 

§ 2o - Quando a Unidade de Diálise, a Unidade de Transplante Renal ou o 
Laboratório de Histocompatibilidade não pertencerem à mesma instituição, deve ser 
estabelecido um contrato ou convênio formal entre os mesmos. 

5 - Procedimentos da Unidade de Diálise 

5.1 - Toda Unidade de Diálise deve estabelecer, por escrito, uma rotina de 
funcionamento, assinada pelo Diretor Clínico e enfermeira responsável pelo serviço, 
elaborada com participação da CCIH/SCIH da unidade, compatível com as 
exigências técnicas previstas neste Regulamento, e que contemple, no mínimo, os 
seguintes itens: 

a) procedimentos médicos; 

b) procedimentos de enfermagem; 

c) controle e atendimento de intercorrências; 

d) processamento de artigos e superfícies; 

e) controle de qualidade do reúso; 

f) controle do funcionamento do sistema de tratamento de água tratada para diálise, 
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procedimentos de operações, manutenção do sistema e de verificação da qualidade 
da água; 

g) controle dos parâmetros de eficácia do tratamento dialítico; 

h) controle de manutenção dos equipamentos; 

i) procedimentos de biossegurança. 

5.2 - Toda Unidade de Diálise deve manter um prontuário para cada paciente, com 
todas as informações sobre o tratamento dialítico e sua evolução. Os prontuários dos 
pacientes devem estar adequadamente preenchidos, de forma clara e precisa, 
atualizados, assinados e datados pelo médico responsável por cada atendimento, 
assim como acessíveis para auditoria a representantes dos Órgãos Gestores do 
SUS, e para consulta dos pacientes ou seus responsáveis, desde que asseguradas 
as condições de sigilo previstas no Código de Ética Médica e de direito, previstas no 
Código de Defesa do Consumidor. 

5.3 - Os concentrados químicos utilizados para preparo da solução dialítica devem 
possuir registro como medicamento no Ministério da Saúde e de uso específico para 
diálise. 

§ 1o - Os concentrados podem ser preparados em farmácias hospitalares, para uso 
na própria instituição, desde que estas atendam às formulações prescritas por 
médicos da Unidade de Diálise, às normas sanitárias específicas e haja controle de 
qualidade dos insumos empregados na composição de soluções de diálise. 

§ 2o - Todo concentrado químico deve ser mantido armazenado em local adequado, 
ao abrigo da luz, calor e umidade, em boas condições de ventilação e higiene 
ambiental, e com controle do prazo de validade. 

5.4 - Os dialisadores e linhas utilizados no tratamento dialítico devem possuir registro 
no Ministério da Saúde. 

5.5 - É permitida a utilização de um dialisador e das linhas arteriais e venosas por até 
6 (seis) vezes para o mesmo paciente, empregando técnica de reúso, desde que 
asseguradas as condições para manutenção de sua integridade, dialisância e 
ausência de contaminantes químicos e microbiológicos. 

§ 1o - Para os pacientes portadores de HIV, não será permitido o reúso dos 
dialisadores e linhas arteriais e venosas. 

§ 2o - Para fins de controle do reúso e descarte, dialisadores e linhas arteriais e 
venosas devem ser tratados como um único conjunto. 

§ 3o - A utilização de um novo dialisador e linhas arteriais e venosas deve ser 
devidamente registrada, e assinada pelo paciente. 

5.6 - É obrigatória a medida do volume interno das fibras (priming) em todos os 
dialisadores antes do primeiro uso e após cada reuso subseqüente, mantendo-se um 
registro dos dados referentes a todos os testes. 

Parágrafo único. Após a medida do volume interno das fibras, qualquer resultado 
indicando uma redução superior a 20% torna obrigatório o descarte do dialisador. 

5.7 - Todos os valores da medida do volume interno das fibras dos dialisadores, 
tanto inicial como após reúsos e do número de reúsos de cada dialisador, devem ser 
registrados e assinados pelo responsável pelo processo, assim como, devem 
permanecer disponíveis para consulta dos pacientes. 
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5.8 - A medida do volume interno das fibras deve ser realizada por auxiliar de 
enfermagem treinado na realização deste procedimento, e sob supervisão do 
enfermeiro responsável. 

5.9 - Todos os dialisadores e linhas reutilizáveis devem ser acondicionados 
separadamente em recipientes limpos, devidamente desinfectados, com identificação 
clara e precisa do nome do paciente, data da primeira utilização e grupo de 
reprocessamento, ou seja, dialisadores de pacientes sem hepatite, com Hepatite B 
ou Hepatite C. 

Parágrafo único. Todo paciente deve ser instruído a verificar sua identificação no 
dialisador e linhas, antes de ser submetido à hemodiálise. 

5.10 - Os dialisadores e linhas passíveis de reúso devem ser desinfetados mediante 
o preenchimento com solução de Formaldeído a 4%, por um período de 24 horas, 
com Solução de Ácido Peracético ou outros produtos registrados no Ministério da 
Saúde, observadas as instruções de uso específico. 

Parágrafo único. A diluição das soluções desinfetantes, quando necessária, deve ser 
feita em água tratada para diálise. 

5.11 - Após a desinfecção, imediatamente antes de sua utilização, os dialisadores e 
linhas devem ser submetidos à recirculação com soro fisiológico na máquina de 
hemodiálise, visando à remoção de resíduos tóxicos. O nível máximo residual de 
Formaldeído permitido é de 5ppm. Para o Ácido Peracético ou outros produtos 
empregados, deve-se observar o nível máximo indicado nas instruções de uso. 

§ 1o - É obrigatória a adoção de procedimentos de monitoramento dos níveis 
residuais do agente químico empregado na desinfecção dos dialisadores e linhas, 
assim como o registro dos resultados dos testes realizados. 

5.12 - Todas as atividades relacionadas ao reprocessamento de dialisadores e linhas 
devem ser realizadas por auxiliar de enfermagem treinado, sendo vedado a qualquer 
funcionário a atuação simultânea no reprocessamento de dialisadores não-
contaminados e contaminados por Hepatite B ou C num mesmo turno de trabalho. 

5.13 - Toda limpeza e desinfecção ambiental e de equipamentos de diálise, assim 
como o reprocessamento de artigos das unidades deve ser realizada de acordo com 
as instruções contidas neste Regulamento Técnico, na legislação sanitária 
pertinente, nos manuais técnicos publicados pelo Ministério da Saúde, assim como 
sob supervisão e orientação da CCIH e/ou SCIH a que está vinculada à unidade. 

5.14 - No reprocessamento de artigos e superfícies por métodos químicos, somente 
devem ser utilizados produtos registrados no Ministério da Saúde, em obediência às 
instruções e indicações de uso constantes da rotulagem aprovadas por este 
Ministério. 

5.15 - Cuidados especiais devem ser tomados no uso e manuseio dos saneantes 
hospitalares a fim de evitar perda na eficácia do produto, assim como prevenir riscos 
à saúde dos profissionais. 

5.16 - Todos os saneantes devem ser mantidos em recipientes fechados, 
armazenados ao abrigo da luz e calor e manipulados em ambientes naturalmente 
ventilados, evitando-se a inalação de vapores e o contato direto com mucosas e 
pele. 

5.17 - Todos os funcionários devem estar devidamente protegidos com EPI 
(Equipamento de Proteção Individual) ao realizar procedimentos nos pacientes, 
reprocessar dialisadores e linhas ou manipular produtos químicos. 

5.18 - É obrigatória a divisão do pessoal que manipula pacientes por salas, não 
sendo permitido a nenhum funcionário trabalhar nas salas para pacientes HBsAG 
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positivos e para os HBsAG negativos num mesmo turno de trabalho. 

5.19 - Pacientes recém-admitidos no programa de tratamento dialítico da unidade e 
com sorologia ainda não confirmada para HIV e hepatites devem ser submetidos ao 
tratamento hemodialítico em máquinas específicas para este tipo de atendimento, 
diferenciadas das demais, e o reprocessamento de seus dialisadores deve ser 
realizado na própria máquina. O período de confirmação da sorologia não pode 
exceder a 1 mês, conforme estabelecido no item 3.5. 

5.20 - A vacinação contra o vírus de Hepatite B é obrigatória para todo o pessoal 
susceptível, equipe de saúde da unidade e o pessoal que atua nas atividades de 
limpeza. A vacinação deve ser realizada pelas Secretarias de Saúde locais, 
responsáveis pela implementação do Plano Nacional de Imunização. 

6 - Recursos Humanos da Unidade de Diálise 

6.1 - Toda Unidade de Diálise deve possuir um Diretor Clínico, médico com título de 
especialista em Nefrologia registrado no Conselho Federal de Medicina, responsável 
técnico pelo estabelecimento, que responde pelas intercorrências médicas no âmbito 
da unidade. 

§ 1o - Cada nefrologista somente pode ser responsável técnico por uma unidade de 
Diálise, quer seja pública, filantrópica ou privada. 

§ 2o - O responsável técnico deve, obrigatoriamente, residir no município onde está 
instalada a unidade. 

6.2 - Cada Unidade de Diálise deve possuir pelo menos dois nefrologistas a ela 
vinculados, e um enfermeiro, responsável técnico pela área de Enfermagem. 

§ 1o - Somente podem prestar serviços em Unidades de Diálise médicos com título 
de especialidade em nefrologia, registrado no Conselho Federal de Medicina. 

§ 2o - Cada nefrologista pode prestar serviços em diferentes Unidades de Diálise ou 
diferentes turnos, desde que sua responsabilidade não ultrapasse o total de 50 
pacientes inscritos em programa de tratamento dialítico. 

§ 3o - O enfermeiro responsável técnico deve possuir treinamento em diálise 
reconhecido pela Sociedade Brasileira de Enfermagem em Nefrologia. 

6.3 - No programa de tratamento dialítico deve haver, presente na unidade, durante 
todo o turno de hemodiálise e Diálise Peritoneal Intermitente (DPI): 

a) um médico nefrologista para cada 25 pacientes; 

b) um enfermeiro para cada 25 pacientes; 

c) um técnico ou auxiliar de enfermagem para cada 4 pacientes por turno de 
Hemodiálise e um técnico ou auxiliar de enfermagem para cada 2 pacientes por 
turno de Diálise Peritoneal Intermitente (DPI). 

6.4 - O programa de Diálise Peritoneal Ambulatorial Contínua (DPAC) deve ser 
acompanhado por: 

a) um médico responsável; 

b) enfermeiro podendo ser o mesmo da Diálise Peritoneal Intermitente (DPI), desde 
que não ultrapasse o máximo de um enfermeiro para cada 25 pacientes de Diálise 
Peritoneal Ambulatorial Contínua. 
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6.5 - A Unidade de Diálise deve contar com, no mínimo, 1 funcionário exclusivo para 
os serviços de limpeza. 

6.6 - A Unidade de Diálise deve oferecer aos pacientes a assistência profissional de 
nutricionista, assistente social e psicólogo, sempre que necessário. 

6.7 - Os procedimentos de Diálise Pediátrica, que abrangem a faixa etária de 0 a 12 
anos completos, devem ser acompanhados por médico nefrologista-pediátrico, 
obedecendo à proporção de um técnico/auxiliar de enfermagem para cada 2 
pacientes/turno. 

Parágrafo único. O paciente pediátrico terá direito ao acompanhamento de membro 
da família ou de responsável durante o atendimento dialítico. 

7 _ Equipamentos 

8 - Qualidade da Água 

9 - Infra-Estrutura Física 

10 - Parâmetros Operacionais da Unidade de Transplante Renal 

10.1 - A realização de todos os transplantes renais no âmbito do Sistema Único de 
Saúde deve estar de acordo com o disposto na Lei no 8.489, de 19 de novembro de 
1992, e no Decreto no 879, de 22 de julho de 1993. 

10.2 - Cada Unidade de Transplante Renal deve realizar, no mínimo, doze 
transplantes/ano. 

10.3 - As Unidades de Transplante Renal devem estar instaladas em Hospitais 
Gerais licenciados pela autoridade sanitária local, e que atendam aos requisitos de 
edificação e funcionamento previstos na legislação sanitária. 

10.4 - As Unidades de Transplante Renal devem dispor de leitos destinados 
especificamente aos pacientes transplantados, separados das enfermarias gerais, e 
que garantam condições de isolamento aos imunossuprimidos. 

10.5 - Os hospitais onde se localizam as Unidades de Transplante Renal devem 
dispor de: 

a) Unidade de Diálise; 

b) Centro Cirúrgico; 

c) Unidade de Terapia Intensiva; 

d) Laboratório de Patologia Clínica; 

e) Banco de Sangue; 

f) Radiologia Convencional e Vascular; 

g) Ultra-sonografia; 

h) Comissão de Controle de Infecção Hospitalar atuante; 

i) Ambulatório específico para acompanhamento dos pacientes transplantados por 
médico nefrologista; 
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j) Garantia de acesso dos pacientes transplantados à assistência médica nas 
especialidades de Oftalmologia, Dermatologia, Ortopedia, Moléstias Infecciosas, 
Ginecologia/Obstetrícia, Urologia, Gastroenterologia Clínica e Cirúrgica, Endoscopia, 
Cardiologia e Nutrição; 

k) Serviço de Anatomia Patológica, capaz de interpretar biópsias de rins 
transplantados; 

l) Laboratório de Histocompatibilidade (para realização de provas de HLA), 
reconhecido pela Associação Brasileira de Histocompatibilidade; 

m) laboratório capaz de dosar Ciclosporina A. 

Parágrafo único. Caso o hospital, onde esteja localizada a Unidade de Transplante 
Renal, não possua os serviços citados no itens "j", "k", "l" e "m" do item 10.5, a 
prestação deles deve estar assegurada por meio de contrato formal ou convênio 
entre o hospital e esses serviços. 

10.6 - O hospital deve dispor de profissionais médicos e equipamentos que 
possibilitem comprovação da morte encefálica, conforme disposto na Resolução no 
1.346, de 8 de agosto de 1991, do Conselho Federal de Medicina, publicada no 
Diário Oficial de 17 de outubro de 1991. 

11 - Recursos Humanos 

11.1 - Devem estar disponíveis nas Unidades de Transplante Renal, no mínimo, as 
seguintes equipes profissionais: 

a) três nefrologistas; 

b) um urologista ou cirurgião vascular; 

c) uma Enfermeira com formação em transplante renal reconhecida pela Sociedade 
Brasileira de Enfermagem em Nefrologia; 

d) equipes clínicas e cirúrgicas de plantão 24 horas. 

11.2 - Todos os profissionais médicos citados no item anterior devem possuir título 
da especialidade registrado no Conselho Federal de Medicina. 

11.3 - O hospital deve contar com equipe multiprofissional de apoio ao paciente 
transplantado constando de, no mínimo, enfermeiro, assistente social, psicólogo e 
nutricionista. 

12 - Normas para Cadastramento dos Serviços de Terapia Renal Substitutiva junto 
ao Sistema Único de Saúde 

12.1 - A instalação de qualquer Serviço de Terapia Renal Substitutiva com vistas ao 
cadastramento junto ao Sistema Único de Saúde - SUS deve ser precedida de 
consulta ao Gestor do SUS, em nível local e estadual, sobre a necessidade de 
implantação do serviço, as normas vigentes e a sua possibilidade de cadastramento, 
sem a qual o SUS não se obriga ao cadastramento. 

12.2 - Uma vez confirmada a necessidade de implantação do serviço, a solicitação 
de cadastramento do Serviço de Terapia Renal Substitutiva deve ser formalizada 
junto à Secretaria Estadual/Municipal de Saúde de acordo com as respectivas 
condições de gestão e a divisão de responsabilidades pactuada na Comissão 
Intergestora Bipartite, que se encarregará, em conjunto com a Vigilância Sanitária, 
da avaliação das condições de funcionamento do serviço e cumprimento dos 
requisitos do Regulamento Técnico para Funcionamento dos Serviços de Terapia 
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Renal Substitutiva, da emissão de laudo de vistoria e parecer conclusivo a respeito, 
bem como da inclusão do novo serviço na rede de referência intermunicipal. 

12.3 - Se o cadastramento solicitado for para uma Unidade de Diálise, compete à 
Secretaria Estadual de Saúde tomar todas as providências necessárias para 
efetivação do cadastramento. 

12.4 - Se o cadastramento solicitado for para Unidade de Transplante Renal, após as 
providências citadas no item 12.2, a Secretaria Estadual de Saúde deve enviar o 
processo ao Ministério da Saúde/Coordenação de Normas para Procedimentos de 
Alta Complexidade que tomará as providências necessárias para efetivar o 
cadastramento. 

13 - Avaliação e Controle dos Serviços de Terapia Renal Substitutiva 

13.1 - Compete às Secretarias Estaduais de Saúde realizar avaliação contínua no 
desempenho e padrão de funcionamento dos Serviços de Terapia Renal Substitutiva, 
podendo o Ministério da Saúde realizar visitas complementares de avaliação, sempre 
que necessário, juntamente com o Gestor local do SUS. 

13.2 - A Unidade de Diálise deve enviar mensalmente à Secretaria Estadual de 
Saúde os dados constantes do Anexo I deste Regulamento, e outros que possam vir 
a ser solicitados, para sua avaliação. 

13.3 - A Unidade de Transplante Renal deve enviar semestralmente à Secretaria 
Estadual de Saúde os dados constantes do Anexo II deste Regulamento, e outros 
que possam vir a ser solicitados, para sua avaliação. 

13.4 - As Secretarias Estaduais de Saúde devem enviar semestralmente à 
Coordenação de Alta Complexidade do Ministério da Saúde o consolidado estadual 
das informações referentes ao número de pacientes em diálise, acrescidos dos 
seguintes indicadores: 

a) Referentes às Unidades de Diálise: 

1 - o percentual de óbitos apresentados pela Unidade de Diálise = (óbitos no 
ano/número de pacientes em diálise no início do ano + novas admissões no ano) x 
100; 

2 - o percentual de transplantes realizados = (número de pacientes transplantados 
no ano/número de pacientes em diálise no início do ano + novas admissões no ano) 
x 100; 

3 - o percentual de pacientes tipados para HLA/ano (intenção de realizar transplante) 
= (número de pacientes tipados para HLA registrados na unidade/número de 
pacientes em diálise no início do ano + novas admissões no ano) x 100. 

b) Referentes às Unidades de Transplante Renal: 

1 - o número de pacientes que realizaram transplante por tipo de doador; 

2 - sobrevida, expressa em meses, dos pacientes transplantados; 

3 - sobrevida, expressa em meses, do enxerto. 

(Pub. DOU em 14/10/96) 

LEI No 9.431, DE 06 DE JANEIRO DE 1997 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da manutenção de programa de controle de 
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infecções hospitalares pelos hospitais do País. 

O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o - Os hospitais do País são obrigados a manter Programa de Controle de 
Infecções Hospitalares - PCIH. 

§ 1o - Considera-se programa de controle de infecções hospitalares, para os efeitos 
desta Lei, o conjunto de ações desenvolvidas deliberada e sistematicamente com 
vistas à redução máxima possível da incidência e da gravidade das infecções 
hospitalares. 

§ 2o - Para os mesmos efeitos, entende-se por infecção hospitalar, também 
denominada institucional ou nosocomial, qualquer infecção adquirida após a 
internação de um paciente em hospital e que se manifeste durante a internação ou 
mesmo após a alta, quando puder ser relacionada com a hospitalização. 

Art. 2o - Objetivando a adequada execução de seu programa de controle de 
infecções hospitalares, os hospitais deverão constituir: 

I - Comissão de Controle de Infecções Hospitalares; 

II - (vetado). 

Art. 3o - (Vetado). 

Art. 4o - (Vetado). 

Art. 5o - (Vetado). 

Art. 6o - (Vetado). 

Art. 7o - (Vetado). 

Art. 8o - (Vetado). 

Art. 9o - Aos que infringirem as disposições desta Lei aplicam-se as penalidades 
previstas na Lei no 6.437, de 20 de agosto de 1977. 

Art. 10 - (Vetado). 

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Fernando Henrique Cardoso 

Presidente da República 

Carlos César de Albuquerque 

(Pub. DoU. em 07/01/97) 

PORTARIA No 2.616, DE 12 DE MAIO DE 1998 

O Ministro de Estado da Saúde, Interino, no uso das atribuições que lhe confere o 
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art. 87, inciso II da Constituição, e 

Considerando as determinações da Lei no 9.431, de 6 de janeiro de 1997, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade da manutenção pelos hospitais do País, de programa 
de controle de infecções hospitalares; 

Considerando que as infecções hospitalares constituem risco significativo à saúde 
dos usuários dos hospitais e sua prevenção e controle envolvem medidas de 
qualificação da assistência hospitalar, de vigilância sanitária e outras, tomadas no 
âmbito do estado, do município e de cada hospital, atinentes ao seu funcionamento; 

Considerando que o Capítulo I art. 5o e inciso III da Lei no 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, estabelece como objetivo e atribuição do Sistema Único de Saúde (SUS), 
"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"; 

Considerando que no exercício da atividade fiscalizadora os órgãos estaduais de 
saúde deverão observar, entre outros requisitos e condições, a adoção, pela 
instituição prestadora de serviços, de meios de proteção capazes de evitar efeitos 
nocivos à saúde dos agentes, clientes, pacientes e dos circunstantes (Decreto no 
77.052, de 19 de janeiro de 1976, art. 2o, inciso IV); 

Considerando os avanços técnico-científicos, os resultados do Estudo Brasileiro da 
Magnitude das Infecções Hospitalares, Avaliação da Qualidade das Ações de 
Controle de Infecção Hospitalar, o reconhecimento mundial destas ações como as 
que implementam a melhoria da qualidade da assistência à Saúde, reduzem 
esforços, problemas, complicações e recursos; 

Considerando a necessidade de informações e instrução oficialmente constituída 
para respaldar a formação técnico-profissional, resolve: 

Art. 1o - Expedir, na forma dos anexos I, II, III, IV e V, diretrizes e normas para a 
prevenção e o controle das infecções hospitalares. 

Art. 2o - As ações mínimas necessárias, a serem desenvolvidas deliberada e 
sistematicamente, com vistas à redução máxima possível da incidência e da 
gravidade das infecções dos hospitais, compõem o Programa de Controle de 
Infecções Hospitalares. 

Art. 3o - A Secretaria de Políticas de Saúde, do Ministério da Saúde, prestará 
cooperação técnica às Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, a fim de orientá-
las sobre o exato cumprimento e interpretação das normas aprovadas por esta 
Portaria. 

Art. 4o - As Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde poderão adequar as 
normas conforme prevê a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

Art. 5o - A inobservância ou o descumprimento das normas aprovadas por esta 
Portaria sujeitará o infrator ao processo e às penalidades previstas na Lei no 6.437, 
de 20 agosto de 1977, ou outra que a substitua, com encaminhamento dos casos ou 
ocorrências ao Ministério Público e órgãos de defesa do consumidor para aplicação 
da legislação pertinente (Lei no 8.078/90 ou outra que a substitua). 

Art. 6o - Este regulamento deve ser adotado em todo território nacional, pelas 
pessoas jurídicas e físicas, de direito público e privado, envolvidas nas atividades 
hospitalares de assistência à saúde. 

Art. 7o - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
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Art. 8o - Fica revogada a Portaria no 930, de 27 de agosto de 1992. 

BARJAS NEGRI 

Programa de Controle de Infecção Hospitalar 

ANEXO I 

Organização 

1. O Programa de Controle de Infecções Hospitalares (PCIH) é um conjunto de 
ações desenvolvidas deliberada e sistematicamente, com vistas à redução máxima 
possível da incidência e da gravidade das infecções hospitalares. 

2. Para a adequada execução do PCIH, os hospitais deverão constituir Comissão de 
Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), órgão de assessoria à autoridade máxima. 
da instituição e de execução das ações de controle de infecção hospitalar. 

2.1. A CCIH deverá ser composta por profissionais da área de saúde, de nível 
superior, formalmente designados. 

2.2. Os membros da CCIH serão de dois tipos consultores e executores 

2.2.1. O presidente ou coordenador da CCIH será qualquer um dos membros da 
mesma, indicado pela direção do hospital, 

2.3. Os membros consultores serão representantes , dos seguintes serviços:
2.3.1. serviço médico; 

2.3.2. serviço de enfermagem; 

2.3.3. serviço de farmácia;
2.3.4. laboratório de microbiologia; 

2.3.5. administração. 

2.4. Os hospitais com número de leitos igual ou inferior a 70 (setenta) atendem os 
números 2.3.1 e 2.3.2 

2.5. Os membros executores da CCIH representam o Serviço de Controle de 
Infecção Hospitalar e, portanto, são encarregados da execução das ações 
programadas de controle de infecção hospitalar; 

2 5.1. Os membros executores serão, no mínimo, 2 (dois) técnicos de nível superior 
da área de saúde para cada 200 (duzentos) leitos ou fração deste número com carga 
horária diária, mínima, de 6 (seis) horas para o enfermeiro e 4 (quatro) horas para os 
demais profissionais. 

2.5.1.1. Um dos membros executores deve ser, preferencialmente, um enfermeiro. 

2.5.1.2. A carga horária diária, dos membros executores, deverá ser calculada na 
base da proporcionalidade de leitos indicado no número 2.5.1. 

2.5.1.3 - Nos hospitais com leitos destinados a pacientes críticos, a CCIH deverá ser 
acrescida de outros profissionais de nível superior da área de saúde. Os membros 
executores terão acrescidas 2 (duas) horas semanais de trabalho para cada 10 (dez) 
leitos ou fração; 

2 5.1.3.1. Para fins desta Portaria, pacientes críticos; 
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2.5.1.3.1.1. pacientes de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal); 

2.5.1.3.1.2. pacientes de berçário de alto risco; 

2.5.1.3.1.3. pacientes queimados; 

2.5.1.3.1.4. pacientes submetidos a transplantes de órgãos; 

2.5.1.3.1.5. pacientes hemato-oncológicos; 

2.5.1.3.1.6. pacientes com Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. 

2.5.1.4. Admite-se, no caso do número 2.5.1.3., o aumento do número de 
profissionais executores na CCIH, ou a relativa adequação de carga horária de 
trabalho da equipe original expressa no numero 2.5.1; 

2.5.1.5. Em hospitais com regime exclusivo de internação tipo paciente-dia, deve-se 
atender aos números 2.1, 2.2 e 2.3, e com relação ao número 2.3.1 , a carga de 
trabalho dos profissionais será de 2 (duas) horas diárias para o enfermeiro e 1 (uma) 
hora para os demais profissionais, independente do número de leitos da instituição. 

2.5.1.6. Os hospitais poderão consorciar-se no sentido da utilização recíproca de 
recursos técnicos, materiais e humanos, com vistas à implantação e manutenção do 
Programa de Controle da Infecção Hospitalar. 

2.5.1.7. Os hospitais consorciados deverão constituir CCIH própria, conforme os 
números 2 e 2.1, com relação aos membros consultores, e prover todos os recursos 
necessários à sua atuação. 

2.5.1.8. O consórcio deve ser formalizado entre os hospitais componentes. Os 
membros executores, no consórcio, devem atender aos números 2.5.1, 2.5.1.1. 
2.5.1.2, 2.5.1.3 e 2.5.1.4. 

Competências 

3. A CCIH do hospital deverá: 

3.1. elaborar, implementar, manter e avaliar programa de controle de infecção 
hospitalar, adequado às características e necessidades da instituição, contemplando, 
no mínimo, ações relativas à: 

3.1.1. A implantação de um Sistema de Vigilância Epidemiológica das Infecções 
Hospitalares, de acordo com o Anexo III; 

3.1.2 adequação, implementação e supervisão das normas e rotinas técnico-
operacionais, visando à prevenção e controle das infecções hospitalares; 

3.1.3. capacitação do quadro de funcionários e profissionais da instituição, no que diz 
respeito à prevenção e controle das infecções hospitalares; 

3.1.4. uso racional de antimicrobianos, germicidas e materiais médico-hospitalares; 

3.2. avaliar, periódica e sistematicamente, as informações providas pelo Sistema de 
Vigilância Epidemiológica das infecções hospitalares e aprovar as medidas de 
controle propostas pelos membros executores da CCIH; 

3.3. realizar investigação epidemiológica de casos e surtos, sempre que indicado, e 
implantar medidas imediatas de controle; 
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3.4. elaborar e divulgar, regularmente, relatórios e comunicar, periodicamente, à 
autoridade máxima de instituição e às chefias de todos os setores do hospital, a 
situação do controle das infecções hospitalares, promovendo seu amplo debate na 
comunidade hospitalar; 

3.5. elaborar, implementar e supervisionar a aplicação de normas e rotinas técnico-
operacionais, visando a limitar a discriminação de agentes presentes nas infecções 
em curso no hospital, por meio de medidas de precaução e de isolamento; 

3.6. adequar, implementar e supervisionar a aplicação de normas e rotinas técnico-
operacionais, visando à prevenção e ao tratamento das infecções hospitalares; 

3.7. definir, em cooperação com a Comissão de Farmácia e Terapêutica, política de 
utilização de antimicrobianos, germicidas e materiais médico-hospitalares para a 
instituição; 

3.8. cooperar com o setor de treinamento ou responsabilizar-se pelo treinamento, 
com vistas em obter capacitação adequada do quadro de funcionários e 
profissionais, no que diz respeito ao controle das infecções hospitalares; 

3.9. elaborar regimento interno para a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar; 

3.10. cooperar com a ação do órgão de gestão do SUS, bem como fornecer, 
prontamente, as informações epidemiológicas; solicitadas pelas autoridades 
competentes; 

3.11. notificar, na ausência de um núcleo de epidemiologia, ao organismo de gestão 
do SUS, os casos diagnosticados ou suspeitos de outras doenças sob vigilância 
epidemiológica (notificação compulsória), atendidos em qualquer dos serviços ou 
unidades do hospital, e atuar cooperativamente com os serviços de saúde coletiva; 

3.12. notificar, ao Serviço de Vigilância Epidemiológica e Sanitária do organismo de 
gestão do SUS, os casos e surtos diagnosticados ou suspeitos de infecções 
associadas a utilização de insumos e/ou produtos industrializados. 

4. Caberá à autoridade máxima da instituição: 

4.1. constituir formalmente a CCIH; 

4.2. nomear os componentes da CCIH por meio de ato próprio; 

4.3. propiciar a infra-estrutura necessária à correta operacionalização da CCIH; 

4.4. aprovar e fazer respeitar o regimento interno da CCIH; 

4.5. garantir a participação do Presidente da CCIH nos órgãos colegiados 
deliberativos e formuladores de política da instituição, como, por exemplo, os 
conselhos técnicos, independente da natureza da entidade mantenedora da 
instituição de saúde; 

4.6. garantir o cumprimento das recomendações formuladas pela Coordenação 
Municipal, Estadual/Distrital de Controle de Infecção Hospitalar; 

4.7. Informar o órgão oficial municipal ou estadual quanto à composição da CCIH, e 
às alterações que venham a ocorrer; 

4.8. fomentar a educação e o treinamento de todo o pessoal hospitalar. 

5. À Coordenação de Controle de Infecção Hospitalar, do Ministério da Saúde, 
compete 
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5.1. definir diretrizes de ações de controle de infecção hospitalar; 

5.2. apoiar a descentralização das ações de prevenção e controle de infecção 
hospitalar; 

5.3. coordenar as ações nacionais de prevenção e controle de infecção hospitalar; 

5 4. estabelecer normas gerais para a prevenção e controle das infecções 
hospitalares; 

5.5. estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle de infecção 
hospitalar; 

5.6. promover a articulação com órgãos formadores, visando à difusão de conteúdo 
de conhecimentos do controle de infecção hospitalar; 

5.7. cooperar com a capacitação dos profissionais de saúde para o controle de 
infecção hospitalar; 

5.8. identificar serviços municipais, estaduais e hospitalares para o estabelecimento 
de padrões técnicos de referência nacional; 

5.9. prestar cooperação técnica, política e financeira aos estados e aos municípios, 
para aperfeiçoamento da sua atuação em prevenção e controle de infecção 
hospitalar; 

5.10. acompanhar e avaliar as ações implementadas, respeitadas as competências 
estaduais/distrital e municipais de atuação em prevenção e controle das infecções 
hospitalares; 

5.11. estabelecer sistema nacional de informações sobre infecção hospitalar na área 
de vigilância epidemiológica; 

5.12. estabelecer sistema de avaliação e divulgação nacional dos indicadores da 
magnitude e gravidade das infecções hospitalares e da qualidade das ações de seu 
controle, 

5.13. planejar ações estratégicas em cooperação técnica com os estados, Distrito 
Federal e os municípios; 

5.14. acompanhar, avaliar e divulgar os indicadores epidemiológicos de infecção 
hospitalar. 

6. Às Coordenações Estaduais e Distrital de Controle de Infecção Hospitalar, 
compete: 

6.1. definir diretrizes de ação estadual/distrital, baseadas na política racional de 
controle de infecção hospitalar; 

6.2. estabelecer normas, em caráter suplementar, para a prevenção e controle de 
infecção hospitalar; 

6.3. descentralizar as ações de prevenção e controle de infecção hospitalar dos 
municípios; 

6.4. prestar apoio técnico, financeiro e político aos municípios, executando, 
supletivamente, ações e serviços de saúde, caso necessário; 

6.5. coordenar, acompanhar, controlar e avaliar as ações de prevenção e controle de 

http://www.aids.gov.br/final/biblioteca/legislacao/vol2102.htm (17 of 23) [15/04/03 12:39:48]



10.2. Controle de Infecções Hospitalares

infecção hospitalar do Estado e Distrito Federal; 

6.6. acompanhar, avaliar e divulgar os indicadores epidemiológicos de infecção 
hospitalar; 

6.7. informar, sistematicamente, à Coordenação de Controle de Infecção Hospitalar, 
do Ministério da Saúde, a partir da rede distrital, municipal e hospitalar, os 
indicadores de infecção hospitalar estabelecidos. 

7. Às Coordenações Municipais de Controle de Infecção Hospitalar, compete: 

7.1. coordenar as ações de prevenção e controle de infecção hospitalar na rede 
hospitalar do município; 

7.2. participar do planejamento, da programação e da organização da rede 
regionalizada e hierarquizada do SUS, em articulação com a Coordenação Estadual 
de Controle de Infecção Hospitalar; 

7.3. colaborar e acompanhar os hospitais na execução das ações de controle de 
infecção hospitalar; 

7.4. prestar apoio técnico às CCIH dos hospitais; 

7.5 informar, sistematicamente, à Coordenação Estadual de Controle de Infecção 
Hospitalar do seu estado, a partir da rede hospitalar, os indicadores de infecção 
hospitalar estabelecidos. 

Programa de Controle de Infecção Hospitalar 

ANEXO II 

Conceitos e Critérios Diagnósticos das Infecções Hospitalares 

1. Conceitos básicos 

1.1. Infecção comunitária (IC): 

1.1.1. é aquela constatada ou em incubação no ato de admissão do paciente, desde 
que não relacionada com internação anterior no mesmo hospital. 

1.1.2. São também comunitárias: 

1.1.2.1. a infecção que está associada com complicação ou extensão da infecção já 
presente na admissão, a menos que haja troca de microorganismos com sinais ou 
sintomas fortemente sugestivos da aquisição de nova infecção; 

1.1.2.2. a infecção em recém-nascido, cuja aquisição por via transplacentária é 
conhecida ou foi comprovada e que se tornou evidente logo após o nascimento 
(exemplo: herpes simples, toxoplasmose, rubéola, citomegalovirose, sífilis e Aids); 

1.1.2.3. As infecções de recém-nascidos associado com bolsa rota superior a 24 
(vinte e quatro) horas. 

1.2. Infecção Hospitalar (IH): 

1.2.1. é aquela adquirida após a admissão do paciente e que se manifeste durante a 
internação ou após a alta, quando puder ser relacionada com a internação ou 
procedimentos hospitalares. 

http://www.aids.gov.br/final/biblioteca/legislacao/vol2102.htm (18 of 23) [15/04/03 12:39:48]



10.2. Controle de Infecções Hospitalares

2. Critérios para diagnóstico de infecção hospitalar, previamente estabelecidos e 
descritos. 

2.1. Princípios: 

2.1.1. o diagnóstico das infecções hospitalares deverá valorizar informações 
oriundas de: 

2.1.1.1. evidência clínica, derivada da observação direta do paciente ou da análise 
de seu prontuário; 

2.1.1.2. resultados de exames de laboratório, ressaltando-se os exames 
microbiológicos, a pesquisa de antígenos, anticorpos e métodos de visualização 
realizados; 

2.1.1.3. evidências de estudos com métodos de imagem; 

2.1.1.4. endoscopia; 

2.1.1.5. biópsia e outros. 

2.2. Critérios gerais: 

2.2.1. quando, a mesma topografia em que foi diagnosticada infecção comunitária, 
for isolado um germe diferente, seguido do agravamento das condições clínicas do 
paciente, o caso deverá ser considerado como infecção hospitalar; 

2.2.2. quando se desconhecer o período de incubação do microorganismo e não 
houver evidência clínica e/ou dado laboratorial de infecção no momento da 
internação, convenciona-se infecção hospitalar toda manifestação clínica de infecção 
que se apresentar a partir de 72 (setenta e duas) horas após a admissão; 

2.2.3. são também convencionadas infecções hospitalares aquelas manifestadas 
antes de 72 (setenta e duas) horas da internação, quando associadas a 
procedimentos diagnósticos e/ou terapêuticas, realizados durante este período; 

2.2.4. as infecções no recém-nascido são hospitalares, com exceção das 
transmitidas de forma transplacentária e aquelas associadas à bolsa rota superior a 
24 (vinte e quatro) horas; 

2.2.5. os pacientes provenientes de outro hospital que se internam com infecção são 
considerados portadores de infecção hospitalar do hospital de origem. Nestes casos, 
a Coordenação Estadual/Distrital/Municipal e/ou o hospital de origem deverão ser 
informados para computar o episódio como infecção hospitalar naquele hospital. 

3. Classificação das cirurgias por potencial de contaminação da incisão cirúrgica 

3.1. as infecções pós-cirúrgicas devem ser analisadas conforme o potencial de 
contaminação da ferida cirúrgica, entendido como o número de microorganismos 
presentes no tecido a ser operado; 

3.2. a classificação das cirurgias deverá ser feita no final do ato cirúrgico, pelo 
cirurgião, de acordo com as seguintes indicações: 

3.2.1. Cirurgias Limpas - são aquelas realizadas em tecidos estéreis ou passíveis de 
descontaminação, na ausência de processo infeccioso e inflamatório local ou falhas 
técnicas grosseiras, cirurgias eletivas com cicatrização de primeira intenção e sem 
drenagem aberta. Cirurgias em que não ocorrem penetrações nos tratos digestivo, 
respiratório ou urinário; 
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3.2.2. Cirurgias Potencialmente Contaminadas - são aquelas realizada em tecidos 
colonizados por flora microbiana pouco numerosa ou em tecidos de difícil 
descontaminação, na ausência de processo infeccioso e inflamatório e com falhas 
técnicas discretas no transoperatório. Cirurgias com drenagem aberta enquadram-se 
nesta categoria. Ocorre penetração nos tratos digestivo, respiratório ou urinário sem 
contaminação significativa. 

3.2.3. Cirurgias Contaminadas - são aquelas realizadas em tecidos recentemente 
traumatizados e abertos, colonizados por flora bacteriana abundante, cuja 
descontaminação seja difícil ou impossível, bem como todas aquelas que tenham 
ocorrido falhas técnicas grosseiras, na ausência de supuração local. Na presença de 
inflamação aguda na incisão e cicatrização de segunda intenção, ou grande 
contaminação a partir do tubo digestivo. Obstrução biliar ou urinária também se 
incluem nesta categoria. 

3.2.4. Cirurgias Infectadas - são todas as intervenções cirúrgicas realizadas em 
qualquer tecido ou órgão, em presença de processo infeccioso (supuração local) 
e/ou tecido necrótico. 

ANEXO III 

Vigilância Epidemiológica e Indicadores Epidemiológicos 

das Infecções Hospitalares 

1. Vigilância Epidemiológica das infecções hospitalares é a observação ativa, 
sistemática e contínua de sua ocorrência e de sua distribuição entre pacientes, 
hospitalizados ou não, e dos eventos e condições que afetam o risco de sua 
ocorrência com vistas na execução oportuna das ações de prevenção e controle. 

2. A CCIH deverá escolher o método de Vigilância Epidemiológica mais adequado às 
características do hospital, à estrutura de pessoal e à natureza do risco da 
assistência, com base em critérios de magnitude, gravidade, redutibilidade das taxas 
ou custo; 

2.1. São indicados os métodos prospectivos, retrospectivos e transversais, visando a 
determinar taxas de incidência ou prevalência. 

3. São recomendados os métodos de busca ativos de coleta de dados para 
Vigilância Epidemiológica das infecções hospitalares. 

4. Todas as alterações de comportamento epidemiológico deverão ser objeto de 
investigação epidemiológica específica. 

5. Os indicadores mais importantes a serem obtidos e analisados periodicamente no 
hospital e, especialmente, nos serviços de Berçário de alto risco, UTI 
(adulto/pediátrica/neonatal) e queimados, são: 

5.1. Taxa de Infecção Hospitalar, calculada tomando como numerador a quantidade 
de episódios de infecção hospitalar no período considerado, e como denominador o 
total de saídas (altas, óbitos e transferências) ou entradas no mesmo período; 

5.2. Taxa de Pacientes com Infecção Hospitalar, calculada tomando como 
numerador a quantidade de doentes que apresentaram infecção hospitalar no 
período considerado, e como denominador o total de saídas (altas, óbitos e 
transferências) ou entradas no período; 

5.3. Distribuição Percentual das Infecções Hospitalares por localização topográfica 
no paciente, calculada tendo como numerador a quantidade de episódios de infecção 
hospitalar em cada topografia, no período considerado, e como denominador o 
número total de episódios de infecção hospitalar ocorridos no período;
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5.4. Taxa de Infecções Hospitalares por Procedimento, calculada tendo como 
numerador a quantidade de pacientes submetidos a um procedimento de risco que 
desenvolveram infecção hospitalar e como denominador o total de pacientes 
submetidos a este tipo de procedimento.
Exemplos: 

Taxa de infecção do sítio, cirúrgico, de acordo com o potencial de contaminação. 

Taxa de infecção urinária após cateterismo vesical. 

Taxa de pneumonia após um de respirador. 

5.5. Recomenda-se que os indicadores epidemiológicos dos números 5.1. e 5.2. 
sejam calculados utilizando-se no denominador o total de pacientes/dia no período. 

5.5.1. O número de pacientes/dia é obtido somando-se, os dias totais de 
permanência de todos os pacientes no período considerado. 

5.6. Recomenda-se que o indicador do número 5.4 pode ser calculado utilizando-se 
como denominador o número total de procedimentos-dia. 

5.6.1. O número de pacientes dia é obtido somando-se o total de dias de 
permanência do procedimento realizado no período considerado. 

5.7. Outros procedimentos de risco poderão ser avaliados, sempre que a ocorrência 
respectiva o indicar, da mesma forma que é de utilidade o levantamento das taxas de 
infecção do sítio cirúrgico, por cirurgião e por especialidade. 

5.8. Freqüência das Infecções Hospitalares por Microorganismos ou por etiologias, 
calculada tendo como numerador a quantia de episódios de infecção hospitalar por 
microorganismo e como denominador o número de episódios de infecções 
hospitalares que ocorreram no período considerado. 

5.9. Coeficiente de Sensibilidade aos Antimicrobianos, calculado tendo como 
numerador a quantidade de cepas bacterianas de um determinado microorganismo 
sensível a determinado antimicrobiano e como denominador a quantia total de cepas 
testadas do mesmo agente com antibiograma realizado a partir das espécimes 
encontradas. 

5.10. Indicadores de um de antimicrobianos: 

5.10.1. Percentual de pacientes que usaram antimicrobianos (uso profilático ou 
terapêutico) no período considerado. Pode ser especificado por climas de internação 
e calculado tendo como numerador o total de pacientes em uso de antimicrobianos e 
como denominador o número total de pacientes no período. 

5.10.2. Freqüência com que cada antimicrobianos é empregado em relação aos 
demais. É calculada tendo como numerador o total de tratamentos iniciados com 
determinado antimicrobiano no período, e como denominador o total de tratamentos 
com antimicrobianos iniciados no mesmo período. 

5.11. Taxa de letalidade associada à infecção hospitalar é calculada tendo como 
numerador a quantidade de óbitos ocorridos de pacientes com infecção hospitalar no 
período considerado, e como denominador o número de pacientes que 
desenvolveram infecção hospitalar no período. 

5.12. Consideram-se obrigatórias as informações relativas aos indicadores 
epidemiológicos 5.1, 5.3 e 5.11, no mínimo com relação aos serviços de Berçário de 
alto risco, UTI (adulto/pediátrica/neonatal) e queimados. 

6. Relatórios e Nofificações 
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6.1. A CCIH deverá elaborar periodicamente um relatório com os indicadores 
epidemiológicos; interpretados e analisados. Esse relatório deverá ser divulgado a 
todos os serviços e à direção, promovendo-se seu debate na comunidade hospitalar. 

6.2. O relatório deverá conter informações sobre o nível endêmico das infecções 
hospitalares sob vigilância e as alterações de comportamento epidemiológico 
detectadas, bem como as medidas de controle adotadas e os resultados obtidos. 

6.3. É desejável que cada cirurgião receba, anualmente, relatório com as taxas de 
infecção em cirurgia limpas referentes às suas atividades, e a taxa média de infecção 
de cirurgias limpas entre pacientes de outros cirurgiões de mesma especialidade ou 
equivalente 

6.4. O relatório da vigilância epidemiológica e os relatórios de investigações 
epidemiológicas deverão ser enviados às Coordenações 
Estaduais/Distrital/Municipais e à Coordenação de Controle de Infecção Hospitalar 
do Ministério da Saúde, conforme as normas específicas das referidas 
coordenações. 

Programa de Controle de Infecção Hospitalar 

ANEXO IV 

Lavagem das Mãos 

1. Lavagem das mãos é a fricção manual vigorosa de toda a superfície das mãos e 
punhos, utilizando-se sabão/detergente, seguida de enxágüe abundante em água 
corrente. 

2. A lavagem das mãos é, isoladamente, a ação mais importante para a prevenção e 
controle das infecções hospitalares. 

3. O uso de luvas não dispensa a lavagem das mãos antes e após contatos que 
envolvam mucosas, sangue ou outros fluidos corpóreos, secreções ou excreções. 

4. A lavagem das mãos deve ser realizada tantas vezes quanto necessária, durante 
a assistência a um único paciente, sempre que envolver contato com diversos sítios 
corporais, entre cada uma das atividades. 

4.1. A lavagem e anti-sepsia cirúrgica das mãos é realizada sempre antes dos 
procedimentos cirúrgicos. 

5. A decisão para a lavagem das mãos com uso de anti-séptico deve considerar o 
tipo de contato, o grau de contaminação, as condições do paciente e o procedimento 
a ser realizado. 

5.1. A lavagem das mãos com anti-séptico é recomendada em: 

•realização de procedimentos invasivos; 

•prestação de cuidados a pacientes críticos; 

•contato direto com finda e/ou dispositivos invasivos, tais como cateteres e drenos.
6. Devem ser empregadas medidas e recursos com o objetivo de incorporar a prática 
da lavagem das mãos em todos os níveis da assistência hospitalar. 

6.1. A distribuição e a localização de unidades ou pias para lavagem das mãos, de 
forma a atender à necessidade nas diversas áreas hospitalares, além da presença 
dos produtos, é fundamental para a obrigatoriedade da prática. 

CAPÍTULO I 
ORGANIZAÇÃO 
POLÍTICO 
ADMINISTRATIVA

CAPÍTULO II 
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
1. CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL – DA SAÚDE – 
Art. 196 – 200

2. SISTEMA ÚNICO DE 
SAÚDE – NORMAS 
GERAIS

3. PROGRAMAS - SAÚDE 
DA FAMÍLIA e AGENTES 
COMUNITÁRIOS DE 
SAÚDE
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10.2. Controle de Infecções Hospitalares

Programa de Controle de Infecção Hospitalar 

ANEXO V 

Recomendações Gerais 

1. A utilização dos anti-sépticos, desinfetantes e esterilizantes seguirá as 
determinações da Portaria no 15, de 23 de agosto de 1988, da Secretaria de 
Vigilância Sanitária (SVS), do Ministério da Saúde e o Processamento de Artigos e 
Superfícies em Estabelecimentos de Saúde/ MS, 2a edição, 1994, ou outras que as 
complementem ou substituam. 

1.1. Não são recomendadas, para a finalidade de anti-sepsia, as formulações 
contendo mercuriais orgânicos, acetona, quaternário de amônio, líquido de Dakin, 
éter e clorofórmio. 

2. As normas de limpeza, desinfecção e esterilização são aquelas definidas pela 
publicação do Ministério da Saúde, Processamento de Artigos e Superfícies em 
Estabelecimentos de Saúde, 2a edição, 1994 - princípios ativos liberados conforme 
os definidos pela Portaria no 15, SVS, de 23 de agosto de 1988, ou outras que a 
complementem ou substituam. 

3. As normas de procedimentos na àrea de microbiologia são aquém definidas pela 
publicação do Ministério da Saúde - Manual de Procedimentos Básicos em 
Microbiologia Clínica para o Controle de Infecção Hospitalar, 1a edição, 1991, ou 
outras que as complementem, ou substituam. 

4. As normas para lavanderia são aquelas definidas pela publicação do Ministério da 
Saúde - Manual de Lavanderia Hospitalar, 1a edição, 1986, ou outras que as 
complementem, ou substituam. 

5. A Farmácia Hospitalar seguirá as orientações contidas na publicação do Ministério 
da Saúde - Guia Básico para a Farmácia Hospitalar, 1a edição, 1994, ou outras que 
as complementem, ou substituam. 

(Pub. DOU em 13/05/98) 
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CAPÍTULO II 
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SAÚDE
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FEDERAL – DA 
SAÚDE – Art. 196 
– 200

2. SISTEMA 
ÚNICO DE SAÚDE 
– NORMAS 
GERAIS

3. PROGRAMAS - 
SAÚDE DA 
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DE SAÚDE

4. COMISSÕES E 
ATIVIDADES 
ESPECÍFICAS - 
DST / AIDS

5. CONDUTAS 
TERAPÊUTICAS, 
PREVENÇÃO, E 
DISTRIBUIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS

6. HOSPITAIS 
CREDENCIADOS 
para o tratamento e 
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pacientes com 
AIDS

7. HOSPITAIS- DIA 
para o tratamento e 
internação de 
pacientes com 
AIDS

CAPÍTULO II 

10.3. PROCEDIMENTOS PARA TESTAGEM SOROLÓGICA (HIV) 

PORTARIA No 488, DE 17 DE JUNHO DE 1998 

A Secretária de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, no uso de suas atribuições, e 
considerando: 

a possibilidade da ocorrência de resultados falsopositivos ou falsonegativos nos testes 
utilizados para a detecção de anticorpos antiHIV, em indivíduos com idade acima de 2 anos; 

a necessidade de padronizar, nos serviços de saúde, o conjunto de procedimentos 
seqüenciados, com vistas em maximizar o grau de confiabilidade dos resultados desses testes; 

a necessidade de orientar e sistematizar ações de controle sanitário, nesse campo, resolve: 

Art. 1o - Para a detecção de anticorpos antiHIV serão adotados, obrigatoriamente, os 
procedimentos seqüenciados estabelecidos no Anexo I, de acordo com a natureza das 
situações nele explicitadas. 

Art. 2o - As unidades hemoterápicas, públicas e privadas, que realizam atividades de 
hematologia, ficam obrigadas a cumprir as etapas do conjunto de Procedimentos 
Seqüenciados na conformidade do estabelecido no Anexo I. 

Parágrafo único. Para a triagem sorológica de bolsas de sangue as unidades de que trata o 
caput deste artigo (hemocentros, bancos de sangue, serviços de hemoterapia e assemelhados) 
ficam obrigadas a cumprir a Etapa I, do conjunto de Procedimentos Seqüenciados 
estabelecidos no Anexo I, desta Portaria. 

Art. 3o - Os laboratórios de análises clínicas, públicos e privados, ficam obrigados a cumprir as 
etapas do conjunto de Procedimentos Seqüenciados na conformidade do estabelecido no 
Anexo I. 

Art. 4o - Deverão constar dos laudos laboratoriais de diagnóstico sorológico da infecção pelo 
HIV: 

4.1. As metodologias e antígenos virais utilizados em cada ensaio, conforme estabelecido no 
Anexo I. 

4.2. A informação: O Diagnóstico Sorológico da infecção pelo HIV somente poderá ser 
confirmado após a análise de no mínimo 02 (duas) amostras de sangue coletadas em 
momentos diferentes. 

Art. 5o - Incumbe ao laboratório que emitiu o primeiro laudo, realizar a análise da segunda 
amostra para o teste confirmatório. 

Parágrafo único. No caso de recusa, por parte da pessoa a que se refere o primeiro laudo, em 
permitir a coleta da segunda amostra, deverá ela firmar Termo de Responsabilidade indicando 
os motivos da recusa. 
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Art. 6o - Esta Portaria entrará em vigor 30 (trinta) dias após a data de sua publicação para 
adequação dos laboratórios e unidades hemoterápicas aos novos procedimentos. 

MARTA NOBREGA MATINEZ 

(Pub. DOU em 7/1/97) 

ANEXO I 

PROCEDIMENTOS SEQÜENCIADOS PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS 

ANTIHIV EM INDIVÍDUOS COM IDADE ACIMA DE 2 ANOS 

A fim de maximizar o grau de confiabilidade na emissão de laudos, com vistas em detecção de 
anticorpos antiHIV, é exigido o cumprimento rigoroso dos procedimentos abaixo seqüenciados, 
agrupados em três etapas: 

Etapa I - Triagem Sorológica 

Etapa II- Confirmação Sorológica pelo teste de Imunofluorescência Indireta para HIVI (IFI/HIV 
1) 

Etapa III -Confirmação Sorológica pelo teste de Western Blot para HIV1 (WB/HIVI) 

Etapa I Triagem Sorológica 

Os laboratórios e Unidades Hemoterápicas, públicos e privados, deverão adotar, 
obrigatoriamente, a realização combinada de dois testes distintos nesta primeira etapa da 
testagem de qualquer amostra de soro ou plasma. Estes dois testes devem ter princípios 
metodológicos e/ou antígenos distintos (lisado viral, antígenos recombinantes ou peptídeos 
sintéticos). Pelo menos, um dos testes deve ser capaz de detectar anticorpos antiHIV1 e anti-
HIV2. Independentemente da técnica, dos métodos e dos custos, todos os conjuntos de 
diagnóstico ( kits) devem estar registrados no Ministério da Saúde.
A) Os dois testes (1 e 2 conforme fluxograma constante do Anexo II), são realizados 
simultaneamente.
B) As amostras reagentes aos testes 1 e 2 devem ser submetidas, em seguida, a teste 
confirmatório (IFI ou WB), de acordo com as etapas II ou III. 

C) As amostras com resultados discordantes ou indeterminados aos testes 1 e 2, devem ser 
retestadas, em duplicata, com os mesmos conjuntos diagnósticos. 

D)Após a retestagem em duplicata: 

As amostras reagentes e as amostras com resultados discordantes ou indeterminados devem 
ser 

As amostras nãoreagentes, quando não reagentes nos dois testes após a repetição, verão seu 
resultado definido como "Amostra Negativa para HIV" 

E) As amostras com resultados nãoreagentes aos testes 1 e 2 terão seu resultado definido 
como "Amostra Negativa para HIV". 

As etapas subseqüentes, II e III destinamse â confirmação do diagnóstico sorológico. 

Etapa II Confirmação Sorológica por Teste de 

Imunofluorescência Indireta (IFI) para HIV 1 

Os laboratórios e Unidades Hemoterápicas, públicos, deverão adotar, prioritariamente, como 
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teste confirmatório, o de Imunofluorescência Indireta, que lhes é fornecido pelo Governo. 

Os laboratórios que não dispuserem desse teste deverão realizar a etapa III do fluxograma. 

A) As amostras reagentes ao teste de IFI terão seu resultado definido como "Amostra Positiva 
para HIV1". É obrigatória a coleta de uma nova amostra e a repetição da etapa I acima para 
confirmação da positividade da primeira amostra. 

B) As amostras com resultados indeterminados ou negativos ao teste de IFI deverão ser 
submetidas ao teste de Western Blot (etapa III). 

Etapa III Confirmação Sorológica 

pelo Teste de Western Blot (WB) 

Para interpretação do teste de Western Blot, deverão ser observados os seguintes critérios: 

• Amostra não- reagente = ausência de bandas. 

• Amostra reagente = presença de, no mínimo, 2 (duas) bandas dentre as: gp 160/120; gp 41; 
p24. 

• Amostra indeterminada = qualquer outro padrão de bandas diferentes dos descritos 
anteriormente.
A) As amostras reagentes no teste de WB terão seu resultado definido como "Amostra Positiva 
para HIV-1". É obrigatória a coleta de uma nova amostra e a repetição da etapa I, para 
confirmação da positividade da primeira amostra. 

B) As amostras indeterminadas terão seu resultado definido como "Amostra Indeterminada 
para HIV1" e deverão ser submetidas à investigação de anticorpos antiHIV2. Recomenda-se, 
ainda, a coleta de nova amostra, após 30 dias, e a repetição dos procedimentos seqüenciados. 
Essa repetição tem o propósito de verificar a possível ocorrência de soroconversão recente. 

C) As amostras negativas ao teste de WB terão seu resultado definido como "Amostra Negativa 
para HIV1" e deverão ser submetidas à investigação de anticorpos antiHIV2. Recomenda-se 
ainda, a coleta de nova amostra, após 30 dias e a repetição dos Procedimentos seqüenciados. 
Essa repetição tem o propósito de verificar a possível ocorrência de soroconversão recente. 

Observações: 

É obrigatória a coleta de uma segunda amostra e a repetição da etapa I, acima, para 
confirmação da positividade da primeira amostra. Caso os resultados da testagem dessa 
segunda amostra, deverão ser cumpridas todas as etapas dos procedimentos seqüenciados. 

Sempre que a primeira amostra for positiva ao teste de IFI ou ao teste de WB, e a segunda 
amostra for negativa aos testes de triagem, é preciso considerar a possibilidade de ter havido 
ou uma troca ou contaminação de amostras.
Devido à transferência passiva dos anticorpos antiHIV através da placenta, a detecção de 
anticorpos em crianças menores de dois anos, não caracteriza infecção pelo HIV, sendo 
necessária a realização de outros testes complementares para a confirmação do diagnóstico. 

FLUXOGRAMA PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS ANTI-HIV 

EM INDIVÍDUOS COM IDADE ACIMA DE 2 ANOS 
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2. SISTEMA 
ÚNICO DE SAÚDE 
– NORMAS 
GERAIS

3. PROGRAMAS - 
SAÚDE DA 
FAMÍLIA e 
AGENTES 
COMUNITÁRIOS 
DE SAÚDE
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SAÚDE 
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SAÚDE 
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3. TRABALHO 

CAPÍTULO V 
ESPIRITO SANTO
1. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

2. EDUCAÇÃO 

3. INFORMAÇÃO 

4. TRABALHO 

CAPÍTULO VI
GOIÁS
1. ORGANIZAÇÃO 

CAPÍTULO II 

BAHIA 

1. ORGANIZAÇÃO

Salvador 

LEI No 4.848, DE 13 DE JANEIRO DE 1994 

Institui o Dia Municipal dos Cancerosos e Aidéticos. 

A PREFEITA MUNICIPAL DO SALVADOR, capital do Estado da Bahia, faço saber 
que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o - Fica criado o Dia Municipal dos Cancerosos e Aidéticos, no Município de 
Salvador. 

Parágrafo único. O evento será anualmente realizado no dia 08 de abril. 

Art. 2o - Fica a Câmara Municipal de Salvador, com o apoio do "Executivo Municipal", 
responsável pela realização de uma campanha que marcará a passagem da data. 

Parágrafo único. A Campanha referida no caput deste artigo terá como finalidade 
assistir, de forma genérica, aos Cancerosos e Aidéticos, por meio do recolhimento de 
doações junto à Comunidade, a serem encaminhadas, eqüitativamente, ao Hospital 
Aristides Maltez e Entidades - devidamente reconhecidas como idôneas - que 
cuidem de doentes portadores do vírus da aids. 

Art. 3o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4o - Revogam-se as disposições em contrário. 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DO SALVADOR, em 13 de janeiro de 1994. 

LÍDICE DA MATA E SOUZA 

Prefeita 

FERNANDO ROTH SCHMIDT 

Secretário Municipal de Governo 

(Pub. D. Mun. em 14/1/94) 

Salvador 

LEI No 5.169, DE 17 DE JUNHO DE 1996 
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CAPÍTULO VII
MARANHÃO
1. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE

CAPÍTULO VIII 
MATO GROSSO
1. EDUCAÇÃO 

CAPÍTULO IX
MATO GROSSO
DO SUL, 908
1. ORGANIZAÇÃO 

2. VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 

3. VIGILÂNCIA 
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1. ORGANIZAÇÃO 
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CAPÍTULO XI
PARAÍBA
1. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

2. VIGILÂNCIA 

Considera de Utilidade Pública Municipal o GAPA - Grupo de Apoio à 
Prevenção à Aids da Bahia. 

A PREFEITA MUNICIPAL DO SALVADOR, capital do Estado da Bahia, faço saber 
que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o - Fica considerada de Utilidade Pública Municipal o GAPA - Grupo de Apoio à 
Prevenção à Aids da Bahia, com sede e foro nesta capital. 

Art. 2o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DO SALVADOR, em 17 de junho de 1996. 

LÍDICE DA MATA 

Prefeita 

FERNANDO ROTH SCHNIIDT 

Secretário Municipal de Governo 

EDSON DIAS MATTOS 

Secretário Municipal de Administração 

ANTONIO SILVA MAGALHÃES RIBEIRO 

Secretário Municipal da Fazenda 
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CAPÍTULO VI
GOIÁS
1. ORGANIZAÇÃO 

CAPÍTULO II

2. VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

PRESERVATIVOS 

LEI No 5.999, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1990 

Obriga os hotéis, motéis, "drive-in" e similares, a fixarem informes sobre a 
prevenção de doenças venéreas e a fornecerem preservativo masculino e dá 
outras providências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, faço saber que a Assembléia Legislativa 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o - Ficam obrigados os hotéis, motéis, drive-in e similares, a afixarem, em local 
visível aos usuários, folheto informativo sobre a prevenção contra a aids e doenças 
venéreas, bem como a fornecerem preservativo masculino. 

Art. 2o - A Secretaria da Saúde, no prazo de 60 (sessenta) dias editará normas 
estabelecendo a forma e conteúdo das informações e medidas determinadas no 
artigo anterior. 

Parágrafo único. Os estabelecimentos (hotéis, motéis etc.) que não cumprirem as 
normas emanadas da Secretaria da Saúde, terão o seu funcionamento suspenso, 
temporária ou permanentemente, a depender das infrações cometidas. 

Art. 3o - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

GABINETE DO GOVERNADOR, em 23 de novembro de 1990. 

NILO COELHO 

(Pub. DOE em 24 e 25/11/90) 

SANGUE 

LEI No 6.336, DE 31 DE OUTUBRO DE 1991 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da realização do teste para detecção de 
anticorpos anti-HIV em todos os estabelecimentos hemoterápicos e sobre a 
responsabilidade destes pela qualidade do sangue que fornecem. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, faço saber que a Assembléia Legislativa 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o - Será obrigatório, em todos os estabelecimentos hemoterápicos (Serviços de 
Hemoterapia, Bancos de Sangue e Serviços Industriais de Derivados de Sangue), a 
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realização do teste para detecção de anticorpos anti-HIV em cada uma das bolsas 
de sangue coletado. 

Art. 2o - Para a obtenção das licença inicial e revalidação da licença por parte da 
Secretaria da Saúde do Estado, os estabelecimentos hemoterápicos deverão, 
previamente, demonstrar sua capacitação de realizar o teste para detecção de 
anticorpos anti-HIV. 

Art. 3o - Será obrigatório a todos os estabelecimentos hemoterápicos que coletam e 
processam sangue e derivados (Serviços de Hemoterapia, Bancos de Sangue e 
outros) o envio oficial ao Departamento Geral de Higiene e Vigilância Sanitária e ao 
Departamento Geral de Epidemiologia e Controle de Doenças, confidencialmente e 
de forma codificada, os dados dos doadores positivos, assegurando sigilo sobre a 
identidade destes doadores. 

Parágrafo único. O prazo para a notificação dos casos será de 2 (dois) dias após a 
detecção dos mesmos. 

Art. 4o- Cabe à Secretaria da Saúde do Estado, por meio do Departamento Geral de 
Higiene e Fiscalização Sanitária, fiscalizar o cumprimento das normas estabelecidas 
nos artigos 1o, 2o e 3o desta Lei. 

Art. 5o - O descumprimento das exigências contidas nos artigos 1o, 2o e 3o desta Lei, 
acarretará: 

- multa de 1000 (mil) TR e fechamento do estabelecimento. 

§ 1o - O estabelecimento interditado só poderá reabrir mediante autorização da 
Secretaria Estadual da Saúde, após comprovada a existência de aparelhamento 
adequado ao cumprimento do art. 1o desta Lei. 

§ 2o - Em caso de reincidência o estabelecimento será fechado definitivamente. 

Art. 6o - O estabelecimento hemoterápico é responsável pela qualidade do sangue 
que fornece. Caso o sangue fornecido contenha o vírus da aids, o estabelecimento 
será fechado definitivamente e o hemoterapeuta responsável será processado por 
crime contra a saúde pública. 

Art. 7o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 11 de outubro de 1991. 

ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES 

Governador 

OTTO ROBERTO MENDONÇA DE ALENCAR 

Secretário da Saúde 

(Pub. DOE em 1/11/91) 

INFORMAÇÃO 

Salvador 

LEI No 5.149, DE 7 DE MAIO DE 1996 
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Dispõe sobre a obrigatoriedade da colocação de cartazes educativos de 
prevenção à aids e dá outras providências. 

A PREFEITA MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, faço 
saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o - Ficam os proprietários de Motéis e estabelecimentos afins, localizados na 
circunscrição do Município de Salvador, obrigados a afixar, nos respectivos 
apartamentos, cartazes educativos de prevenção à aids. 

Art. 2o - A inobservância do disposto no art. 1o, implicará em sanções previstas na 
legislação vigente. 

Art. 3o - Fica a Chefe do Poder Executivo autorizada a regulamentar a presente Lei 
no prazo de 60 (sessenta) dias, a partir de sua publicação. 

Art. 4o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5o - Revogam-se as disposições em contrário. 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DO SALVADOR, em 07 de maio de 1996. 

LÍDICE DA MATA 

Prefeita 

FERNANDO ROTH SCHMIDT 

Secretário Municipal de Governo 

EDUARDO LULZ ANDRADE MOTA 

Secretário Municipal de Saúde 

(Pub. D. Mun. em 8/5/96) 
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LEI No 6.458, DE 25 DE JANEIRO DE 1993 

Proíbe a recusa de alunos aidéticos nas escolas de 1o e 2o Graus e nos 
estabelecimentos de ensino superior. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, faço saber que a Assembléia Legislativa 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o - Os estabelecimentos de ensino do Estado da Bahia, de 1o e 2o Graus, bem 
como as unidades estaduais de ensino superior, não poderão recusar a matrícula ou 
impedir o comparecimento às aulas do aluno portador do vírus da aids. 

Art. 2o - O estabelecimento que infringir o disposto no artigo anterior terá sua licença 
suspensa até que a situação seja regularizada. 

Art. 3o - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias 
após sua publicação. 

Art. 4o - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 25 de janeiro de 1993. 

ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

Governador 

DIRLENE MATOS MENDONÇA 

(Pub. DOE de 26/01/93) 
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4. TRABALHO 

Salvador 

LEI No 5.057, DE 06 DE OUTUBRO DE 1995

Dispõe sobre punições às empresas que discriminarem empregados 
portadores do vírus HIV. 

A PREFEITA MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, faço 
saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o - Os Órgãos Públicos e Entidades da Administração Municipal direta e 
indireta, inclusive fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público Municipal e 
as empresas privadas com sede no Município de Salvador, que discriminarem entre 
os seus empregados, àqueles portadores do vírus HIV, ficarão sujeitos às punições 
previstas nesta Lei. 

Art. 2o- O teste HIV não poderá figurar como uma exigência para inscrição em 
concurso público, admissão ou permanência no emprego. 

Art. 3o - Os dirigentes dos órgãos públicos que infringirem a presente Lei serão 
afastados dos seus cargos. 

Art. 4o - A empresa privada que descumprir o disposto nesta Lei, ficará sujeita às 
seguintes penalidades, na ordem prevista: 

I - multa de 100 UFP; 

II - suspensão temporária das atividades; 

III - proibição de contratos com o município; 

IV - cassação do alvará de funcionamento. 

Art. 5o - O Poder Executivo Municipal regulamentará esta Lei, no prazo de 90 
(noventa) dias, contados a partir do dia de sua publicação, indicando o órgão 
municipal competente para receber a denúncia e tomar as providências adequadas à 
aplicação das penalidades previstas nos artigos 3o e 4o. 

Art. 6o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 7o- Revogam-se os disposições em contrário. 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DO SALVADOR, em 06 de outubro de 1995. 
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LÍDICE DA MATA 

Prefeita 

FERNANDO ROTH SCHMIDT 

Secretário Municipal de Governo 

CÉLIA REGINA MENEZES BANDEIRA 

Secretária Extraordinária de Acompanhamento de Ações Municipais 

UBALDO PORTO DANTAS 

Secretário Municipal de Administração 

ANTONIO SILVA MAGALHÃES RIBEIRO 

Secretário Municipal da Fazenda 

MARIA DE SALETE LACERDA ALMEIDA E SILVA 

Secretária Municipal de Educação 

EDUARDO LUIZ ANDRADE MOTA 

Secretário Municipal de Saúde 

MIGUEL KERTZMAN 

Secretário Municipal de Transportes Urbanos 

EWERTON SOUZA DE ALMEIDA 

Secretário Municipal de Terra e Habitação 

JOSÉ HAMILTON DA SILVA BASTOS 

Secretário Municipal de Infra-Estrutura Urbana 

VIRGÍLIO PACHECO DE ARAÚJO NETO 

Secretário Municipal de Serviços Públicos 

JOÃO LUIZ SILVA FERREIRA 

Secretário Municipal do Meio Ambiente 

LUIZ DA COSTA LEAL 

Secretário Municipal da Ação Socia1 

MARIA CARMELA TALENTO MOURA 

Secretária Municipal de Comunicação Social 

EDUARDO RAPPEL 
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LEI No 6.338, DE 06 DE NOVEMBRO DE 1991 

Dispõe sobre a realização de exames médicos e laboratoriais nos internos das 
instituições carcerárias do estado, objetivando detectar a existência de presos 
contaminados pela aids ou outras doenças infecto-contagiosas. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, faço saber que a Assembléia Legislativa 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o - A Administração Estadual, pela Secretaria da Justiça e Direitos Humanos, 
está obrigada a realizar, periodicamente, exames médicos e laboratoriais em todos 
os componentes da população carcerária do estado, a fim de constatar se estão eles 
contaminados pela aids ou outras doenças infecto-contagiosas que possam ser 
disseminadas pelo contato com os demais internos. 

§ 1o - Os internos que, por qualquer motivo, se negarem a fazer os exames previstos 
neste artigo, serão isolados dos demais pelo tempo necessário ao aparecimento dos 
sintomas de doenças infecto-contagiosas. Caso isto não se verifique no tempo 
previsto, serão reintegrados à comunidade carcerária. 

§ 2o - Ficando comprovada, por meio dos exames médicos e laboratoriais ou do 
período de isolamento, a contaminação de qualquer interno por doença infecto-
contagiosa, a Administração Estadual será obrigada a dar ao mesmo o tratamento 
médico necessário, isolando-o da comunidade. 

Art. 2o - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 06 de novembro de 1991. 

ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

Governador 

ANTONIO MARON AGLE 

Secretário da Justiça e Direitos Humanos 

OTTO ROBERTO MENDONÇA DE ALENCAR 

Secretário da Justiça 

(Pub. DOE em 7/11/91) 
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LEI No 11. 857, DE 14 DE OUTUBRO DE 1991 

.Dispõe sobre a obrigatoriedade de tratamento e internamento a portadores de 
aids e dá outras providências. 

O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, faço saber que a Assembléia Legislativa 
decretou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o - Os Hospitais públicos e conveniados com Sistema Único de Saúde - SUS, 
assim como, os hospitais particulares, ficam obrigados a atender portadores da 
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - AIDS. 

§ 1o - O atendimento a que se refere este artigo, destina-se a todos os portadores de 
aids, sem distinção de sexo, idade ou nacionalidade, que exijam assistência médico-
hospitalar ou ambulatorial, atendendo assim, a determinação constitucional. 

§ 2o - Os hospitais públicos conveniados e particulares que se recusarem a este 
atendimento, responderão civil e penalmente, na forma da Legislação em vigor. 

Art. 2o - A Comissão de Capacitação da Secretaria da Saúde será responsável pelo 
treinamento de pessoas que darão assistência médico-hospitalar para aidéticos; este 
treinamento será destinado a médicos, enfermeiros, e profissionais da área de saúde 
dos hospitais públicos, conveniados e particulares a que se refere o art. 1o desta Lei. 

Art. 3o - Aos hospitais públicos e conveniados que sejam considerados referências 
regionais, aplicam-se todos os dispositivos desta Lei. 

Art. 4o - Os hospitais São José, Albert Sabin, César Cals, de Maracanaú, Geral de 
Fortaleza e Hospitais das Clínicas da UFC, manterão em caráter permanente, leitos 
para pacientes aidéticos cujo número e especificações de instalações das 
enfermeiras e serviços de apoio necessários, serão estabelecidos e determinados 
pelo Conselho Estadual de Saúde, que terá o poder de decisão sempre que 
necessário e fará com que se atendam as necessidades da população em 
decorrência da demanda epidemiológica da enfermidade. 

Art. 5o - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 14 de 
outubro de 1991. 

CIRO FERREIRA GOMES 
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LÚCIO GONÇALO DE ALCÂNTARA 

(Pub. DOE em 18/10/91) 

DECRETO No 21.660, DE 22 DE NOVEMBRO DE 1991 

Regulamenta a Lei no 11.857, de 14 de outubro de 1991, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de tratamento e internamento a portadores de aids. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere 
o art. 88, item IV, da Constituição do Estado do Ceará, e tendo em vista a 
necessidade de expedir normas à fiel execução da Lei no 11.857, de 14 de outubro 
de 1991, decreta: 

Art. 1o - Os estabelecimentos ou serviços de saúde, hospitalares ou ambulatoriais da 
rede pública, ou particular conveniada, integrantes do sistema Único de Saúde - 
SUS, assim como também os hospitais particulares não conveniados, de acordo com 
o nível de suas competências, resolutividade e capacidade hospitalar, e dentro das 
condições de referência e contra-referência de pacientes, não poderão negar 
atendimento, e a internação, quando necessária, de pessoas portadoras do vírus da 
Síndrome de Imuno-deficiência Adquirida - SIDA ou AIDS, sem distinção de sexo, 
idade, nacionalidade, credo religioso ou quaisquer outros atributos, sob pena de 
responderem civil e penalmente pela recusa, na forma da legislação em vigor. 

Art. 2o - É dever legal e ético de toda a equipe de saúde, sejam médicos, 
enfermeiros, biólogos, dentistas, farmacêuticos-bioquímicos, terapeutas e outros, 
incluido-se seus auxiliares, pertencentes à área de saúde, bem como o diretor ou 
chefe de unidades, estabelecimentos ou serviços de saúde, o atendimento 
profissional a pessoas portadoras do vírus da aids, para proporcionar-lhes o direito 
de tratamento assegurado pela legislação em vigor. 

Art. 3o - O simples diagnóstico que evidencie a aids não justifica o isolamento ou 
confinamento dos aidéticos, que deverão ser atendidos e tratados de acordo com as 
normas universais de biosegurança emanadas da Organização Mundial de Saúde - 
OMS e do Ministério da Saúde, sendo proibida a discriminação desses pacientes e a 
alegativa da falta de condições específicas para lhes prestar a assistência prevista 
na Lei no 11.857, de 14 de outubro de 1991. 

Art. 4o - Os profissionais da área de saúde, principalmente o médico, que não 
disponham de condições e ambientes para a prestação de assistência e dos 
cuidados de que necessita um aidético, deverão apresentá-lo ou encaminhá-lo a 
médicos ou serviços de saúde que se achem equipados para a prestação dessa 
espécie de atendimento preliminar, ficando o paciente sob suas responsabilidades 
até que seja transferido definitivamente e com a máxima urgência, para outro 
profissional médico ou estabelecimento de saúde próprio e/ou de referência, sempre 
com a garantia da continuidade de assistência e tratamento. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo se aplica a todos os casos de 
impossibilidade de prestação de atendimento médico aos aidéticos, mencionados na 
Declaração da Associação Médica Mundial - AMM, aprovada no 40a Assembléia 
Médica Mundial, sob o no 17.b/1, na qual está prevista a responsabilidade 
profissional dos médicos no tratamento dos pacientes portadores de aids, cujo texto, 
por transcrição, passa a integrar este Decreto em anexo único. 

Art. 5o - O paciente portador do vírus da aids, bem como o médico que lhe presta 
assistência, têm liberdade de escolher os meios, recursos diagnósticos e 
terapêuticos próprios, contanto que sejam observados os níveis de competência e 
resolutividade do estabelecimento ou serviço de saúde escolhido para prestar o 
atendimento obrigatório, em cumprimento ao disposto na Lei no 11.857, de 14 de 

http://www.aids.gov.br/final/biblioteca/legislacao/vol3_6.htm (2 of 5) [15/04/03 12:39:55]



Capítulo III - Ceará

SANITÁRIA 

3. EDUCAÇÃO 

4. INFORMAÇÃO 

5. TRABALHO 

CAPÍTULO XII
PARANÁ
1. ORGANIZAÇÃO 

2. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

3. PARECERES DA 
CÂMARA TÉCNICA DE 
ÉTICA E CIDADANIA DE 
DST/AIDS 

CAPÍTULO XIII 
PIAUÍ 
1. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

CAPÍTULO XIV _ RIO DE 
JANEIRO, 993
1. ORGANIZAÇÃO 

2. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

3. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

4. EDUCAÇÃO 

5. PREVIDÊNCIA 

6. BENEFÍCIOS SOCIAIS 

7. NORMAS ÉTICAS DO 
CONSELHO REGIONAL 
DE MEDICINA DO RIO DE 
JANEIRO _ CREMERJ 

CAPITULO XV _ RIO 
GRANDE DO NORTE
1. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

2. BENEFÍCIOS FISCAIS 

outubro de 1991. 

Art. 6o - A Secretaria de Saúde do Estado do Ceará constituirá, por portaria, uma 
Comissão Especial de Capacitação, em caráter permanente, que se responsabilizará 
pelos treinamentos teóricos e práticos dos profissionais da área de saúde, mediante 
cursos de curta e média duração, bem como pela promoção de seminários e 
simpósios, visando a capacitá-los para a prestação de assistência especializada às 
pessoas portadoras do vírus da aids nas unidades, estabelecimentos ou serviços de 
saúde, públicos ou privados. 

Parágrafo único. O Hospital São José de Doenças Transmissíveis Agudas será a 
unidade de referência estadual, para a realização dos treinamentos referidos neste 
artigo, os quais, a critério da Comissão, também poderão ser realizados em outros 
nosocômios. 
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LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL 

Art. 207 - Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras 
atribuições estabelecidas em Lei: 

XIV - Garantir a assistência integral ao portador de qualquer doença infecto-
contagiosa, inclusive ao portador do vírus da Síndrome da Imunodeficiência 
Adquirida - SIDA, assegurada a internação dos doentes no serviço mantidos direta 
ou indiretamente pelo Sistema Único de Saúde e vedada qualquer forma de 
discriminação por parte de instituições públicas ou privadas. 

1. ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

PORTARIA No 02, DE 23 DE FEVEREIRO DE 1990 

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo artigo 32 do Regime Aprovado pelo Decreto no 2.976, de 12 
de agosto de 1975 e considerando: 

O aumento crescente do número de casos de aids no Distrito Federal; 

A sobrecarga de atendimento nos serviços de referência para aids do Distrito 
Federal; 

A necessidade de priorização de atendimento, acompanhamento e orientação dos 
pacientes com DST / aids para o controle dessas doenças; 

A elevada transcendência e gravidade do problema; 

A necessidade de manter uma estrutura adequada ao desenvolvimento de atividades 
nos diversos níveis de prevenção das DST / aids, resolve: 

Destinar 02 (dois) leitos em cada hospital regional da Fundação Hospitalar do Distrito 
Federal e no Hospital São Vicente de Paulo para internação de pacientes com aids; 

Destinar mais 06 (seis) leitos do Hospital de Base do Distrito Federal, além dos 04 
(quatro) já existentes, para internação de pacientes com aids; 

Determinar que os Centros de Saúde de Referência em DST: CSB 11, CSB 09, CSS 
02, CSB 02, CSB 04, CSP 01, CSP 04, CSC 03, CSG 05, CSBz 01, além do CSB 08, 
acompanhem também os pacientes assintomáticos HIV positivos; 

Determinar ao Departamento de Recursos Humanos da Fundação Hospitalar do 
Distrito Federal a priorização de lotação de profissionais de saúde nos referidos 
Centros de Saúde para viabilizar a determinação acima; 
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Lotar no mínimo 01 (um) psicólogo em cada regional de saúde e Hospital de Base do 
Distrito Federal para atendimento dos pacientes com aids e HIV positivo; 

Determinar ao Centro de Desenvolvimento de Recursos Humanos para a saúde - 
CEDRHUS, com apoio da Coordenação do Programa de Controle de DST / aids, 
Instituto de Saúde do Distrito Federal/ Hemocentro, Hospital de Base do Distrito 
Federal e Centro de Saúde de Brasília no 08, a promoção obrigatória, em nível de 
central, de no mínimo 02 (dois) treinamentos anuais em aids para as categorias 
profissionais de nível superior e para as de nível médio; 

Determinar às regionais de saúde o repasse obrigatório, por no mínimo 02(dois) 
treinamento anuais em aids, dos treinamentos de nível central para os servidores da 
Regionais; 

Manter em cada Regional de Saúde no mínimo 01 (um) médico treinado no Centro 
Nacional de Referência para a aids com ônus para a Fundação Hospitalar do Distrito 
Federal; 

Criar a Equipe Regional de Supervisão do Programa de Controle de DST / aids, 
subordinada a Assessoria de Ações Básicas da região, composta no mínimo por 01 
(um) médico, 01 (um) enfermeiro e 01 (um) profissional de nível superior de 
laboratório, com liberação cada um de no mínimo 08 (oito) horas semanais, para 
exercer as seguintes funções, de acordo com as recomendações técnico-normativas 
da Coordenação do Programa de Controle de DST / aids do Distrito Federal: 

a) Avaliar as necessidades de treinamento e reciclagem da regional, indicando os 
profissionais a serem treinado s com a aprovação da direção, 

b) Elaborar cronograma de treinamentos regionais e executá-lo, 

c) Desenvolver atividades educativas em nível regional, 

d) Supervisionar as unidades que desenvolvem o Programa de Controle DST / aids, 
orientando do ponto de vista técnico-normativo do Programa, os profissionais que 
executam as atividades de nível local, 

e) Propor a implantação de serviços na área de DST / aids de acordo com a 
realidade epidemiológica e a disponibilidade de recursos regionais, 

f) Realizar vigilância epidemiológica de DST / aids em nível regional, 

g) Realizar o planejamento anual das atividades do Programa de Controle de DST / 
aids a nível regional, inclusive com previsão de medicamentos, material de consumo, 
equipamentos, recursos humanos e possíveis adequações de área física; 

Adequar, para execução de suas atividades, a Coordenação do Programa de 
Controle de DST / Aids do Distrito Federal que deverá contar no mínimo com: 

a) 01 (um) profissional de nível superior: Coordenador, 

b) 01 (um) médico sanitarista: responsável pelas atividades de vigilância 
epidemiológica de DST / aids em nível central, 

c) 01 (um) médico: responsável pelas atividades de  assistência médica em DST / 
aids em nível central, 

d) 01 (um) enfermeiro: responsável pelas atividades de enfermagem em DST / aids 
em nível central, 

e) 01 (um) psicólogo: responsável pelas atividades de Saúde Mental em DST / aids 
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em nível central, 

f) 01 (um) profissional de nível superior: responsável pelas atividades de Educação 
em Saúde em DST / aids em nível central, 

g) 01 (um) médico sanitarista: responsável pelas atividades de vigilância 
epidemiológica de sífilis congênita, 

h) 01 (um) profissional de nível superior: responsável pelas atividades especiais de 
abordagem e educação em grupos com o comportamento de maior risco, 

i) 02 (dois) agentes administrativos: responsáveis pelas atividades da Secretaria de 
Coordenação; 

Determinar ao Instituto de Saúde do Distrito Federal-ISDF a realização das 
atividades de supervisão, avaliação e controle em laboratório, na área de DST / aids, 
de acordo com as diretrizes da Coordenação do Programa de Controle de DST / aids 
do Distrito Federal ; 

Criar uma Comissão especial no âmbito da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, 
diretamente subordinada ao Secretário de Saúde para acompanhar e avaliar a 
implantação e implementação das presentes resoluções e, caso necessário, propor 
possíveis adequações, com a seguinte composição: 

01 representante da Coordenação do Programa de Controle de DST / aids do Distrito 
Federal; 

01 representante do Hospital de Base do Distrito Federal. 

01 representante do Centro de Saúde de Brasília no 08. 

01 representante da UNB. 

01 representante da área de assistência médica. 

01 representante da área de enfermagem 

01 representante da área de psicologia.
01 representante da área de serviço social. 

01 representante de entidade civil ligada a prevenção e assistência a aids. 

01 representante da área de laboratório. 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

Brasília, 23 de fevereiro de 1990. 

MILTON MENEZES DA COSTA NETO 

Secretário 

(Pub. DO em 06/03/90) 

LEI No 765, DE 15 DE SETEMBRO DE 1994 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de tratamento e internamento a portadores do 
vírus da aids, autoriza a criação da Casa de Apoio e dá outras providências. 
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O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, faço saber que a câmara legislativa do 
distrito federal decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o - Os hospitais integrantes do Sistema Único de Saúde no Distrito Federal 
ficam obrigados a atender portadores da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - 
AIDS. 

§ 1o - (V E T A D O). 

§ 2o - O atendimento a que se refere este artigo, destina-se a todos os portadores do 
vírus da aids, sem distinção de sexo, idade ou nacionalidade, que necessitem 
assistência médico-hospitalar ou ambulatorial. 

§ 3o - (V E T A D O). 

Art. 2o - Os hospitais abrangidos por esta Lei deverão reservar número mínimo de 
leitos para atendimento e tratamento de pacientes portadores do vírus da aids. 

Parágrafo único. O número mínimo de leitos, em cada hospital, será fixado pela 
Secretaria de Saúde, de acordo com as condições técnicas de cada unidade 
hospitalar, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da publicação desta Lei. 

Art. 3o - A Secretaria de Saúde do Distrito Federal deverá elaborar programas de 
treinamento destinados ao preparo profissional de médicos, enfermeiros e outros 
profissionais de saúde que devam dar assistência para aidéticos. 

Art. 4o - Fica o Governo do Distrito Federal autorizado a criar a Casa de Apoio para 
receber pessoas desamparadas, em regime de albergue, portadoras do vírus da aids 
e que não possuam lar. 

§ 1o - A Casa de Apoio prevista neste artigo deverá possuir a capacidade mínima 
inicial de atendimento a 20 (vinte) pacientes, com ambulatório capaz de prestar 
primeiros socorros e um gabinete odontológico. 

Art. 5o - Os recursos necessários ao cumprimento desta Lei correrão à conta das 
dotações orçamentárias da secretaria de Saúde do Distrito Federal, a partir do 
exercício de 1993. 

Art. 6o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 7o - Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 15 de setembro de 1994, 106o da República e 35ode Brasília. 

JOAQUIM DOMINGOS RORIZ 
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LEI No 147, DE 25 DE ABRIL DE 1991 

Dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino sobre as drogas, entorpecentes e 
psicotrópicos e sobre a aids ou sida em nível de 1o e 2o graus de ensino e nos 
cursos de formação de professores. 

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, faço saber que a Câmara Legislativa 
do Distrito Federal decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o - Nos estabelecimentos de ensino de 1o e 2o graus oficiais e particulares do 
Distrito Federal, fica obrigatório o ensino sobre as drogas que provocam 
dependência _ entorpecentes e psicotrópicos, bebidas alcoólicas, cigarros _ e sobre 
a aids ou SIDA _ Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. 

Parágrafo único. O ensino a que se refere o caput deste artigo deverá ser ministrado 
junto à disciplina de Ciências Físicas e Biológicas, Programas de saúde, no nível de 
1o grau (5a a 8a série e junto à disciplina de Ciências Biológicas (Biologia), no nível 
de 2o grau, fazendo parte do conteúdo pro-gramático da disciplina. 

Art. 2o - Nos cursos de formação de professores serão incluídos junto à disciplina de 
Ciências (em cada nível com sua respectiva denominação) os ensinamentos 
científicos sobre os produtos entorpecentes e psicotrópicos, a prevenção do seu uso 
inadequado, bem como as ações preventivas da aids ou sida. 

Art. 3o - Dentro de 90 dias da publicação desta Lei, os estabelecimentos de ensino 
nas redes oficial e particular passarão a ministrar obrigatoriamente, os conteúdos 
explicados neste diploma legal. 

Parágrafo único. O Departamento de Inspeção de Ensino da Secretaria de Educação 
fiscalizará o cumprimento desta Lei. 

Art. 4o - O Corpo de Psicólogos e Pedagogos, especialmente os Orientadores 
Pedagógicos. tanto nas Escolas Públicas do Distrito Federal, como nas particulares 
deverão ser treinados e aparelhados para que possam atender e orientar os 
estudantes de 1o e 2o graus. 

Art. 5o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 6o - Revogam-se as disposições em contrário. 

Distrito Federal, 25 de abril de 1991, 102o da República e 32o de Brasília 

JOAQUIM DOMINGOS RORIZ 

(Pub. DO em 26/04/91) 
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PORTARIA No 007/93-SES, DE 27 DE MAIO DE 1993 

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições 
e, considerando que: 

Os artigos 13 e 14 da Lei no 8.112/90 exigem tão somente a apresentação de um 
atestado de aptidão física e mental, para posse em cargo público; 

A sorologia positiva para o vírus da Imunodeficiência Adquirida (HIV) em si, não 
acarreta prejuízo da capacidade laborativa de seu portador; 

Os convívios social e profissional com portadores do vírus não configuram situações 
de riscos; 

As medidas para o controle da infecção são a correta informação e os procedimentos 
preventivos pertinentes; 

A solidariedade e o combate à discriminação são a fórmula de que a sociedade 
dispõe para minimizar o sofrimento dos portadores do HIV e das pessoas com aids; 

O manejo dos casos de aids deve ser conduzido segundo os preceitos da ética e do 
sigilo; 

As pesquisas relativas ao HIV vêm apresentando surpreendentes resultados, em 
curto espaço de tempo, no sentido de melhorar a qualidade de vida dos indivíduos 
infectados e doentes, e, finalmente, considerando ainda que, 

Medida de natureza semelhante foi instituída, em nível federal pelos Ministros da 
Saúde e do Trabalho e da Administração, pela da Portaria no 869 de 11 de agosto de 
1992, publicada no DOU de 12/08/1992, resolve: 

Art. 1o - Proibir, no âmbito do Governo do Distrito Federal, até ulterior deliberação, a 
exigência de teste para a detecção do vírus da Imunodeficiência Adquirida (HIV) nos 
exames rotineiros pré-admissionais e periódicos de saúde, exceto quando houver 
indicação técnica. 

Parágrafo único. O Departamento de Saúde Pública da Secretaria de Saúde tem o 
prazo de 60 dias para, por meio de Instrução Normativa, especificar as indicações 
técnicas. 

Art. 2o - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3o - Ficam revogadas as disposições em contrário. 
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LEI No 4.205, DE 17 DE MAIO DE 1995 

Torna obrigatória a informação sobre a prevenção da aids em Hotéis, Motéis e 
similares e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA, capital do Estado do 
Espírito Santo, faz saber que a Câmara Municipal decretou e eu promulgo nos 
termos do § 7o do art. 83 da Lei Orgânica do Município de Vitória a seguinte Lei: 

Art. 1o - Torna-se obrigatória, em toda a rede de hotéis, motéis, pensões e similares 
da Cidade de Vitória, a colocação de material informativo e educativo sobre a 
prevenção da aids.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Saúde editará, de acordo com suas 
disponibilidades orçamentárias, um folheto explicativo que será fixado em local 
visível dentro de cada quarto. 

Art. 2o - Os estabelecimentos nomeados no caput do art. 1o deverão oferecer, 
gratuitamente, à disposição dos hóspedes preservativos masculinos que obedecerão 
às especificações fixadas pela Secretaria Municipal de Saúde. 

Parágrafo único. Os preservativos estarão à disposição dos hóspedes, e em lugar 
visível, em cada quarto do estabelecimento. 

Art. 3o - Os infratores ficam sujeitos à aplicação de multas e demais penalidades 
previstas em Lei. 

Art. 4o - O Executivo Municipal regulamentará a presente Lei no prazo de sessenta 
dias, a contar da data de sua publicação. 

Art. 5o - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas às 
disposições em contrário. 

PALÁCIO ATTÍLIO VIVACQUA, em 17 de maio de 1995. 

ALEXANDRE BUATZ NETO 

Presidente 
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MEDIDAS HIGIÊNICAS 

LEI No 4.416, DE 11 DE JULHO DE 1990 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, faço saber que a 
Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o - São obrigatórias a limpeza e a esterilização, após uso, dos utensílios que 
entram em contato com partes do corpo dos clientes, utilizados em cabeleireiros, 
barbearias, institutos de beleza e outros estabelecimentos congêneres. 

§ 1o - A esterilização prevista neste artigo efetuar-se-á por intermédio de aparelhos 
apropriados, estufas ou autoclaves, a uma temperatura superior a 60oC (sessenta 
graus centígrados) por 30 (trinta) minutos, ou por intermédio de produtos químicos, 
germicidas devidamente licenciados pelo Ministério da Saúde as dosagens e tempos 
recomendados, ou ainda, por outros métodos que comprovadamente extinguem o 
vírus da Síndrome de Imuno-Deficiência Adquirida (SIDA/ AIDS), e outros 
microorganismos patogênicos que não ofereçam riscos à saúde humana. 

§ 2o - É vedado a utilização de aparelhos com emissão raio gama ou de ultravioleta. 

Art. 2o - As toalhas e demais panos utilizados nos estabelecimentos de que trata a 
presente Lei e que entrarem em contato com a pele dos clientes deverão ser lavados 
e esterilizados, após uso individual. 

Art. 3o - É obrigatório, em todos os estabelecimentos a existência de pia com água 
corrente para higienização das mãos, colocados à disposição do usuário sabão ou 
similar, toalheiro automático ou toalhas de mão esterilizadas, de uso individual. 

Art. 4o - O pessoal que trabalha nos estabelecimentos de que trata esta Lei deverá 
apresentar-se uniformizados, (jaleco ou guarda-pó) e assento, com observância das 
regras de higiene contra a disseminação de doenças. 

Parágrafo único. Serão imediatamente afastados de suas atividades quaisquer 
pessoas que apresentem doenças infecto-contagiosa grave sendo, que possíveis 
ferimentos principalmente nas mãos, deverão estar sempre devidamente protegidos. 

Art. 5o - Os proprietários ou responsáveis pelos estabelecimentos de que trata o art. 
1o poderão recusar o atendimento de pessoas portadoras de lesões de pele ou do 
couro cabeludo. 

Art. 6o - A Secretaria da Saúde se encarregará da fiscalização e a conseqüente 
aplicabilidade das penalidades pela não observância ao disposto na presente Lei. 

Art. 7o - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 8o - Revogam-se as disposições em contrário. 

Ordeno, portanto, a todas as autoridades que a cumpram e a façam cumprir como 
nela se contém. 

O Secretário de Estado da Justiça faça publicá-la imprimir e correr. 

PALÁCIO ANCHIETA, em Vitória, 11 de julho de 1990. 
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LEI No 4.086, DE 10 DE OUTUBRO DE 1994 

Obriga as escolas públicas do município a expor em lugares de fácil 
visibilidade os malefícios causados pelas drogas, bebidas, fumo e doenças 
infecciosas sexualmente transmissíveis. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA, capital do Estado do Espírito Santo, faço 
saber que a Câmara Municipal decretou e ou sancionou a seguinte Lei: 

Art. 1o - Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer a obrigatoriedade das 
escolas públicas da rede municipal de ensino em expor em lugares de fácil 
visibilidade, os malefícios causados palas drogas, bebidas alcoólicas, fumo e 
doenças infecciosas sexualmente transmissíveis. 

Art. 2o - Todo o material a ser produzido sobre drogas e DST/aids deverá 
obrigatoriamente ser apreciado e aprovado pelos centros especializados em 
toxicomania e DST/aids (Centro de Prevenção e tratamento de Toxicômanos e 
Centro de Referência de DST/aids). 

Art. 3o - Após aprovado pelos centros especializados deverá ainda, todo o material 
produzido, ser submetido à avaliação do COMEN (Conselho Municipal de 
Entorpecentes). 

Art. 4o - O Poder Executivo providenciará, pela Secretaria Municipal de Educação, a 
regulamentação da presente Lei. 

Art. 5o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA , Capital do Estado do Espírito Santo, em 
10 de outubro de 1994. 

PAULO CÉSAR HARTUNG GOMES 

Prefeitura Municipal 

(Pub. na Gazeta S.A de 11/10/94) 
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LEI No 4.191, DE 19 DE ABRIL DE 1995 

Estabelece a obrigatoriedade da divulgação dos direitos do paciente de AIDS - 
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA, capital do Estado do Espírito Santo, faço 
saber que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o - Ficam as empresas, instituições públicas e privadas e associações civis, 
legalmente estabelecidas no município, obrigadas à prestação de serviços de 
atenção à saúde e a informarem os direitos dos pacientes de AIDS - Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida a todos os usuários de seus serviços. 

Parágrafo único. O cumprimento do que dispõe este artigo poderá se dar das 
seguintes formas: 

I - Por meio da exposição dos direitos dos pacientes em lugar visível, no "hall" das 
empresas, instituições públicas e particulares e de associações civis prestadoras de 
serviços de saúde; 

II - Por meio de publicações entregues ao paciente, diretamente ou por pessoa 
responsável, no ato da consulta ou atendimento; 

III - Por meio de informação verbal a ser prestada pelos profissionais de saúde ou de 
pessoa especializada na atividade de informar sobre os direitos do paciente; 

IV - Por meio de publicidade educativa, veiculada pelo poder público municipal, nos 
meios televisivos, radiofônicos e impressos jornalísticos. 

Art. 2o - A fiscalização do cumprimento do que dispõe esta Lei é de responsabilidade 
da Secretaria Municipal de Saúde, diretamente ou pelo Conselho Municipal de 
Saúde. 

Art. 3o - O não cumprimento do disposto nesta Lei é passível de multa, como 
infração, sem prejuízo das demais cominações legais. 

Art. 4o - O Poder Executivo Municipal regulamentará esta Lei no prazo de 90 
(noventa) dias, contados da data de sua publicação. 

Art. 5o - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

PALÁCIO MUNICIPAL JERÔNIMO MONTEIRO, em 19 de abril de 1995.
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4. TRABALHO 

LEI No 4.038, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1987 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, faço saber que a 
Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o - Fica incluída dentre as doenças especificadas no art. 1171 da lei no 3.200, 
de 30 de janeiro de 1978 e no art. 118 da Lei no 3.400, de 14 de janeiro de 1981, a 
Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (SIDA ou AIDS). 

Art. 2o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário. 

Ordeno, portanto, a todas as autoridades que a cumpram e a façam cumprir como 
nela se contém. 

O Secretário de Estado da Justiça faça publicá-la, imprimir e correr. 

PALÁCIO ANCHIETA, em Vitória, 23 de dezembro de 1987. 

MAX FREITAS MAURO 

Governador do Estado 

SANDRO CHAMON DO CARMO 

Secretário de Estado da Justiça 

JOSÉ EUGÊNIO VIEIRA 

Secretário de Estado da Administração e dos Recursos Humanos 

(Pub. DOE de 29/12/87) 

1 Os artigos mencionados referem-se à aposentadoria e ao auxílio-doença 

Vitória 

LEI No 4.101, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1994 

Estabelece punições para entidades públicas ou privadas que discriminem 
portadores do vírus da aids. 
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O PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA, capital do Estado do Espírito Santo, faço 
saber que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o - As empresas públicas ou privadas que discriminarem entre os seus 
empregados, aqueles portadores do vírus HIV, estarão sujeitas a punições previstas 
na presente Lei. 

Parágrafo único. O teste HIV não poderá ser exigido para inscrição em concurso 
público, admissão ou permanência no emprego. 

Art. 2o - O descumprimento da presente Lei sujeitará a empresa infratora as 
seguintes penalidades na ordem prevista: 

I - Advertência; 

II - Multa de 500 UFMVD; 

III - Suspensão temporária das atividades; 

IV - Proibição de contratos com o município; 

V - Cassação do alvará de funcionamento. 

Art. 3o - O Poder Executivo regulamentará essa lei no prazo de noventa dias, 
contados de sua publicação, indicando o órgão municipal competente para receber a 
denúncia e tomar providências adequadas à aplicação das penalidades previstas no 
artigo 2o. 

Art. 4o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA, Capital do Estado do Espírito Santo, em 30 
de novembro de 1994. 

ANTONIO SMITH 

Vereador 

(Pub. Gazeta S.A. de 02/12/94) 
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LEI No 7.126, DE 15 DE OUTUBRO DE 1992 

Declara de utilidade pública a entidade que especifica. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o - Fica declarada de utilidade pública, com todos os direitos e vantagens 
asseguradas em lei, O Grupo pela Vida de Goiânia, Grupo pela Valorização, 
Integração e Dignidade do Doente de Aids, associação civil, sem fins lucrativos, 
regularmente constituída, com sede e foro nesta capital. 

Art. 2o - Esta lei entrará em vigor quarenta e cinco (45) dias após sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA, aos 15 dias do mês de outubro de 1992. 

NION ALBERNAZ 

Prefeito de Goiânia 

SERVITO DE MENEZES FILHO
JAIRO DA CUNHA BASTOS 

PAULO TADEU BITTENCOURT 

VIOLETA MIGUEL GANAN DE QUEIROZ 

OLINDINA OLÍVIA CORREA MONTEIRO 

CAIRO ALBERTO DE FREITAS 

JOSÉ GUILHERME SCHWAN 

WALDOMIRO DALL'AGNOL 

ARTUR REZENDE FILLHO 

ÁLVARO ALVES JÚNIOR 

VALDININO JOSÉ DE OLIVEIRA 
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2. VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

Goiânia 

LEI No 7.156, DE 08 DE DEZEMBRO DE 1992 

Dispõe sobre o fornecimento de preservativos por hotéis, motéis e 
estabelecimentos similares e dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA aprova e eu promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1o - Os proprietários de hotéis, motéis e estabelecimentos similares, localizados 
no Município de Goiás ficam obrigados a fornecer a seus usuários, gratuitamente, 
preservativos destinados ao controle das doenças sexualmente transmissíveis. 

Parágrafo único. Os preservativos e o material informativo sobre a aids e DST 
deverão ser colocados à disposição dos usuários nos apartamentos em locais que 
sejam facilmente visualizados. 

Art. 2o - O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o infrator a uma multa no 
valor de 30 (trinta) Unidades de Valor Fiscal de Goiânia - UVFG. 

Parágrafo único. No caso de reincidência, o estabelecimento poderá ser interditado 
por lesão à saúde pública, e ainda ter cassação de sua licença para localização e 
funcionamento. 

Art. 3o - O Poder Executivo Municipal fará o convênio com órgãos ou entidades que 
atuam na área de preservação às doenças sexualmente transmissíveis para junto à 
Secretaria de Saúde e de Educação, elaborar material informativo que ficará à 
disposição da população. 

Art. 4o - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais necessários 
para garantir o cumprimento desta Lei. 

Art. 5o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, aos 08 dias 
do mês de dezembro de 1992. 

PEDRO BATISTA 

Presidente 
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3. EDUCAÇÃO 

Goiânia 

LEI No 7.110, DE 10 DE SETEMBRO DE 1992 

Dispõe sobre o direito à matrícula em escola municipal para a criança 
portadora do vírus da aids. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o - Toda criança portadora do vírus da aids tem assegurada a sua matrícula 
dentro da rede municipal de ensino de Goiânia. 

Art. 2o - A não ser em circunstâncias que ponham em risco a saúde da criança 
portadora do vírus da aids ou de terceiros, é proibida qualquer atitude discriminatória 
à criança portadora do vírus da aids. 

Parágrafo único. O risco de saúde deve ser comprovado por uma junta médica 
habilitada. 

Art. 3o - O diretor, professor ou servidor da Escola Municipal de Goiânia que 
discriminar o aluno portador do vírus da aids, será afastado de suas funções e 
responderá inquérito administrativo que pode resultar, inclusive, na demissão do 
autor do ato discriminatório. 

Parágrafo único. O aluno da escola pública municipal de Goiânia que discriminar o 
colega portador vírus da aids fica sujeito a suspensão das atividades acadêmicas por 
três dias. A reincidência pode acarretar na expulsão do aluno. 

Art. 4o - As punições do artigo anterior serão decididas pelo Secretário da Educação 
em, no máximo cinco dias úteis, após a denúncia da discriminação. 

Parágrafo único. A notícia da discriminação pode ser feita por qualquer cidadão por 
documento por escrito, medida administrativa ou pela imprensa. 

Art. 5o - A direção da escola onde estiver matriculada uma criança portadora do vírus 
da aids não terá o direito de tornar público o nome dessa criança, exceto com o 
consentimento dos pais. 

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA, aos dias do mês de setembro de 1992. 

NION ALBERNAZ 

Prefeito de Goiânia 
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Goiânia 

DECRETO MUNICIPAL, DE 11 DE MAIO DE 1992 

ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA 

TÍTULO VI 

Da Seguridade Social do Servidor 

CAPÍTULO I 

Disposições Gerais 

CAPÍTULO II 

Dos Benefícios 

SEÇÃO I 

Da Aposentadoria 

Art. 205 - O servidor será aposentado: 

I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de 
acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, 
especificada em lei, e proporcionais nos demais casos. 

§ 1o - Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis a que se refere o 
inciso I deste artigo: tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira 
posterior ao ingresso no serviço público do município, hanseníase, cardiopatia grave, 
doença de Parkinson, paralisia irreverssível e incapacitante, espondilite ancilosante, 
nefopatia grave, estágios base na medicina especializada. 

(Pub. DO de 11/05/92) 
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5. PROTEÇÃO CONTRA ATOS DISCRIMINATÓRIOS 

LEI No 12.595, DE 26 DE JANEIRO DE 1995 

Dispõe sobre o combate à discriminação aos portadores do vírus HIV e dá 
outras providências. 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1o - É vedada a discriminação dos portadores do vírus HIV em instituições, 
repartições, órgãos e empresas públicas ou privadas no Estado de Goiás. 

Art. 2o - Para efeito desta Lei, consideram-se discriminação aos portadores do vírus 
HIV as seguintes ações e atitudes: 

I - impedir o ingresso ou a permanência em local público ou estabelecimento público 
ou privado; 

II - recusar o atendimento, seja em empresa, instituição ou serviço público ou 
privado; 

III - obstaculizar ou impedir o exercício por parte do portador do vírus HIV de 
qualquer direitos civis ou humanos; 

IV - impedir o ingresso ou a permanência em emprego, cargo ou função em 
empresa, instituição ou serviço público ou privado; 

V - impedir ou obstaculizar o acesso à educação, moradia, emprego ou quaisquer 
outros direitos sociais; 

VI - divulgar, por quaisquer meios, notícias, informações, boatos, etc., que degradem 
a imagem social do portador do vírus HIV, de sua família ou de grupo étnico ou 
social a que pertença. 

Art. 3o- Às instituições ou empresas públicas ou privadas, bem como a condomínios 
e associações de qualquer natureza, é vedado exigir teste para a detecção do vírus 
HIV de qualquer pessoa. 

Art. 4o - Ao portador do vírus HIV é garantido o exercício dos direitos ao trabalho, ao 
estudo, ao lazer, bem como o usufruto de todos os outros direitos sociais, sendo 
vedada sua demissão, suspensão, afastamento ou impedimento do exercício do 
direito de qualquer natureza, tendo por base o fato de ser portador do referente vírus. 
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Art. 5o - (VETADO). 

Art. 6o - (VETADO). 

Art. 7o - Para o efeito desta Lei, equipara-se ao portador do vírus HIV o soro-
reagente positivo. 

Art. 8o - Caberá ao Ministério Público fiscalizar o cumprimento integral desta Lei, 
encaminhando as ações dela decorrentes. 

Art. 9o - (VETADO). 

Art. 10 - (VETADO). 

Art. 11 - O Poder Executivo terá prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação 
desta lei para sua regulamentação. 

Art. 12 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 13 - Revogadas as disposições em contrário. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, 25 de janeiro de 
1995, 107o da República. 

LUIZ ALBERTO MAGUITO VILELA 

CARLOS HASSEL MENDES DA SILVA 

(Pub. DOE em 01/02/95) 

Goiânia 

LEI No 7.299, DE 28 DE ABRIL DE 1994 

Dispõe sobre a discriminação dos portadores do vírus HIV e dá outras 
providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o - É vedada a discriminação dos portadores do vírus HIV em empresas 
públicas ou privadas ou por pres-tadores de serviços no Município de Goiânia. 

Art. 2o - Para efeito desta Lei consideram-se discriminações aos portadores do vírus 
HIV as seguintes atitudes, entre outras: 

I - impedir-lhe o ingresso ou a permanência em local público ou estabelecimento; 

II - exigir-lhe atitude injustificada em decorrência do mal que porta; 

III - recusar-lhe o atendimento, seja em empresa ou prestador de serviço; 

Art. 3o - Fica vedada a exigência do teste clínico para a detecção do vírus HIV por 
qualquer pessoa, em todas as hipóteses. 

Art. 4o - Aquele que infringir o disposto nesta Lei ficará sujeito a multa que poderá 
variar de 50 a 300 UVFG, a ser cobrada de acordo com a capacidade contributiva e 
a gravidade da infração. 
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§ 1o. A pena prevista no caput deste artigo ficará sujeita ao acréscimo de 1/3 caso a 
notícia da discriminação venha a público ou se o teste for exigido para habilitação em 
emprego. 

§ 2o. Em caso de reincidência o infrator perderá o direito de funcionar no Município 
de Goiânia. 

§ 3o. O estabelecimento de saúde que se recusar a prestar atendimento de 
emergência ao portador do vírus HIV ficará sujeito ao pagamento do quíntuplo da 
pena máxima prevista no caput deste artigo, sem prejuízo do disposto no § 2o. 

Art. 5o - Para efeito desta Lei equipara-se ao portador do vírus HIV o sororeagente 
positivo. 

Art. 6o - O Poder Executivo deverá regulamentar a presente Lei em trinta (30) dias, 
contadas a partir de sua publicação. 

Art. 7o- Esta Lei entrará em vigor quarenta e cinco (45) dias após sua publicação. 

Art. 8o - Ficam revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA, aos 28 dias do mês de abril de 1994. 

DARCI ACCORSO 

Prefeito de Goiânia 

VALDIR BARBOSA 

Secretário do Governo Municipal 

AURÉLIO AUGUSTO PUGLIESE 

CAIRO ANTONIO VIEIRA PEIXOTO 

DÉO COSTA RAMOS 

FÁBIO TOKARSKI 

JOAQUIM YOMAZ JAYME 

JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA DEBREY 

JUSCELINO KUBITSCHECK GOMES DA SILVA 

LUIZ ALBERTO GOMES DE OLIVEIRA 

MINDÉ BADAUY DE MENEZES 

OSMAR PIRES MARTINS JÚNIOR 

(Pub. DOE em 9/5/94) 
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LEI No 6.696, DE 15 DE JULHO DE 1996 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de tratamento e internação a portadores de 
aids e dá outras providências. 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO MARANHÃO, faço saber a todos os seus 
habitantes que a Assembléia Legislativa do Estado decretou e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1o- Os hospitais integrantes do Sistema Único de Saúde - SUS, públicos, 
conveniados e contratados, assim como os hospitais particulares, ficam obrigados a 
atender portadores da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - AIDS/SIDA, em 
casos ambulatoriais e internações hospitalares efetivas. 

§ 1o - Deverá se feito, obrigatoriamente, por todos hospitais de que trata o caput 
deste artigo, o atendimento de emergência ou de urgência aos portadores de SIDA / 
aids, sem qualquer distinção. 

§ 2o - Os hospitais que se recusarem a dar atendimento na forma desta Lei, 
responderão civil, penal e administrativamente, de acordo com a legislação em vigor. 

§ 3o - Após o atendimento de que trata o caput deste artigo e seu § 1o, o paciente 
poderá ser transferido par o Hospital de Referência Regional ou Estadual mais 
próximo, que manterá em caráter permanente leitos reservados para os portadores 
de aids. 

Art. 2o - Os Hospitais de Referência Regional ou Estadual deverão ter condições 
adequadas, inclusive pessoal habilitado, no prazo improrrogável de 60 (sessenta) 
dias da vigência desta Lei, para prestarem assistência médico-hospitalar aos 
portadores da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - SIDA/AIDS. 

Parágrafo único. Os Hospitais de Referência Regional ou Estadual serão 
obrigatoriamente cadastrados no Sistema de Procedimentos de Alta Complexidade - 
SIPAC. 

Art. 3o - A Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão, por intermédio da 
Coordenação de Prevenção e Controle das DST / Aids, será responsável pelo 
treinamento dos profissionais da área de saúde dos hospitais a que se refere esta 
Lei. 

Art. 4o - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 60 (sessenta) 
dias de sua vigência, cominando penalidades ao descumprimento de suas 
disposições, variando de multas pecuniárias a cassação de licença de 
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funcionamento, suspensão das atividades, até rescisão de contratos e convênios. 

Art. 5o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 6o - Revogam-se as disposições em contrário. 

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e a execução da 
presente Lei pertencerem que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como 
nela se contém. O Excelentíssimo Senhor Secretário do Estado de Governo a faça 
publicar, imprimir e correr. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, 

em São Luís, 15 de julho de 1996, 175o da Independência e 108o da República. 

ROSEANA SARNEY 
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Campo Grande 

LEI No 3.118, DE 03 DE JANEIRO DE 1995 

Institui treinamento de prevenção contra a aids para professores e alunos das 
escolas noturnas municipais e cria um programa permanente de divulgação 
sobre a doença nos postos de saúde e de atendimento médico. 

Faço saber, que a Câmara Municipal de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do 
Sul, aprova e eu, ANTONIO BRAGA, seu Presidente, promulgo nos termos do artigo 
43 § 3o da Lei Orgânica de Campo Grande - MS, combinado com o artigo 30, inciso 
I, alínea "q", e artigo 138 § 1o do Regimento Interno, a seguinte lei: 

Art. 1o- Fica instituído, no currículo das séries matutinas, vespertinas e noturnas do 
1o grau, das Escolas Municipais, cinco aulas por semestre letivo, para cada turma, 
sobre orientação para a prevenção da aids.

Art. 2o - As aulas terão a duração mínima de 40 (quarenta) minutos e serão 
distribuídas mediante a programação anual entre as disciplinas de ciências, estudos 
sociais, comunicação e expressão. 

Art. 3o - A Prefeitura de Campo Grande, pela Secretaria Municipal de Saúde, e 
também por convênio com a Secretaria Estadual de Saúde, fornecerá treinamento 
sobre a prevenção da aids a todos os professores da Rede Municipal de Ensino e 
educadores e técnicos dos projetos de atendimento dirigidos às crianças e 
adolescentes, em especial aos meninos de rua, no prazo máximo de 12 meses. 

Art. 4o - A Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com a Secretaria Municipal da 
Criança, e também por convênio com a Secretaria Estadual de Saúde, desenvolverá 
um programa permanente específico para adolescentes e mulheres de orientação 
para a prevenção da aids nos Postos de Saúde e de Atendimento Médico. 

Art. 5o - O Programa de Orientação para a Prevenção da aids será desenvolvido pela 
publicação e divulgação pública de material e realização de pelo menos uma 
campanha anual dirigida aos adolescentes e mulheres com utilização dos meios de 
comunicação de massa. 

Art. 6o - Fica obrigatório nos Postos de Saúde e de Atendimento Médico, a fixação 
de material de orientação para a prevenção da aids e todas as informações para a 
realização do teste HIV, bem como, os endereços dos locais especializados no 
atendimento dos portadores de aids. 

Art. 7o - A Secretaria Municipal de Saúde, também, incluirá no programa permanente 
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o desenvolvimento de orientação para os meninos e meninas de rua atendidos pelos 
projetos municipais ou concentrados em atividades no centro da cidade.

Art. 8o- Compete ao conselho Municipal de Saúde a responsabilidade pela 
fiscalização do cumprimento desta Lei.

Art. 9o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário. 

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE, 03 de janeiro de 1995. 

ANTONIO BRAGA 

Presidente 

(Pub. DOE de 05/01/95) 
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RESOLUÇÃO SES/MS No 041, de 22 de setembro de 1992 

Constitui Comissão Técnica de Doenças Sexualmente Transmissíveis no 
âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, 
resolve: 

Art. 1o - Constituir a Comissão Técnica de Doenças Sexualmente Transmissíveis/MS 
com a finalidade precípua de promover estudos, definir estratégias de ação e 
normatizar o diagnóstico e o tratamento das Doenças Sexualmente Transmissíveis 
no Estado de Mato Grosso do Sul. 

Art. 2o- A referida comissão será composta pelo Secretário de Estado de Saúde que 
a presidirá, e pelos seguintes membros: 

1. ANA NILCE SILVEIRA MAIA VILELA, Diretora do Departamento de Programas de 
Saúde/SS/MS. 

2. Dra ESTERINA CORSINI, Médica ginecologista do Serviço de DST do Centro de 
Saúde Especial de Campo Grande. 

3. CLARICE PINTO MACHADO, Enfermeira do Núcleo de DST/ Aids/SES/MS 

4. Dr. GUNTER HANS FILHO, Médico dermatologista. 

5. Dr. JOÃO BOSCO WANDERLEI, Médico ginecologista. 

6. Dr. JOAQUIM MIGUEL VINHAS, Médico urologista. 

7. Dr. JORGE JOÃO CHACHA, Médico dermatologista. 

8. Dr. LUIZ ALEXANDRE B. FARAGEDA CUNHA, Médico clínico geral e 
Coordenador Municipal de aids de Dourados. 

9. Dr. MANUEL FERNANDO QUEIROZ DOS SANTOS JÚNIOR, Médico 
dermatologista e professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São 
Paulo. 

10. MARIA APARECIDA ESPÍNDOLA, Psicóloga e Coordenadora do Núcleo de 
DST/Aids/SES/MS. 
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11. Dra RITA DE CÁSSIA BUDIB LOURENÇO, Médica endocrinologista.
12. Dra TÂNIA ARINA, Médica ginecologista da Secretaria Municipal de Saúde de 
Aquidauana. 

Art. 3o - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Campo Grande, 22 de novembro de 1992. 

MARCUS VINÍCIUS DO NASCIMENTO 

Secretário de Estado de Saúde 

(Pub. DOE 28/09/92) 

RESOLUÇÃO SES/MS No 129, de 12 de junho de 1995 

Altera a composição da Comissão Estadual de Controle da Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida, em Mato Grosso do Sul. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, 
resolve: 

Art. 1o - Alterar a composição da Comissão Estadual de Controle da Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida (AIDS) de Mato Grosso do Sul, com a finalidade de 
promover estudos, definir e coordenar as ações assistenciais necessárias à 
prevenção e tratamento da aids. 

Art. 2o - A referida comissão será composta pelo Secretário de Estado de Saúde que 
a presidirá, e pelos seguintes membros: 

1. ANA NILCE SILVEIRA MAIA VILELA, Diretora do Departamento de Programas de 
Saúde/SS/MS. 

2. SUELI APARECIDA CORREA ANTONIALLI, Diretora do Laboratório Central de 
Saúde/SES/MS . 

3. PAULO STUFI, Diretor do Hemosul/SES/MS. 

4. NORMA SUELI MENDONÇA DE OLIVEIRA, Chefe da Divisão de Educação em 
Saúde/SES/MS. 

5. MARIA APARECIDA ESPÍNDOLA, Chefe do Núcleo de Doenças Sexualmente 
Transmissíveis/Aids/SES/MS. 

6. CLARICE PINTO MACHADO, Chefe da Unidade de Vigilância Epidemiológica do 
Núcleo/DST/Aids/SES/MS. 

7. VERA LÚCIA PIRES DE OLIVEIRA, Técnica de Apoio Pedagógico da Secretaria 
de Estado de Educação/MS. 

8. JOSÉ RICARDO PAULA L. NUNES DA CUNHA, Presidente do Conselho 
Estadual de Entorpecentes/MS 

9. JOSÉ IVAN ALBUQUERQUE AGUIAR, Médico Infectologista do Hospital 
Universitário da Fundação Universitária Federal/MS. 

10. PEDRO BENÍCIO FERREIRA LOPES, Presidente do Grupo de Apoio e 
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Solidariedade Sul Mato-grossense. 

11. DORA INES CAFARENA, Psicóloga representante da Secretaria de Estado de 
Justiça e Trabalho/MS. 

12. LUCILENE STELATO STEVANELI FREITAS, Chefe do Serviço de Epidemiologia 
da Secretaria Nacional de Higiene e Saúde Pública de Campo Grande/MS. 

13. MAYSA FATIMA BROWN, Representante do Conselho Estadual dos Direitos da 
Mulher/MS. 

Art. 3o - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Campo Grande, 12 de junho de 1995. 

NELSON BARBOSA TAVARES 

Secretário de Estado de Saúde 

(Pub. DOE de 16/06/95) 
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RESOLUÇÃO SES/MS No 042, DE 21 DE SETEMBRO DE 1992 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da notificação das Doenças Sexualmente 
Transmissíveis. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e 
tendo em vista o aumento da incidência das Doenças Sexualmente Transmissíveis 
no estado, bem como a repercussão deste agravo na Saúde Pública, resolve: 

Art. 1o - Tornar a Notificação Compulsória dentro da jurisdição estadual, via Boletim 
Semanal de Notificação de Doenças, as seguintes Doenças Sexualmente 
Transmissíveis: 

Aids, Cancro Mole, Condiloma Acuminado, Donovanose, Gonorréia, Gardenerelose, 
Tricomoniase, Candidiase, Outras Vaginites, Herpes Genital Recorrente, Herpes 
Genital Primo Infecção, Linfogranuloma Venéreo, Oftalmia Gonocócica, Sífilis 
Adquirida (Primária, Secundária e Latente), Sífilis Congênita, Uretrites Não 
Gonocócicas Masculinas, Ulceras Genitais de Origem Desconhecida. 

Art. 2o - A presente Resolução não excluía Notificação via Ficha de Notificação 
específica (aids, sífilis congênita e outras). 

Art. 3o - Esta publicação entrará em vigor na data de sua publicação. 

Campo Grande, 01 de setembro de 1992. 

MARCUS VICÍCIUS DO NASCIMENTO 

Secretário de Estado de Saúde 

(Pub. DOE de 28/09/92) 

2 O Estado do Mato Grosso do Sul foi o único a constituir comissão técnica 
específica Resolução SES no 41 de 22/09/92 com o objetivo de normatizar o 
diagnóstico e tratamento das doenças sexualmente transmissíveis. Remeto o leitor a 
Resolução SES no 042 de 21/09/92 que, juntamente com a constituição da referida 
comissão, tornou obrigatória a notificação compulsória no âmbito de seu estado, de 
várias doenças sexualmente transmissíveis, não obrigatórias pela norma federal. E 
por meio da Resolução no 043 de 21/09/92 expediu normas técnicas e 
recomendações terapêuticas para essas doenças. 
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3. VIGILÂNCIA SANITÁRIA E TRATAMENTO 

RESOLUÇÃO SES/MS No 043, DE 21 DE SETEMBRO DE 1992 

Dispõe sobre Norma Técnica de recomendação terapêutica para as Doenças 
Sexualmente Transmissíveis. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e se 
acordo com o Grupo Técnico de Doenças Sexualmente Transmissíveis, resolve: 

Art. 1o - Aprovar as Normas Técnicas de recomendação terapêutica das Doenças 
Sexualmente Transmissíveis (anexo)3, que desta fazem parte integrante. 

Art. 2o - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Campo Grande, 01 de setembro de 1992. 

MARCUS VINÍCIUS DO NASCIMENTO 

Secretário de Estado de Saúde

Republicação do anexo da RESOLUÇÃO SES/MS/No 043, de 21 de setembro de 
1992, que dispõe sobre Norma Técnica de recomendação terapêutica para as 
Doenças Sexualmente Transmissíveis, por ter sido inseridos alterações em seu 
conteúdo. 

ANEXO 

1 - SÍFILIS 

1.1 - Sífilis recente (primária, secundária e latente). Menos de 01 ano de evolução. 

Penicilina G. Denzatina - 1.200.000 UI - IM em cada glúteo. Repetindo a mesma 
dose após 1 semana. 

Dose total 4.800.000 UI. 

No caso de alergia a penicilina 

Eritnomicina (estearato) ou tetraciclina 500 mg. V.O de 6/6 h., durante 15 dias. Não 
esquecer de recomendar para ingerir a tetraciclina 30 minutos antes ou 2 horas após 
as refeições com água. Evitar o leite. 

3 O anexo da Resolução nº 43, de 21/09/92 foi republicado em 30/05/94, com nova 
redação. 
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1.2 - Sífilis Tardia (latente ou terciária), mais de 01 ano de evolução. 

Penicilina G. Benzatina - 1.200.000 UI - IM em cada glúteo uma vez por semana 
durante 4 semanas. 

Dose total 9.600.000 UI 

No caso de alergia a penicilina 

Eritnomicina (estearato) ou tetraciclina 500 mg. V.O de 6/6 horas, durante 30 dias. 

1.3 - Sífilis em gestante 

Penicilina G. Benzatina 1.200.000 UI - IM em cada glúteo uma vez por semana 
durante 4 semanas. 

Dose total 9.600.000 UI. Em qualquer fase da gestação. 

No caso de alergia a penicilina 

Eritromicina (estearato) 500 mg. V.O 6/6 durante 30 dias. 

São contra indicados na gestação, o estearato de eritnomicina e as tetraciclinas. 

1.4 - Sífilis Congênita Precoce 

Recém nascidos de mães não tratadas ou inadequadamente tratadas: 

a) Não havendo alteração clínica, radiológica liquónica ou sorológica, tratar com 
Penicilina G. Benzatina 50.000 UI por kg de peso em dose única IM: 

b) Havendo alteração clínica radiológica e/ou sorológica tratar, no mínimo, por 10 
dias com Penicilina G. Cristalina 100.000 UI por kg de peso por dia EV (em 2 frações 
para menores de 1 semana de vida ou em 3 frações para os maiores) ou com 
Penicilina G. Procaina 50.000 UI por kg de peso por dia IM por 10 dias. 

c) Havendo alteração liquónica optar pelo tratamento com Penicilina G. Cristalina por 
14 dias. 

Recém-nascidos sororreatores de mães adequadamente tratadas: 

a) Títulos de VDLR a partir de 4 vezes os da mãe e/ou havendo alterações clínico-
laboratoriais, tratar com Penicilina G. Procaina ou Cristalina; 

b) Títulos de VDLR menores que 4 vezes os da mãe, e não havendo nenhuma 
alteração clínica, tratar com Penicilina G. Benzatina. Havendo possibilidades, fazer 
controle mensal por 6 meses; se houver persistência ou aumento desses títulos 
tratar com Penicilina G. Procaina ou Cristalina. 

1.5 - Sífilis Congênita tardia 

Quando o diagnóstico é feito após os 2 anos de idade deve-se colher o LCR sempre 
que possível, e, havendo alterações, tratar com Penicilina G. Cristalina 100.000 UI 
por kg de peso por dia EV a cada 4 ou 6 horas, durante 14 dias de internação. Não 
havendo alterações tratar com Penicilina G. Procaina 50.000 UI por kg de peso, por 
dia, durante 10 dias. 

2 - GONORRÉIA 
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2.1 - Uretrite Gonocócica 

Penicilina G. Procaina 2.400.000 precedido de 1g de Probenecid 

Tiafenicol/granulado 2,5 g em dose única V.O 

2.2 - Oftalmia Gonocócica 

Penicilina Cristalina 50.000 UI/kg/dia, de 12/12 horas (até os 7 dias de vida) ou de 
8/8 horas (após 7 dias de vida), E.V, por 7 dias. 

Recomendações: 

Deve-se fazer profilaxia da conjuntivite gonocócica com o uso de nitrato de prata a 
1% em todos os RN, mesmo nos nascidos por cesárea; 

Recomenda-se nos casos de conjuntivite, instalação local de soro fisiológico de hora 
em hora; 

Não se recomenda a instilação local de penicilina; 

A utilização de colírio de tetraciclina 1% e Eritromicina a 0,5% também parece eficaz 
como atitude de profilaxia. 

Nos casos de resposta terapêutica não satisfatória, considerar a hipótese de 
infecção por clamidia simultaneamente. 

3 - URETRITE NÃO GONOCÓCICA 

Doxiciclina 100 mg V.O de 12/12 horas, durante 10 dias ou tetraciclina 500 mg V.o 
de 6/6 horas, durante 10 dias. 

Pacientes grávidas podem ser tratadas com Estearato de Eritromicina 500 mg V.O 
de 6/6 horas durante 10 dias. 

4 - CANCRO MOLE 

Sulfametoxazol/800 mg + Trimetoprin 160 mg V.O 12/12 horas, no mínimo 10 dias 
ou até a cura clínica, ou 

Tiafenicol 5,0 g V.O em dose única, ou 500 mg V.O de 8/8 horas por 5 dias; 

Eritromicina 500 mg V.O de 6/6 horas no mínimo 10 dias, ou 

Tetraciclina 500 mg V.O de 6/6 horas, no mínimo 10 dias. 

5 - LINFOGRANULOMA VENÉREO 

Tetraciclina 500 mg V.O de 6/6 horas, por no mínimo 14 dias, ou 

Sulfametoxazol 800 mg + Trimetoprin 160 mg V.O de 12/12 horas, por no mínimo 14 
dias. 

Observações: Aspiração da adenite com agulha de grosso calibre. 

6 - DONOVANOSE 

Tetraciclina 500 mg V.O de 6/6 horas durante 30 a 40 dias; 
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Doxiciclina 100 mg V.o de 12/12 horas, durante 14 dias; 

Estearato de Eritromicina 500 mg V.O de 6/6 horas até a cura clínica (deve ser a 
droga de escolha durante a gravidez) 

Sulfametoxazol/800 mg + Trimetoprin 160 mg V.O de 12/12 horas até a cura clínica; 

Tiafenicol granulado 2,5 em dose única, V.O no 1o dia de tratamento. A partir do 2o 
dia 500 mg V.O de 12/12 horas até a cura clínica. 

7 - GARDNERELOSE 

Metronidazol/500 mg V.O 8/8 horas durante 7 dias ou 2 g em dose única V.O; 

Ampicilina 500 mg V.O de 6/6 horas durante 7 dias (droga de escolha na gestação)
Observações: 

a) considerar a necessidade de tratar o parceiro; 

b) usar o tratamento local só nas recidivas, em adição ao tratamento sistêmico. 

Tratamento Local: Derivados de imidazólicos, óvulos ou creme vaginal, uma 
aplicação ao dia, durante 7 a 10 dias. 

8 - CANDIDÍASE 

Ketoconazole 400 mg V.O ao dia, durante 5 dias; 

Nistatina 25.000 UI/g óvulo ou creme vaginal, 1 aplicação ao dia, durante 15 dias. 

9 - TRICOMONÍASE 

Metronidazol 500 mg V.O de 12/12 horas, durante 7 dias ou 2g em dose única V.O 
(para casos de dificuldade na adesão ao tratamento). 

Tratamento Local: 

Acidificação do meio vaginal; 

aplicação de metronidazol creme ou óvulo vaginal, durante 10 dias. 

10 - HERPES GENITAL 

Não existe tratamento que proporcione a cura definitiva da Herpes Genital. 

Aciclovir 200 mg V.O de 4/4 horas durante 5 dias. 

Tópico: 

Infusão de chá de camomila, compressas com freqüência; 

água boricada a 3% compressas com freqüência. 

11 - CONDILOMA ACUMINADO 

Ácido Triclonoacético a 50%, usados nos tratamentos de pequenas lesões. O 
tratamento é repetido 2 a 3 vezes por semana. 
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Em diluições menores é utilizado como emoliente (pré-podofilina nos casos de 
condilomas queratinizadas); 

Podofilina a 25% em solução de Benjoin: aplicar sobre as lesões. Lavar as lesões de 
4 a 6 horas após a aplicação com água e sabão. O tratamento deverá ser feito no 
serviço de saúde, 1 a 2 vezes por semana, até o desaparecimento das lesões. 

Deve ser usado com cautela em lesões uretrais, vaginais, cervicais e orais. 

Durante a gestação seu uso é contra-indicado (neurotoxicidade, ação mutagênica). 

5 Fluoracil - usado para lesões vaginais, através de aplicador vaginal, ao deitar, 2 
vezes por semana, até o desaparecimento das lesões. Não deve ser usado na 
gravidez (extremamente cáustico). 

Observações: 

Em caso de dúvidas encaminhar ao serviço de referência 

Eletrocauterização ou criocauterização - para lesões de qualquer localização genital, 
resistente a outros tratamentos. 

Nos condilomas extensos, nos cervicais e nas gestantes poderá ser o tratamento de 
escolha. 

Errata: 

1.3 - Sífilis em gestantes 

São contra indicados na gestação o Estolato de Eritromicina e as Tetraciclinas. 

A norma federal sobre o assunto é a Portaria no 22 de 18/07/78, da Divisão 
Nacional de Dermatologia Sanitária. 
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LEI No 1.188, DE 11 DE JULHO DE 1991 

Dispõe sobre a obrigatoriedade do estudo sobre as drogas entorpecentes e 
psicotrópicos e sobre a aids ou sida e as doenças sexualmente transmissíveis, 
no nsino de 1o e 2o graus. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, faço saber que a 
Assembléia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o - Nos estabelecimentos de ensino de 1o e 2o graus do Sistema Estadual de 
Mato Grosso do Sul, fica obrigatório o estudo sobre drogas que provocam 
dependência no homem entorpecentes e psicotrópicos, bebidas alcoólicas, cigarros 
bem como sobre o estudo da aids ou sida e as doenças sexualmente transmissíveis. 

Parágrafo único. O estudo a que se refere o caput deste artigo deverá ser ministrado 
como conteúdo programático das disciplinas de Ciências Físicas, Biológicas e 
Programa de Saúde, no ensino de 1o grau - 1a a 8a série, e junto à disciplina de 
Biologia no ensino de 2o grau. 

Art. 2o - Nos cursos de formação de professores, a obrigatoriedade a que se refere 
esta Lei, estender-se-á aos ensinamentos científicos dos estudos. 

Art. 3o - O corpo técnico das Escolas Públicas do Estado de Mato Grosso do Sul e 
da Rede Particular de Ensino, deverá ser treinado e aparelhado para que possa 
atender e orientar os estudantes do ensino de 1o e 2o graus. 

Art. 4o - O Conselho Estadual de Educação, regulamentará a aplicação e fiscalização 
desta Lei, devendo a adaptação ser feita até o início do ano letivo de 1992. 

Art. 5o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Campo Grande, 11 de julho de 1991. 

PEDRO PEDROSSIAN 

Governador 

(Pub. DOE em 12/07/91) 

LEI No 1.770, DE 27 DE AGOSTO DE 1997 

Dispõe sobre a informação impressa na contra capa de livros didáticos 
comercializados no Estado de Mato Grosso do Sul a respeito da Síndrome da 
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Imunodeficiência Adquirida - AIDS e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO DO SUL, 
faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul decreta e 
ou promulgo, na forma do § 7o do artigo 70 da Constituição Estadual a seguinte Lei: 

Art. 1o - Todo e qualquer livro didático destinado à educação de sexta série do 
primeiro grau até a terceira série do segundo grau, comercializado no Estado de 
Mato Grosso do Sul, conterá, obrigatoriamente, em sua contra capa, informações a 
respeito da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - AIDS. 

Art. 2o - Estas informações, observadas as fases de ensino, serão fornecidas às 
editoras pela Secretaria de Estado de Saúde. 

Art. 3o - As informações referidas nos artigos anteriores deverão ocupar toda a 
contra capa, podendo, além do texto, trazer gravuras ou desenhos destinados às 
turmas de segundo grau. 

Art. 4o - As editoras que descumprirem os termos desta Lei estarão sujeitas à multa 
de cem mil UFERMS. 

Art. 5o -O Tesouro Estadual repassará, no prazo não superior a trinta dias do 
recebimento da multa, dois terços do valor arrecadado aos hospitais públicos ou 
conveniados que possuam leitos destinados ao tratamento de aidéticos. Tais 
hospitais beneficiados prestarão contas à Secretaria de Estado de Saúde 
periodicamente, ao critério desta. 

Parágrafo único. Um terço do que a Fazenda Estadual retiver terá a destinação 
prevista em Lei específica, de iniciativa do Poder Executivo e voltada para fins 
sociais. 

Art. 6o - A multa prevista no art. 4o desta Lei será duplicada em cada reincidência. 

Art. 7o - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias da Secretaria de Estado de Saúde. 

Art. 8o - Esta Lei entrará em vigor na data de sua promulgação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Campo Grande, 27 de agosto de 1997. 

Deputado LONDRES MACHADO 

Presidente 

(Pub. DOE de 4/9/97) 

http://www.aids.gov.br/final/biblioteca/legislacao/vol3_26.htm (2 of 5) [15/04/03 12:40:13]



4. Educação

SANITÁRIA 

3. EDUCAÇÃO 

4. INFORMAÇÃO 

5. TRABALHO 

CAPÍTULO XII
PARANÁ
1. ORGANIZAÇÃO 

2. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

3. PARECERES DA 
CÂMARA TÉCNICA DE 
ÉTICA E CIDADANIA DE 
DST/AIDS 

CAPÍTULO XIII 
PIAUÍ 
1. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

CAPÍTULO XIV _ RIO DE 
JANEIRO, 993
1. ORGANIZAÇÃO 

2. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

3. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

4. EDUCAÇÃO 

5. PREVIDÊNCIA 

6. BENEFÍCIOS SOCIAIS 

7. NORMAS ÉTICAS DO 
CONSELHO REGIONAL 
DE MEDICINA DO RIO DE 
JANEIRO _ CREMERJ 

CAPITULO XV _ RIO 
GRANDE DO NORTE
1. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

2. BENEFÍCIOS FISCAIS 

http://www.aids.gov.br/final/biblioteca/legislacao/vol3_26.htm (3 of 5) [15/04/03 12:40:13]



4. Educação

3.PROTEÇÃO CONTRA 
ATOS 
DISCRIMINATÓRIOS 

CAPÍTULO XVI
RIO GRANDE DO SUL
1. ORGANIZAÇÃO 

2. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

3. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

4. EDUCAÇÃO 

5. TRABALHO 

6. PROTEÇÃO CONTRA 
ATOS 
DISCRIMINATÓRIOS 

CAPÍTULO XVII
SANTA CATARINA
1. ORGANIZAÇÃO 

2. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

3. VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 

4. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

5. EDUCAÇÃO 

6. PREVIDÊNCIA 

CAPITULO XVIII
SÃO PAULO
1. ORGANIZAÇÃO 

2. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

3. VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 

4. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA E 
TRATAMENTO 

http://www.aids.gov.br/final/biblioteca/legislacao/vol3_26.htm (4 of 5) [15/04/03 12:40:13]



4. Educação

5. EDUCAÇÃO 

6. TRABALHO 

7. PROTEÇÃO CONTRA 
PRÁTICAS 
DISCRIMINATÓRIAS 

8. NORMAS ÉTICAS DO 
CONSELHO REGIONAL 
DE MEDICINA DE SÃO 
PAULO - CREMESP 

http://www.aids.gov.br/final/biblioteca/legislacao/vol3_26.htm (5 of 5) [15/04/03 12:40:13]



Capítuo X - Minas Gerais

CAPÍTULO I
AMAZONAS
MANAUS (AM)

CAPÍTULO II 
BAHIA
1. ORGANIZAÇÃO 

2. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

3. EDUCAÇÃO 

4. TRABALHO 

5. PENITENCIÁRIA 

CAPÍTULO III
CEARÁ
1. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

CAPÍTULO IV
DISTRITO FEDERAL
1. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

2. EDUCAÇÃO 

3. TRABALHO 

CAPÍTULO V 
ESPIRITO SANTO
1. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

2. EDUCAÇÃO 

3. INFORMAÇÃO 

4. TRABALHO 

CAPÍTULO VI
GOIÁS
1. ORGANIZAÇÃO 

CAPÍTULO X 

MINAS GERAIS 

1. ORGANIZAÇÃO 

Belo Horizonte 

LEI No 6.858, DE 02 DE MAIO DE 1995 

Institui a política municipal de prevenção da aids e das doenças sexualmente 
transmissíveis. 

O POVO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, por seus representantes, decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o - Fica instituída a política municipal de prevenção da aids e das doenças 
sexualmente transmissíveis. 

Art. 2o - A política municipal de prevenção da aids e das doenças sexualmente 
transmissíveis se constituirá de medidas pedagógicas e efetivas, nos termos desta 
Lei. 

Art. 3o - As medidas pedagógicas terão por objetivo divulgar a natureza da aids e 
doenças sexualmente trans-missíveis, para cada uma delas, suas conseqüências, 
formas de contágio e métodos de prevenção disponíveis. 

Art. 4o - As medidas pedagógicas serão realizadas por meio de campanha 
publicitária e de programas específicos a serem desenvolvidos no âmbito das 
escolas municipais e conveniadas com o município. 

Art. 5o - A campanha publicitária dar-se-á mediante realização de seminários, 
palestras e debates e de afixação de cartazes informativos. 

§ 1o - os seminários, palestras e debates serão realizados em estabelecimentos 
públicos ou privados, com especialistas no assunto. 

§ 2o - Os cartazes informativos serão afixados: 

I - em veículos de transporte coletivo, escolar e individual por táxi, em dimensões, 
formatos e dizeres compatíveis com cada um, fixados em decreto; 

II - nos estabelecimentos públicos municipais particularmente os de natureza 
educacional, saúde e lazer; 

III - nos estabelecimentos privados que quiserem aderir à campanha. 

§ 3o - Outros métodos de divulgação poderão ser adotados pelo Executivo, 
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respeitadas as regras de posturas pertinentes e de limpeza urbana. 

Art. 6o - As farmácias e drogarias, além dos estabelecimentos que comercializarem 
produtos por meio dos quais se possam adquirir quaisquer doenças previstas nesta 
Lei deverão adotar medidas de orientação, mediante afixação de cartazes ou oferta 
de material informativo. 

Parágrafo único. A regra deste artigo se estende a estabelecimentos públicos ou 
privados onde se pratiquem atos com os mesmos efeitos previstos no caput, como 
bancos de sangue, motéis, hotéis e similares. 

Art. 7o - Os programas específicos a serem desenvolvidos nas escolas municipais e 
conveniadas com o município serão destinados a todos os alunos matriculados. 

§ 1o - Os programas específicos a que se refere o caput terão o seguinte conteúdo, 
respeitadas as peculiaridades de cada série: 

I - sinais e sintomas de cada doença; 

II - agente causador respectivo; 

III - formas de transmissão de cada uma;
IV - medidas de prevenção; 

V - aspectos históricos, sociais, culturais e legais; 

VI - recursos assistenciais de prevenção e tratamento existentes. 

§ 2o - O conteúdo discriminado no parágrafo anterior será ministrado em quaisquer 
disciplinas que guardem relação com o tema, devendo ser estipulado por uma 
comissão multidisciplinar, com a participação de entidades da sociedade civil que 
atuem na prevenção e tratamento da aids e demais doenças sexualmente 
transmissíveis. 

Art. 8o - As medidas efetivas de prevenção e tratamento da aids e outras doenças 
sexualmente transmissíveis compreenderão ações do poder público e da sociedade 
civil, conjunta ou isoladamente. 

Art. 9o - A ação do poder público se dará por meio de tratamento físico e psicológico 
dos doentes. 

§ 1o - (VETADO) 

§ 2o - (VETADO) 

§ 3o - (VETADO) 

Art. 10 - Os motéis, hotéis e similares ficam obrigados a fornecer preservativos 
(camisinhas) a seus usuários. 

§ 1o - Os preservativos deverão estar à disposição nos quartos e apartamentos, sem 
que haja acréscimo à diária cobrada pelo estabelecimento. 

§ 2o - Nos quartos e apartamentos deverão ser afixados em local visível, avisos de 
que os preservativos estão à disposição. 

Art. 11 - Em caso de descumprimento das regras dos arts. 6o e 10, os 
estabelecimentos serão autuados, abrindo-se prazo de 5 (cinco) dias para eles 
regularizarem a situação. 
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Parágrafo único. Não cumprida a determinação da fiscalização no prazo marcado, 
será aplicada multa no valor equivalente a 25 (vinte e cinco) UFPBHs (Unidades 
Fiscais Padrão da Prefeitura de Belo Horizonte), que será sucessivamente acrescido, 
de igual montante, ao último valor aplicado em cada reincidência, respeitado prazo 
mínimo de 10 (dez) dias entre uma notificação e outra. 

Art. 12 - O programa previsto nesta Lei, no que se refere à ação pública, será 
implantado progressivamente, conforme haja recursos para sua efetivação. 

Art. 13 - Os estabelecimentos privados têm prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 
publicação desta Lei, para se adequarem a seus preceitos. 

Art. 14 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário, especialmente as Leis nos 4.780, de 28 de agosto de 1987, 
6.513, de 20 de janeiro de 1994, e 6.556, de 9 de fevereiro de 1994. 

Belo Horizonte, 02 de maio de 1995. 

PATRUS ANANIAS DE SOUSA 

Prefeito de Belo Horizonte 

(Pub. DOE de 3/5/95) 

Poços de Caldas 

LEI No 5.365, DE 17 DE JUNHO DE 1993 

Cria o Sistema Municipal de Informações sobre Aids-SIMISA e dá outras 
providências. 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1o - Fica criado o Sistema Municipal de Informações sobre a Aids - SIMISA, com 
o objetivo de promover, em horário de serviço, trabalho sistemático de informação e 
esclarecimento dos funcionários municipais, sobre as medidas de prevenção da aids 
e das demais doenças sexualmente transmissíveis. 

§ 1o - A equipe de trabalho que atuará junto ao Simisa, será composta por 
funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, Família e Bem-estar Social, aptos 
para instruírem sobre a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e demais 
doenças sexualmente transmissíveis. 

§ 2o - Os trabalhos deverão ser desenvolvidos durante o expediente normal de 
trabalho, atuando diretamente em cada departamento e/ou repartição pública 
municipal, a fim de que a todos os servidores municipais, sejam levadas as 
informações de prevenção e/ou combate ao avanço das doenças sexualmente 
transmissíveis. 

Art. 2o - A coordenação geral do Simisa ficará a cargo do titular da pasta da Saúde, 
Família e Bem-estar Social, ou àquele por ele especialmente designado, desde que 
pertencente aos quadros do funcionalismo municipal. 

Parágrafo único. Fica a Secretaria Municipal de Saúde, Família e Bem-estar Social, 
incumbida de fornecer todo o material de apoio necessário ao bom e fiel 
cumprimento desta Lei, sob pena de responsabilidade àqueles que impedirem e/ou 
retardarem o desenvolvimento desse serviço. 
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Art. 3o - Fica o Sr. Prefeito Municipal, incumbido de regulamentar a presente Lei, no 
prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua publicação. 

Art. 4o - Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação. 

Poços de Caldas, 17 de junho de 1993. 

LUIZ ANTÔNIO BATISTA 

Prefeito Municipal 

(Pub. no Jornal da Cidade, 20/06/93) 

  

http://www.aids.gov.br/final/biblioteca/legislacao/vol3_27.htm (4 of 5) [15/04/03 12:40:14]



Capítuo X - Minas Gerais

5. EDUCAÇÃO 

6. TRABALHO 

7. PROTEÇÃO CONTRA 
PRÁTICAS 
DISCRIMINATÓRIAS 

8. NORMAS ÉTICAS DO 
CONSELHO REGIONAL 
DE MEDICINA DE SÃO 
PAULO - CREMESP 

http://www.aids.gov.br/final/biblioteca/legislacao/vol3_27.htm (5 of 5) [15/04/03 12:40:14]



2. Assistência à Saúde

CAPÍTULO I
AMAZONAS
MANAUS (AM)

CAPÍTULO II 
BAHIA
1. ORGANIZAÇÃO 

2. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

3. EDUCAÇÃO 

4. TRABALHO 

5. PENITENCIÁRIA 

CAPÍTULO III
CEARÁ
1. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

CAPÍTULO IV
DISTRITO FEDERAL
1. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

2. EDUCAÇÃO 

3. TRABALHO 

CAPÍTULO V 
ESPIRITO SANTO
1. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

2. EDUCAÇÃO 

3. INFORMAÇÃO 

4. TRABALHO 

CAPÍTULO VI
GOIÁS
1. ORGANIZAÇÃO 

CAPÍTULO X 

2. ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

Poços de Caldas 

LEI No 5.423, DE 30 DE SETEMBRO DE 1993 

Estabelece normas gerais para os procedimentos médicos no atendimento e 
no tratamento dos pacientes com aids e/ou soropositivos, e, declara os direitos 
gerais dos portadores do HIV. 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1o - O atendimento médico profissional a pacientes e indivíduos portadores do 
vírus da Imunodeficiência Humana é um imperativo moral da profissão médica, 
sendo vedada a sua recusa por qualquer médico. 

Art. 2o - O imperativo constante do artigo anterior é extensivo às instituições 
assistências de qualquer natureza. 

Art. 3o - O diagnóstico de aids, por si só, não justifica o isolamento, o confinamento, 
quarentena ou qualquer tipo de discriminação do paciente. 

Art. 4o - É responsabilidade do médico, da instituição e de seu Diretor Técnico, 
garantir a preservação dos direitos das pessoas portadoras do vírus da aids. 

Art. 5o - Em nenhum caso, os exames de rastreamento do vírus HIV podem ser 
praticados compulsoriamente. Os testes de aids deverão ser usados exclusivamente 
para fins diagnósticos, para qualquer tipo de controle de transfusões e transplantes, 
bem como para estudos epidemiológicos e nunca para qualquer tipo de controle de 
pessoas ou populações. 

Parágrafo único. Em todos os casos os interessados deverão ser informados dos 
resultados, por profissional competente. 

Art. 6o - O segredo médico, que liga os profissionais entre si e cada médico com seu 
paciente, deve ser absoluto, notadamente resguardado em relação aos 
empregadores e aos serviços públicos, nos termos da lei. 

Parágrafo único. A quebra de sigilo somente será permitida, quando houver 
autorização expressa do paciente ou após o cumprimento de dever legal (notificação 
de autoridade sanitária e preenchimento de atestado de óbito), ou, ainda, por justa 
causa (proteção da vida de terceiros comunicantes sexuais ou membros de grupos 
de uso de drogas endovenosas), quando o próprio paciente recusar-se a prestar 
informação de sua condição de infectado. 

Art. 7o - É de responsabilidade da instituição pública ou privada e de seu Diretor 
Técnico, garantir e promover a internação e tratamento dos portadores de aids, 
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quando houver indicação clínica para tal. 

Art. 8o - É da responsabilidade do Diretor Técnico ou do Diretor Médico das 
instituições intermediadoras dos serviços de saúde de qualquer natureza, inclusive 
seguradoras, a autorização de internação, a manutenção do custeio do tratamento e 
a autorização para exames complementares dos pacientes associados ou segurados 
portadores de aids. 

Art. 9o - O médico não poderá transmitir informações sobre a condição de portador 
do vírus da aids de qualquer paciente, mesmo quando submetido a normas de 
trabalho em serviço público ou privado, salvo nos casos previstos em lei, 
especialmente quando disso resultar proibição da internação, a interrupção ou 
limitação do tratamento ou a transferência dos custos para o paciente ou à sua 
família. 

Art. 10 - As instituições públicas e privadas ficam obrigadas a desenvolver 
programas internos de atualização de seu corpo de funcionários em relação à aids, 
assim como promover treinamento e orientação quanto aos cuidados do manuseio e 
utilização de material biológico. 

Art. 11 - O atendimento a qualquer paciente, independente de sua patologia, deverá 
ser efetuado de acordo com as normas universais de biosegurança recomendadas 
pela Organização Mundial de Saúde - OMS e pelo Ministério da Saúde - MS, razão 
pela qual nenhuma instituição poderá alegar falta de condições específicas para 
prestar a assistência de que trata esta Lei.

Parágrafo único. As instituições deverão propiciar ao médico e demais membros da 
equipe de saúde, condições dignas e técnicas para o exercício da profissão, o que 
envolverá os recursos para a sua proteção contra à infecção.

Art. 12 - Todas as pessoas têm direito à informação clara, exata, cientificamente 
fundada sobre a aids, sem nenhum tipo de restrição. 

Parágrafo único. O acesso a informações claras e específicas sobre suas condições 
de saúde, é um direito de todos os portadores do vírus da aids. 

Art. 13 - Todo portador do vírus da aids tem direito à continuação de sua vida civil, 
profissional, sexual e afetiva, sendo expressamente vedadas todas as ações que 
possam restringir seus direitos completos à cidadania. 

Art. 14 - Toda pessoa portadora do vírus da aids tem direito de comunicar seu estado 
de saúde ou o resultado de seus testes, somente às pessoas que desejar. 

Art. 15 - Ninguém poderá fazer referência à doença de alguém, passada ou futura, 
ou ao resultado de seus testes para a aids, sem o consentimento da pessoa 
envolvida, sendo assegurada a privacidade do portador do vírus por todos os 
serviços médicos e assistenciais. 

Art. 16 - É um direito de toda a coletividade, receber sangue ou hemoderivados, 
órgãos ou tecidos que tenham sido rigorosamente testados para o HIV. 

Art. 17 - Todo portador do vírus da aids tem o direito à participação em todos os 
aspectos da vida social. 

Parágrafo único. É considerada discriminatória e punida por lei, toda ação que tenda 
a recusar aos portadores do vírus, um emprego, um alojamento, uma assistência ou 
privá-los disso, ou, ainda, que tenda a restringi-los na participação em atividades 
coletivas, escolares e militares. 

Art. 18 - Ninguém tem o direito de restringir a liberdade ou os direitos das pessoas 
pelo único motivo de serem portadoras do HIV, qualquer que seja sua raça, 
nacionalidade, religião, ideologia, sexo ou orientação. 
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Art. 19 - O Poder Executivo Municipal regulamentará esta Lei no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias, contados da data de sua publicação. 

Art. 20 - O não cumprimento ao disposto nesta Lei, bem como a prática de atos que 
venham infringir as normas aqui estatuídas, acarretará representação criminal contra 
os infratores, nos termos do Capítulo III do Código Penal Brasileiro e demais 
cominações legais. 

Art. 21 - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

Poços de Caldas, 30 de setembro de 1993. 

LUIZ ANTÔNIO BATISTA 

Prefeito Municipal 

(Pub. do no Jornal da Cidade, em 03/10/93) 
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Poços de Caldas 

LEI No 6.440, DE 9 DE MAIO DE 1997 

Dispõe sobre o fornecimento gratuito, pelos motéis e estabelecimentos 
similares, de preservativos masculinos aos freqüentadores e dá outras 
providências. 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 
Lei: 

Art. 1o - Os motéis e estabelecimentos similares, deverão fornecer, gratuitamente, 
preservativos masculinos aos freqüentadores. 

Parágrafo único. Os preservativos masculinos a serem distribuídos, deverão 
obedecer às especificações técnicas fixadas pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas - ABNT. 

Art. 2o - Os estabelecimentos constantes do artigo anterior, deverão, igualmente, 
distribuir material informativo e educativo, elaborado pelos órgãos públicos, contendo 
informações sobre o modo de prevenção das doenças sexualmente transmissíveis. 

Art. 3o - Os infratores ficam sujeitos à aplicação de multas e demais penalidades 
previstas em lei. 

Parágrafo único. A Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, pelo seu órgão 
competente, poderá, no caso de reincidência, fechar definitivamente os 
estabelecimentos infratores. 

Art. 4o- O Chefe do Executivo regulamentará a presente Lei, no prazo de 30 (trinta) 
dias contados de sua publicação. 

Art. 5o - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Poços de Caldas, 9 de maio de 1997. 

GERALDO THADEU P. DOS SANTOS 

Prefeito Municipal 

(Pub. no Jornal da Cidade, em 10/5/97) 

http://www.aids.gov.br/final/biblioteca/legislacao/vol3_29.htm (1 of 5) [15/04/03 12:40:16]



3. Vigilância Sanitária

2. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

3. EDUCAÇÃO 

4. TRABALHO 

5. PROTEÇÃO CONTRA 
ATOS 
DISCRIMINATÓRIOS 

CAPÍTULO VII
MARANHÃO
1. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE

CAPÍTULO VIII 
MATO GROSSO
1. EDUCAÇÃO 

CAPÍTULO IX
MATO GROSSO
DO SUL, 908
1. ORGANIZAÇÃO 

2. VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 

3. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA E 
TRATAMENTO 

4. EDUCAÇÃO 

CAPÍTULO X
MINAS GERAIS
1. ORGANIZAÇÃO 

2. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

3. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

4. PROTEÇÃO CONTRA 
ATOS 
DISCRIMINATÓRIOS 

CAPÍTULO XI
PARAÍBA
1. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

2. VIGILÂNCIA 

SANGUE 

Belo Horizonte
LEI No 4.969, DE 07 DE JANEIRO DE 1988 

Obriga os hospitais, clínicas e demais estabelecimentos congêneres a 
submeter os doadores de sangue a prévio exame para constatação ou não do 
vírus da aids, e dá outras providências. 

O POVO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, por seus representantes, decreta 
e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1o - Todo o sangue coletado, em doação, pelos hospitais, clínicas e demais 
estabelecimentos congêneres deverá ser previamente analisado para se constatar a 
existência, ou não, do vírus da aids. 

Art. 2o - No ato da coleta do sangue, as entidades receptoras deverão cadastrar o 
doador, além de colocar no invólucro do material coletado, uma etiqueta 
identificadora daquele. 

Art. 3o - Se constatada a presença do vírus da aids no sangue coletado, a entidade 
hospitalar fará, imediatamente, a comunicação do fato à pessoa doadora. 

Art. 4o - Todos os hospitais, clínicas e demais entidades congêneres, que 
mantenham banco de sangue, deverão proceder, às suas expensas, ao exame do 
doador, para os fins previstos nos artigos anteriores. 

Art. 5o - O não cumprimento das exigências estipuladas na presente Lei ensejará a 
autuação e multa ao infrator, a suspensão da isenção do pagamento do ISSQN, 
além das demais cominações legais. 

Art. 6o - Revogando as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Belo Horizonte, 07 de janeiro de 1988. 

SÉRGIO FERRARA 

Prefeito 

INFORMAÇÃO 

Poços de Caldas 

LEI No 6.506, DE 19 DE SETEMBRO DE 1997 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da colocação de cartazes educativos de 
prevenção da aids e dá outras providências. 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 
Lei: 

Art. 1o - Ficam os proprietários de motéis e estabelecimentos afins localizados na 
circunscrição do Município de Poços de Caldas, obrigados a afixar nos respectivos 
apartamentos, cartazes educativos de prevenção da AIDS - Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida. 
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Art. 2o - A inobservância do disposto no artigo anterior, implicará em sanções 
previstas na legislação vigente. 

Art. 3o - Fica o Chefe do Executivo autorizado a regulamentar a presente Lei no 
prazo de 60 (sessenta) dias a partir de sua publicação. 

Art. 4o - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Poços de Caldas, 19 de setembro de 1997. 

GERALDO TADEU P. DOS SANTOS 

Prefeito Municipal 

(Pub. no Jornal da Cidade, em 20/9/97) 

Poços de Caldas 

LEI No 5.366, DE 17 DE JUNHO DE 1993 

Estabelece a obrigatoriedade da divulgação dos direitos do paciente de AIDS - 
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o - Ficam as empresas, instituições públicas e particulares e associações civis, 
legalmente estabelecidas no município, dedicadas à prestação de serviços de 
atenção à saúde, obrigadas a informarem os direitos do paciente de AIDS - 
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, a todos os usuários de seus serviços. 

Parágrafo único. O cumprimento do que dispõe este artigo, poderá se dar das 
seguintes formas: 

I - por meio da exposição dos direitos do paciente em lugar visível, no hall das 
empresas, instituições públicas e particulares e das associações civis prestadoras de 
serviços de saúde; 

II - por meios de publicações entregues ao paciente, diretamente ou por pessoa 
responsável, no ato da consulta ou atendimento; 

III - por meio de informação verbal a ser prestada pelos profissionais da saúde ou de 
pessoa especializada na atividade de informar sobre os direitos do paciente. 

Art. 2o - O não cumprimento do disposto nesta Lei, é infração passível de multa, sem 
prejuízo das demais cominações legais. 

Art. 3o - A fiscalização do cumprimento do que dispõe esta Lei é de responsabilidade 
da Secretaria Municipal de Saúde, Família e Bem-estar Social, diretamente ou pelo 
Conselho Municipal de Saúde. 

Art. 4o - O Poder Executivo Municipal, regulamentará esta Lei no prazo de 60 
(sessenta) dias, contados da data de sua publicação.

Art. 5o - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

Poços de Caldas, 17 de junho de 1993. 
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LUIZ ANTÔNIO BATISTA 

Prefeito Municipal 

(Pub. no Jornal da Cidade, em 20/06/93) 
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Poços de Caldas 

LEI No 5.419, DE 16 DE SETEMBRO DE 1993 

Dispõe sobre a não-concessão de licença ou autorização de funcionamento e 
sua cassação a estabelecimentos, entidades, representações ou associações 
que atentarem contra os direitos e liberdades fundamentais. 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o - O município não concederá licença ou autorização de funcionamento e as 
cassará, quando em estabelecimentos, entidades, representações ou associações, 
ficar provada a discriminação racial ou sexual, bem como qualquer outra prática 
atentatória aos direitos fundamentais pelos sócios, gerentes, administradores e 
prepostos, na conformidade do disposto no art. 6o da Lei Orgânica do Município de 
Poços de Caldas. 

Art. 2o - O Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 60 (sessenta) dias. 

Art. 3o - Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação. 

Poços de Caldas, 16 de setembro de 1993. 

LUIZ ANTÔNIO BATISTA 

Prefeito Municipal 

(Pub. no Jornal da Cidade, em 19/09/93) 
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CAPÍTULO VI
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CAPÍTULO XI 

PARAÍBA 

1. ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

João Pessoa 

LEI No 1.551, DE 16 DE JANEIRO DE 1994 

Dispõe sobre o estabelecimento de Normas Gerais para os Procedimentos 
Médicos no atendimento e no Tratamento dos pacientes com aids e/ou 
soropositivos e declara os direitos gerais dos portadores do HIV. 

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Estado da 
Paraíba, faz saber que o Poder Legislativo decreta e promulga a seguinte lei: 

Art. 1o - O atendimento médico profissional a pacientes e indivíduos portadores do 
vírus da Imunodeficiência Humana é um imperativo moral da profissão médica, 
sendo vedada a sua recusa por qualquer médico. 

Art. 2o - O imperativo constante do artigo anterior é extensivo às instituições 
assistenciais de qualquer natureza. 

Art. 3o - O diagnóstico de aids, por si só, não justifica o isolamento, o confinamento, 
a quarentena ou qualquer tipo de discriminação do paciente. 

Art. 4o - É responsabilidade do médico, dos demais profissionais de saúde, da 
instituição e de seu diretor técnico, garantir a preservação dos direitos da pessoa 
portadora do vírus da aids. 

Art. 5o - Em nenhum caso os exames de rastreamento do vírus HIV podem ser 
praticados compulsoriamente. Os testes de aids deverão ser usados exclusivamente 
para fins diagnósticos, para qualquer tipo de controle de transfusões e transplantes, 
como para estudos epidemiológicos e nunca para qualquer tipo de controle de 
pessoas ou populações. 

Parágrafo único. Em todos os casos os interessados deverão ser informados dos 
resultados, por profissional competente. 

Art. 6o - O segredo médico que liga os profissionais entre si e cada médico com seu 
paciente, deve ser absoluto, notadamente resguardado em relação aos 
empregadores e aos serviços públicos, nos termos da lei. 

Parágrafo único. A quebra de sigilo somente será permitida quando houver 
autorização expressa do paciente ou após o cumprimento do dever legal (notificação 
de autoridade sanitária e preenchimento de atestado de óbito), ou, ainda, por justa 
causa (proteção da vida de terceiros), comunicantes sexuais ou membros de grupos 
de uso de drogas endovenosas quando o próprio paciente recusar-se a prestar 
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informações de sua condição de infectado. 

Art. 7o - É de responsabilidade da instituição pública ou privada e de seu diretor 
técnico garantirem e promoverem a internação e tratamento dos portadores de aids, 
quando houver indicação clínica para tal. 

Art. 8o - É da responsabilidade do diretor técnico ou do diretor médico das 
instituições intermediadoras dos serviços de saúde de qualquer natureza, inclusive 
seguradoras, a autorização de internação, a manutenção do custeio do tratamento e 
a autorização para exames complementares dos pacientes associados ou segurados 
portadores de aids. 

Art. 9o - O médico não poderá transmitir informações sobre a condição do portador 
do vírus da aids de qualquer paciente, mesmo quando submetido a normas de 
trabalho em serviço público ou privado, salvo nos casos previstos em lei, 
especialmente quando disto resultar proibição da internação, a interrupção ou 
limitação do tratamento ou transferência dos custos para o paciente ou à sua família. 

Art. 10 - As instituições públicas e privadas ficam obrigadas a desenvolver 
programas internos de atualização do seu corpo de funcionários em relação à aids, 
assim como promover treinamento e orientação quando aos cuidados do manuseio e 
orientação de material biológico. 

Art. 11 - O atendimento a qualquer paciente, independente de sua patologia, deverá 
ser efetuado de acordo com as normas universais de biosegurança recomendadas 
pela Organização Mundial de Saúde - OMS, e pelo Ministério da Saúde - MS, razão 
pela qual nenhuma instituição poderá alegar falta de condições específicas para 
prestar a assistência de que trata esta lei. 

Parágrafo único. As instituições deverão propiciar aos médicos e demais membros 
da equipe de saúde, condições dignas e técnicas para o exercício da profissão, o 
que envolverá os recursos para a sua proteção contra infecção. 

Art. 12 - Todas as pessoas têm direito à informação clara, exata, cientificamente 
fundada sobre a aids, sem nenhum tipo de restrição. 

Parágrafo único. O acesso a informações claras e específicas sobre suas condições 
de saúde é um direito de todos os portadores do vírus da aids. 

Art. 13 - Todo portador do vírus da aids tem direito à continuação de sua vida civil, 
profissional, sexual e afetiva, sendo expressamente vedadas todas as ações que 
possam restringir seus direitos completos à cidadania. 

Art. 14 - Toda pessoa portadora do vírus da aids tem direito de comunicar seu estado 
de saúde ou o resultado de seus testes somente às pessoas que desejar. 

Parágrafo único. Ninguém poderá fazer referência à doença de alguém passada ou 
futura, ou ao resultado de seus testes para a aids sem o consentimento da pessoa 
envolvida, sendo assegurada a privacidade do portador do vírus por todos os 
serviços médicos e assistenciais. 

Art. 15 - É um direito de toda a coletividade receber sangue ou hemoderivados, 
órgãos ou tecidos que tenham sido rigorosamente testados para o HIV. 

Art. 16 - Todo portador do vírus da aids tem o direito à participação em todos os 
aspectos da vida social. 

Parágrafo único. É considerada discriminatória e punida por Lei, toda ação que tenda 
a recusar aos portadores do vírus um emprego, um alojamento, uma assistência ou 
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1. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

2. BENEFÍCIOS FISCAIS 

privá-los disso, ou ainda, que tenda a restringí-los na participação de atividades 
coletivas, escolares e militares. 

Art. 17 - Ninguém tem o direito de restringir a liberdade ou o direito das pessoas pelo 
único motivo de serem portadores do HIV, qualquer que seja sua raça, sexo, 
nacionalidade, religião, ideologia ou orientação sexual. 

Art. 18 - O Poder Executivo Municipal regulamentará os dispositivos cabíveis desta 
Lei no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua publicação. 

Art. 19 - O não cumprimento ao disposto nesta Lei acarretará representação criminal 
contra os infratores, nos termos do Código Penal Brasileiro e demais cominações 
legais. 

Art. 20 - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, em 16 de janeiro de 1994. 

ARISTAVORA DE SOUZA SANTOS 

Presidente em exercício 

JOÃO GONÇALVES DE AMORIM SOBRINHO 

2o Vice-Presidente 

DURVAL FERREIRA DA SILVA FILHO 

Primeiro Secretário 

MARCO ANTONIO CARTAXO QUEIROGA LOPES 

Segundo Secretário 

(Pub. no Semanário Oficial de 16/01/94) 

2. VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

PRESERVATIVOS 

João Pessoa 

LEI No 7.629, DE 15 DE JULHO DE 1994 

Dá nova redação a Lei no 1.531, de 27 de novembro de 1991 e toma outras 
providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, Estado da Paraíba, faço saber 
que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o - Ficam obrigados os Motéis e Hotéis de João Pessoa a concederem 
gratuitamente até 04 (quatro) preservativos lubrificados aos usuários freqüentadores 
daqueles estabelecimentos. 

Art. 2o - Fica obrigatório que os preservativos citados no artigo 1o, estejam à mostra 
nos apartamentos com a chancela da gratuidade. 
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Art. 3o - Ficará a Secretaria de Saúde do Município responsável pelo cumprimento 
desta Lei. 

Art. 4o - Fica estipulada em 200 (duzentas) Unidades Fiscais de Referência - UFIR 
de João Pessoa, a incidência do não cumprimento desta Lei, e em 300 (trezentas) 
Unidades Fiscais de Referência - UFIR-JP, nas reincidências posteriores. 

Parágrafo único. Os recursos financeiros provenientes do descumprimento desta Lei 
deverão ser alocados ao Fundo Municipal de Saúde para utilização em programas e 
ações de combate a aids e doenças sexualmente transmissíveis. 

Art. 5o - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, em 15 de julho de 1994. 

FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANÇA 

Prefeito 

(Pub. no Semanário Oficial de 15/07/94) 

SANGUE 

João Pessoa 

LEI No 6.765, DE 20 DE SETEMBRO DE 1991 

Obriga aos bancos de sangue de nossa capital a realizarem todos os exames 
indispensáveis aos doadores para realizarem as devidas transfusões. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ESTADO DA PARAÍBA, faço 
saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o - É condição indispensável para funcionamento dos bancos de sangue de 
nossa Capital a realização de exames químicos, bacteriológicos e imunológicos no 
sangue dos doadores para que possam ser realizadas as transfusões nos pacientes 
que exijam tal terapêutica. 

Art. 2o - Os estabelecimentos (Bancos de Sangue e Hemoderivados) terão um prazo 
de 20 (vinte) dias para informar a Secretaria de Saúde Municipal se estão equipados 
para realizarem os exames (testes luéticos, hepatites A e B, chagas, aids etc.), para 
poderem efetivamente procederem as transfusões sangüíneas. 

Art. 3o- A Secretaria de Saúde Municipal fará a partir da publicação desta Lei, 
fiscalização rotineira nos bancos de sangue e obrigará aos mesmos a fornecer nome 
e local de residência do doador que esteja infectado para que o setor de vigilância 
sanitária realize os tratamentos específicos para cada caso. 

Art. 4o - A constatação pela Secretaria de Saúde Municipal de não realização destes 
exames pelo banco de sangue sofrerá as seguintes penalidades: 

a) Multa de 1.000 (hum mil) o Valor Padrão do Município, no primeiro momento da 
constatação; 

b) Em caso de reincidência será dobrada automaticamente a multa. 
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c) Se ocorrer mais uma nova infração será fechado definitivamente o 
estabelecimento. 

Art. 5o - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, em 20 de setembro de 
1991. 

CARLOS ALBERTO PINTO MANGUEIRA 

Prefeito 

LUIZ DA SILVA 

Secretário chefe de gabinete 

MEDIDAS HIGIÊNICAS 

João Pessoa 

LEI No 7.303, DE 16 DE JUNHO DE 1993 

Torna obrigatório o uso de esterilizadores nos salões de beleza e similares e 
toma outras providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ESTADO DA PARAÍBA, faço 
saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o - Fica obrigatório em todo o território do município, o uso de batas de tecido 
ou descartáveis, nos clientes dos estabelecimentos de salões de beleza, barbearias 
e similares. 

Art. 2o - Todos os instrumentos e utensílios usados nos estabelecimentos acima 
citados, tais como, tesouras, navalhas, pincéis, alicates, cortadores de unhas e 
outros, conforme o caso, serão esterilizados ou desinfectados a quente ou a frio. 

Art. 3o - Cabe à Secretaria de Saúde do município por meio da Vigilância Sanitária a 
fiscalização da presente Lei. 

Art. 4o - Fica estabelecido a multa de 10 (dez) UFIR municipal, em caso de 
descumprimento, e a penalidade de fechamento do estabelecimento em caso de 
reincidência.

Art. 5o - Esta Lei entrará em vigor no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias após a sua 
publicação.

Art. 6o - Revogam-se as disposições em contrário. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, em 20 de setembro de 
1991. 

FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA 

Prefeito 
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CAPÍTULO VI 

2. VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

PRESERVATIVOS 

João Pessoa 

LEI No 7.629, DE 15 DE JULHO DE 1994 

Dá nova redação a Lei no 1.531, de 27 de novembro de 1991 e toma outras 
providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, Estado da Paraíba, faço saber 
que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o - Ficam obrigados os Motéis e Hotéis de João Pessoa a concederem 
gratuitamente até 04 (quatro) preservativos lubrificados aos usuários freqüentadores 
daqueles estabelecimentos. 

Art. 2o - Fica obrigatório que os preservativos citados no artigo 1o, estejam à mostra 
nos apartamentos com a chancela da gratuidade. 

Art. 3o - Ficará a Secretaria de Saúde do Município responsável pelo cumprimento 
desta Lei. 

Art. 4o - Fica estipulada em 200 (duzentas) Unidades Fiscais de Referência - UFIR 
de João Pessoa, a incidência do não cumprimento desta Lei, e em 300 (trezentas) 
Unidades Fiscais de Referência - UFIR-JP, nas reincidências posteriores. 

Parágrafo único. Os recursos financeiros provenientes do descumprimento desta Lei 
deverão ser alocados ao Fundo Municipal de Saúde para utilização em programas e 
ações de combate a aids e doenças sexualmente transmissíveis. 

Art. 5o - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, em 15 de julho de 1994. 

FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANÇA 

Prefeito 

(Pub. no Semanário Oficial de 15/07/94) 

SANGUE 
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João Pessoa 

LEI No 6.765, DE 20 DE SETEMBRO DE 1991 

Obriga aos bancos de sangue de nossa capital a realizarem todos os exames 
indispensáveis aos doadores para realizarem as devidas transfusões. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ESTADO DA PARAÍBA, faço 
saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o - É condição indispensável para funcionamento dos bancos de sangue de 
nossa Capital a realização de exames químicos, bacteriológicos e imunológicos no 
sangue dos doadores para que possam ser realizadas as transfusões nos pacientes 
que exijam tal terapêutica. 

Art. 2o - Os estabelecimentos (Bancos de Sangue e Hemoderivados) terão um prazo 
de 20 (vinte) dias para informar a Secretaria de Saúde Municipal se estão equipados 
para realizarem os exames (testes luéticos, hepatites A e B, chagas, aids etc.), para 
poderem efetivamente procederem as transfusões sangüíneas. 

Art. 3o- A Secretaria de Saúde Municipal fará a partir da publicação desta Lei, 
fiscalização rotineira nos bancos de sangue e obrigará aos mesmos a fornecer nome 
e local de residência do doador que esteja infectado para que o setor de vigilância 
sanitária realize os tratamentos específicos para cada caso. 

Art. 4o - A constatação pela Secretaria de Saúde Municipal de não realização destes 
exames pelo banco de sangue sofrerá as seguintes penalidades: 

a) Multa de 1.000 (hum mil) o Valor Padrão do Município, no primeiro momento da 
constatação; 

b) Em caso de reincidência será dobrada automaticamente a multa. 

c) Se ocorrer mais uma nova infração será fechado definitivamente o 
estabelecimento. 

Art. 5o - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, em 20 de setembro de 
1991. 

CARLOS ALBERTO PINTO MANGUEIRA 

Prefeito 

LUIZ DA SILVA 

Secretário chefe de gabinete 

MEDIDAS HIGIÊNICAS 

João Pessoa 

LEI No 7.303, DE 16 DE JUNHO DE 1993 

Torna obrigatório o uso de esterilizadores nos salões de beleza e similares e 
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toma outras providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ESTADO DA PARAÍBA, faço 
saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o - Fica obrigatório em todo o território do município, o uso de batas de tecido 
ou descartáveis, nos clientes dos estabelecimentos de salões de beleza, barbearias 
e similares. 

Art. 2o - Todos os instrumentos e utensílios usados nos estabelecimentos acima 
citados, tais como, tesouras, navalhas, pincéis, alicates, cortadores de unhas e 
outros, conforme o caso, serão esterilizados ou desinfectados a quente ou a frio. 

Art. 3o - Cabe à Secretaria de Saúde do município por meio da Vigilância Sanitária a 
fiscalização da presente Lei. 

Art. 4o - Fica estabelecido a multa de 10 (dez) UFIR municipal, em caso de 
descumprimento, e a penalidade de fechamento do estabelecimento em caso de 
reincidência.

Art. 5o - Esta Lei entrará em vigor no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias após a sua 
publicação.

Art. 6o - Revogam-se as disposições em contrário. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, em 20 de setembro de 
1991. 

FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA 

Prefeito 
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LEI No 7.353, DE 17 DE AGOSTO DE 1993 

Obriga a realização de debates, seminários e ou palestras sobre o uso de 
drogas e sobre as doenças sexualmente transmissíveis. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ESTADO DA PARAÍBA, faço 
saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o - As escolas da rede municipal e particular da 5a série do 1o grau até o 3o 
ano científico ficam obrigadas a, no mínimo, uma vez por mês realizarem debates, 
palestras e/ou seminários, enfocando temas referentes ao uso de drogas e doenças 
sexualmente transmissíveis. 

Art. 2o - Os referidos eventos no artigo anterior devem ser realizados nos horários 
normais de aula, havendo consequentemente inclusão e adequação das datas, no 
calendário escolar em que serão realizadas. 

Art. 3o - A Secretaria de Educação do município, por meio dos seus órgãos 
competentes, fiscalizará e supervisionará a aplicação da presente Lei. 

Art. 4o - A Secretaria de Saúde do município, por intermédio do setor competente, 
indicará profissionais que irão proferir os debates, palestras e/ou seminários. 

Art. 5o - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, em 17 de agosto de 
1993. 

FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANÇA
Prefeito 

(Pub. Semanário Oficial de 20/8/93) 
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LEI NO 1.550, DE 16 DE JANEIRO DE 1994 

Estabelece a Obrigatoriedade da Divulgação dos Direitos do Paciente de AIDS - 
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. 

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, ESTADO DA 
PARAÍBA, faz saber que o Poder Legislativo decreta e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1o - Ficam as empresas, instituições públicas e privadas e associações civis, 
legalmente estabelecidas no município, obrigadas à prestação de serviços de 
atenção à saúde, obrigados a informarem os direitos dos pacientes de AIDS - 
Síndrome da Imunodeficiência adquirida a todos os usuários de seus serviços. 

Parágrafo único. O cumprimento do que dispõe este artigo poderá se dar das 
seguintes formas: 

I - Por exposição dos direitos do paciente em lugar visível, no hall das empresas, 
instituições públicas e particulares e de associações civis prestadoras de serviço de 
saúde; 

II - Por publicações entregues ao paciente, diretamente ou pela pessoa responsável, 
no ato da consulta ou atendimento; 

III - Por informação verbal a ser prestada pelos profissionais de saúde ou de pessoa 
especializada na atividade de informar sobre os direitos do paciente; 

IV - Por publicidade educativa, veiculada pelo Poder Público Municipal, nos meios 
televisivos, radiofônicos e impressos jornalísticos. 

Art. 2o - O não cumprimento do disposto nesta Lei é passível de multa, como 
infração, sem prejuízo das demais cominações legais. 

Art. 3o - A fiscalização do cumprimento do que dispõe esta Lei é de responsabilidade 
da Secretaria Municipal de Saúde, diretamente ou pelo Conselho Municipal de 
Saúde. 

Art. 4o - O Poder Executivo Municipal regulamentará esta Lei no prazo de 60 
(sessenta) dias, contados da data de sua publicação.

Art. 5o - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, em 16 de janeiro de 1994. 
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Primeiro Secretário 

MARCO ANTONIO CARTAXO QUEIROGA LOPES 

Segundo Secretário 

(Pub. Semanário Oficial de 16/01/94) 
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LEI NO 1.549, DE 16 DE JANEIRO DE 1994 

Dispõe sobre a criação do Sistema Municipal de Informações sobre a Aids - 
SIMISA, e dá outras providências. 

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, ESTADO DA 
PARAÍBA, faz saber que o Poder Legislativo decreta e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1o - Fica criado o Sistema Municipal de Informações Sobre a Aids - SEMISA, 
com o objetivo de promover, em horário de serviço, trabalho sistemático de 
informação e esclarecimento dos funcionários municipais sobre as medidas de 
prevenção da aids e das demais doenças sexualmente transmissíveis.
§ 1o - A equipe de trabalho que atuará junto ao Simisa será composta por 
funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, aptos para instruírem sobre a 
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - AIDS, e demais doenças sexualmente 
transmissíveis.
§ 2o - Os trabalhos deverão ser desenvolvidos durante o expediente normal de 
trabalho, atuando diretamente em cada departamento e/ou repartição pública 
municipal, afim de que a todos os servidores municipais sejam levadas informações 
de prevenção e/ou combate ao avanço das doenças sexualmente transmissíveis. 

§ 3o - Mediante determinação do Coordenador Geral do Simisa os trabalhos de 
esclarecimento e instrução sobre a aids e demais doenças sexualmente 
transmissíveis poderão ser extensivos a outros segmentos, que não o do 
funcionalismo público municipal. 

Art. 2o - A coordenação Geral do Simisa ficará a cargo do titular da pasta da Saúde 
ou aquele por ele especialmente designado, desde que pertencente aos quadros o 
funcionalismo público municipal. 

Art. 3o - Fica o Prefeito Municipal incubido de regulamentar a presente Lei no prazo 
de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua publicação. 

Art. 4o - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, em 16 de janeiro de 1994. 

ARISTAVORA DE SOUZA SANTOS 

Presidente em exercício 

JOÃO GONÇALVES DE AMORIM SOBRINHO 
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SANITÁRIA 
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3. INFORMAÇÃO 
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CAPÍTULO VI
GOIÁS
1. ORGANIZAÇÃO 

CAPÍTULO XII 

PARANÁ 

1. ORGANIZAÇÃO 

REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA TÉCNICA DE ÉTICA E CIDADANIA 

TÍTULO I 

Caracterização 

Art. 1o - A Câmara Técnica de Ética e Cidadania constitui-se instância referencial de 
assessoramento vinculada ao responsável pela prevenção e controle das DST/aids 
da Secretaria de Estado da Saúde, de caráter colegiado, permanente e consultivo.

TÍTULO II 

Objetivos 

Art. 2o - São objetivos da Câmara Técnica de Ética e Cidadania: 

I - Prestar consultoria ao Programa Estadual das DST/aids, assim como à 
comunidade, no que se refere a esta problemática. 

II - Estudar, analisar e discutir questões éticas e legais sobre DST/aids com a 
finalidade de subsidiar e constituir um acervo de consultoria e pesquisa junto à 
Secretaria de Estado da Saúde. 

III - Receber denúncias, analisá-las e emitir pareceres dando os devidos 
encaminhamentos. 

IV - Assegurar que os pareceres emitidos tenham divulgação junto às Regionais de 
Saúde e integrantes da Comissão Estadual de Controle das DST e Aids. 

TÍTULO III 

Composição e Funcionamento 

Art. 3o - A Câmara Técnica de Ética e Cidadania é formada por representantes dos 
Conselhos Profissionais de Saúde do Estado do Paraná, de órgãos governamentais 
e não governamentais que prestam assistência ou que estejam envolvidos de forma 
direta ou indireta com questões correlatas à discussão das DST/ aids. 

Parágrafo único. Integram a Câmara Técnica de Ética e Cidadania: 

a) Secretaria de Estado da Saúde; 
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CAPÍTULO VII
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CAPÍTULO VIII 
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CAPÍTULO IX
MATO GROSSO
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1. ORGANIZAÇÃO 
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EPIDEMIOLÓGICA 
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TRATAMENTO 
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CAPÍTULO X
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1. ORGANIZAÇÃO 

2. ASSISTÊNCIA À 
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b) Promotoria de Defesa dos Direitos e Garantias Constitucionais; 

c) Conselho Regional de Medicina; 

d) Conselho Regional de Odontologia; 

e) Conselho Regional de Enfermagem; 

f) Conselho Regional de Psicologia; 

g) Conselho Regional de Serviço Social; 

h) Conselho Regional de Farmácia; 

i) Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional; 

j) Ordem dos Advogados do Brasil; 

k) Organização não-governamental que trabalha na prevenção e luta pelos direitos 
das pessoas portadoras do HIV/aids; 

l) Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania. 

Art. 4o - Os representantes titulares e suplentes da Câmara Técnica de Ética e 
Cidadania são indicados oficialmente pelas respectivas instituições de origem. 

Parágrafo único. A mesma pessoa não poderá representar ao mesmo tempo mais de 
uma instituição na Câmara Técnica de Ética e Cidadania. 

Art. 5o - O tempo de participação de cada representante será indeterminado, 
podendo a sua substituição ocorrer por iniciativa da instituição da qual representa, 
por manifestação formal.

Parágrafo único. Poderão integrar a Câmara Técnica de Ética e Cidadania novos 
Conselhos de Classe, órgãos governamentais e não-governamentais, a critério da 
mesma. 

Art. 6o - Os representantes das ONG serão eleitos em assembléia própria, para um 
período de dois anos, permitida a recondução. 

Art. 7o- Em situações especiais, havendo interesse por parte da Câmara Técnica de 
Ética e Cidadania, poderão ser convidados para participar das reuniões, órgãos e 
entidades que possam contribuir para a consecução do trabalho específico, sem 
direito a voto. 

Art. 8o - As reuniões da Câmara Técnica de Ética e Cidadania estarão abertas a 
participação de pessoas e/ou entidades, desde que o assunto proposto venha ao 
encontro dos objetivos desta, com prévio agendamento junto a mesma, com direito a 
manifestação, mas sem direito a voto. 

Art. 9o - A Secretaria Executiva da Câmara Técnica de Ética e Cidadania será 
composta por: 
Coordenador 

Více-Coordenador 

Secretário 
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6. BENEFÍCIOS SOCIAIS 

7. NORMAS ÉTICAS DO 
CONSELHO REGIONAL 
DE MEDICINA DO RIO DE 
JANEIRO _ CREMERJ 
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2. BENEFÍCIOS FISCAIS 

Art. 10 - O Coordenador e o Vice-Coordenador serão eleitos entre seus membros, na 
primeira reunião ordinária anual, para um período de 1 (hum) ano, permitida a 
recondução.

Art. 11 - A Secretaria dos trabalhos da Câmara Técnica de Ética e Cidadania será 
exercida por pessoa indicada pela Secretaria de Estado da Saúde. 

Art. 12 - A Secretaria de Estado da Saúde será responsável por fornecer espaço 
físico e Recursos Humanos materiais e financeiros, necessários ao regular 
funcionamento da Câmara Técnica de Ética e Cidadania. 

TÍTULO IV 

Atribuições 

Art. 13 - Cabe ao Coordenador da Câmara Técnica de Ética e Cidadania: 

I - Coordenar as atividades do grupo, mantendo a integração dos componentes da 
Câmara Técnica de Ética e Cidadania. 

II - Manter com os dirigentes das instituições, nos seus diversos níveis, os contatos 
necessários para o desempenho das atividades do grupo. 

III - Encaminhar ao setor responsável pela Prevenção e Controle das DST/aids da 
Secretaria de Estado da Saúde os pareceres emitidos pela Câmara Técnica de Ética 
e Cidadania. 

IV - Solicitar ao setor responsável pela Prevenção e Controle das DST/aids, da 
Secretaria de Estado da Sa-úde, os recursos necessários para a realização dos 
trabalhos da Câmara Técnica de Ética e Cidadania.
V - Apresentar ao setor responsável pela Prevenção e Controle das DST/aids da 
Secretaria de Estado da Saúde, o relatório semestral dos trabalhos realizados pela 
Câmara Técnica de Ética e Cidadania. 

VI - Outras atividades correlatas. 

Art. 14 - Na ausência e impedimento do Coordenador, as suas funções serão 
exercidas pelo Vice-Coordenador. 

Art. 15 - Cabe ao Secretário: 

I - Preparar as reuniões da Câmara Técnica. 

II - Registrar, juntar os autos e distribuir as denúncias solicitações consultas e 
sugestões de qualquer interessado. 

III - Dar encaminhamento às deliberações da Câmara Técnica de Ética e Cidadania. 

IV - Responsabilizar-se pela elaboração das Atas das Reuniões, organização e 
guarda dos documentos da Câmara Técnica de Ética e Cidadania. 

V - Outras atividades correlatas. 

Art. 16 - Cabe aos membros da Câmara Técnica de Ética e Cidadania: 

I - Emitir parecer técnico por ordem de distribuição, em processos que englobem 
questões referentes a ética e a cidadania. 

II - Eleger o Coordenador e o Vice-Coordenador. 
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CAPITULO XVIII
SÃO PAULO
1. ORGANIZAÇÃO 
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III - Compor grupos especiais de trabalho. 

IV - Difundir junto à instituição de origem os assuntos debatidos pela Câmara 
Técnica de Ética e Cidadania. 

V - Participar da elaboração do relatório semestral das atividades desenvolvidas. 

TÍTULO V 

Reuniões 

Art. 17 - A Câmara Técnica de Ética e Cidadania reunir-se-á, mensalmente, em 
caráter ordinário, com calendário previamente estabelecido e aprovado pelos seus 
membros. 

Art. 18 - Poderá ocorrer reunião extraordinária, por convocação do Coordenador, ou 
por iniciativa de seus integrantes, desde que requerida e subscrita por 1/3 destes. 

Art. 19 - A pauta das reuniões ordinárias será definida na reunião anterior, podendo 
ser acrescidas de novos assuntos importantes em seu início. 

Art. 20 - Os pareceres apresentados serão submetidos à votação e aprovados por 
maioria ou unanimidade de votos. 

Art. 21 - No processo de votação, havendo votos divergentes, estes poderão ser 
declarados por escrito. 

Art. 22 - Até o momento da proclamação do resultado da votação, o relator poderá 
rever seu voto, se assim o desejar. 

Art. 23 - Em sendo vencido, o relator ou outro membro da Câmara Técnica de Ética e 
Cidadania será designado para redigir o voto vencedor. 

Art. 24 - Em caso de empate, o pronunciamento da Câmara Técnica de Ética e 
Cidadania será no sentido da necessidade de obter maiores subsídios para a 
solução da questão. 

Art. 25 - Terá direito a voto o membro titular da Câmara Técnica de Ética e 
Cidadania, e em sua ausência, o seu suplente oficial. 

Art. 26 - Será registrado em ata o voto contra ou a favor de cada membro. 

Art. 27 - Não será aceito, em nenhuma hipótese, voto por procuração. 

TÍTULO VI 

Disposições Gerais

Art. 28 - Poderão ser formados entre os membros, tantos grupos de estudo quantos 
forem necessários, com a fina-lidade de agilizar os trabalhos da Câmara Técnica de 
Ética e Cidadania. 

Art. 29 - Poderão ser solicitadas assessorias especializadas, tanto pela Câmara 
Técnica de Ética e Cidadania co-mo pelos Grupos de Estudo, visando ao 
aprimoramento técnico-científico, desde que respeitados os ditames da 
Administração Pública.

Art. 30 - A Câmara Técnica de Ética e Cidadania deverá acompanhar as situações 
apresentadas, acionando os setores competentes, quando detectadas ocorrências 
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que desatendam a sua recomendação nas questões que se referem a Ética e 
Cidadania de DST/aids. 

Art. 31 - A divulgação das atividades da Câmara Técnica de Ética e Cidadania 
somente poderá ser feita mediante a aprovação de seus membros, omitindo-se todos 
os dados pessoais. 

Art. 32 - Os casos omissos neste Regimento serão discutidos e resolvidos pela 
Câmara Técnica de Ética e Cidadania. 

Art. 33 - Este Regimento entrará em vigor após a sua homologação pela Secretaria 
de Estado da Saúde. 

Art. 34 - O presente Regimento poderá ser alterado em reunião convocada 
especificamente para este fim, mediante proposta de qualquer um de seus membros 
e aprovação por voto de 2/3 dos presentes. 

Art. 35 - Todas as alterações aprovadas deverão ser homologadas pela Secretaria 
de Estado da Saúde. 

RESOLUÇÃO No 125/95, DE 14 DE SETEMBRO DE 1995 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias, resolve: 

I - Constituir a CÂMARA TÉCNICA DA ÉTICA E CIDADANIA DE DST/AIDS, 
composta pelas Instituições/Órgãos e respectivos membros abaixo relacionados: 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

Titular: Rosana Camargo Coelho 

Suplente: Vera Silvia Drechmer 

PROMOTORIA DE DEFESA DOS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS 

Titular: Marcos Bittencourt Fowler 

Suplente: Denise R. Arruda Colin 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 

Titular: Luiz Sallim Emed 

Suplente: Eleusis Ronconi de Nazareno 

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA 

Titular: Eduardo Carlos de Peixoto Santos 
Suplente: Fanny Vítomirski 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 

Titular: Maria da Graça Ventura 

Suplente: Miraci Terezinha Boarão 

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 
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Titular: Cintia Regina de Mattos Bertoletti 

Suplente: Maria Elisa Sokolowski 

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL 

Titular: Maria Angélica Accioly Gomes 

Suplente: Djanira da Costa Pontoni 

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA 

Titular: Célia Fagundes da Cruz 

Suplente: Dennis Armando Bertolini 

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 

Titular: Sérgio Antonio Scorsato 

Suplente: Nazaré de Andrade Monteiro 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

Titular: José Vidotti 

Suplente: Marcelo Marques Munhoz 

ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL (PREVENÇÃO E LUTA PELOS 
DIREITOS DAS PESSOAS PORTADORES DO HIV/AIDS) 

Titular: Carolina Maia 

Suplente: Diva Laraya Barreto 

II - A Câmara Técnica será coordenada por MARCOS BITTENCOURT FOWLER, do 
Ministério Público, e como Vice-Coordenadora, CINTIA REGINA DE MATTOS 
BERTOLETTI, do Conselho Regional de Psicologia.

III - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Curitiba, 14 de setembro de 1995. 

Armando Raggio 

Secretário de Estado 
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CAPÍTULO XII 

2. ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

RESOLUÇÃO CONJUNTA SESA/SEJU No 01/92 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE E O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
JUSTIÇA E DA CIDADANIA, no uso de suas atribuições legais, 

Considerando que a realização de testes compulsórios para detecção de anticorpos 
por anti-HIV, individuais e coletivos, não trazem benefícios efetivos para os 
indivíduos testados, nem com o intuito de prevenção, exceto no caso de triagem de 
sangue; 

Considerando que não se pode prever a mudança do estado sorológico individual em 
relação ao HIV (da situação do portador assintomático para o doente), tendo em 
vista o imprevisível período de incubação; 

Considerando que as políticas de isolamento de indivíduos portadores do vírus não 
são efetivas para impedir disseminação da infecção; 

Considerando que os testes disponíveis para diagnósticos da infecção pelo HIV 
detectam anticorpos para o HIV, cujo aparecimento se dá comumente em doze 
semanas após a infecção, podendo haver períodos maiores (janela imunológica) o 
que gera resultados de testes falso-negativos; 

Considerando que são ilegítimos os estudos sorológicos compulsórios no estado 
atual do conhecimento da aids; 

Considerando que os mesmos cuidados com os indivíduos HIV-positivos devem ser 
tomados pelos HIV-negativos, no que se refere à informação, prevenção, 
sensibilização e efetivas mudanças de comportamento para diminuição da 
transmissão do vírus; 

Considerando que o resultado do exame obedece aos princípios do art. 36 seguintes 
do Código de Ética Médica, o que impossibilita a sua revelação a outrem que não o 
próprio indivíduo em questão, resolvem: 

I - Determinar a implantação das RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS DO PROGRAMA 
ESTADUAL DE AIDS, QUANTO A INDICAÇÃO DE TESTES PARA DETECÇÃO DE 
ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA AIDS, ou seja: 

que a solicitação de testes para detecção de anticorpos contra o HIV seja 
fundamentada somente com critérios clínicos-epidemiológicos; 

que os testes sejam realizados com o prévio conhecimento e autorização do 
indivíduo; 

que seja realizado aconselhamento pré-teste com orientação sobre seu valor 
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diagnóstico e prognóstico; 

que sejam estabelecidas ações educativas sistemáticas junto a indivíduos com 
comportamento de risco e à população em geral, para evitar a infecção pelo HIV. 

II - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Curitiba, l 992. 

PARECER DA COMISSÃO TÉCNICA DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 

SOBRE LEITOS PARA DOENTES PORTADORES DO HIV POSITIVO 

A Comissão Técnica do Conselho Estadual de Saúde constituída pelos Conselheiros 
Sergio Zuñeda Serafini, Mário Lobato da Costa, Douglas Miranda, José Francisco 
Schiavon e Araré Gonçalves Cordeiro Junior, auxiliados pela Assessoria Técnica 
constituída por Marta Fragoso, Paulo Cezar Teixeira Hohmann, Antonio Luiz Martins 
dos Reis, Irmã Fernanda e Iludima Rosalinski, analisando a questão da insuficiência 
de leitos oferecidos a pacientes portadores de testes anti-HIV positivos e 
considerando: 

que a falta de leitos à disposição dos pacientes portadores de teste positivo é 
artificial; 

que questões culturais têm influenciado as instituições hospitalares para a oferta de 
leitos; 

que também as questões financeiras relacionadas aos custos na assistência 
influenciam a oferta de leitos; 

que a maioria dos internamentos são decorrentes de afecções infecciosas 
normalmente atendidas em Hospitais Gerais; 

que os leitos hoje disponíveis são quase todos em Hospitais Públicos Estatais; 

que a política de assistências a estes doentes em hospitais exclusivos para esta 
clientela é inadequada; 

que a necessidade de leitos no estado hoje é de 120 leitos, tendo apenas 50 em 
disponibilidade; 

que é possível estabelecer segundo a prevalência de doentes em regiões áreas 
prioritárias de oferta de leitos para racionalizar a assistência desta clientela no 
estado. 

A comissão também apresenta aos Conselheiros as seguintes contribuições para a 
elaboração de um programa de distribuição de leitos: 

1. regionalização da assistência hospitalar no estado conforme o número de doentes, 
criando Centros de Assistência por regiões de abrangência; 

2. criação de sistema de distribuição dos leitos para disciplinar destinação dos 
mesmos, de forma imparcial; 

3. adotar caráter compulsório na destinação dos leitos predeterminados; 

4. priorizar as Instituições Públicas e Filantrópicas no atendimento destes pacientes; 
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5. estimular o cadastramento de leitos nos hospitais em geral, conforme normativa já 
existente, que cria a possibilidade de cobrança diferenciada dos procedimentos 
relacionados a esta clientela; 

6. não é recomendável a ampla divulgação dos Hospitais que serão envolvidos neste 
programa, pois isto representaria no momento medida dificultadora; 

7. estimular os serviços de assistência para o desenvolvimento de formas 
alternativas que permitam evitar as hospitalização clássica destes pacientes (hospital-
dia, leitos de observação). 

A Comissão entende que a ela apenas competia estudar o assunto, levantando as 
questões mais prementes sobre o tema, e apresentar caminhos para que o poder 
executivo desenvolva ações para a solução do problema apresentado. 
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PARECER No 01/92 

Pela via da presente consulta, objetiva o Chefe da 15a Regional de Saúde (Maringá) 
colher manifestação do Programa Estadual de aids acerca de solicitação formulada 
pelo Chefe da 9a SDP/Presídio de Maringá e no sentido de que fosse realizada 
"pesquisa de HIV em todos os detentos deste presídio, que possui aproximadamente 
180 presos" (v. ofício no 83/92). 

O processo foi encaminhado à apreciação da Subcomissão de Ética e Cidadania e 
coube-me a tarefa de relatar o respectivo feito. A matéria de indagação resta 
circunscrita a duas questões fundamentais: 

1) É legal e eticamente viável a realização compulsória de testes para detecção de 
anticorpos contra o HIV? 

2) O resultado de prefalados testes, principalmente quando se tratar de sorologia 
positiva, deve ser comunicado tão-somente ao paciente ou também revelado à 
autoridade que dirige o presídio (in casu a Cadeia Pública)? 

No que tange ao primeiro questionamento, entendo ser legalmente vedada a prática 
do exame compulsório para detecção de anticorpos contra o HIV, conforme, aliás já 
bem concluiu, o Dr. Paulo Roberto Donadio, Chefe da 15a Regional de Saúde. 

Por isso que, na esfera de proteção da liberdade, a lei penal inscreve o delito de 
constrangimento ilegal ("constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, 
ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de 
resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda" - art. 
146), excetuando apenas a intervenção médica ou cirúrgica, sem o consentimento 
do paciente ou de seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida 
ou a coação exercida para impedir suicídio. Ainda, e em se tratando de agente 
funcionário público, o art. 4o, da Lei no 4.898/65 (que trata dos casos de abuso de 
autoridade), estabelece como conduta criminosa a de "submeter pessoa sob sua 
guarda ou custódia a vexame ou a constrangimento não autorizado em lei". 

Para o caso em tela, vale ainda anotar que o Código de Ética Médica, no capítulo 
pertinente aos direitos humanos, indica ser vedado "efetuar qualquer procedimento 
médico sem o esclarecimento e o consentimento prévios do paciente ou de seu 
representante legal, salvo em iminente perigo de vida" (v. art. 46). 

Assim, a conclusão quanto a este primeiro ponto se faz no sentido de consistir em 
medida ilegal e eticamente reprovável a realização de testes para diagnósticos de 
infecção pelo, HIV sem o conhecimento e consentimento do examinado. 

Além do mais, ainda nesta perspectiva, convém o registro de que, como regra, a 
indicação para se realizar testes da espécie deve estar fundamentada em critérios 
clínico-epidemiológicos e não deliberação leiga da autoridade policial, como ocorreu 
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inicialmente no caso ora em análise. Outro aspecto significativo diz respeito ao fato 
de que, com a solicitação do teste partindo do médico, restará garantido o momento 
preliminar de adequado aconselhamento e informações pertinentes ao diagnóstico, 
prognóstico e possibilidades do tratamento eventualmente necessário. E, mais que 
isto, deverá o respectivo profissional de saúde com responsabilidade na área ter 
previsto medidas para desenvolver atendimento subseqüente aos identificados como 
portadores do vírus HIV, de molde a evitar a reprodução de práticas que importam 
em pura e simples segregação (chegando-se à situação absurda de se permanecer 
segregado dentro de um sistema de segregação, potencializando situações de stress 
e de estados depressivos que, reconhecidamente, baixam o nível das resistências 
imunológicas). 

Finalmente, como fator também desaconselhador da realização indiscriminada e 
compulsória de testes, vale anotar as hipóteses possíveis de falsos negativos, 
especialmente diante dos períodos denominados de janela imunológica, que 
poderiam determinar a manutenção de indivíduos portadores do vírus HIV na mesma 
situação de desassistência em que se encontra a grande maioria dos componentes 
das populações carcerárias. 

Já no que pertine ao tema de indagação com sede na divulgação dos resultados dos 
testes para detecção de anticorpos contra o HIV, entendo que, como regra geral, 
deve a comunicação restringir-se ao médico, ao examinado e, conforme o caso, à 
autoridade sanitária. 

Fazer com que o resultado do teste venha ser de conhecimento de outras pessoas - 
além daquelas acima enunciadas - importará em ferimento à norma constitucional 
que declara invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas 
(cf. art. 5o, inc. X, da Constituição Federal). 

Tais valores humanos, agora erigidos pela Constituição de 1988 à condição de 
direito individual, significam o reconhecimento de que ninguém pode ter sua vida 
privada ou intimidade devassadas, máxime em situações da espécie porquanto 
marcadas pela hostilidade, preconceitos, rejeições e isolamento aos portadores do 
vírus HIV, determinando especialíssimas restrições à divulgação de tal doença. 

Cabe aqui lembrar também que, neste aspecto, o Código Penal estabelece como 
figura típica aquela consistente em violar segredo profissional ("revelar alguém, sem 
justa causa, segredo, de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou 
profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem" - cf. art. 154). Em se 
tratando de funcionário público, veja-se o conteúdo do art. 326, do Código Penal, que 
enuncia o crime de violação de sigilo funcional. 

É exatamente nesta linha que o Código de Ética Médica, no capítulo que trata do 
segredo médico, assevera a vedação ao médico de "revelar fato de que tenha 
conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por justa causa, dever 
legal ou expressa autorização do paciente", ainda "que o fato seja de conhecimento 
público ou que o paciente tenha falecido" (v. art. 102). 

Considerado então que o princípio da confidencialidade tem como escopo evitar 
danos (que certamente se farão presentes a partir de notícia do resultados de exame 
enunciando sorologia positiva, conforme as hipóteses cotidianas induvidosamente 
revelam), não encontro suporte legal para a pretensão do Chefe da 9a SDP/Presídio 
de Maringá no sentido de ter conhecimento dos resultados dos testes levados a 
cabo, até porque, conforme a situação de saúde do preso, incumbirá exatamente ao 
médico o atendimento necessário. 

Por outro lado, em se sabendo que o vírus da aids não é transmitido pelo contato 
casual ordinário, mas sim freqüentemente transmitido por relações sexuais e por uso 
comum de agulhas e seringas infectadas, não me parece que "em caso de rebelião 
os portadores do vírus poderão usar esta condição como arma, colocando em risco, 
deliberadamente, a vida de outras pessoas", conforme alegado (v. fl. 02, do referido 
ofício no 083/92). A justa causa para revelação de que o preso é portador do vírus 
HIV só pode ser considerada em situações concretas de risco de infecção, surgindo 
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daí a excludente de ilicitude informada pelo estado de necessidade (cf. art. 24, do 
Código Penal). Em ângulo diverso, vamos encontrar a regra determinante da devida 
comunicação pelo médico às autoridades sanitárias do caso de sorologia positiva do 
HIV, havendo aí portanto, quanto à revelação, estrito cumprimento do dever legal 
(que também é excludente da ilicitude - v. art. 23, do Código Penal, combinado com 
o art. 269, do mesmo diploma). 

Mais correto será, isto sim, garantir aos presidiários o direito à informação acerca da 
doença, suas características e manifestações, possibilidades de tratamento etc., 
conforme atuação já desencadeada pelo Chefe da 15a Regional de Saúde e que, 
como relatado, não contou com a desejada participação dos funcionários lotados na 
9a SDP/Presídio de Maringá. 

Por fim, calha à oportunidade o registro de que o tipo de preocupação manifestada 
no caso em tela, poderia ser superada pelo estrito cumprimento das disposições 
legais, especialmente aquelas que tratam da execução penal. 

Ora, conforme expressa o art. 5o, inc. XLIX, de nossa Constituição Federal "é 
assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral", enquanto o art. 14, 
da Lei de Execução Penal, referindo-se ao direito de assistência à saúde (e 
conseqüente dever do Estado), estabelece a obrigatória "assistência à saúde do 
preso e do internado, de caráter preventivo e curativo", compreendendo atendimento 
médico, farmacêutico e odontológico. 

Assim, ao invés de se querer levar a cabo a realização indiscriminada e compulsória 
de testes para identificar portadores do vírus HIV no sistema penitenciário, melhor 
será zelar para que o Estado cumpra com seu dever institucional e indelegável de 
atender à saúde dos presos, em especial daqueles que se encontram em Cadeias 
Públicas. 

Práticas médicas de caráter preventivo (e também curativo), ministradas de maneira 
permanente e periódica, terão certamente o efeito de garantir o direito dos presos à 
saúde (que não se resume, por óbvio, às questões relacionadas ao vírus HIV), bem 
como, na matéria específica em análise, assegurar a informação correta e ampla 
sobre a doença, permitir que a deliberação acerca da necessidade do exame ocorra 
tão-só pela via da indicação médica (e não pela opinião do carcereiro ou da 
autoridade policial) e possibilitar, em casos de identificação de portadores do vírus 
HIV, atendimento subseqüente adequado, além de estabelecer mecanismos de 
proteção individual e coletivo no que tange a todos (presos e funcionários) que 
integram o sistema prisional. 

Concluindo, então, meu parecer é de que as duas perguntas antes mencionadas 
sejam respondidas no sentido de que os testes para detecção de anticorpos contra o 
HIV só podem ser realizados com conhecimento e concordância do examinado, 
assim como o resultado dos mesmos só deve ser comunicado ao próprio paciente e, 
conforme o caso, à autoridade sanitária competente. 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

CÂMARA TÉCNICA DE ÉTICA E CIDADANIA 

OLYMPIO DE SÁ SOTTO MAIOR NETO 

Promotor de Justiça

PARECER No 01/93 

Pela via da presente consulta, objetiva o Centro de Orientação e Atendimento (COA), 
da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, manifestação da Comissão Estadual 
de Prevenção e Controle da Aids acerca de possíveis situações envolvendo crianças 
e adolescentes e aids. 
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O pedido foi encaminhado à apreciação da Subcomissão de Ética e Cidadania, 
cabendo-nos a tarefa de relatá-lo. 

A matéria de indagação, referente à realização de testes anti-HIV e respectiva 
comunicação de seus resultados, comporta tratamento diferenciado conforme se 
trate de criança ou de adolescente, bem assim da situação social do adolescente, 
isto é, importa saber se ele: 

1. é interno ou abrigado em entidade de atendimento; 

2. faz da rua o seu espaço de moradia e trabalho; 

3. ou encontra-se em normal convivência dentro do ambiente familiar. 

Para cada uma dessas situações pessoais o equacionamento da questão poderá ter 
diverso conteúdo, dadas as peculiaridades de cada qual. À toda evidência, não se 
dispensar-lhe-á igual tratamento. 

Antes, porém, de analisá-las em separado, cumpre fixar determinados pressupostos, 
aplicáveis a todas as hipóteses e que com elas estão a interagir, quais sejam: 

a) a impossibilidade de se ordenar, compulsoriamente, a realização de testes para 
detecção de anticorpos do vírus HIV; 

b) o sigilo a que se circunscreve a revelação dos resultados dos testes levados a 
efeito; e 

c) a situação peculiar de pessoa em desenvolvimento, que é a marca mais 
significativa da infância e da adolescência. 

Em primeiro lugar, entendemos ser legalmente vedada a prática do exame 
compulsório para detecção de anticorpos do vírus HIV. É que a sua realização, 
contra a vontade do examinando, implica em violação à garantia constitucional 
assentada no princípio da legalidade, alicerce do Estado de Direito Democrático. 
Assim, nos termos do art. 5o, inc. II, da Constituição Federal, "ninguém será 
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei". Por isso 
que, na esfera de proteção da liberdade, a lei penal inscreve o delito de 
constrangimento ilegal ("constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, 
ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de 
resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda" - art. 
146), excetuando apenas a intervenção médica ou cirúrgica, sem o consentimento 
do paciente ou de seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida 
ou a coação exercida para impedir suicídio. Ainda, e em se tratando de agente 
funcionário público, o art. 4o, da lei no 4.898/65 (que trata dos casos de abuso de 
autoridade), estabelece como conduta criminosa a de "submeter pessoa sob sua 
guarda ou custódia a vexame ou a constrangimento não autorizado em lei". 

Para o caso em tela, vale ainda anotar que o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
no seu art. 232, indica como comportamento delituoso o de "submeter criança ou 
adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a 
constrangimento". Já o Código de Ética Médica, no capítulo pertinente aos direitos 
humanos, assevera ser vedado "efetuar qualquer procedimento médico sem o 
esclarecimento e o consentimento prévios do paciente ou de seu representante legal, 
salvo em iminente perigo de vida" (v. art. 46). 

Assim, a conclusão quanto a este primeiro ponto se faz no sentido de consistir em 
medida ilegal e eticamente reprovável a realização de testes para diagnóstico de 
infecção pelo HIV sem o conhecimento e consentimento do examinado 
(entendimento idêntico, aliás, já foi manifestado por ocasião do Parecer datado de 
12/09/92, em consulta formulada pelo Chefe da 15o Regional de Saúde - Maringá a 
esta Subcomissão). 
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De igual teor é a Resolução Conjunta de no 01/92, da SESA/SEJU - PR, que, 
fundamentada nos arts. 36 e seguintes do Código de Ética Médica, determinou, 
quanto à realização de testes para detecção de anticorpos contra o vírus HIV, "que a 
solicitação de testes seja fundamentada somente em critérios clínicos e 
epidemiológicos; que os testes sejam realizados com prévio conhecimento e 
autorização do indivíduo; que seja realizado aconselhamento pré-teste com 
orientação sobre o seu valor, diagnóstico e prognóstico; que sejam estabelecidas 
ações educativas sistemáticas junto a indivíduos com comportamento de risco e à 
população em geral, para evitar a infecção pelo HIV". 

Exsurge, então, mais adequado e significativo o desenvolvimento de ações 
preventivas e esclarecedoras das questões que envolvam a aids, ao invés da 
realização indiscriminada e compulsória de testes. 

Em segundo lugar, no que concerne ao sigilo que limita a revelação dos resultados 
de testes realizados em crianças e adolescentes, fazemos por referendar as 
Resoluções de nos 100/92, do Cremeri, e 266/92, do CRMPR, as quais tiveram por 
matriz o art. 103, do Código de Ética Médica, que diz ser vedado ao médico "revelar 
segredo profissional referente a paciente menor de idade, inclusive a seus pais e 
responsáveis legais, desde que o menor tenha capacidade de avaliar seu problema e 
de conduzir-se por seus próprios meios para solucioná-lo, salvo quando a não 
revelação possa acarretar danos ao paciente". 

O sigilo médico existe para tutelar o paciente. Na relação médico-paciente se 
estabelece um vínculo com componentes de confiança, posto que o segundo revela 
ao primeiro aspectos de sua privacidade essencial para o equacionamento do 
problema de saúde constatado. E isso vai ao ponto de o médico tomar conhecimento 
de pormenores que integram o recato pessoal. Não poderia ele, assim, traindo a 
confiança nele depositada, revelar a quem quer que seja o que veio a saber de seu 
paciente, máxime em se tratando de moléstia que provoca forte abalo nas relações 
interpessoais e de indivíduo ainda em fase de desenvolvimento. 

Em terceiro lugar, no que diz respeito à sua situação de pessoa com idade inferior a 
dezoito anos, cumpre salientar que cada fase de desenvolvimento do ser humano 
deve ser reconhecida como revestida de singularidade e completude relativas. Em 
outras palavras, a criança e o adolescente não são seres inacabados, a caminho da 
plenitude a ser consumada tão logo atinja a idade adulta; ao diverso, cada etapa da 
vida é, ao seu modo, um período de relativa plenitude, que deve ser compreendida e 
acatada pela família, pela sociedade e pelo estado. 

O jovem se encaminha em direção a sua independência e maturidade, que vão se 
traduzindo numa gradativa tomada de consciência de si mesmo, pela observação do 
contexto social em que vive. Bem por isso, é da maior importância que o jovem tenha 
acesso a informações verdadeiras a respeito de questões que envolvam temas 
sexuais, doença e até morte. 

No dizer de Ubaldino Calvanto Solare, referindo-se ao novo regime legal 
estabelecido para a infância e juventude, "o Estatuto considera que o adolescente, 
em determinadas circunstâncias, possui a maturidade suficiente para formar sua 
opinião e decidir sobre certos assuntos que o podem afetar e concernem à sua vida 
própria e seu destino" (cite-se como exemplos nesse campo o seu necessário 
consentimento para adoção, bem como, em caso de remissão, a sua concordância 
quanto à 

medida sócioeducativa estabelecida pelo Ministério Público ou pela autoridade 
judiciária, entre outros). 

A partir dessas premissas, manifestamos o seguinte entendimento em relação aos 
quesitos da presente consulta: 

I - Levando-se em consideração que a criança atribui aos pais (ou figura substituta) 
autoridade única e referência universal, com quem se identifica totalmente, bem 
como deles esperando o auxílio necessário para o enfrentamento de seus 
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problemas, entendemos que, em qualquer situação, os resultados dos testes, nela 
realizados, só deve ser comunicado em presença dos pais ou representantes legais. 

Ressalte-se a imprescindibilidade de atendimento e acompanhamento da criança e 
de seus familiares por serviço especializado. 

II - Em relação aos adolescentes, é de se levar em conta as diferentes situações em 
que possa ele se encontrar: 

1. Estando abrigado ou internado em entidade de atendimento e manifestando, por 
vontade própria, desejo de se submeter ao exame, deve este ser realizado, 
recebendo o respectivo resultado do médico da entidade (o mesmo que fizera o 
aconselhamento pré-teste), acompanhado de pessoa eventualmente indicada como 
referência. 

Vale salientar que as entidades de atendimento a crianças e adolescentes devem ser 
orientadas e supervisionadas quanto ao tratamento e acompanhamento necessários 
aos portadores do vírus HIV. 

2. Os adolescentes que possuam vínculos familiares debilitados, elegendo a rua 
como seu espaço de moradia, lazer e trabalho, acabam por depender 
exclusivamente do próprio esforço para satisfação de suas necessidades básicas. 
Assim, vão construindo sua maturidade, não só ao estabelecer as próprias condições 
de sobrevivência, mas também ao imprimir maneiras e atitudes aptas ao 
enfrentamento da dura realidade que vivenciam. 

Por conseqüência, entendemos mais adequado comunicar o resultado do exame em 
questão diretamente ao adolescente que espontaneamente o solicitou, nos termos 
das Resoluções já mencionadas, sem obrigatoriedade da presença de seus pais ou 
responsável. 

Especialmente nesses casos, incumbe ao Poder Público a absoluta garantia de 
acesso a programas de tratamento aos portadores do vírus HIV. 

3. Por fim, em se tratando de adolescente que viva com sua família e, em razão 
disso, via de regra possua apoio psicológico, material e emocional, entendemos que 
cabe aos pais o acompanhamento do filho quando da feitura do exame, bem como 
por ocasião do recebimento do respectivo resultado. Assim, é porque os pais, na 
maioria dos casos, demonstram identificação e preocupação com os problemas 
enfrentados pelo filho, nas várias fases de desenvolvimento por ele experimentadas. 

Também nesta hipótese, é mister que se desenvolvam trabalhos de orientação e 
preparação junto à família e, posteriormente, de acompanhamento ao tratamento a 
ser recebido. 

É o parecer. 

Curitiba, 14 de setembro de 1993. 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 

PROMOTORIA DE DEFESA DOS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS 

COMISSÃO ESTADUAL DE CONTROLE E PREVENÇÃO DA AIDS 

SUBCOMISSÃO DE ÉTICA E CIDADANIA 

Olympio de Sá Sotto Maior Neto 
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Procurador de Justiça 

Marcos Bittencourt Fowler 

Promotor de justiça 

PARECER No 03/93 

Pela via da presente consulta, objetiva a R. S. União da Vitória, da Secretaria de 
Estado da Saúde do Paraná, manifestação da Comissão Estadual de Prevenção e 
Controle da Aids acerca da realização de exames anti-HIV em casos de adoção por 
nacionais ou estrangeiros. 

O pedido foi encaminhado à apreciação da Subcomissão de Ética e Cidadania, 
cabendo-nos a tarefa de relatá-lo. 

A matéria de indagação comporta fracionamento em duas questões fundamentais, a 
serem tratadas separadamente, a saber: 

1. É legal e eticamente viável a realização compulsória e indiscriminada de testes 
para detecção de anticorpos contra o vírus HIV? 

2. Existem normas jurídicas a disciplinar a realização destes testes em crianças e 
adolescentes encaminhados à adoção? 

I - Em primeiro lugar, entendemos ser legalmente vedada a prática do exame 
compulsório para detecção de anticorpos do vírus HIV. É que a sua realização, 
contra a vontade do examinando, implica violação à garantia constitucional 
assentada no princípio da legalidade, alicerce do Estado de Direito Democrático. 
Assim, nos termos do art. 5o, inc. II, da Constituição Federal, "ninguém será 
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei". 

Por isso que, na esfera de proteção da liberdade, a lei penal inscreve o delito de 
constrangimento ilegal ("constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, 
ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de 
resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda" - art. 
146), excetuando apenas a intervenção médica ou cirúrgica, sem o consentimento 
do paciente ou de seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida 
ou a coação exercida para impedir suicídio. Ainda, e em se tratando de agente 
funcionário público, o art. 4o da Lei no 4.898/ 65 (que trata dos casos de abuso de 
autoridade), estabelece como conduta criminosa a de "submeter pessoa sob sua 
guarda ou custódia a vexame ou a constrangimento não autorizado em lei". 

Para o caso em tela, vale ainda anotar que o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
no seu art. 232, indica como comportamento delituoso o de "submeter criança ou 
adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância vexame ou a 
constrangimento". Já o Código de Ética Médica, no capítulo pertinente, aos direitos 
humanos, assevera ser vedado "efetuar qualquer procedimento médico sem o 
esclarecimento e o consentimento prévios do paciente ou de seu representante legal, 
salvo em iminente perigo de vida" (v. art. 46). 

Assim, a conclusão quanto a este primeiro ponto se faz no sentido de consistir em 
medida ilegal e eticamente reprovável a realização de testes para diagnóstico de 
infecção pelo HIV sem o conhecimento e consentimento do examinando 
(entendimento idêntico, aliás, já foi manifestado por ocasião do Parecer datado de 
12/09/92, em consulta formulada pelo Chefe da 15o Regional de Saúde - Maringá a 
esta Subcomissão). 

De igual teor é a Resolução Conjunta de no 01/92, da SESA/SEJU-PR, que, 
fundamentada nos arts. 36 e seguintes do Código de Ética Médica, determinou, 
quanto à realização de testes para detecção de anticorpos contra o vírus HIV, "que a 
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solicitação de testes seja fundamentada somente em critérios clínicos e 
epidemiológicos; que os testes sejam realizados com prévio conhecimento e 
autorização do indivíduo; que seja realizado aconselhamento, pré-teste com 
orientação sobre o seu valor, diagnóstico e prognóstico; que sejam estabelecidas 
ações educativas sistemáticas junto a indivíduos com comportamento de risco e à 
população em geral, para evitar a infecção pelo HIV". 

Exsurge, então, mais adequado e significativo o desenvolvimento de ações 
preventivas e esclarecedoras das questões que envolvam a aids, ao invés da 
realização indiscriminada e compulsória de testes. 

II - Em se tratando de procedimentos de adoção, de igual sorte prevalecem os 
princípios e normas mencionados, ante a inexistência de disciplina jurídica específica 
para a matéria. 

Tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente, quanto a Corregedoria Geral de 
Justiça e a Comissão Estadual J. de Adoção nada referem a este respeito. 

É o parecer. 

Curitiba, 14 de setembro de 1993. 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 

PROMOTORIA DE DEFESA DOS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS 

COMISSÃO ESTADUAL DE CONTROLE E PREVENÇÃO DAAIDS 

SUBCOMISSÃO DE ÉTICA E CIDADANIA 

Olympio de Sá Sotto Maior Neto
Procurador de justiça 

Marcos Bittencourt Fowler 

Promotor de justiça 

PARECER No 04/94 

Por via de consulta objetiva a 19a Regional de Saúde - Jacarezinho-PR, 
manifestação da Comissão Estadual de Prevenção e Controle da Aids acerca da 
possibilidade de revelação pelo profissional de saúde, do diagnóstico positivo do 
portador do vírus HIV à sua companheira. 

O pedido foi encaminhado à Subcomissão de Ética e Cidadania, cabendo-nos a 
tarefa de relatá-lo. 

Em tese, há uma série de desdobramentos a serem analisados, seja em relação à 
atuação do médico encarregado do caso, seja quanto à atividade desenvolvida pela 
Comissão Regional de Combate à Aids de Jacarezinho. 

Todavia, o caráter emergencial da solicitação apresentada aconselha a limitação da 
resposta a três indagações principais, a saber: 

1. Qual a conduta a ser seguida pelo médico ante a recusa do portador do vírus HIV 
em comunicar ao seu parceiro sexual o resultado positivo de seu exame? 
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2. Responde civil ou criminalmente, a Comissão de Combate à Aids pela 
contaminação do parceiro decorrente da omissão do médico em efetuar a 
comunicação? 

3. Responde civil ou criminalmente o médico por essa omissão? 

No que tange à primeira questão, cumpre-se observar que o sigilo do diagnóstico 
deve ser mantido, sendo a revelação ao cônjuge ou parceiro sexual indicada como 
forma de prevenção, sempre se buscando a concordância e colaboração do 
paciente. 

Muito embora a legislação penal (art. 154, do Código Penal) e o Código de Ética 
Médica (art. 102) proíbam a violação de segredo profissional, o Conselho Federal de 
Medicina, ao aprovar a Resolução no 1.359, de 11 de novembro de 1992 , dispôs de 
outro modo para a condução de casos específicos, assim se manifestando: "Será 
permitida a quebra do sigilo quando houver autorização expressa do paciente, ou por 
dever legal (ex.: notificação às autoridades sanitárias e preenchimento de atestado 
de óbito) ou por justa causa (proteção à vida de terceiros: comunicantes sexuais ou 
membros de grupos de uso de drogas endovenosas, quando o próprio paciente 
recusar-se a fornecer-lhes a informação quanto à sua condição de infectado)." 
(Resolução no 1.359, art. 2o, parágrafo único, CFM). Da mesma forma procederam 
os Conselhos Regionais de Medicina do Paraná (Parecer no 0266/92, CRM/PR, 
aprovado em 6 de julho de 1992) e do Rio de Janeiro (Parecer no 100/92, 
CREMERJ). 

A justificação apresentada pelos referidos Conselhos é de que, em havendo recusa 
do paciente em comunicar o diagnóstico HIV positivo, é lícito ao médico cientificar o 
parceiro sexual do paciente contra a vontade deste, "uma vez que o que se está a 
proteger se sobrepõe aos motivos pessoais do paciente, ocorrendo assim, justa 
causa". Tal medida se impõe em função de perigo iminente, configurando-se ato de 
preservação de bens jurídicos do mais alto valor, quais sejam, a vida e a integridade 
física de terceiros. 

De outro lado, a resposta às indagações concernentes à responsabilidade civil e/ou 
criminal do médico e da Comissão de Combate à Aids depende, em muito, da 
análise de todas as circunstâncias que envolvem o caso concreto e cuja 
comprovação terá lugar na sede própria, se forem levadas a juízo. 

De modo superficial e tendo por apoio apenas os elementos fáticos trazidos pelo 
relato constante da consulta, pode-se afirmar que possivelmente houve infração, 
pelo médico, do dever profissional que a situação lhe impunha. Segundo a 
orientação dos Conselhos de Medicina supra referidos, a conduta adequada seria a 
comunicação do resultado do exame à pessoa séria e diretamente exposta ao risco 
de contaminação, sob pena de serem causados malefícios à sua saúde, além de se 
contribuir para a propagação de moléstia grave. 

A existência do sigilo, protegido em lei, não significa a absoluta impossibilidade de 
revelação dos fatos de que se tenha conhecimento em virtude do exercício 
profissional. Bem ao contrário, a manutenção do segredo só se justifica até o ponto 
que intervêm considerações de outras ordens, fatores de ordem axiologicamente 
mais relevantes, de que são exemplos a regra determinante da denúncia pelo 
médico às autoridades sanitárias de doença cuja notificação seja compulsória (art. 
269, do Código Penal), bem assim a comunicação a parceiros sexuais da sorologia 
HIV positiva, quando o paciente injustificadamente se recusar a prestar-lhes essa 
informação (ver Resolução e Pareceres antes mencionados). 

Com base nestas considerações, apresenta-se as seguintes respostas às 
indagações inicialmente propostas: 

1. Referendamos os pareceres dos Conselhos de Medicina já mencionados, pois o 
médico tem o dever de orientar o portador do vírus HIV, a comunicar a seu cônjuge 
ou parceiro(a) acerca do resultado positivo do exame. Na negativa, o próprio médico 
deve fazê-lo, como forma de prevenção e por justa causa; 
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2. No que tange ao questionamento da responsabilidade da Comissão Regional de 
Combate à Aids, há que se excluí-la, já que se trata de comissão com caráter 
consultivo e apenas de orientação, sem criar vínculos jurídicos que dêem suporte à 
sua responsabilização; 

3. Em relação à conduta adotada pelo médico que prestou atendimento ao caso, 
com atuação no sentido de aguardar o momento oportuno para comunicação à 
esposa, informa-se que, em tese, pode resultar em responsabilidade civil e criminal. 
Contudo, tal responsabilidade está sujeita à avaliação da situação fática. 

Por fim, devido a inúmeras repetições de ocorrências similares, temos a ressaltar 
que, aparentemente, as Regionais de Saúde têm apresentado deficiência na 
estrutura de atendimento, bem como na capacitação do pessoal para trabalhar com 
portadores do vírus HIV. 

É o parecer. 

Curitiba, 25 de fevereiro de 1994. 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 

PROMOTORIA DE DEFESA DOS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS 

COMISSÃO ESTADUAL DE CONTROLE E PREVENÇÃO DA AIDS 

SUBCOMISSÃO DE ÉTICA E CIDADANIA 

MARCOS BITTENCOURT FOWLER 

Promotor de Justiça 

PARECER No 06/94 

Por meio de consulta formulada pela digna Dra. Miriam de Freitas Santos, solicitou-
se a esta Promotoria de Defesa dos Direitos e Garantias Constitucionais parecer 
sobre atendimento a adolescente portador do vírus HIV, interno no Educandário São 
Francisco, na Comarca de Piraquara. 

No que diz respeito à sua situação de pessoa com idade inferior a dezoito anos, 
cumpre salientar que cada fase de desenvolvimento do ser humano deve ser 
reconhecida como revestida de singularidade e completude relativas. Em outras 
palavras, a criança e o adolescente não são seres inacabados a caminho da 
plenitude a ser consumada tão logo atinja a idade adulta; ao diverso, cada etapa da 
vida é, ao seu modo, um período de relativa plenitude, que deve ser compreendida e 
acatada pela família, pela sociedade e pelo Estado. 

O jovem se encaminha em direção à sua independência e maturidade, que vão se 
traduzindo numa gradativa tomada de consciência de si mesmo, pela observação do 
contexto social em que vive. Bem por isso, é da maior importância que o jovem tenha 
acesso a informações verdadeiras a respeito de questões que envolvam temas 
sexuais, doença e até morte. 

Não se pode esquecer, no entanto, que a adolescência é marcada por problemas 
emocionais que decorrem das rápidas mudanças físicas e psicológicas, partindo-se 
de uma maneira de ser infantil até se atingir uma forma mais amadurecida. Estas 
alterações bruscas levam à confusão e à insegurança, já que, nessa idade, se 
encontram a criança e o adulto. O adolescente se encontra no meio destas duas 
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posturas, o que torna a adolescência uma fase acentuadamente crítica. Para o 
adolescente, os pais e os adultos não são mais os heróis da infância. O desejo não 
está mais nestes, mas sim em todos os lugares. 

O adolescente está sempre pronto para agir e parar, sorrir e chorar, bater e perdoar. 

A partir dessas premissas, é de se concluir que o adolescente portador do vírus HIV 
tem plena condição de convívio social, não precisando ser submetido a situações 
que caracterizem isolamento ou discriminação. Portanto, o adolescente deverá 
participar de todas as atividades desenvolvidas coletivamente pelos internos, tais 
como escolarização, oficinas profissionalizantes, atividades ocupacionais, visitas, 
entre outras. 

Sob diverso aspecto, dada a sua peculiar situação pessoal e o seu comportamento 
agressivo, considera-se importante que ao adolescente seja destinado um dormitório 
individual, com o propósito de garantir seu bem-estar, bem assim o dos demais 
internos. 

Por estas mesmas razões, é imprescindível que o adolescente receba atendimento 
psicossocial pela própria equipe técnica do Educandário São Francisco, a qual conta 
com a supervisão direta da Comissão Interna de Prevenção de Aids da Fundação de 
Ação Social do Paraná - FASPAR. 

Observa-se, ainda, que Curitiba possui Centro de Referência destinado à orientação 
e atendimento aos portadores e doentes do vírus HIV (Centro de Orientação e 
Atendimento - COA) 

Curitiba, 29 de março de 1994. 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 

PROMOTORIA DE DEFESA DOS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS 

Cléia O. Cunha 

Psicóloga 

Rosana Mara Brittes 

Assessora Jurídica 

Denise Ratmann Arruda Colin 

Assistente Social 

PARECER No 07/94 

"Os cuidados às pessoas atingidas pelo vírus devem ser prestados sem nenhuma 
restrição" (Declaração dos direitos dos doentes de aids e dos soropositivos). 

Segundo dispõe o art. 196, da Constituição Federal, "a saúde é direito de todos e 
dever do Estado, garantido... o acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação", incumbindo ao Poder Público dispor 
sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle (art. 197). 

O atendimento ao direito à saúde se dá por um sistema único de saúde, formado por 
um conjunto de ações e serviços prestados pela administração pública direta e 
indireta, complementada pela iniciativa privada. Para a sua execução, uma das suas 
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diretrizes básicas é o atendimento integral (art. 198, inc. II, da CF). 

Assim sendo, não se pode excluir previamente determinadas enfermidades, 
deixando-as fora do sistema, ainda mais em se tratando de doença reconhecida 
como de elevada gravidade e de grande impacto social. 

Apesar de complementar, a participação das entidades privadas no sistema único de 
saúde se faz segundo as diretrizes deste (art. 199, § 1o, da CF), já que a elas se 
incorporam a partir da concessão de serviço público relevante, mediante contrato ou 
convênio. Por via de conseqüência, os entes conveniados ou contratados deverão 
observar, dentre outros, os seguintes princípios: 

I - "universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de 
assistência; 

II - integralidade de assistência, entendida como um conjunto articulado e contínuo 
de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para 
cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; 

IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer 
espécie" (art. 7o, da Lei no 8.080/90). 

Se igualmente a iniciativa privada se vincula à universalidade de acesso e à 
integralidade de assistência, não há nada que justifique a recusa de atendimento. A 
inserção dentro do sistema único de saúde importa, naturalmente, em assumir, não 
só o possível proveito financeiro, mas também todos os encargos e ônus daí 
decorrentes. 

Bem por isso, a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, em data de 28 de 
outubro de 1992, expediu a Resolução no 83/92, com o seguinte teor: 

1. "nenhum hospital no âmbito do SIH-SUS no Estado do Paraná poderá negar 
internação a qualquer paciente em virtude do mesmo ser portador do vírus HIV. 

2. Os hospitais integrantes do SIH-SUS no Estado do Paraná deverão proceder às 
internações em caráter de emergência, quando se fizer necessário e dentro de sua 
capacidade resolutiva, de pacientes portadores de AIDS - Síndrome de 
lmunodeficiência Adquirida, cobrando essas inter+nações pela AIH emitida para o 
procedimento correspondente à intercorrência aguda que gerou a necessidade de 
internação, ressalvados os códigos de procedimentos da Portaria MS/ SNAS - 
291/92". 

Em conclusão, a negativa de internamento de pacientes portadores do vírus HIV/aids 
constitui violação não só dos princípios constitucionais relativos à saúde, como 
também das normas regulamentadoras do sistema único. Caracterizar-se-ia, assim, 
descumprimento de normas contratuais, aptas a dar ensejo ao descredenciamento 
da entidade privada que se dispôs a integrar o sistema, além da sujeição às medidas 
civis e penais cabíveis. 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 

PROMOTORIA DE DEFESA DOS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS 

Marcos Bittencourt fowler 

Promotor de Justiça 

PARECER No 05/95 
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Pela via da presente consulta, objetiva a Regional de Saúde de União da Vitória, da 
Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, manifestação da Comissão Estadual de 
Prevenção e Controle da Aids acerca de extenso rol de indagações, cujos temas 
dizem respeito, basicamente, à realização de exame anti-HIV em casos de adoção 
por nacionais ou estrangeiros, sigilo médico, realização do exame anti-HIV em 
crianças e adolescentes, comunicação dos respectivos resultados, entre outros. 

O pedido foi encaminhado à apreciação da Subcomissão de Ética e Cidadania 
cabendo-nos a tarefa de relatá-lo. 

Para responder às questões suscitadas, em número bastante elevado, o caminho 
mais coerente parece ser o de, em primeiro lugar, discorrer sobre cada tema em 
separado, a partir de tópicos destacados, fixando-se as orientações gerais que irão 
servir para, num segundo momento, fornecer as respostas pretendidas. É o que se 
fará a seguir. 

I - CAPACIDADE CIVIL 

A questão concernente à realização de exames para detecção de anticorpos do vírus 
HIV, em crianças e adolescentes, pressupõe a análise, ainda que de modo sucinto, 
da capacidade civil. 

O Código Civil, em seu art. 1o, estabelece que "todo homem é capaz de direitos e 
obrigações na ordem civil". A esta aptidão, oriunda da personalidade, se dá o nome 
de capacidade de direito, posto que correspondente à qualidade que todo indivíduo 
tem para ser sujeito de direitos e de deveres. A mesma não pode ser a ninguém 
recusada, sob pena de negar-lhe a qualidade de pessoa, despindo-a de atributos 
inerentes à personalidade. No entanto, a capacidade civil pode sofrer restrições 
legais no que diz respeito ao seu exercício, seja por fatores temporais (idade), seja 
por insuficiências psicossomáticas (loucura, surdo-mudez etc.). Aos que assim são 
tratados pela lei, o direito denomina incapazes. Logo, a capacidade também pode 
ser considerada sob o ponto de vista de fato ou da possibilidade de exercício, 
consistente na aptidão para exercer por si os atos da vida civil. Dependerá, portanto, 
do discernimento, que é o critério, a prudência, o juízo, a inteligência e, sob o prisma 
jurídico, a aptidão que tem a pessoa para distinguir o lícito de ilícito, o conveniente 
do prejudicial. 

Em relação a esta capacidade de fato ou de exercício, o referido diploma legislativo 
estabelece como absolutamente incapazes os menores de dezesseis anos (art. 5o e 
como relativamente incapazes os maiores de dezesseis e menores de vinte e um 
anos (art. 6o). 

Para que possam, então, exercer validamente os seus direitos, os absolutamente 
incapazes (com idade inferior a dezesseis anos) devem ser representados e os 
relativamente incapazes (com idade entre dezesseis e vinte e um anos) devem ser 
assistidos, ou seja, podem atuar na vida civil, mas dentro de certas condições e 
desde que autorizados para tanto, sob pena de nulidade dos atos por eles 
praticados. A representação difere da mera assistência por configurar situação em 
que o representante é quem pratica todos os atos civis em lugar do representado, ao 
passo em que na assistência o assistido pratica por si os referidos atos, apenas com 
a participação acessória do assistente. Num e noutro caso, o encargo será dos pais, 
que têm a guarda e responsabilidade legal de seus filhos, ou de quem as detenha 
em razão de decisão judicial. 

II - REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

A abordagem da compulsoriedade do exame para detecção de anticorpos do vírus 
HIV está relacionada com o princípio da legalidade, princípio este acolhido como 
alicerce do Estado de Direto Democrático. Assim, nos termos do art. 5o, da 
Constituição Federal, "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 
coisa senão em virtude da lei". Ademais, na esfera de proteção da liberdade, a lei 
penal inscreve o delito de constrangimento ilegal ("constranger alguém, mediante 
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violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio, 
a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não 
manda" - art. 146), excetuando apenas a intervenção médico-cirúrgica, sem o 
consentimento do paciente ou de seu representante legal, se justificada por iminente 
perigo de vida, ou, ainda, a coação exercida para impedir suicídio. Em se tratando de 
agente funcionário público, o art. 4o, da Lei no 4.898/65 (que trata dos casos de 
abuso de autoridade), estabelece como conduta criminosa a de "submeter pessoa 
sob sua guarda ou custódia a vexame ou a constrangimento não autorizado em lei". 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, por sua vez, no art. 232, indica como 
comportamento delituoso o de "submeter criança ou adolescente, sob sua 
autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento". Também o Código 
de Ética Médica, no capítulo pertinente aos direitos humanos, assevera ser vedado 
"efetuar qualquer procedimento médico sem o esclarecimento e o consentimento 
prévios do paciente ou de seu representante legal, salvo em iminente perigo de vida" 
(art. 46). 

Diante dos dispositivos legais acima mencionados, conclui-se que a realização de 
testes para diagnóstico de infecção pelo vírus HIV, sem conhecimento e 
consentimento do examinado, consiste em medida ilegal e eticamente reprovável. 
Deste modo, a Resolução Conjunta no 01/92, da SEJA/SEJU - PR, determinou que 
os testes somente podem ser realizados com prévio conhecimento e autorização do 
indivíduo e que a solicitação dos testes seja fundamentada somente em critérios 
clínicos e epidemiológicos. 

Já no que concerne à revelação dos resultados dos exames realizados em crianças 
e adolescentes, diz o art. 103, do Código de Ética Médica, que é vedado ao médico 
"revelar segredo profissional referente a paciente menor de idade, inclusive a seus 
pais ou responsáveis legais, desde que o menor tenha capacidade de avaliar o 
problema e de conduzir-se por seus próprios meios para solucioná-lo, salvo quando 
a não revelação possa acarretar danos ao paciente". 

O sigilo médico existe para tutelar o paciente. Na relação médico-paciente se 
estabelece um vínculo com componentes de confiança, posto que o segundo revela 
ao primeiro aspectos de sua privacidade essenciais para o equacionamento do 
problema de saúde constatado. E isso vai ao ponto de o médico tomar conhecimento 
de pormenores que integram o recato pessoal. Não poderia ele, assim, traindo a 
confiança nele depositada, revelar, a quem quer que seja, o que veio a saber de seu 
paciente, máxime em se tratando de moléstia que provoca forte abalo nas relações 
interpessoais e de indivíduo ainda em fase de desenvolvimento. 

No que diz respeito à sua situação de pessoa com idade inferior a dezoito anos, 
cumpre salientar que cada fase de desenvolvimento do ser humano deve ser 
reconhecida como revestida de singularidade e completude relativas. Em outras 
palavras, a criança e o adolescente não são seres inacabados, a caminho da 
plenitude a ser consumada tão logo atinja a idade adulta; ao diverso, cada etapa da 
vida é, ao seu modo, um período de relativa plenitude, que deve ser compreendida e 
acatada pela família, pela sociedade e pelo Estado. 

O jovem se encaminha em direção à sua independência e maturidade, que vão se 
traduzindo numa gradativa tomada de consciência de si mesmo, pela observação do 
contexto social em que vive. Bem por isso, é da maior importância que o jovem tenha 
acesso a informações verdadeiras a respeito de questões que envolvam temas 
sexuais, doença e, até, morte. 

No dizer de Ubaldino Calvanto Solare, referindo-se ao novo regime legal 
estabelecido para a infância e juventude, "o Estatuto considera que o adolescente, 
em determinadas circunstâncias, possui a maturidade suficiente para formar sua 
opinião e decidir sobre certos assuntos que o podem afetar e concernem à sua vida 
própria e seu destino" (cite-se como exemplos nesse campo o seu necessário 
consentimento para adoção, bem como, em caso de remissão, a sua concordância 
quanto à medida sócioeducativa estabelecida pelo Ministério Público ou pela 
autoridade judiciária, entre outros). 
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Assim sendo, pode-se dizer que, quanto às pessoas com idade inferior a dezesseis 
anos que precisam ou desejam realizar o exame para detecção de anticorpos do 
vírus HIV, é necessária a autorização dos pais ou responsável. Porém, é de se levar 
em conta certas situações sociais dos adolescentes, cujas especificidades induzem a 
um tratamento diferenciado. A seguir, elencam-se algumas hipóteses de maior 
incidência: 

a) adolescentes internos ou abrigados em casa de atendimento: os adolescentes que 
desejam fazer o exame devem receber o resultado acompanhados do médico da 
entidade e da pessoa que indicarem como referência; 

b) adolescentes que possuem vínculos familiares debilitados, tendo que depender de 
seus próprios esforços para preencher todas as suas necessidades básicas, por 
elegerem a rua como seu espaço de moradia lazer e trabalho: o próprio adolescente 
poderá solicitar a realização do exame e poderá receber a comunicação do resultado 
diretamente, sem obrigatoriedade da presença dos pais ou responsável; 

c) adolescentes que se encontram em normal convivência dentro do ambiente 
familiar: neste caso, os pais ou responsável devem fazer o acompanhamento do 
adolescente, tanto quando da feitura do exame, como quando da comunicação do 
resultado. Se os pais manifestarem a vontade de realizar o exame em seus filhos, 
poderão fazê-lo se estes forem absolutamente incapazes (com idade inferior a 
dezesseis anos). Caso o filho seja relativamente incapaz (com idade compreendida 
entre dezesseis e vinte e um anos), poderá ele próprio solicitar a realização do 
exame, porém com a assistência dos pais ou responsável. E, por fim, se houver 
conflito entre a vontade dos pais e do filho relativamente incapaz, prevalece a 
vontade deste último. 

III - ADOÇÃO 

O instituto da adoção de crianças e adolescentes está atualmente regulado pelo 
Estatuto da Criança e do Adolescente ( Lei no 8.069/90), que, como na Constituição 
Federal (art. 227, § 6o), atribui ao adotivo a condição de filho, com os mesmos 
direitos e deveres. 

No que se refere à realização de exames para detecção de anticorpos do vírus HIV 
em crianças e adolescentes encaminhados para a adoção, reporta-se a parecer 
realizado por esta subcomissão, datado de 14 de setembro de 1993, no qual se 
manifestou expressa contrariedade à realização compulsória destes exames, pois 
consistiriam tais condutas em medidas ilegais e eticamente reprováveis, conforme 
explanação do item anterior. 

O magistrado, para requisitar a realização do exame, deve se guiar por critérios 
clínicos e epidemiológicos. O médico, de igual sorte, só deverá atender à requisição 
se esta estiver fundamentada nestes critérios, os quais justificariam a realização do 
exame. 

IV - SIGILO PROFISSIONAL 

Muito embora a legislação penal (art. 154, do Código Penal) e o Código de Ética 
Médica (art. 102) proíbam a violação de segredo profissional, o Conselho Federal de 
Medicina, ao aprovar a Resolução no 1.359, de 11 de novembro de 1992, dispôs de 
outro modo para a condução de casos especiais, assim se manifestando: "Será 
permitida a quebra do sigilo quando houver autorização expressa do paciente, ou por 
dever legal (ex.: notificação às autoridades sanitárias e preenchimento de atestado 
de óbito) ou por justa causa (proteção à vida de terceiros: comunicantes sexuais ou 
membros de grupos de uso de drogas endovenosas, quando o próprio paciente 
recusar-se a fornecer-lhes a informação quanto à sua condição de infectado)" 
(Resolução no 1.359, art. 2o, parágrafo único, CFM). Da mesma forma procederam 
os Conselhos Regionais de Medicina do Paraná (Parecer no 0266/92, CRM/PR, 
aprovado em 6 de julho de 1992) e do Rio de Janeiro (Parecer no 100/92, 
CREMERJ). 
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A justificação apresentada pelos referidos Conselhos é a de que, em havendo recusa 
do paciente em comunicar o diagnóstico HIV positivo, é lícito ao médico cientificar o 
parceiro sexual do paciente, contra a vontade deste, "uma vez que o que se está a 
proteger se sobrepõe aos motivos pessoais do paciente, ocorrendo assim, justa 
causa". Tal medida se impõe em função de perigo iminente, configurando-se ato de 
preservação de bens jurídicos do mais alto valor, quais sejam, a vida e a integridade 
física de terceiros. 

A existência do sigilo, protegido em lei, não significa a absoluta impossibilidade de 
revelação dos fatos de que se tenha conhecimento em virtude do exercício 
profissional. Bem ao contrário, a manutenção do segredo só se justifica até o ponto 
em que intervém considerações de outras ordens, fatores axiologicamente mais 
relevantes, de que são exemplos a regra determinante da denúncia, pelo médico, às 
autoridades sanitárias de doença cuja notificação é compulsória (art. 269, do Código 
Penal), bem assim a comunicação a parceiros sexuais da sorologia HIV positiva, 
quando o paciente injustificadamente se recusar a prestar-lhes essa informação. 

V - RESPOSTAS ÀS INDAGAÇÕES 

Diante destas considerações, passa-se a responder às questões suscitadas pela 
Regional de Saúde de União da Vitória: 

1. Solicitação, por meio de mandado judicial, da realização de teste para detecção de 
anticorpos do vírus HIV em criança ou adolescente encaminhado para a adoção: o 
médico só deverá atender à solicitação se houver dados clínicos ou epidemiológicos 
que fundamentem a requisição do magistrado. Não os havendo, deverá o médico 
justificar, por escrito, a sua recusa, fundamentando-a na legislação aplicável à 
espécie, bem como nas anteriormente referidas resoluções do CRM e em pareceres 
desta comissão. 

2. Solicitação de exame por juiz de direito titular de comarca diferente daquela em 
que se situa o laboratório encarregado da sua realização: a regra geral é a de que a 
solicitação de providências em comarca diversa daquela em que atua o magistrado 
deve ser feita mediante a expedição de carta precatória. Não obstante, há exceções, 
dentre as quais se inclui a existência de acordo entre os diferentes estados, quanto a 
comarcas contíguas, para o cumprimento de ordens judiciais oriundas de autoridade 
com atuação em outra localidade. 

3. Solicitação de exame, por meio de mandado judicial, sem fator epidemiológico que 
justifique a sua realização e responsabilidade criminal do servidor público pela 
recusa em a atender: conforme já foi exposto, o médico só deverá atender à 
solicitação do juiz de direito se houver, para tanto, justificativa (fator epidemiológico 
ou clínico) que fundamente o pedido. Naturalmente, a recusa do profissional de 
saúde poderá dar ensejo a procedimento penal pela prática do delito de 
desobediência. Como a responsabilidade criminal é sempre pessoal, e não da 
instituição a que o acusado pertença, será ele quem irá responder perante a justiça. 

É o que informa Hely Lopes Meirelles: "a responsabilidade criminal é a que resulta 
do cometimento de crimes funcionais, definidos em lei federal. O ilícito penal sujeita 
o servidor a responder a processo crime e a suportar os efeitos legais da 
condenação (CP, arts. 91 e 92)" (Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: 
Malheiros Editores, 1993. p. 418). 

Não é ocioso lembrar que a recusa, desde que justificada, não acarretará nenhuma 
punição, pois descaracterizada estaria a desobediência. 

4. Solicitação de exame por pessoa com idade inferior a 18 anos: há diferentes 
soluções para as várias hipóteses possíveis, conforme exposição inicial. Não se 
tratando de adolescentes internos em entidades com idade inferior a 16 anos, deve 
ser ele acompanhado pelos pais, que o representam; com mais de 16 anos, pode 
solicitar por si mesmo o exame, mas tudo aconselha a que também seja 
acompanhado, se possível. Tanto num caso como noutro, desnecessário se mostra 
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a exigência de documento por escrito. 

5. Idade mínima que deve ter o adolescente para solicitar a realização do exame, 
sem autorização dos pais ou responsável: a princípio, o adolescente que tem mais 
de 16 (dezesseis) anos pode solicitar a realização do exame sem autorização dos 
pais. As exceções foram indicadas ao início do parecer. 

6. Realização do exame em criança ou adolescente por solicitação dos pais e com 
recusa do filho: se o adolescente for maior de dezesseis anos, ou seja, relativamente 
incapaz, e se houver conflito entre a vontade deste e dos pais ou responsável, 
prevalecerá a vontade do primeiro. Se contar com menos de dezesseis anos, 
prevalece a vontade dos pais ou responsável. É de se considerar, ainda, as 
recomendações oferecidas ao início deste parecer, conforme a situação social em 
que se encontra o adolescente. 

7. Informação do resultado do exame, feito em adolescentes, a seus pais: se o 
adolescente contar com mais de dezesseis anos e realizar o exame sem a 
companhia de seus pais ou responsável, não se deverá comunicar o respectivo 
resultado aos mesmos. Sendo de idade inferior, poderão os pais ou responsáveis 
tomar conhecimento do resultado do exame realizado no seu filho, sem que esta 
conduta se caracterize quebra do sigilo profissional. Ainda aqui, indica-se que sejam 
observadas as recomendações oferecidas no item 1, deste parecer. 

8. Possibilidade de solicitação por juiz de direito de exame para pesquisa de 
anticorpos anti-HIV, por meio de mandado: a solicitação do magistrado deve estar 
sempre fundamentada em dados epidemiológicos e clínicos, que justifiquem a 
realização do exame para detecção de anticorpos do vírus HIV. 

9. Procedimento adotado para realização da adoção internacional e compulsoriedade 
do exame: não procede a informação recebida pela Regional de Saúde, pois inexiste 
exigência deste exame, nas adoções internacionais. A solicitação para sua 
realização deve ser feita, no caso de criança ou adolescente em processo de 
adoção, pelo magistrado responsável, quando houver dados epidemiológicos ou 
clínicos que justifiquem a realização do exame. 

Conforme informação da Corregedoria da Justiça - Coordenadoria do Serviço 
Auxiliar da Infância e da Juventude/ SAI (Of. ri" 017/94), não há normas próprias 
desta Coordenadoria, no que concerne à adoção nacional e internacional. Informou-
se, ainda, que se adota como parâmetro somente determinar a realização de testes 
para detecção de anticorpos ao vírus HIV em crianças e adolescentes encaminhados 
à adoção, por nacionais ou estrangeiros, quando existem dados clínicos ou 
epidemiológicos, que justifiquem a realização do exame. 

10. Existência de normas ou posicionamento do Ministério da Saúde e da Comissão 
ante o exame para adoção nacional e internacional, bem como para a realização do 
exame em pessoas com idade inferior a dezoito anos: a Comissão Estadual de 
Controle e Prevenção da Aids, pela Subcomissão de Ética e Cidadania, já se 
manifestou sobre a realização do exame em crianças e adolescentes encaminhados 
ou não a adoção, em pareceres supra mencionados. De outra lado, desconhece-se 
qualquer posicionamento do Ministério da Saúde sobre o tema. 

11. Realização do exame em adolescentes grávidas, usuárias de drogas ou 
profissionais do sexo e solicitação do exame: a princípio, haveria necessidade de 
pedido dos pais ou responsável para a realização do exame, observando-se, porém, 
as recomendações levadas a efeito quanto a adolescentes em situações peculiares, 
conforme as considerações preliminares deste parecer. 

12. Quebra de sigilo profissional: a divulgação aos profissionais da equipe 
interdisciplinar que atendem o paciente com sorologia positiva para aids não 
caracteriza quebra do sigilo profissional. Porém, a divulgação aleatória do nome do 
paciente ou do estado clínico do mesmo a alguém não autorizado por ele e não 
envolvido diretamente no atendimento, "mesmo que o fato seja de conhecimento 
público ou que o paciente tenha falecido" (Código de Ética Médica, cap. IX, art. 102, 
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"a"), caracteriza o delito tipificado no Código Penal como de violação de sigilo. 
Ressalte-se que todos os demais profissionais envolvidos, além do médico, estão 
sujeitos a esta imposição legal. 

13. Revelação do exame de paciente com sorologia positiva para aids para 
familiares: o médico só poderá fazer a revelação do resultado do exame ao cônjuge 
ou parceiro sexual, quando o paciente se recusar a fazê-lo. 

14. Revelação do resultado do exame ao cônjuge ou parceiro sexual: a equipe 
interdisciplinar que atende o paciente poderá procurar o cônjuge ou parceiro sexual 
por informações fornecidas pelo paciente. 

15. Possibilidade de o membro do Conselho Tutelar encaminhar criança ou 
adolescente para realização do exame para detecção de anticorpos do vírus HIV: 
somente poderá ser realizado o exame nas condições apresentadas no item 1, das 
considerações preliminares deste parecer, não sendo permitido ao Conselho Tutelar 
determinar a realização do exame. 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANA 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 

PROMOTORIA DE DEFESA DOS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS 

COMISSÃO ESTADUAL DE CONTROLE E PREVENÇÃO DA AIDS 

SUB-COMISSÃO DE ÉTICA E CIDADANIA 

Marcos Bittencourt Fowler 

Promotor de Justiça 

Cléia Oliveira Cunha 

Psicóloga 

Rosana Mara Brittes 

Assessora Jurídica 

Denise Arruda Colin 

Assistente Social 

Flávia Ramos Manoel 

Estagiária 

PARECER No 11/95 

Pela via da presente denúncia, o Departamento de Programas Especiais da 
Secretaria de Estado da Saúde relata que a Polícia Militar do Estado do Paraná, por 
sua Diretoria de Pessoal, estaria exigindo a realização de exame para a detecção de 
anticorpos ao vírus HIV. Solicita, então, parecer a esse respeito, cabendo-me a 
tarefa de relatá-lo. 

Para responder à questão suscitada, já debatida em reuniões anteriores desta 
Câmara Técnica, há que se tomar por base alguns princípios norteadores de há 
muito aceitos em matéria de exames sorológicos. 
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Nesse rumo, sobressai a não-compulsoriedade do exame para detecção de 
anticorpos do vírus HIV, em razão da legalidade vigente em nosso sistema, princípio 
este acolhido como alicerce do Estado de Direito Democrático. Assim, nos termos do 
art. 5o, da Constituição Federal, "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 
alguma coisa senão em virtude da lei". Ademais, na esfera de proteção da liberdade, 
a lei penal inscreve o delito de constrangimento ilegal ("constranger alguém, 
mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer 
outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o 
que ela não manda" - art. 146), excetuando apenas a intervenção médico-cirúrgica, 
sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, se justificada por 
iminente perigo de vida, ou, ainda, a coação exercida para impedir suicídio. Em se 
tratando de agente funcionário público, o art. 4o, da Lei no 4.898/65 (que trata dos 
casos de abuso de autoridade), estabelece como conduta criminosa a de "submeter 
pessoa sob sua guarda ou custódia a vexame ou a constrangimento não autorizado 
em lei". Também o Código de Ética Médica, no capítulo pertinente aos direitos 
humanos, assevera ser vedado "efetuar qualquer procedimento médico sem o 
esclarecimento e o consentimento prévios do paciente ou de seu representante legal, 
salvo em iminente perigo de vida" (art. 46). 

Diante dos dispositivos legais, acima mencionados, conclui-se que a realização de 
testes para diagnóstico de infecção pelo vírus HIV, sem consentimento do 
examinando, consiste em medida ilegal e eticamente reprovável. Deste modo, a 
Resolução Conjunta no 01/92, da SEJA/SEJU - PR, determinou que os testes 
somente podem ser realizados com prévio conhecimento e autorização do indivíduo 
e que a solicitação dos testes seja fundamentada somente em critérios clínicos e 
epidemiológicos. 

Já no que concerne à revelação dos resultados dos exames realizados, diz o art. 
102, do Código de Ética Médica, que é vedado ao médico "revelar fato de que tenha 
conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por justa causa, dever 
legal ou expressa autorização do paciente", ainda que "o fato seja de conhecimento 
público ou que o paciente tenha falecido". 

O sigilo médico existe para tutelar o paciente. Na relação médico-paciente se 
estabelece um vínculo com componentes de confiança, posto que o segundo revela 
ao primeiro aspectos de sua privacidade essenciais para o equacionamento do 
problema de saúde constatado. E isso vai ao ponto de o médico tomar conhecimento 
de pormenores que integram o recato pessoal. Não poderia ele, assim, traindo a 
confiança nele depositada, revelar, a quem quer que seja, o que veio a saber de seu 
paciente, máxime em se tratando de moléstia que provoca forte abalo nas relações 
interpessoais. 

Considerado, então, que o princípio da confidencialidade tem como escopo evitar 
danos, que certamente se farão presentes a partir da notícia do resultado do exame 
enunciando sorologia positiva e a conseqüente exclusão do candidato ao concurso, 
não há suporte legal para à pretensão da Diretoria de Pessoal no sentido de realizar 
compulsoriamente estes exames e ter acesso aos seus resultados. 

Exatamente por isso, a União, mediante a Portaria Interministerial no 869, de 11 de 
agosto de 1992, decidiu "proibir, no âmbito do Serviço Público Federal, a exigência 
de teste para detecção do vírus de imunodeficiência adquirida, tanto nos exames pré-
admissionais quanto nos exames periódicos de saúde". 

No mesmo sentido, assim se pronunciou o Conselho Federal de Medicina (Parecer 
CFM 726/88): 

"É do conhecimento geral a grande discussão sobre se as empresas devem ou não 
exigir o teste de aids para seus empregados. Considero fato grave a sua realização 
por empresas cujo único sentido é impedir o acesso ao trabalho. O fato torna-se 
mais grave quando se usa um teste sem o prévio consentimento e conhecimento do 
interessado sobre sua finalidade. Mais grave ainda por quebrar o eixo da relação 
médico-paciente e infringir o artigo 56 do CEM: "é vedado ao médico desrespeitar o 
direito do paciente de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas 
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ou terapêuticas, salvo em caso de iminente perigo de vida". Por estas razões, sou de 
parecer que: 

a) quaisquer informações médicas sobre o empregado ao empregador devem cingir-
se à aptidão ou não ao trabalho e se temporária ou permanentemente para 
desempenho de determinadas funções; 

b) a realização de testes sorológicos para aids por parte do empregador não 
encontra respaldo técnico, científico e ético, sendo tarefa de autoridades sanitárias; 

c) a realização de testes sorológicos para aids, em trabalhador nestas circunstâncias 
é violação ao seu direito, fere a Consolidação das Leis do Trabalho, além de 
contribuir, em caso positivo, para a sua marginalização enquanto cidadão". 

Muitas outras manifestações nesse sentido podem ser mencionadas, mas, por 
brevidade, faz-se apenas referência a algumas delas: 

"Aids e ética médica", Antônio Ozório Leme de Barros, em Anais do 1o Seminário 
Nacional sobre Aids e Direito, SP, 1991; 

"Aids: aspectos legais, éticos e administrativos", Maria Mathilde Marchi, Saúde e 
Direito, abril de 1990. 

Por tais razões, entende-se indevida e descabida a exigência formulada pela Polícia 
Militar do Estado do Paraná, no sentido da realização de teste para detecção de 
anticorpos ao vírus HIV em processo seletivo pré-admissional. 

Curitiba, 8 de novembro de 1995. 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

CÂMARA TÉCNICA DE ÉTICA E CIDADANIA 

Marcos Bittencourt Fowler 

Promotor de Justiça 

PARECER No 12/96 

Pela via da presente consulta, solicita-se esclarecimentos acerca da relação entre o 
sigilo médico e a exigência de comunicação à direção e demais setores de 
atendimento, quanto à situação sorológica e grau de evolução da doença (HIV / aids) 
de detentos internos no sistema carcerário desta capital. 

A justificativa apresentada, para tal exigência, é a de que os funcionários que 
prestam os serviços de saúde, serviço social, psicologia e segurança e nas 
atividades ocupacionais e profissionalizantes, dentro do presídio, deveriam ter 
acesso a essas informações, como forma de preservar a segurança própria e a dos 
demais detentos. 

1. Primeiramente, é de se destacar que, em seu início, os casos de portadores de 
vírus HIV e doentes de aids estavam centrados em segmentos ditos "grupos de 
risco", que, por si só, carregavam o preconceito e a culpa por se posicionarem contra 
as regras e normas sociais e legalmente impostas. 

Entendia-se por grupos de risco as pessoas de conduta homossexual, profissionais 
do sexo e usuários de drogas. Passados quinze anos desde a descrição inicial da 
aids, em 1981, vivemos hoje plena epidemia de transmissão do vírus HIV. Segundo 
dados do Boletim Epidemiológico sobre aids do Ministério da Saúde, são crescentes 
os índices de pessoas infectadas, além de a evolução da epidemia ter-se 
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caracterizado pela alteração do perfil dos acometidos. Se, a princípio, a questão 
parecia se limitar a grupos específicos da nossa sociedade, atualmente não há mais 
sentido em se falar de "grupos de risco", mas apenas em comportamentos que criam 
situações de risco. Todavia, o fato de ter atingido inicialmente grupos de pessoas 
socialmente marginalizadas trouxe para a aids o estigma da discriminação, fazendo 
com que as pessoas infectadas tivessem grandes dificuldades para fazer prevalecer 
os seus direitos inerentes à cidadania. Não se pode esquecer, porém, que as 
pessoas que vivem com HIV/ aids possuem, rigorosamente os mesmos direitos de 
qualquer outro cidadão. Não reconhecer esta premissa significa negar o direito à 
cidadania a uma classe de pessoas, ou considerar que há um grupo marginalizado 
que não deve ter acesso ao direito, cuja conseqüência é a segregação e 
estigmatização de toda uma parcela significativa da população. 

2. Especificamente quando internos em estabelecimentos prisionais, há que se ter 
maior preocupação em assegurar tratamento adequado e oportunizar a continuidade 
da participação nas atividades diárias ali desenvolvidas, evitando-se o isolamento e a 
discriminação. 

"Existe uma série de mecanismos pelos quais se exerce o autoritarismo na prisão e 
a sua materialização está nas formas de dominação que fazem parte do entremeado 
de relações sociais entre os agentes institucionais e a população carcerária e desta 
população entre si. A própria especificidade da prisão faz com que ela se revista de 
uma série de peculiaridades que fazem com que constitua uma microssociedade e 
seus aspectos mais significativos apareçam caricaturados. Eles mostram, de forma 
exacerbada, os traços problemáticos do contexto social global na multiplicidade de 
situações que medeia o encarceramento" (CASTRO, Myriam Mesquita Pugliese de. 
Ciranda do medo. Controle e dominação no cotidiano da prisão. In: Revista do 
Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, vol. 1, no 2, jul./dez. 1993, p. 
50. Brasília: Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, 1993). 

3. Como forma, então, de impedir atitudes discriminatórias e autoritárias, deve a 
comunicação dos resultados dos testes para detecção de anticorpos contra o HIV, 
bem assim o acompanhamento da evolução da doença, restringir-se ao médico, ao 
paciente e, mediante notificação, à autoridade sanitária. 

Fazer com que o resultado do teste venha a ser de conhecimento de outras pessoas 
além daquelas acima enunciadas - importará em ferimento à norma constitucional 
que declara invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas 
(art. 5o, inc. X, Constituição Federal). 

Tais valores humanos, erigidos pela Constituição de 1988 à condição de direitos 
individuais, significam um reconhecimento de que ninguém pode ter sua vida privada 
ou intimidade devassadas, máxime em situações da espécie 

porquanto marcadas pela hostilidade, preconceitos, rejeições e isolamento aos 
portadores do vírus HIV, determinando especialíssimas restrições à divulgação da 
doença. 

Cabe aqui lembrar que, neste aspecto, o Código Penal estabelece como figura típica 
aquela consistente em violar segredo profissional ("revelar a alguém, sem justa 
causa, segredo, de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou 
profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem" - art. 154). Em se tratando 
de funcionário público, veja-se o conteúdo do art. 326, do Código Penal, que enuncia 
o crime de violação de sigilo funcional. 

É exatamente nesta linha que o Código de Ética Médica, no capítulo que trata do 
segredo médico, assevera a vedação ao médico de "revelar fato de que tenha 
conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por justa causa, dever 
legal ou expressa autorização do paciente", ainda "que o fato seja de conhecimento 
público ou que o paciente tenha falecido" (art. 102). 

Considerado, então, que o princípio da confidencialidade tem por escopo evitar 
danos, que certamente se farão presentes a partir de notícia do resultado de exame 
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enunciando sorologia positiva, conforme as hipóteses cotidianas induvidosamente 
revelam, não se encontra suporte legal para a pretensão de divulgação para amplos 
setores do sistema prisional do resultado do exame ou do estado de saúde do 
paciente, até porque, conforme a situação pessoal de cada preso, incumbirá 
exatamente ao médico o atendimento necessário. 

Por outro lado, em se sabendo que o vírus da aids não é transmitido pelo contato 
casual ordinário, mas sim freqüentemente transmitido por relações sexuais e via uso 
comum de agulhas e seringas infectadas, não parece que, por alguma situação 
concreta, haja risco à segurança da prisão que justifique a quebra do sigilo médico. 
Segundo o Conselho Federal de Medicina, ao aprovar a Resolução no 1.359, de 11 
de novembro de 1992, "será permitida a quebra do sigilo quando houver autorização 
expressa do paciente, ou por dever legal (ex.: notificação às autoridades sanitárias e 
preenchimento de atestado de óbito) ou por justa causa (proteção à vida de 
terceiros: comunicantes sexuais ou membros de grupos de uso de drogas 
endovenosas, quando o próprio paciente recusar-se a fornecer-lhes a informação 
quanto à sua condição de infectado)" (Resolução 1.359, art. 2o, parágrafo único, 
CFM). Da mesma forma procederam os Conselhos Regionais de Medicina do 
Paraná (parecer no 0266/92, CRM/PR, aprovado em 6 de julho de 1992) e do Rio de 
janeiro (parecer no 100/92, CREMERJ). 

A justificação apresentada pelos referidos Conselhos para o afastamento do sigilo 
nestas circunstâncias específicas é a de que, em havendo recusa do paciente em 
comunicar o diagnóstico HIV positivo, é lícito ao médico cientificar o parceiro sexual 
do paciente contra a vontade deste, "uma vez que o que se está a proteger se 
sobrepõe aos motivos pessoais do paciente, ocorrendo assim, justa causa". Tal 
medida se impõe em função de perigo iminente, configurando-se ato de preservação 
de bens jurídicos do mais alto valor, quais sejam, a vida e a integridade física de 
terceiros. 

4. Considerando a preocupação apresentada pela direção e setores já mencionados, 
o indicativo a ser fornecido pela Câmara Técnica de Ética e Cidadania é o de que, 
além de garantir aos internos o direito à informação acerca da doença, suas 
características e manifestações, possibilidades de tratamento e serviços disponíveis, 
evoluções mais freqüentes e cuidados pessoais a partir de então necessários. Tudo 
tendo em vista, concomitantemente, o prolongamento e a melhoria da qualidade de 
vida, como em qualquer outro caso a ser atendido. Ademais, as normas de 
biossegurança, recomendadas pelo Ministério da Saúde, devem sempre ser 
respeitadas e estar acessíveis ao conhecimento de todos os servidores e internos. 

Por fim, calha à oportunidade o registro de que o tipo de cautela manifestada, no 
caso em tela, pode ser superada pelo estrito cumprimento das disposições legais, 
especialmente aquelas que tratam da execução penal. Conforme expressa o art. 5o, 
inc. XLIX, da Constituição Federal, "é assegurado aos presos o respeito à 
integridade física e moral", enquanto o art. 14, da Lei de Execução Penal, referindo-
se ao direito de assistência e, conseqüente, dever do Estado, estabelece a 
obrigatória "assistência à saúde do preso e do internado, de caráter preventivo e 
curativo", compreendendo atendimento médico, farmacêutico, odontológico, bem 
como o uso de todos os procedimentos recomendados, tratamentos e medicamentos 
disponíveis na ciência médica. 

Práticas médicas de caráter preventivo e curativo, ministradas de maneira 
permanente e - periódica, terão certamente o efeito de garantir o direito dos internos 
à saúde, que não se resume, obviamente, às questões relacionadas ao vírus HIV, 
bem assim, na matéria específica em análise, assegurar a informação correta e 
ampla sobre a doença, permitir que a deliberação acerca da necessidade do exame 
ocorra tão só pela via da indicação médica, baseada nos critérios clínicos e 
epidemiológicos e possibilitar, em casos de identificação de portadores do vírus HIV, 
atendimento subseqüente adequado, além de estabelecer mecanismos de proteção 
individual e coletivo no que tange a todos os internos e funcionários que integram o 
sistema prisional. 

Cabe ressaltar ainda, diante do exposto, a existência de resolução conjunta de no 
01/ 92, de 05 de novembro de 1992, assinada pelas Secretarias de Estado da Saúde 
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e da Justiça e da Cidadania, a qual determina a implantação de recomendações 
técnicas do programa estadual de aids, quanto à indicação de testes para detecção 
de anticorpos contra o vírus da aids, anexo. 

5. Concluindo, é parecer desta Câmara Técnica de Ética e Cidadania que os testes 
para detecção de anticorpos contra o HIV só podem ser realizados com 
conhecimento e concordância do examinando, assim como o resultado dos mesmos 
só deve ser comunicado ao próprio paciente e, conforme o caso, à autoridade 
sanitária competente. 

Curitiba, 02 de outubro de 1996. 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

CÂMARA TÉCNICA DE ÉTICA E CIDADANIA 

Marcos Bittencourt FowIer 

Promotor de Justiça 

Denise R. ArruDa Cofin 

Assistente Social 

PARECER No 13/97 

Para o correto enquadramento da questão, antes de mais nada, é interessante 
lembrar que prevalecem, ainda, como forma de impedir atitudes discriminatórias e 
autoritárias, os princípios da não compulsoriedade dos exames médicos e sigilo 
profissional acerca dos seus resultados. 

A não compulsoriedade decorre da própria legalidade vigente em nosso sistema e 
constitui alicerce do Estado de Direito Democrático. Assim, nos termos do art. 5o, da 
Constituição Federal "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 
senão em virtude da lei". Ademais, na esfera de proteção da liberdade, a lei penal 
inscreve o delito de constrangimento ilegal ("constranger alguém, mediante violência 
ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio, a 
capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não 
manda", art. 146), excetuando apenas a intervenção médico-cirúrgica, sem o 
consentimento do paciente ou representante legal, se justificada por iminente perigo 
de vida, ou ainda, a coação exercida para impedir suicídio. Também o Código de 
Ética Médica, no capítulo pertinente aos direitos humanos, assevera ser vedado 
"efetuar qualquer procedimento médico sem o esclarecimento e o consentimento 
prévios do paciente ou de seu representante legal, salvo em iminente perigo de vida" 
(art. 46). 

Diante do teor dos referidos dispositivos legais, força é concluir que a realização de 
testes para diagnósticos de infecção pelo vírus HIV, sem o conhecimento acerca de 
seu alcance e significado, bem como sem o consentimento do examinando, consiste 
em medida ilegal e eticamente reprovável. Os testes somente podem ser realizados 
com prévio conhecimento e autorização do indivíduo e a solicitação dos testes deve 
ser fundamentada somente em critérios clínicos e epidemiológicos. 

Por outro lado, e a par disso, deve a comunicação dos resultados dos testes 
restringir-se ao médico, ao paciente e, mediante notificação, à autoridade sanitária. 
Fazer com que o resultado do teste venha a ser de conhecimento de outras pessoas - 
além daquelas acima enunciadas - importará em ferimento à norma constitucional 
que declara invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas 
(art. 5o, inc. X, Constituição Federal). 

Tais valores humanos, erigidos pela Constituição de 1988 à condição de direitos 
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individuais, significam um reconhecimento de que ninguém pode ter sua vida privada 
ou intimidade devassadas, máxime em situações da espécie, porquanto marcadas 
pela hostilidade, preconceitos, rejeições e isolamento aos portadores do vírus HIV, 
determinando especialíssimas restrições à divulgação da doença. 

E isso vai ao ponto de o Código Penal estabelecer como figura típica aquela 
consistente em violar segredo profissional ("revelar a alguém, sem justa causa, 
segredo, de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão, e 
cuja revelação possa produzir dano a outrem", art. 154). É exatamente nesta linha 
que o Código de Ética Médica, no capítulo que trata do segredo médico, assevera a 
vedação ao médico de "revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do 
exercício de sua profissão, salvo por justa causa, dever legal ou expressa 
autorização do paciente", ainda "que o fato seja de conhecimento público ou que o 
paciente tenha falecido" (art. 102). 

A possibilidade de inobservância dessa regra se restringe aos casos em que "houver 
autorização expressa do paciente, ou por dever legal (ex.: notificação às autoridades 
sanitárias e preenchimento de atestado de óbito) ou por justa causa (proteção à vida 
de terceiros: comunicantes sexuais ou membros de grupos de uso de drogas 
endovenosas, quando o próprio paciente recusar-se a fornecer-lhes a informação 
quanto à sua condição de infectado)" (Resolução no 1.359, art. 2o, parágrafo único, 
CFM). Da mesma forma procederam os Conselhos Regionais de Medicina do 
Paraná (Parecer no 0266/92, CRM/PR, aprovado em 6 de julho de 1992) e do Rio de 
Janeiro (Parecer no 100/92, CREMERJ). 

Não obstante, do ponto de vista epidemiológico, concorrem outros fatores que 
devem entrar em consideração, dada a relevância e a imprescindibilidade de se 
tomar determinadas medidas de controle aptas a interromper a cadeia de 
transmissão da moléstia. Nessa linha de raciocínio, há que se considerar que, 
passados quinze anos desde a descrição inicial da aids, vivemos hoje plena 
epidemia de transmissão do HIV. Segundo dados do Boletim Epidemiológico sobre 
aids do Ministério da Saúde, são crescentes os índices de pessoas infectadas, além 
de a evolução da epidemia ter-se caracterizado pela alteração do perfil dos 
acometidos. Atualmente, alastra-se a doença, com maior rapidez, entre as mulheres 
sexualmente ativas e em idade adequada à gravidez. 

Ademais, sendo possível a transmissão da aids da mãe para o filho durante a 
gestação, por ocasião de parto ou pelo aleitamento materno, e, felizmente, estando 
disponíveis tratamentos eficazes para impedir esse tipo de contágio, há que se tomar 
os cuidados imediatos para evitar a infecção. 

A preservação da saúde do nascituro constitui dever dos pais e dos órgãos públicos, 
já que seus direitos se encontram amparados desde o momento da concepção (art. 
4o, do Código Civil). Mais especificamente, a criança tem "direito a proteção à vida e 
à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o 
nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de 
existência" (art. 7o, do Estatuto da Criança e do Adolescente). Harmonizando-se 
uma e outra ordem de valores incidentes na hipótese, entende-se bastante razoável 
e digna de louvor a iniciativa da Secretaria de Estado da Saúde em expedir 
resolução direcionada à inclusão de exames para a detecção do vírus HIV na rotina 
da fase pré-natal, de forma a obter conhecimento acerca da presença da doença e, 
por via de conseqüência, viabilizar o tratamento mais adequado que impeça o seu 
contágio. 

Naturalmente, porquanto se trate de recomendação, não devem ser esquecidos os 
princípios da não compulsoriedade e do sigilo profissional, que podem ser 
perfeitamente atendidos pelo esclarecimento à gestante, da obtenção de sua 
anuência e da preservação da confidencialidade dos resultados dos exames, assim 
realizados. 

Curitiba, 15 de maio de 1997. 

SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE 
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CÂMARA TÉCNICA DE ÉTICA E CIDADANIA 

Marcos Bittencourt FowLer 

Promotor de Justiça 

PARECER DE 19 DE MAIO DE 1997 

Em atenção à consulta formulada pela 15o Regional de Saúde de Maringá, por meio 
do memorando de no 088/97, de 15 de abril de 1997, no tocante ao procedimento 
adotado pelo Centro de Recuperação de Drogas, de exigência de realização do 
exame anti-HIV como requisito para admissão na entidade, tem a Câmara Técnica 
de Ética e Cidadania os seguintes aspectos a considerar: 

1. A Síndrome de lmunodeficiência Adquirida foi detectada inicialmente nos Estados 
Unidos da América, em 1982, sendo observado o primeiro caso no Brasil em 1985. A 
princípio, esteve estritamente ligada a condutas e comportamentos dos chamados 
"grupos de risco", ou seja, homossexuais, trabalhadores do sexo e usuários de 
drogas injetáveis. 

Passados quinze anos desde a descrição inicial da aids, vivemos hoje plena 
epidemia de transmissão do HIV. Segundo dados do Boletim Epidemiológico sobre 
aids do Ministério da Saúde, são crescentes os índices de pessoas infectadas, além 
de a evolução da epidemia ter-se caracterizado pela alteração do perfil dos 
acometidos. Atualmente, alastra-se a doença, com maior rapidez, entre as mulheres 
sexualmente ativas e em idade adequada à gravidez. 

Apesar destes indicativos epidemiológicos e das campanhas de esclarecimento e 
prevenção, mantêm-se o senso comum de se vincular a doença a determinados 
grupos socialmente segregados, o que enfatiza posturas preconceituosas e 
multiplica as situações discriminatórias. 

A persistência em segregar nada mais traduz do que preconceito, ligando-se sempre 
a contaminação pelo vírus HIV a "condutas sexuais desviantes" e à promiscuidade. 
Este enfoque é recriminado pela Declaração Universal dos Direitos do Homem, 
proclamada pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 1o de dezembro de 1948 
e assinada pelo Brasil na mesma data, quando, em seu art. II, item 1, afirma que 
"toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos 
nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, 
religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, 
nascimento, ou qualquer outra condição". 

Além disso, dois outros fatores agravam a situação de discriminação, quais sejam: 

a) tratar-se de uma doença para a qual não há garantia de cura; 

b) as suas formas de contágio - sangue ou esperma - serem ou não dotadas de 
conotação sexual, o que hoje em dia ainda se constitui em tabu em nossa sociedade, 
ou adjetivas aos grupos usuários de drogas injetáveis, ainda sujeitos à repressão 
penal. 

Todavia, "não há nenhum fundamento científico na conduta que preconiza a 
segregação dos chamados grupos de risco como forma de se controlar a expansão 
da doença. Todos os trabalhos que têm sido produzidos apontam para a 
necessidade de se obter do paciente infectado pelo vírus HIV, sobretudo, a 
colaboração e ter para com ele respeito e consideração. Somente assim - 
compreende-se, na medida do possível, a enorme variedade de fatores que 
presidem, nos planos existencial, afetivo e social, as relações entre cada indivíduo e 
o mundo que o cerca - pode-se obter uma situação favorável ao encaminhamento 
adequado das alternativas de abordagem dos problemas que surgem em função da 
doença" (Pareceres. Brasília: Conselho Federal de Medicina, janeiro de 1985 a junho 
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de 1994, p. 11). 

2. Demais disso, é interessante lembrar que prevalecem, ainda, como forma de 
impedir atitudes discriminatórias e autoritárias, os princípios da não compulsoriedade 
dos exames médicos e o sigilo profissional acerca dos seus resultados. A não 
compulsoriedade decorre da própria legalidade vigente em nosso sistema e constitui 
alicerce do Estado de Direito Democrático. Assim, nos termos do art. 5o, da 
Constituição Federal, "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 
coisa senão em virtude da lei". Ademais, na esfera de proteção da liberdade, a lei 
penal inscreve o delito de constrangimento ilegal ("constranger alguém, mediante 
violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro 
meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que 
ela não manda", art. 146), excetuando apenas a intervenção médico-cirúrgica, sem o 
consentimento do paciente ou de seu representante legal, se justificada por iminente 
perigo de vida, ou, ainda, a coação exercida para impedir suicídio. Também o Código 
de Ética Médica, no capítulo pertinente aos direitos humanos, assevera ser vedado 
"efetuar qualquer procedimento médico sem o esclarecimento e o consentimento 
prévios do paciente ou de seu representante legal, salvo em iminente perigo de vida" 
(art. 46). 

Diante do teor dos referidos dispositivos legais, força é concluir que a realização de 
testes para diagnóstico de infecção pelo vírus HIV, sem o conhecimento acerca de 
seu alcance e significado, bem como sem o consentimento do examinando, consiste 
em medida ilegal e eticamente reprovável. Os testes somente podem ser realizados 
com prévio conhecimento e autorização do indivíduo e a solicitação dos testes deve 
ser fundamentada somente em critérios clínicos e epidemiológicos. 

De outro lado, e a par disso, deve a comunicação dos resultados dos testes restringir-
se ao médico, ao paciente e, mediante notificação, à autoridade sanitária. Fazer com 
que o resultado do teste venha a ser de conhecimento de outras pessoas - além 
daquelas acima enunciadas - importará em ferimento à norma constitucional que 
declara invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas art. 
5o, inc. X, Constituição Federal). 

Tais valores humanos erigidos pela Constituição de 1988 à condição de direitos 
individuais, significam um reconhecimento de que ninguém pode ter sua vida privada 
ou intimidade devassadas, máxime em situações da espécie, porquanto marcadas 
pela hostilidade, preconceitos, rejeições e isolamento aos portadores do vírus HIV, 
determinando especialíssimas restrições à divulgação da doença. 

E isso vai ao ponto de o Código Penal estabelecer como figura típica aquela 
consistente em violar segredo profissional ("revelar a alguém, sem justa causa, 
segredo, de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão, e 
cuja revelação possa produzir dano a outrem", art. 154). É exatamente nesta linha 
que o Código de Ética Médica, no capítulo que trata do segredo médico, assevera a 
vedação ao médico de "revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do 
exercício de sua profissão, salvo por justa causa, dever legal ou expressa 
autorização do paciente", ainda "que o fato seja de conhecimento público ou que o 
paciente tenha falecido" (art. 102). 

A possibilidade de inobservância dessa regra se restringe aos casos em que "houver 
autorização expressa do paciente, ou por dever legal (ex.: notificação às autoridades 
sanitárias e preenchimento de atestado de óbito) ou por justa causa (proteção à vida 
de terceiros: comunicantes sexuais ou membros de grupos de uso de drogas 
endovenosas, quando o próprio paciente recusar-se a fornecer-lhes a informação 
quanto à sua condição de infectado)" (Resolução no 1.359, art. 2o, parágrafo único, 
CFM). Da mesma forma procederam os Conselhos Regionais de Medicina do 
Paraná (Parecer no 0266/92, CRMPR, aprovado em 6 de julho de 1992) e do Rio de 
Janeiro (Parecer no 100/92, CREMERJ). 

3. Em caso de soropositividade de internos em instituições, o sigilo profissional 
também está resguardado, visto que o repasse das informações necessárias aos 
demais membros da equipe multiprofissional está diretamente correlacionado ao 

http://www.aids.gov.br/final/biblioteca/legislacao/vol3_37.htm (26 of 69) [15/04/03 12:40:34]



3. Parcerias da Câmara Técnica da Ética e Cidadania de DST/AIDS

adequado atendimento a ser prestado, fazendo parte da integralidade do tratamento. 
Assim, da mesma forma, estes funcionários estão submetidos à guarda das 
informações recebidas. 

Especialmente quando internos em estabelecimentos de recuperação, há que se ter 
maior preocupação em assegurar tratamento adequado e oportunizar a continuidade 
da participação nas atividades diárias ali desenvolvidas, evitando-se o isolamento e a 
discriminação. 

Lamentavelmente, não se pode perder de vista que existe uma série de mecanismos 
pelos quais se exerce o autoritarismo nesse tipo de estabelecimento e a sua 
materialização está nas formas de dominação que fazem parte do entremeado de 
relações sociais entre os agentes institucionais e a população internada, bem como 
desta população entre si. A própria especificidade da situação faz com que ela se 
revista de uma série de peculiaridades que fazem com que constitua uma 
microssociedade e seus aspectos mais significativos apareçam caricaturados. Eles 
mostram, de forma exacerbada, os traços problemáticos do contexto social global na 
multiplicidade de situações que medeiam o isolamento. 

4. A literatura médica indica a adoção de cuidados universais de proteção para 
quaisquer procedimentos a serem executados, independentemente da gravidade e 
dos tipos de doença que possam, eventualmente, algum dos internos apresentar. Tal 
orientação provém da ausência de garantia integral quanto aos resultados dos 
exames, principalmente no caso da aids. Ocorre que o diagnóstico negativo da 
testagem não assegura que o indivíduo deixou de ser infectado pelo vírus HIV, uma 
vez que no período inicial, após o contágio, os anticorpos podem ainda estar 
ausentes no sangue, durante o período denominado de janela imunológica, que pode 
se prolongar, em média, em até 18 (dezoito) meses. Existe, ainda, a possibilidade de 
os testes apresentarem resultados falso-negativos, tornando sem justificativa a sua 
realização em massa. 

Não se esqueça, de outro lado, da impossibilidade de preservação da equipe, 
apenas mediante a realização do exame anti-HIV, no que concerne a tantas outras 
infecções transmissíveis pelo sangue e pelo contato pessoal, de que é exemplo a 
hepatite B ou C. 

5. Assim sendo, no caso em tese, aparentemente, não há justificativa médica 
baseada em indícios clínicos e epidemiológicos que recomendem a realização do 
exame anti-HIV, tampouco há coerência técnico-científica da vinculação deste ao 
atendimento a ser prestado. Não devem ser esquecidos os princípios da não 
compulsoriedade do exame e do sigilo profissional, bem como da impossibilidade de 
exigência de triagem sorológica para prestação de atendimento. 

6. Finalmente, no que se refere às possíveis medidas a serem tomadas, há que se 
discernir as diferentes características que podem ser apresentadas pela entidade 
mencionada. Pelo teor do ofício de encaminhamento, não se sabe se se trata de 
entidade pública ou privada, bem assim de que espécie e de que fontes de custeio 
dispõe. 

Se, por hipótese, constitui-se ela em órgão público, não há como se sustentar o 
estabelecimento do requisito para internação, pois isto se constituiria grave afronta 
ao princípio da universalidade de acesso aos serviços públicos e à impossibilidade 
de discriminação dos futuros pacientes. 

Se, de outro lado, é entidade privada, deve ser analisada a origem dos recursos que 
a mantém em funcionamento. Se, novamente, são recursos públicos, oriundos de 
convênios, contratos etc., o tratamento da questão é o mesmo daquele referente aos 
órgãos públicos, sendo totalmente injustificável a exigência. Se, por fim, os seus 
recursos são próprios, devem ser analisados os estatutos da entidade, com o escopo 
de se verificar os poderes estabelecidos para a fixação dos critérios de atendimento. 

Curitiba, 19 de maio de 1997. 
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SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

CÂMARA TÉCNICA DE ÉTICA E CIDADANIA 

Marcos Bittencourt FowLer 

Promotor de Justiça 

Cléia Oliveira Cunha 

Psicóloga 

Denise R. Arruda Colin 

Assistente Social 

Parecer DE 05 DE NOVEMBRO DE 1997 

1. Por via da presente consulta, objetiva a Comissão Municipal de Aids de Toledo 
(PR) manifestação da Câmara Técnica de Ética e Cidadania em DST/Aids acerca 
dos procedimentos a serem adotados em relação a adolescente, usuária de drogas 
injetáveis e grávida, que se recusa a se submeter a tratamento e a dar conhecimento 
do diagnóstico positivo para HIV/Aids aos seus comunicantes sexuais. 

Indaga-se: 

a) "podemos acionar a Promotoria da Vara da Infância e Adolescência para 
pressionar a mãe e menor para que compareça ao tratamento?" 

b) "como poderemos proceder com os comunicantes, visto que outras pessoas estão 
sendo envolvidas?" 

2. Em tese, há uma série de desdobramentos a serem enfrentados, seja em relação 
à atuação da equipe de profissionais encarregada do caso, seja quanto às atividades 
a serem desenvolvidas pela Comissão Municipal de Aids de Toledo. 

Todavia, a urgência da solicitação impede análise pormenorizada de cada um dos 
aspectos suscitados. Bem por isso, centrar-se-á a resposta nos questionamentos 
formulados, reservando-se, para momento futuro, considerações mais aprofundadas, 
se interesse houver. 

3. No que diz respeito à primeira indagação, vale mencionar um direito básico do ser 
humano: o direito à vida. Trata-se de direito inato, à medida que respeita ao indivíduo 
pelo simples fato de ter personalidade. Quando considerado ulteriormente na sua 
inerência ao sujeito, caracteriza-se pela sua intrans-missibilidade e 
irrenunciabilidade, como todos os direitos da personalidade. 

O Código Civil, apesar de marcar o início da personalidade a partir do momento em 
que a criança nasce com vida, estabeleceu um regime de proteção aos direitos do 
nascituro. Desde a concepção, portanto, o ser humano é protegido pelo Direito, ao 
ponto de se considerar o aborto como prática criminosa. 

Conforme o sistema adotado pelo referido diploma legislativo, a aquisição de todos 
os direitos surgidos medio tempore da concepção subordina-se à condição de que o 
feto venha a ter existência. Em conseqüência, o direito à vida do embrião, uma vez 
gerado, é incontestável em face do nosso direito positivo. 

Sob diverso aspecto, toda pessoa absolutamente capaz - com idade superior a 21 
anos e com condições de gerir a sua vida e seus bens - tem direito a decidir sobre a 
possibilidade de se submeter ou não a tratamento médico. Todavia, em se tratando 
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de incapazes, tal decisão cabe ao respectivo representante legal, o qual deve atentar 
para as normas legais que regem a sua atuação, já que não dispõe de modo 
absoluto sobre a vida e a saúde do representado. Ainda mais em se tratando de feto, 
dada a proteção que a lei lhe dispensa. 

Em suma: há que se respeitar a autonomia do paciente, até o limite em que 
considerações de outra ordem se tornem prioritárias em relação à autonomia 
individual, como é o caso do direito à vida do nascituro. 

Ademais, sendo possível a transmissão da aids da mãe para o filho durante a 
gestação, por ocasião do parto ou pelo aleitamento materno, e, felizmente, estando 
disponíveis tratamentos eficazes para impedir esse tipo de contágio, há de se tomar 
os cuidados imediatos para evitar a infecção. 

A preservação da saúde do nascituro constitui dever dos pais e dos órgãos públicos, 
já que seus direitos se encontram amparados desde o momento da concepção (art. 
4o, do Código Civil). Mais especificamente, a criança tem "direito a proteção à vida e 
à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o 
nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de 
existência" (art. 7o, do Estatuto da Criança e do Adolescente). Desta forma, todas as 
providências neste sentido devem ser tomadas, independente da vontade da 
adolescente ou de seus pais. O direito do feto deve ser protegido. 

Todos os direitos consolidados no estatuto estão devidamente garantidos na 
Constituição Federal, em seu art. 227, que estipula como dever da família, da 
sociedade e do Estado, garantir à criança e ao adolescente o direito à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à convivência familiar, 
resguardando-os da negligência. 

Diante de tais considerações, não há como a família se desvincular do dever de 
providenciar o tratamento da adolescente. 

4. No que tange à segunda questão, cumpre observar que o sigilo do diagnóstico 
deve ser mantido, sendo a revelação ao cônjuge ou parceiro sexual indicada como 
forma de prevenção, sempre se buscando a concordância e colaboração da paciente 
e de seus responsáveis. 

Assim é, porque, muito embora a legislação penal (art. 154, do Código Penal) e o 
Código de Ética Médica (art. 102) proíbam a violação de segredo profissional, o 
Conselho Federal de Medicina , ao aprovar a Resolução no 1.359, de 11 de 
novembro de 1992 , dispôs de outro modo para a condução de casos específicos, 
assim se manifestando: "será permitida a quebra do sigilo quando houver 
autorização expressa do paciente, ou por dever legal (ex.: notificação às autoridades 
sanitárias e preenchimento de atestado de óbito) ou por justa causa (proteção à vida 
de terceiros: comunicantes sexuais ou membros de grupos de uso de drogas 
endovenosas, quando o próprio paciente recusar-se a fornecer-lhes a informação 
quanto à sua condição de infectado)" (art. 2o, parágrafo único). Da mesma forma 
procederam os Conselhos Regionais de Medicina do Paraná (Parecer no 0266/92, 
CRM/PR, aprovado em 6 de julho de 1992) e do Rio de Janeiro (Parecer no 100/92, 
CREMERJ). 

A justificação apresentada pelos referidos Conselhos é a de que, em havendo recusa 
do paciente em comunicar o diagnóstico HIV positivo, é lícito ao médico cientificar o 
parceiro sexual do paciente contra a vontade deste, "uma vez que o que se está a 
proteger se sobrepõe aos motivos pessoais do paciente, ocorrendo assim, justa 
causa". Tal medida se impõe em função de perigo iminente, configurando-se ato de 
preservação de bens jurídicos do mais alto valor, quais sejam, a vida e a integridade 
física de terceiros. 

A existência do sigilo, protegido em lei, não significa a absoluta impossibilidade de 
revelação dos fatos de que se tenha conhecimento, em virtude do exercício 
profissional. Bem ao contrário, a manutenção do segredo só se justifica até o ponto 
em que intervêm considerações de outras ordens, fatores de ordem axiologicamente 
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mais relevantes, de que são exemplos a regra determinante da denúncia pelo 
médico às autoridades sanitárias de doença cuja notificação seja compulsória (art. 
269, do Código Penal), bem assim a comunicação a parceiros sexuais da sorologia 
HIV positiva, quando o paciente injustificadamente se recusar a prestar-lhes essa 
informação (ver Resolução e Pareceres antes mencionados). 

5. Com base nestas considerações, apresenta-se as seguintes respostas às 
indagações inicialmente propostas: 

a) tendo em vista a recusa à submissão a tratamento pela família da adolescente e o 
dever de providenciá-lo, deverá ser acionada a Promotoria da Infância e Juventude a 
fim de proceder a responsabilização dos representantes legais da adolescente; 

b) quanto aos comunicantes sexuais, estes deverão ser informados acerca da 
contaminação da parceira, pois há risco que justifica a quebra do sigilo. 

Curitiba, 05 de novembro de 1997. 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

Câmara Técnica de Ética e Cidadania 

Marcos Bittencourt Fowler 

Promotor de Justiça 

PARECER DE 14 DE DEZEMBRO DE 1998 

Pela via da presente consulta, objetiva a Câmara Técnica de Ética e Cidadania de 
DST/Aids da Secretaria de Saúde do Paraná, manifestação deste Centro de Apoio 
Operacional das Promotorias de Defesa dos Direitos e Garantias Constitucionais 
acerca do direito dos pais de visitar seus filhos menores portadores do vírus HIV, 
internados em entidades de abrigo. 

Antes de analisar a possibilidade do exercício do direito de visita, cumpre verificar a 
situação peculiar de pessoa em desenvolvimento, que é a marca mais significativa 
da infância e da adolescência. Cada fase do desenvolvimento do ser humano deve 
ser reconhecida como revestida de singularidade e completude relativas. Em outras 
palavras, as crianças e adolescentes não são seres inacabados, a caminho da 
plenitude a ser consumada tão logo atinja a idade adulta; ao diverso, cada etapa da 
vida é, ao seu modo, um período de relativa plenitude, que deve ser compreendida e 
acatada pela família, pela sociedade e pelo Estado. 

Em sua obra "Violência dos pais contra os filhos: procuram-se vítimas", Viviane N. de 
Azevedo Guerra tem o seguinte entendimento: "Defendem-se os direitos da criança, 
mas a própria sociedade os solapa, uma vez que o reconhecimento destes direitos 
implicaria modificações no seio da família e da sociedade, tendo em vista que 
criança-família-sociedade se constituem numa 
trindade intimamente ligada. A criança não pode ser entendida como uma entidade 
isolada, ela pertence a um núcleo familiar, sofrendo múltiplas determinações 
sócioeconômicas, impostas por sua vez pelos modos de produção vigentes em cada 
sociedade." 

O jovem se encaminha em direção à sua independência e maturidade, que vão se 
traduzindo numa gradativa tomada de consciência de si mesmo, pela observação do 
contexto social em que vive. Bem por isso é da maior importância que a criança ou o 
adolescente tenham acesso a informações acerca de sua doença, as limitações e 
possibilidades decorrentes desta mantendo-se no convívio familiar, com recursos da 
comunidade. Em situação de desestrutura familiar, recomenda-se a manutenção 
destes vínculos que deverão ficar sob a supervisão e responsabilidade da entidade 
que abriga a criança ou o adolescente, e de sua equipe. 
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O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe o seguinte sobre a relação entidades 
de abrigo e a família do interno: 

Art. 92 - As entidades que desenvolvam programas de abrigo deverão adotar os 
seguintes princípios: 

I - preservação dos vínculos familiares. 

Art. 94 - As entidades que desenvolvem programas de internação têm as seguintes 
obrigações, entre outras: 

...V - diligenciar no sentido do restabelecimento e da preservação dos vínculos 
familiares. 

Mesmo que as entidades de abrigo tenham a guarda da criança internada, os pais 
continuam a ser detentores do pátrio poder, podendo este ser extinto apenas em 
quatro situações: morte dos pais ou da criança, emancipação, maioridade e adoção. 
Já a perda do pátrio poder pode ocorrer por aplicação de castigos imoderados pelos 
pais, abandono ou prática pelos pais de atos contrário a moral. Ressalte-se que 
estas situações configuram-se apenas quando declaradas pelo Juiz da Infância e 
Juventude. 

Afora estes casos, entendemos ser imprescindível a manutenção do vínculo familiar, 
pois o distanciamento desta traz conflitos e profundo sofrimento à criança ou ao 
adolescente. Conforme diferentes estudos e pesquisas com crianças abrigadas, 
constatou-se que o afastamento da figura materna ou paterna, por imposição 
externa, gera, entre outros, depressão, ressentimento e revolta, sendo comum a 
busca pela família e justificativas fantasiosas pela ausência desta. 

Segundo entendimento da equipe técnica do Centro de Apoio Operacional das 
Promotorias da Criança e do Adolescente, a entidade de abrigo é a retaguarda 
adequada para a execução de medida protetiva de abrigo. Essa medida é aplicada 
tanto no caso de falta momentânea dos pais como para atendimento imediato da 
criança ou adolescente que não possa permanecer junto à família. Sendo medida de 
execução temporária e excepcional deverá funcionar como transição para o retorno à 
família natural. 

A própria Câmara Técnica de Ética e Cidadania de DST/Aids da Secretaria de Saúde 
do Paraná, quando informa o perfil das Casas de Apoio aos doentes de aids, traz 
como condição básica na área social, trabalhar o interno para sua reintegração à 
sociedade e ao convívio familiar. 

A proposta de Regimento Interno para entidades de abrigo feita pela equipe técnica 
do Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Criança e do Adolescente, é 
clara ao estabelecer como objetivo da entidade o fortalecimento ou resgate do 
vínculo familiar e comunitário, buscando a efetivação do retorno à família natural. 

Em sua obra "Comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente", Roberto João 
Elias trata do assunto: 

"A preservação dos vínculos familiares é um apanágio da proteção que se dá aos 
menores, consagrada pela Constituição Federal e pelos arts. 19 a 24 do Estatuto. 
Assim sendo, a criança ou o adolescente, em regime de abrigo, deverão ter 
oportunidade de receber a visita de seus familiares para que os laços não sejam 
desfeitos." 

Conclui-se, portanto, que a criança ou o adolescente têm direito à convivência 
familiar. Desta forma, os programas desenvolvidos deverão se voltar para este 
relevante aspecto. Deve-se portanto, possibilitar o máximo possível o contato com a 
família por meio de visitas. 
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Curitiba, 14 de dezembro de 1998. 

Marcos Bittencourt Fowler 

Promotor de Justiça 
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PRESERVATIVOS 

Teresina 

LEI NO 2.296, DE 23 DE MARÇO DE 1994 

Determina que os motéis, desta Capital, fiquem obrigados a fornecer a seus 
clientes preservativos (camisinhas), no mínimo duas unidades, inteiramente 
grátis. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA, Capital do Estado do 
Piauí, faço saber que Plenário aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o - Ficam obrigados os motéis de Teresina, a fornecer, aos seus clientes, 
preservativos (camisinhas), no mínimo duas unidades, inteiramente grátis, durante 
uma pousada. 

Art. 2o - Cópia da presente Lei deverá ser exposta em local visível aos clientes, no 
interior dos apartamentos. 

Art. 3o - A fiscalização do cumprimento desta Lei ficará a cargo do Serviço de 
Vigilância Sanitária Municipal. 

Art. 4o - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

CÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA 
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CAPÍTULO XIII 
PIAUÍ 
1. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

CAPÍTULO XIV _ RIO DE 
JANEIRO, 993
1. ORGANIZAÇÃO 

2. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

3. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

4. EDUCAÇÃO 

5. PREVIDÊNCIA 

6. BENEFÍCIOS SOCIAIS 

7. NORMAS ÉTICAS DO 
CONSELHO REGIONAL 
DE MEDICINA DO RIO DE 
JANEIRO _ CREMERJ 

CAPITULO XV _ RIO 
GRANDE DO NORTE
1. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

2. BENEFÍCIOS FISCAIS 
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3.PROTEÇÃO CONTRA 
ATOS 
DISCRIMINATÓRIOS 

CAPÍTULO XVI
RIO GRANDE DO SUL
1. ORGANIZAÇÃO 

2. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

3. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

4. EDUCAÇÃO 

5. TRABALHO 

6. PROTEÇÃO CONTRA 
ATOS 
DISCRIMINATÓRIOS 

CAPÍTULO XVII
SANTA CATARINA
1. ORGANIZAÇÃO 

2. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

3. VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 

4. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

5. EDUCAÇÃO 

6. PREVIDÊNCIA 

CAPITULO XVIII
SÃO PAULO
1. ORGANIZAÇÃO 

2. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

3. VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 

4. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA E 
TRATAMENTO 
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5. EDUCAÇÃO 

6. TRABALHO 

7. PROTEÇÃO CONTRA 
PRÁTICAS 
DISCRIMINATÓRIAS 

8. NORMAS ÉTICAS DO 
CONSELHO REGIONAL 
DE MEDICINA DE SÃO 
PAULO - CREMESP 
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CAPÍTULO I
AMAZONAS
MANAUS (AM)

CAPÍTULO II 
BAHIA
1. ORGANIZAÇÃO 

2. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

3. EDUCAÇÃO 

4. TRABALHO 

5. PENITENCIÁRIA 

CAPÍTULO III
CEARÁ
1. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

CAPÍTULO IV
DISTRITO FEDERAL
1. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

2. EDUCAÇÃO 

3. TRABALHO 

CAPÍTULO V 
ESPIRITO SANTO
1. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

2. EDUCAÇÃO 

3. INFORMAÇÃO 

4. TRABALHO 

CAPÍTULO VI
GOIÁS
1. ORGANIZAÇÃO 

CAPÍTULO XIV 

RIO DE JANEIRO 

1. ORGANIZAÇÃO 

RESOLUÇÃO No 940/SES, DE 01 DE JULHO DE 1994 

Reformula a Comissão Estadual de Controle e Prevenção da Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida-AIDS, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, e 

Considerando a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida sida ou aids um grave 
problema de saúde pública; 

Considerando o progressivo aumento do número de casos e a alta letalidade 
observada; 

Considerando as mudanças no perfil da pandemia e a progressão do vírus da 
Imunodeficiência Humana (VIH/HIV) a segmentos da população anteriormente 
abordados como em baixa condição de risco; 

Considerando a necessidade permanente de ampliar a capacidade de oferta de 
assistência médico-sanitária em HIV/aids; 

Considerando a complexidade de aspectos sociais, econômicos e jurídicos que 
envolvem a patologia; 

Considerando a necessidade de revisão periódica de normas e estabelecimento de 
condutas éticas e científicas para evitar abordagens epidemiológicas, clínicas, 
laboratoriais e/ou terapêuticas errôneas. 

Considerando a experiência acumulada em dois anos de atividades da Comissão 
Estadual de Controle e Prevenção da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida e a 
avaliação decorrente, resolve: 

Art. 1o - Reformular a Comissão Estadual de Controle e Prevenção da Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida - AIDS (CECPS), no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. 

Art. 2o - A CECPS será presidida pelo Secretário de Estado de Saúde e secretariada 
pelo Diretor da Divisão de Doenças Sexualmente Transmissíveis da Coordenadoria 
de Vigilância da Secretaria de Estado de Saúde, e terá a seguinte composição: 

1 - DO EXECUTIVO ESTADUAL 

1.1 - SECRETARIAS ESTADUAIS 
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2. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

3. EDUCAÇÃO 

4. TRABALHO 

5. PROTEÇÃO CONTRA 
ATOS 
DISCRIMINATÓRIOS 

CAPÍTULO VII
MARANHÃO
1. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE

CAPÍTULO VIII 
MATO GROSSO
1. EDUCAÇÃO 

CAPÍTULO IX
MATO GROSSO
DO SUL, 908
1. ORGANIZAÇÃO 

2. VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 

3. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA E 
TRATAMENTO 

4. EDUCAÇÃO 

CAPÍTULO X
MINAS GERAIS
1. ORGANIZAÇÃO 

2. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

3. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

4. PROTEÇÃO CONTRA 
ATOS 
DISCRIMINATÓRIOS 

CAPÍTULO XI
PARAÍBA
1. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

2. VIGILÂNCIA 

1.1.1- SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO 

Representantes:- Dr. Adelino Simões e Souza 

Vânia Maria Bessa Ferreira 

Dr. Tuffi Soares Meres 

Suplentes: - Jorge Adalberto Pena Júnior 

Hudson Ventura 

Ely de Souza Moraes 

1.1.2 - LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA NOEL NUTEIS 

Representante: - Dr. Oscar Jorge Berro 

Suplente: - Dr. Raouf Emile Gerhard Sykora 

1.1.3 - SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

Representante: - Dr. Francisco Abelardo Alves de Sant'Anna 

Suplente: - Profa. Nice Nilda Vieira Rodrigues 

1.1.4 - SECRETARIA ESTADUAL DE JUSTIÇA 

Representante: - Dr. Edson José Biondi 

Suplente: - Dr. Antonio Ibernon de Moraes 

1.2 - ÓRGÃOS VINCULADOS 

1.2.1 - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 

Representante:- Dra. Valdiléia Gonçalves Veloso dos Santos 

Suplente: - Dr. João Bodo Wanke 

1.2.2 - ESTADUAL DE ADUCAÇÃO DO MENOR 

Representante: - Dra. Márcia Reis da Silva Martins Baptista 

Suplente: - Dra. Hiolanda Cunha Silveira
2 - DO LEGISLATIVO ESTADUAL (ALERJ) 

Representante: - Dep. Fernande Gonçalves 

Suplente:- Dep. Joaquim Tavares
3 - DO EXECUTIVO FEDERAL 

3.1 - MINISTÉRIO DA SAÚDE: 

Representante: - Dra. Lydia Bond 

Suplente: - Dra. Rosana Del Bianco 
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SANITÁRIA 

3. EDUCAÇÃO 

4. INFORMAÇÃO 

5. TRABALHO 

CAPÍTULO XII
PARANÁ
1. ORGANIZAÇÃO 

2. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

3. PARECERES DA 
CÂMARA TÉCNICA DE 
ÉTICA E CIDADANIA DE 
DST/AIDS 

CAPÍTULO XIII 
PIAUÍ 
1. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

CAPÍTULO XIV _ RIO DE 
JANEIRO, 993
1. ORGANIZAÇÃO 

2. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

3. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

4. EDUCAÇÃO 

5. PREVIDÊNCIA 

6. BENEFÍCIOS SOCIAIS 

7. NORMAS ÉTICAS DO 
CONSELHO REGIONAL 
DE MEDICINA DO RIO DE 
JANEIRO _ CREMERJ 

CAPITULO XV _ RIO 
GRANDE DO NORTE
1. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

2. BENEFÍCIOS FISCAIS 

4 - DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

4.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO 

Representante: - Dra. Betina Durovni 

Suplente:- Dr. Draurio Barreiro Cravo Neto 

5 - DOS CONSELHOS 

5.1 - CONSELHO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE 

Representante: - Dr. Valter Luiz Lareira Ribeiro 

5.2 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 

Representante: - Dr. Marcelo Rubens 

Suplente: - Dra. Márcia Rachid 

6 - DAS UNIVERSIDADES OFICIAIS 

6.1 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF 

Representante: - Dra. Ana Recordi Bazin 

Suplente: - Dr. Cláudio Palombo 

6.2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ 

Representante: - Prof. Amâncio Paulino de Carvalho 

Suplente: - Carlos Alberto Matos Peixoto
6.3 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UERJ 

Representante: - Profa. Dirce Bonfin de Lima 

Suplente: - Maria Terezinha Nóbrega da Silva 

6.4 - UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO - UNI-RIO 

Representante: - Dra. Eleonora Puti Quinhões 

7 - DAS ENTIDADES INSTITUCIONAIS 

7.1 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB 

Representante: - Maria de Fátima Batista Araújo 

Suplente: - Patrícia Ribeiro Serra 

7.2 - ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA 

Representante: - José Barbosa de Medeiros Gomes Filho 

Suplente: - Omar de Rosa Santos 
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3.PROTEÇÃO CONTRA 
ATOS 
DISCRIMINATÓRIOS 

CAPÍTULO XVI
RIO GRANDE DO SUL
1. ORGANIZAÇÃO 

2. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

3. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

4. EDUCAÇÃO 

5. TRABALHO 

6. PROTEÇÃO CONTRA 
ATOS 
DISCRIMINATÓRIOS 

CAPÍTULO XVII
SANTA CATARINA
1. ORGANIZAÇÃO 

2. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

3. VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 

4. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

5. EDUCAÇÃO 

6. PREVIDÊNCIA 

CAPITULO XVIII
SÃO PAULO
1. ORGANIZAÇÃO 

2. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

3. VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 

4. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA E 
TRATAMENTO 

8 - DA SOCIEDADE CIVIL 

8.1 - ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS (ONG'S) 

8.1.1 - GRUPO PELA VIDDA 

Representante: Raldo Bonifácio Costa Filho 

Suplente: Cristina Camara 

8.1.2 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA INTERDISCIPLINAR DE AIDS 

Representante: - Richard Parker 

Suplente: - Veriano Terto Jr. 

8.1.3 - MOVIMENTO DE EMANCIPAÇÃO HOMOSSEXUAL - GRUPO ATOBÁ 

Representante: - Paulo Cesar Fernandes da Silva 

Suplente:- Raimundo Pereira da Silva 

8.1.4 - APOIO RELIGIOSO CONTRA A AIDS/INSTITUTO SUPERIOR DE 
ESTUDOS DA RELIGIÃO - ARCA/ISER 

Representante: - Milton Quintino 

Suplente:- Cristina Cavalcanti 

8.1.5 - NÚCLEO DE ORIENTAÇÃO EM SAÚDE SOCIAL - GRUPO NOSS 

Representante:- Paulo Henrique Longo 

Suplente:- João Lúcio Guimarães Damasceno 

8.1.6 - SOCIEDADE VIVA CAZUZA 

Representante:- Maria Lúcia Araújo 

Suplente: - Dra. Loreta Burlamaki da Cunha 

8.1.7 - GRUPO DA VIDA 

Representante:- Otilia Gabriela Silva Leite 

Suplente:- Doroth de Castro 

8.1.8 - FEDERAÇÃO DE MULHERES FLUMINENSES 

Representante:- Rosalda Cruz Nogueira Paim 

9 - SINDICATO DOS MÉDICOS DO RIO DE JANEIRO 

Representante: - Dr. Valdinez de Oliveira 

Suplente: - Dr. Jorge Luiz do Amaral 
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5. EDUCAÇÃO 

6. TRABALHO 

7. PROTEÇÃO CONTRA 
PRÁTICAS 
DISCRIMINATÓRIAS 

8. NORMAS ÉTICAS DO 
CONSELHO REGIONAL 
DE MEDICINA DE SÃO 
PAULO - CREMESP 

  

10 - DAS UNIVERSIDADES PARTICULARES 

10.1 - UNIVERSIDADE GAMA FILHO 

Representante: - Prof. Paulo Francisco de Almeida Lopes 

Suplente: - Prof. Samuel Penna Valle 

10.2 - UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 

Representante: - Prof. Evandro Mascarenhas de Oliveira 

10.3 - FACULDADES INTEGRADAS AUGUSTO MOTTA - SUAM 

Representante: - Paulo Cesar Geraldes 

Suplente: - José Francisco da Silva Filho 

11 - MITRA ARQUIEPISCOPAL DO RIO DE JANEIRO 

Representante: - Dra. Maria Inês Linhares de Carvalho 

Suplente: - Dr. Alexandre Adler Pereira 

Art. 3o - A CECPS terá as seguintes atribuições: 

I - Definir as prioridades para o controle e prevenção da aids; 

II - Estabelecer as diretrizes a serem observadas na elaboração de um Plano 
Intersetorial de Controle e Prevenção da Aids para o Estado; 

III - Atuar na formulação de estratégias para o desenvolvimento de políticas públicas 
em aids; 

IV - Acompanhar e avaliar, em conjunto com os órgãos oficiais competentes, os 
serviços de assistência sanitária aos portadores do HIV e pacientes da aids, pelos 
órgãos e entidades públicas integrantes do Sistema Único de Saúde (SUS), bem 
como as instituições contratadas e conveniadas no Estado; 

V - Definir critérios de qualidade para prestação de serviços aos portadores do HIV e 
pacientes da aids, nas unidades de saúde da rede pública e privada, no âmbito do 
SUS; 

VI - Definir critérios para a celebração de convênios entre o setor público e as 
entidades privadas de saúde, no que tange a prestação de serviços de assistência 
sanitária e de prevenção do HIV e aids; 

VII - Apreciar previamente os convênios do inciso anterior. 

1o - Os membros do CECPS exercerão as atividades definidas no presente artigo, 
sem retribuição pecuniária,a qualquer título, por tratar-se de serviço público relevante 
e sem prejuízo de suas atribuições precípuas. 

2o- Todas as decisões da CECPS deverão ser submetidas ao crivo do seu 
Presidente - Secretário de Estado de Saúde, a quem competirá a decisão final das 
medidas a serem adotadas e executadas pelo colegiado. 

3o - O Presidente da CECPS - Secretário de Estado de Saúde se fará representar 

http://www.aids.gov.br/final/biblioteca/legislacao/vol3_39.htm (5 of 14) [15/04/03 12:40:39]



Capítulo XVI - Rio de Janeiro

pelo Subsecretário Estadual de Saúde, nas suas ausências ou nos impedimentos 
eventuais. 

Art. 4o - A CECPS elaborará seu novo Regimento Interno no prazo de 60 (sessenta) 
dias após a publicação desta Resolução. 

Art. 5o - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário, especialmente, as Resoluções SES no 396, de 26 de 
novembro de 1986 e no 700, de 29 de novembro de 1991. 

Rio de Janeiro, 01 de julho de 1994. 

ASTOR PEREIRA DE MELLO 

Secretário de Estado de Saúde 

(Pub. DORJ de 06/07/94) 

RESOLUÇÃO No 1.049/SES, DE 01 DE SETEMBRO DE 1995 

Altera a composição da Unidade de Gerência Estadual do Projeto de Controle 
das DST e Aids, criada pela Resolução SES no 887 de 25/11/93 e dá outras 
providências. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, e 

Considerando o acordado no Convênio no 145/93, celebrado entre o Ministério da 
Saúde/Fundo Nacional de Saúde e Governo do Estado do Rio de Janeiro/Secretaria 
de Estado de Saúde, objetivando estabelecer as condições para a execução do 
Projeto de Controle das DST e Aids; 

Considerando a necessidade de adequar a composição da Unidade de Gerência 
Estadual do Projeto de Controle das DST e Aids, às diretrizes da atual gestão da 
SES, resolve: 

Art. 1o - Alterar a composição da Unidade de Gerência Estadual do Projeto de 
Controle das DST e Aids (UGE/DST-AIDS), criada pela Resolução SES no 887, de 
25.11.93, publicada no DOE de 26/11/93, com a finalidade de adequá-la às diretrizes 
da atual gestão. 

Art. 2o - A Gerência Geral da UGE/DST - AIDS será composta pelos seguintes 
membros: 

ÁLVARO MATIDA, matr. 247.268-6 - Gerente Geral 

VANJA Ma. BESSA FERREIRA, matr. 0228591 - Ass. de Planejamento 

Parágrafo 1o - Integram também a UGE/DST - AIDS todo o corpo técnico e o pessoal 
administrativo da Divisão de DST/Aids desta Secretaria. 

Parágrafo 2o - A UGE/DST - AIDS seguirá as diretrizes gerais propostas pela 
Comissão Estadual de Controle e Prevenção à Aids, a quem se reportará para 
consultoria, sempre que necessário. 

Art. 3o - Os órgãos integrantes da estrutura básica desta Secretaria de Estado de 
Saúde deverão dar prioridade, no âmbito de sua competência, às ações necessárias 
ao desenvolvimento do Programa de DST/Aids, atendendo sempre que solicitados, 
às necessidades da UGE/DST/AIDS. 
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Art. 4o - A UGE/DST - AIDS se reportará diretamente à superintendência de Saúde 
Coletiva e às direções de todas as unidades hospitalares e ambulatoriais envolvidas 
no projeto, por intermédio de seu Gerente Geral. 

Art. 5o - Qualquer compra de material/serviços, a ser realizada com recursos do 
programa, só poderá ser efetivada a partir da solicitação feita pela Gerência Geral. 

Parágrafo único. Com o objetivo de agilizar os procedimentos licitatórios relativos às 
compras necessárias ao desenvolvimento do programa, serão constituídos: 

a) Grupo Especial de Pesquisa de Mercado, com a finalidade exclusiva de realizar 
todas as pesquisas de mercado, referentes às compras de material/serviços 
necessárias ao desenvolvimento do programa; 

b) Comissão Especial de Licitação destinada, exclusivamente, a realizar todas as 
licitações referentes às compras de material/serviços necessárias ao 
desenvolvimento do programa. 

Art. 6o - Caberá à Gerência Geral da UGE/DST - AIDS: 

a) Propor abertura, dispensa ou inexigibilidade de licitações, nos casos previstos em 
lei; 

b) Sugerir aplicação ou relevação de penalidades previstas em lei, quando se 
verificar o descumprimento de obrigação contratual ou de prazos, nos casos de 
fornecimento de material ou prestação de serviços. 

Art. 7o - A autorização das despesas do programa caberá ao Secretário de Estado 
de Saúde e/ou aos ordena-dores de despesa, com competência delegada na forma 
da legislação vigente. 

Art. 8o - Os recursos financeiros transferidos pelo Ministério da Saúde, com o 
objetivo específico de desenvolver o Projeto de Controle das DST e Aids, deverão 
ser incluídos no orçamento do Fundo Estadual de Saúde, classificados como 
recursos de fonte 16 (oriundos de Convênios Diretos) pela Lei Orçamentária Anual 
ou da abertura de créditos adicionais. 

Art. 9o - A UGE/DST - AIDS terá acesso garantido, sempre que solicitado, aos 
extratos da conta bancária específica do Projeto e à prestação de contas da 
utilização de seus recursos. 

Art. 1o - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 01 de setembro de 1995. 

ANTONIO LUIZ DE MEDINA 

Secretário de Estado de Saúde 

(Pub. DORJ em 05/09/95) 

RESOLUÇÃO No 1.054/SES, DE 25 DE SETEMBRO DE 1995 

Cria Grupo de Trabalho para acompanhamento e avaliação de serviços de 
saúde para Assistência em aids. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, e 
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Considerando a expansão da epidemia de aids no Estado do Rio de Janeiro; 

Considerando as diretrizes da Comissão Estadual de Prevenção e Controle da aids, 
(Resolução SES/RJ no 700 de 29.11.91, publicada em DO de 03 de dezembro de 
1992). 

Considerando a necessidade de ampliação do número de leitos para assistência aos 
doentes com aids; 

Considerando a necessidade de melhorar a Assistência Médica aos pacientes 
portadores do vírus da aids; 

Considerando a Portaria no 291 de 17/06/92, que em seus itens 1 e 2 referem-se, 
respectivamente, à inclusão no Sistema de Informação Hospitalares do Sistema 
Único de Saúde SIH-SUS de procedimento para tratamento de aids, realizados em 
hospitais previamente autorizados pelo MS/SAS, mediante proposição da Secretaria 
de Estado de Saúde e à inclusão no SIH-SUS o grupo de procedimentos 70.100.15-2 
tratamento da aids - fase terminal, a ser remunerado em hospitais previamente 
autorizados pelo INAMPS, mediante proposição da Secretaria de Estado de Saúde, 
resolve: 

Art. 1o - Criar o Grupo de Trabalho para Acompanhamento e Avaliação de Serviços 
de Saúde para Assistência em aids, subordinado à Comissão Estadual de Prevenção 
e Controle de aids, com as atribuições que lhe são cometidas pela Resolução no 
940/SES, art. 2o , itens IV e VII, publicada em DO de 06 de julho de 1994. 

Parágrafo único. O Comitê de que trata terá a seguinte composição: 

1 - Representante da Superintendência de Serviços de Saúde/ 

2 - Representante do escritório de representação do MS/RJ 

3 - Representante da Superintendência de Saúde Coletiva/SES 

4 - Representante da Coordenação do Programa de Controle DST e Aids - CV da 
SES/RJ 

5 - Representante da Secretaria Municipal de Saúde/RJ 

6 - Representante da Universidade Estadual do Rio de Janeiro/UERJ 

7 - Representante da Universidade Federal do Rio de Janeiro/UFRJ 

8 - Representante do CREMERJ 

9 - Representante do Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels-LACEN/RJ 

10 - Representante do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde 

11 - Representante da FMS-Niterói 

Art. 2o - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário, especialmente, a Resolução no 755/SES, de 07 de julho 
de 1992. 

Rio de Janeiro, 25 de setembro de 1995. 

ANTONIO LUIZ DE MEDINA 
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Secretário de Estado de Saúde 

(Pub. DORJ em 27/09/95) 

Niterói
LEI NO 981, DE 03 DE OUTUBRO DE 1991 

A CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI decreta e eu sanciono e promulgo a seguinte 
Lei: 

Art. 1o - Fica instituída no Município de Niterói, anualmente, na primeira semana do 
mês de abril, a Semana Municipal de Combate as Doenças Sexualmente 
Transmissíveis. 

Parágrafo único. Esta semana será utilizada para acentuar a promoção de 
campanhas e eventos que visem ao esclarecimento da população sobre os diversos 
tipos de doenças sexualmente transmissíveis e as formas de prevenção e combate 
das mesmas. 

Art. 2o - Compete à Secretaria Municipal de Saúde coordenar, em conjunto com as 
Secretarias de Educação Estadual e Municipal, as instituições públicas de saúde 
localizadas neste município, as entidades da sociedade civil afins e, em especial, o 
setor de doenças sexualmente transmissíveis da Universidade Federal Fluminense, 
viabilizar o disposto no parágrafo único do artigo anterior. 

Art. 3o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI, em 03 de outubro de 1991. 

JORGE ROBERTO SILVEIRA 

Prefeito 

Rio de Janeiro - RJ 

DECRETO No 12.293, DE 17 DE SETEMBRO DE 1993 

Institui Grupo de Trabalho para os fins que menciona. 

O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, referente ao 
Projeto de Controle das Dst e Aids: 

Considerando o convênio a ser celebrado entre o MS e a SMS-RJ, em função de 
acordo de empréstimo entre a República Federativa do Brasil e o BIRD, para 
financiamento de implantação do referido Projeto; 

Considerando ser exigência do MS a criação de Grupo de Trabalho para 
gerenciamento dos recursos em nível municipal, decreta: 

Art. 1o - Fica instituído, no âmbito da SMS-RJ, Grupo de Trabalho para 
gerenciamento dos recursos oriundos do convênio de financiamento do Projeto de 
Controle das Dst e Aids/Ministério da Saúde/Bird, com as atribuições expressas no 
anexo deste Decreto. 

Art. 2o - O Grupo de Trabalho será composto pelos seguintes membros: 
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RONALDO LUIZ GAZOLLA, Secretário Municipal da Saúde, que o presidirá; 

Antonio Joaquim Werneck de Castro; 

Maria Cristina Boaretto; 

Maria Regina Saraiva Teixeira; 

Betina Durovni; 

Draurio Barreira Cravo Neto; 

Carlos Manoel dos Santos Mercês; 

Italo Rodrigues; 

Sérgio Coelho; 

Celso Fortes; 

Beethoven Lucas. 

Art. 3o - É vedada a remuneração, a qualquer título, pela participação no Grupo de 
Trabalho, que será considerada como serviço público relevante. 

Art. 4o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 17 de setembro de 1993 - 429o da Fundação da Cidade 

CESAR MAIA 

Prefeito 

ANEXO 

PROJETO DE CONTROLE DAS DST/AIDS 

(MS/PNC/DST/AIDS - PROJETO BIRD) 

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 

1. INTRODUÇÃO 

O Projeto BIRD tem como objetivo contribuir para a diminuição de morbi-mortalidade 
pelo vírus HIV e outros agentes causadores de Doenças Sexualmente 
Transmissíveis. Abrange aspectos relacionados com a prevenção, organização de 
serviços, desenvolvimento institucional e vigilância. A prevenção promoverá a 
redução do risco de adquirir infecção e diminuição da taxa média de prevalência de 
DST. Na organização de serviços, prevê-se a expansão da capacidade de 
atendimento aperfeiçoamento dos serviços, com incorporação de novas modalidades 
de assistência, integração das atividades de apoio e diminuição dos custos com 
portadores de HIV. No âmbito do desenvolvimento institucional, prevê-se o reforço 
das instituições responsáveis pelo controle das DST nos diferentes níveis de governo 
e nas organizações não governamentais; criação de um sistema de vigilância para 
monitorar o quadro epidemiológico e subsidiar o controle da epidemia da aids. 

Contará com recursos da ordem de US$ 250 milhões de dólares, sendo US$160 
milhões financiados pelo BIRD, mediante acordo com o governo brasileiro. Tem 
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4. TRABALHO 
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como prazo de execução o período de 1993-1996. Prevê um plano operacional anual 
a ser apresentado até setembro do ano anterior, a ser aprovado mediante a 
avaliação do desempenho do Projeto. 

O Projeto é coordenado pelo Ministério da Saúde, que delega, mediante convênio, a 
estados, municípios e demais prestadores do serviço de saúde as tarefas inerentes à 
execução dos mesmos. A obrigação do Ministério da Saúde se restringiria à fase de 
implantação, ficando a responsabilidade pela manutenção das atividades posteriores 
ao período de implantação a cargo dos estados e municípios. Já na fase de 
implantação, as despesas com pessoal e encargos, construção de instalação e 
outras despesas operacionais ficarão a cargo dos estados e municípios. 

Os requisitos para a obtenção dos recursos por parte do município são: 

Unidade de Gerenciamento do Município do Rio de Janeiro 

Conselho Municipal de Saúde 

Conta específica no Banco do Brasil 

Declaração de Adimplência com o Governo Federal 

Termo de Compromisso de assunção das Unidades criadas 

Certidão de quitação INSS/FGTS 

Plano Operativo Anual do município (1994) 

2. JUSTIFICATIVA 

Conquanto a SMS/RJ já possua, em sua estrutura, instâncias administrativas e 
operacionais destinadas à operacionalização, coordenação e normatização das 
ações ligadas ao atendimento da questão DST/aids, a proposta da criação de uma 
Unidade de Gerenciamento encontra amparo nos argumentos que se seguem: 

1) Unidade de Gerenciamento permite a administração global dos recursos 
empregados, propiciando eficaz distribuição dos mesmos; 

2) Unidade de gerenciamento funcionará como catalisadora do processo de 
planejamento, a partir das informações oriundas das Unidades de Saúde. 

3) Atuando como canal direto de comunicação entre a SMS/RJ e o MS/BIRD, a 
Unidade de Gerenciamento propiciará maior agilidade administrativa. 

4) Devido às características próprias de acompanhamento de projetos apoiados pelo 
BIRD, que exigem freqüentes relatórios e prestações de contas, a Unidade de 
Gerenciamento evitará a sobrecarga dos canais atuais da gestão orçamentária e 
financeira da SMS/RJ. 

3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

3.1 - OBJETIVO 

A Unidade de Gerenciamento tem como objetivo a Gerência do Projeto de Controle 
da DST/Aids no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, desde 
sua implantação/implementação, planejando e coordenando as ações operacionais, 
e desenvolvendo a normatização que se fizer necessária, até o seu término, a fim de 
garantir a totalidade de sua execução. 

3.2 - INSERÇÃO NA SMS-RJ 
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Criada pelo presente Decreto, a Unidade de Gerenciamento se constitui de um 
Grupo de Trabalho dotado de autonomia necessária ao desempenho de suas 
atribuições, mantendo estreita relação com as demais instâncias da SMS-RJ, para a 
operacionalização de suas ações. 

3.3 - ESTRUTURA 

A Unidade de Gerenciamento é constituída pelo Administrador do Projeto, a que 
estão subordinadas as Gerências Administrativa/Financeira, Técnica e de Avaliação, 
Planejamento e Controle.
3.3.1 - São atribuições do Administrador do Projeto: 

• coordenar a atividade das Gerências, determinando suas inserções nos 
subprojetos a serem desenvolvidos; 

• intermediar o relacionamento entre a Unidade de Gerenciamento e as instâncias 
administrativas ou operacionais do Governo Federal, bem como do Governo 
Municipal; 

• coordenar a elaboração de subprojetos oriundos da Unidade de Gerenciamento;
• eleger para execução as propostas de subprojetos oriundos de outras Unidades, 
entidades ou instâncias administrativas; 

• coordenar, acompanhar e controlar a implementação da Unidade de 
Gerenciamento e dos subprojetos pertinentes; 

• supervisionar e fiscalizar a execução financeira do projeto, bem como responder 
pela prestação de contas do mesmo, perante todas as instâncias devidas; 

• coordenar a supervisão, a fiscalização e a avaliação da execução física do projeto 
e dos subprojetos, e atribuir as responsabilidades pelas diversas fases da execução 
dos mesmos; 

• propor a incorporação ao Patrimônio Municipal dos bens móveis e equipamentos 
adquiridos no decorrer da execução do projeto. 

3.3.2 - Cabe à Gerência Administrativa/Financeira: 

• operacionalizar a gestão orçamentária do projeto, propondo as modificações que se 
fizerem necessárias ao orçamento da PCRJ-SMS; 

• operacionalizar a gestão financeira dos recursos, administrando as liberações de 
recursos por parte dos órgãos de financiamento, e a execução financeira do projeto; 

• contabilizar e escriturar todas as operações, em concordância com a legislação 
pertinente e com as determinações específicas dos termos de convênio a serem 
assinados; 

• assessorar a administração do projeto na elaboração das prestações de contas e 
na ordenação das despesas; 

• assessorar a elaboração de subprojetos, principalmente no que tange aos 
cronogramas físico-orçamentário-financeiro; 

• coordenar as ações referentes à contratação de recursos humanos, específicos 
para qualquer das fases do projeto ou dos subprojetos, bem como as despesas 
variáveis de pessoal, específicas para qualquer das fases do projeto ou subprojetos, 
ouvida a CODESP; 
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• acompanhar junto ao Tesouro Municipal a movimentação financeira dos recursos 
do Projeto na conta específica do Banco do Brasil; 

• acompanhar os processos de aquisição, verificando sua adequação às normas do 
Agente Internacional e à Legislação pertinente. 

3.3.3 - Cabe à Gerência Técnica e de Avaliação, Planejamento e Controle: 

• orientar quanto aos critérios diagnósticos e terapêuticos e às práticas 
prevencionistas, a serem adotados pelo projeto e subprojetos; 

• opinar sobre o aspecto qualitativo do material médico e odontológico e dos 
medicamentos a serem adquiridos pelo projeto e subprojetos; 

• coordenar as ações de capacitarão de pessoal, no âmbito do projeto e dos 
subprojetos, em conjunto com a Coordenadoria de Recursos Humanos da SMS; 

• orientar o conteúdo programático das ações educativas levadas a cabo pelo Projeto 
e subprojetos; 

• coordenar as ações de cunho epidemiológico no âmbito do projeto e subprojetos; 

• representar a Unidade Gerencial junto às instâncias técnicas e profissionais e 
intermediar o diálogo da Unidade Gerencial com as mesmas; 

• propor critérios técnicos para a avaliação das ações de saúde levadas a cabo pelo 
projeto e subprojetos, articulando-se com o Conselho Municipal de Saúde; 

• propor, coordenar e operacionalizar ações e atividades que assegurem o amplo e 
autônomo controle social sobre o projeto e subprojetos; 

• orientar quanto a critérios e prazos para a elaboração de relatórios periódicos de 
avaliação e de prestação de contas dos executores de projeto e subprojetos; 

• elaborar e responsabilizar-se pelos relatórios finais e periódicos de execução e 
avaliação do projeto, e seu encaminhamento aos órgãos do Governo Federal; 

• executar supervisão e auditorias sobre todas as fases do projeto e subprojetos. 

(Pub. DOM em 20/09/93) 

Rio de Janeiro - RJ 

LEI NO 2.321, DE 4 DE MAIO DE 1995 

Autoriza o Poder Executivo a destinar dez por cento das receitas provenientes 
da Taxa de Legalização de Publicidade, no Município do Rio de Janeiro, para 
projetos de prevenção contra a aids e dá outras providências. 

Art. 1o - Fica o Poder Executivo autorizado a destinar dez por cento das receitas 
provenientes de todas as taxas municipais cobradas para legalização de publicidade 
no Município do Rio de Janeiro, para a constituição de verba específica para projetos 
de prevenção contra a aids. 

Art. 2o- A elaboração de projetos citados no artigo anterior e de programas de 
educação preventiva, pesquisas e estudos, bem como o seu controle e execução 
ficarão a cargo da Secretaria Municipal de Saúde do Município do Rio de Janeiro. 

Art. 3o - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
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disposições em contrário. 

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO, em 4 de maio de 1995. 

SAMI JORGE HADDAD ABDULMACIH 

Presidente 

(Pub. DOM em 05/05/95) 
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1. ORGANIZAÇÃO 

CAPÍTULO XIV 

2. ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

LEI NO 2.425, DE 22 DE AGOSTO DE 1995 

Cria Postos de Saúde Especializados para a realização de testes Anti-aids nos 
Municípios do Estado do Rio de Janeiro. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, faço saber que a 
Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1o - (VETADO) 

Art. 2o - (VETADO) 

Art. 3o - A Secretaria de Estado de Saúde poderá celebrar convênios com as 
prefeituras municipais e entidades de assistência e promoção social para o 
atendimento médico e psicológico das pessoas atingidas pela aids. 

Art. 4o - Os convênios previstos no artigo anterior terão suas normas implementadas 
por comissões formadas com profissionais das áreas de Saúde, Psicologia e 
Assistência Social, em nível estadual, municipal e de organizações comunitárias, 
inclusive, apoiadas por campanhas de esclarecimentos sobre a doença. 

Art. 5o - (VETADO) 

Art. 6o - A Secretaria de Estado de Saúde baixará todos os atos administrativos 
necessários a execução destas normas. 

Art. 7o - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 22 de agosto de 1995. 

MARCELLO ALENCAR 

(Pub. DOE EM 23/08/95) 

Rio de Janeiro 

LEI NO 1.179, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1987 

Implanta nos Postos de Saúde do Município do Rio de Janeiro, testes de rotina 
contra a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, a aids. 
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O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, faço saber que a Câmara 
Municipal do Rio de Janeiro decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o - Fica implantado nos Postos de Saúde do Município do Rio de Janeiro testes 
de rotina da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - AIDS. 

Art. 2o - Fica o Poder executivo autorizado a incluir em seu próximo orçamento na 
área de saúde, verbas para serem empregadas no Programa dos Testes de rotina 
contra a aids. 

Art. 3o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1987. 

ROBERTO SATURNINO BRAGA 

Jó Antônio de Rezende 

José Eberienus Assad 

(Pub. no DORJ em 06/01/88) 
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CAPÍTULO I
AMAZONAS
MANAUS (AM)

CAPÍTULO II 
BAHIA
1. ORGANIZAÇÃO 

2. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 
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CAPÍTULO III
CEARÁ
1. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

CAPÍTULO IV
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1. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 
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CAPÍTULO V 
ESPIRITO SANTO
1. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

2. EDUCAÇÃO 

3. INFORMAÇÃO 

4. TRABALHO 

CAPÍTULO VI
GOIÁS
1. ORGANIZAÇÃO 

CAPÍTULO XIV 

3. VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

PRESERVATIVOS 

Niterói 

LEI NO 847, DE 29 DE AGOSTO DE 1990 

A CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI decreta e eu sanciono e promulgo a seguinte 
Lei: 

Art. 1o - Torna-se obrigatória, em toda a rede de hotéis e motéis, em Niterói, a 
colocação de um folheto explicativo sobre a prevenção da aids. 

§ 1o - O folheto deverá ser fixado em local visível, dentro de cada quarto. 

§ 2o - O folheto deverá ser padronizado pela Secretaria Municipal de Saúde. 

Art. 2o- Deverá ter, em todo quarto de motel ou de hotel, uma caixa de preservativos 
à disposição dos hóspedes, em local visível , e acessível. 

Art. 3o - Esta Lei entrará em vigor na da de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI, 29 de agosto de 1990. 

JORGE ROBERTO SILVEIRA 

Prefeito 

(Pub. Fluminense em 30/8/90) 

SANGUE 

LEI NO 1.215, DE 23 DE OUTUBRO DE 1987 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de realização do teste para detecção de 
anticorpos Anti-HIV em todos os estabelecimentos hemoterápicos e sobre a 
responsabilidade destes pela qualidade do sangue que fornecem. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, faço saber que a 
Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1o - Será obrigatória, em todos os estabelecimentos hemoterápicos (Serviços de 
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3. EDUCAÇÃO 

4. TRABALHO 

5. PROTEÇÃO CONTRA 
ATOS 
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CAPÍTULO VII
MARANHÃO
1. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE

CAPÍTULO VIII 
MATO GROSSO
1. EDUCAÇÃO 

CAPÍTULO IX
MATO GROSSO
DO SUL, 908
1. ORGANIZAÇÃO 

2. VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 

3. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA E 
TRATAMENTO 

4. EDUCAÇÃO 

CAPÍTULO X
MINAS GERAIS
1. ORGANIZAÇÃO 

2. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

3. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

4. PROTEÇÃO CONTRA 
ATOS 
DISCRIMINATÓRIOS 

CAPÍTULO XI
PARAÍBA
1. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

2. VIGILÂNCIA 

hemoterapia, Bancos de Sangue e serviços Industriais de Derivados de Sangue), a 
realização do teste para detecção de anticorpos Anti-HIV. 

Art. 2o - Para obtenção de licença inicial e revalidação de licença por parte da 
Secretaria de Estado de Saúde, os estabelecimentos hemoterápicos deverão, 
previamente, demonstrar sua capacidade de realizar o teste para detecção de 
Anticorpos-HIV. 

Art. 3o - Será obrigatório a todos os estabelecimentos hemoterápicos que coletam e 
processam sangue e derivados (serviço de hemoterapia, Bancos de Sangue e 
Outros) o envio oficial ao Departamento Geral de Higiene e Vigilância Sanitária e ao 
Departamento Geral de Epidemiologia e controle de Doenças, confidencialmente e 
de forma codificada os dados dos doadores positivos, assegurando sigilo sobre a 
identidade destes doadores. 

Parágrafo único. O prazo para a notificação dos casos será de 02 (dois) dias após a 
detecção dos mesmos. 

Art. 4o - Cabe à Secretaria de Estado de Saúde, pelo Departamento Geral de 
Higiene e Fiscalização Sanitária, fiscalizar o cumprimento das normas estabelecidas 
nos artigos 1o, 2o e 3o desta Lei. 

Art. 5o - O descumprimento das exigências contidas nos arts. 1o, 2o e 3o desta Lei, 
acarretará: 

- multa de 1.000 (mil) OTNs e fechamento do estabelecimento. 

§ 1o - O estabelecimento interditado só poderá reabrir mediante autorização da 
Secretaria Estadual de Saúde, após comprovada a existência de aparelhamento 
adequado ao cumprimento do art. 1o desta lei. 

§ 2o - Em caso de reincidência, o estabelecimento será fechado definitivamente. 

Art. 6o - O estabelecimento hemoterápico é responsável pela qualidade do sangue 
que fornece. Caso o sangue fornecido contenha o vírus da aids, o estabelecimento 
será fechado definitivamente e o hemoterapeuta responsável será processado por 
crime contra a saúde pública. 

Art. 7o - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 1987. 

W. MOREIRA FRANCO 

Antônio Sérgio da Silva Arouca 

(Pub. DORJ em 27/10/87) 

LEI NO 1.291, DE 12 DE ABRIL DE 1988 

Institui a Campanha Permanente de Doação de Sangue pelo Servidor Público, e 
dá outras providências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, faço saber que a 
Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1o - Fica instituída no Estado do Rio de Janeiro a Campanha Permanente de 
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SANITÁRIA 

3. EDUCAÇÃO 

4. INFORMAÇÃO 

5. TRABALHO 

CAPÍTULO XII
PARANÁ
1. ORGANIZAÇÃO 

2. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

3. PARECERES DA 
CÂMARA TÉCNICA DE 
ÉTICA E CIDADANIA DE 
DST/AIDS 

CAPÍTULO XIII 
PIAUÍ 
1. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

CAPÍTULO XIV _ RIO DE 
JANEIRO, 993
1. ORGANIZAÇÃO 

2. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

3. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

4. EDUCAÇÃO 

5. PREVIDÊNCIA 

6. BENEFÍCIOS SOCIAIS 

7. NORMAS ÉTICAS DO 
CONSELHO REGIONAL 
DE MEDICINA DO RIO DE 
JANEIRO _ CREMERJ 

CAPITULO XV _ RIO 
GRANDE DO NORTE
1. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

2. BENEFÍCIOS FISCAIS 

Doação de Sangue pelo Servidor Público. 

Art. 2o - A Campanha instituída nesta Lei será planejada e promovida ou 
supervisionada pela Secretaria de Estado de Saúde, pelo Instituto de Hematologia, 
observadas as condições seguintes: 

I - a doação será voluntária e feita nos locais de trabalho dos servidores, para onde 
se deslocarão as equipes do Instituto, previamente aparelhadas para a coleta do 
sangue; 

II - todo o material utilizado será descartável e removido do local de trabalho onde 
tiver sido empregado, imediatamente após a coleta de sangue; 

III - a doação de cada pessoa (vetado) poderá ser repetida a cada 6 (seis) meses. 

Art. 3o - A campanha obedecerá a um calendário organizado e proposto pelo Instituto 
de Hematologia, com base nos seus recursos materiais e humanos disponíveis, e 
aprovado pelo Secretário de Estado de Saúde. 

Art. 4o - A campanha abrangerá os servidores públicos dos Três Poderes do Estado 
e procurará estender-se a todo o território estadual, de preferência às regiões de 
maior densidade populacional, podendo dela participar, como doadores, pessoas 
estranhas aos quadros da Administração Pública. 

Art. 5o - O servidor que doar sangue receberá, no ato da doação, um certificado 
emitido pelo Instituto de Hematologia (vetado).

Art. 6o - O doador, servidor público ou não, receberá do Instituto de Hematologia, 
além do certificado, uma Carteira de Doador de Sangue, na qual estarão registradas 
os seguintes dados: grupo sangüíneo e fator RH a que pertence e bem assim o 
resultado dos testes efetuados, obrigatoriamente, com amostra do sangue doado e 
referentes a sorologia para Lues, pesquisa de mal de Chagas, hepatite "B", teste 
Elisa para aids e a data da última doação.

Art. 7o - A Campanha Permanente de Doação de Sangue pelo Servidor Público terá 
início, anualmente, no dia 1o de julho e se estenderá até o dia 15 de dezembro. 

Art. 8o - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

W. MOREIRA FRANCO 

Governador do Estado 

(Pub. DOU em 14/04/88) 

RESOLUÇÃO No 587, DE 13 DE SETEMBRO 1990 

Cria a Rede Estadual Pública de Hemoterapia, e dá outras providências. 

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas 
atribuições legais; 

Considerando o disposto no inciso IV do artigo 290 da Constituição do Estado do Rio 
de Janeiro, que determina competência ao Sistema Único de Saúde criar e implantar 
o Sistema Estadual de Sangue, Componentes e Derivados; 

Considerando que a Rede Estadual Pública de Hemoterapia é parte integrante do 
Sistema Estadual Público de Sangue, Componentes e derivados; 
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Considerando o disposto no artigo 294 e artigo 295 da Constituição do Estado do Rio 
de Janeiro, que determina que o Estado regulamentará todas as atividades 
Hemoterápicas; 

Considerando o disposto no artigo 295 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, 
que determina que o Estado assegurará a todo cidadão o fornecimento de sangue, 
componentes e derivados e 

Considerando o inciso VI do artigo 2o e artigo 3o do Decreto no 95.721 de 11 de 
fevereiro de 1988 que dispõe sobre a responsabilidade técnica dos órgãos 
executores da atividade Hemoterápica, resolve: 

Art. 1o - Criar a Rede Estadual Pública de Hemoterapia, regulamentando a sua 
composição, definindo as atribuições dos diversos níveis de atuação e determinando 
os critérios para a implantação dos órgãos executores da atividade Hemoterápica. 

Parágrafo único. A Rede Estadual Pública de Hemoterapia atenderá, 
progressivamente, a demanda de sangue e componentes dos órgãos executores da 
atividade Hemoterápica públicos, universitários, filantrópicos e privados e do Grupo 
de Socorro da defesa civil. 

Art. 2o - Atribuir a responsabilidade técnica dos órgãos executores da atividade 
Hemoterápica, à exceção do posto de Suprimento, a médico com título de 
especialização em Hemoterapia, Hematologia ou que tenha realizado estágio 
correspondente devidamente comprovado. 

Parágrafo único. O responsável técnico por órgão executor da atividade 
Hemoterápica não poderá acumular outra responsabilidade técnica. 

Art. 3o - Todos os órgãos executores da atividade Hemoterápica, instalados no 
Estado do Rio de Janeiro, deverão estar licenciados e cumprir as diretrizes, normas 
e procedimentos previstos nesta Resolução e na Legislação vigente. 

§ 1o - Os órgãos executores da atividade Hemoterápica terão 90 (noventa) dias para 
se adequarem ao disposto no caput deste artigo. 

§ 2o - O fornecimento de sangue e componentes pela Rede Estadual de 
Hemoterapia fica condicionado a apresentação de comprovante de licenciamento do 
estabelecimento para a atividade Hemoterápica. 

Art. 4o - Baixar normas referente à rotina de admissão e critérios de seleção clínica 
do candidato à doação, aos exames sorológicos à transfusão de sangue, 
componentes e derivados, constantes no anexo II. 

Art. 5o - Tornar obrigatória a notificação de: sorologias positivas de doadores de 
sangue; produção de órgãos executores da atividade Hemoterápica e reações 
transfusionais adversas. 

Parágrafo único. Os fluxos das notificações referidas no caput deste artigo, bem 
como os formulários, estão estabelecidos, respectivamente, nos anexos III, IV e V. 

Art. 6o - estabelecer que o preenchimento do Mapa de ocorrência transfusional será 
obrigatório e que o formulário e o fluxo para sua remessa são os constantes do 
anexo V. 

Art. 7o - determinar que a retroalimentação do Sistema e Informação dar-se-á dos 
serviços de vigilância epide-miológica e sanitária para as fontes notificadoras, com 
periodicidade semestral. 

http://www.aids.gov.br/final/biblioteca/legislacao/vol3_41.htm (4 of 13) [15/04/03 12:40:43]



3. Vigilância Sanitária

5. EDUCAÇÃO 

6. TRABALHO 

7. PROTEÇÃO CONTRA 
PRÁTICAS 
DISCRIMINATÓRIAS 

8. NORMAS ÉTICAS DO 
CONSELHO REGIONAL 
DE MEDICINA DE SÃO 
PAULO - CREMESP 

  

Art. 8o - A Rede Estadual Pública de Hemoterapia deverá ser implantada e 
implementada em 03 (três) anos. 

Parágrafo único. Os serviços de Hemoterapia, definidos no item do anexo I, 
filantrópicos ou privados integrantes da Rede Estadual Pública de Hemoterapia, após 
cumprimento do disposto no caput deste artigo, atenderão, exclusivamente, a 
demanda de sangue e componentes do estabelecimento de Saúde onde exercer 
suas atividades e, esporadicamente, a demanda de outros estabelecimentos de 
Saúde. 

Art. 9o - A inobservância ao disposto nesta resolução e seus anexos constitui 
infração sanitária, sujeitando-se o infrator às penalidades previstas nos incisos XIII, 
XIV, XXIX e XXXI do artigo 10 da Lei Federal no 6437 de 20/08/77 e nos art. 11, art. 
12 e inciso VI do art. do Decreto - Lei Estadual no 214 de 17/07/75, 
independentemente das sanções penais e civis cabíveis. 

Parágrafo único. Os estabelecimentos de saúde conveniados ou contratados serão 
cumulativamente enquadrados nos instrumentos que regem os convênios e 
contratos com a Secretaria de Estado da Saúde do Rio de Janeiro. 

Art. 10 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 13 de setembro de 1990. 

MARIA MANUELA P. C. ALVES DOS SANTOS 

Secretária de Estado de Saúde 

ANEXO I 

REDE ESTADUAL PÚBLICA DE HEMOTERAPIA

I - COMPOSIÇÃO 

É composta pelos seguintes órgãos executores da atividade Hemoterápica: 

1 - HEMOCENTRO CAPITAL 

2 - HEMOCENTROS REGIONAIS 

3 - NÚCLEOS DE HEMOTERAPIA 

4 - SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA 

5 - POSTOS DE COLETA 

6 - UNIDADES TRANSFUSIONAIS 

7 - POSTOS DE SUPRIMENTO 

ANEXO II 

NORMAS TÉCNICAS HEMOTERÁPICAS 

(Referentes à Rotina da Admissão e Critérios de Seleção Clínica do Candidato à 
Doação, aos Exames Sorológicos no Sangue do Doador e a Transfusão de Sangue, 
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Componentes e derivados) 

A - DA ROTINA DE ADMISSÃO E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO CLÍNICA DO 
CANDIDATO À DOAÇÃO 

1 - Rotina de Admissão do Candidato à Doação: 

1.1 - Recepção: 

Desde o momento em que o candidato a doador entre em um órgão executor da 
atividade Hemoterápica deve ser tratado com toda a estima e consideração. A 
triagem inicial realizada pelo questionário padronizado deve ocorrer em ambiente 
claro, tranqüilo e com total privacidade, levando o doador a sentir-se confiante e 
seguro. Dever-se-á utilizar profissionais treinados, capazes e sensíveis o suficiente 
para que se evitem respostas que não correspondam a realidade, o que resultará em 
melhor qualidade do sangue obtido, sem desperdício de tempo e material. Aproveitar 
a ocasião para informá-lo da existência de grupos de risco para aids e hepatite B. 

1.2 - Critérios de Seleção Clínica (Vide item 1.4): 

1.2.1 - A seleção clínica será feita pela consideração de dados da anamnese e, de 
sinais e sintomas de doenças que incapacitem o candidato provisória ou 
definitivamente ou o considerem apto para doar condicionalmente, quer seja para 
sua proteção ou do receptor. 

1.2.2 - Proteção ao doador e ao receptor: 

A coleta de sangue será feita de forma tal que, do ato de doar não advenham ao 
doador conseqüências outras que as derivadas da retirada de volume de sangue 
compatíveis com a manutenção de sua condição hígida. Igualmente, não deverá o 
sangue coletado representar para o receptor da transfusão outro risco senão o 
inerente a própria terapêutica. 

1.2.3 - É recomendável um exame clínico completo, realizado, preferencialmente, por 
médico com especialidade clínica, incluindo a palpação das vísceras. Qualquer outro 
dado da história clínica, sinal ou sintoma observados pelo médico responsável 
poderá excluir o candidato à doação, desde que devidamente justificados. 

1.3 - Informações e orientações ao doador: 

No caso de rejeição do candidato, a causa motivante deve ser comunicada com 
sensibilidade ao doador, orientando-o a procurar um serviço de Saúde e garantindo-
lhe total sigilo. Caso tenham sido realizados testes laboratoriais, motivá-lo quanto à 
importância de retornar para obter os resultados e, alteração. 

1.4 - Quadro de critérios Clínicos: 

O quadro abaixo deverá servir como roteiro para anamnese dirigida e exame clínico 
com o objetivo de facilitá-los. Deverá estar disponível para o médico quando da 
realização da triagem clínica, auxiliando-o a evitar danos tanto para o doador quanto 
para o receptor. Os itens que necessitarem maior detalhamento estarão referidos 
logo após; os demais itens são auto-explicativos. 

(1) - Doenças Infecciosas: 

São excluídos, definitivamente, os candidatos que apresentarem em algum momento 
de suas vidas: doenças de Chagas, hepatites e/ou aids. 

(2) - Hepatites: 

http://www.aids.gov.br/final/biblioteca/legislacao/vol3_41.htm (6 of 13) [15/04/03 12:40:43]



3. Vigilância Sanitária

Hepatite B; 

Os candidatos à doação provenientes de áreas de alta endemicidade deverão ser 
excluídos, devido ao risco de ocorrer associação com Hepatite delta. Observar ainda 
as mesmas restrições feitas aos grupos de risco para aids. 

Hepatite C: (NANB de transmissão sangüínea): 

Atualmente é a Hepatite mais freqüentemente transmitida pelo sangue. As restrições 
feitas aos grupos de risco para aids também devem ser observadas. O portador 
assintomático é o mais importante elo na cadeia de transmissão e até termos 
disponíveis o teste para seu marcador viral, uma rigorosa triagem clínica poderá 
contribuir para evitá-la. 

(3) - Aids: 

Todos os candidatos à doação devem receber amplo material informativo sobre os 
grupos expostos a fim de que, se incluídos em um deles não venham a doar sangue. 
devem ser excluídos os indivíduos que pertenceram ou pertencem a 
estabelecimentos penais, colônias de recuperação de drogados ou de doentes 
mentais. Devem ser obrigatoriamente, incluídos na triagem clínica, questões relativas 
aos sintomas e sinais da aids e Sarcoma de Kaposi. 

(4) - Sífilis: 

Só serão aceitos os indivíduos comprovadamente curados, com exames sorológicos 
negativos. 

(5) - Malária: 

O Rio de janeiro é área não endêmica, porém vulnerável: 

excluir doadores que estiveram em região endêmica nos últimos 6 meses; 

excluir doadores que nos últimos 3 anos, tiveram malária; 

excluir definitivamente doadores que tiveram malária por PLASMODIUM MALARIE 
(febre quartã). 

(6) - Profissão: 

Só devem ser aceitos como doadores: pessoas que tenham repousado após 
exercerem trabalho noturno; pessoas que exerçam profissão ou atividades de risco 
físico e que tenham condições de interromper sua atividade funcional por até 24 
horas após a doação. Por exemplo: operadores de máquinas de corte ou prensas; 
trabalhadores em andaimes. 

Pessoal de vôo ou pára-quedistas deverão ter condições de interromper suas 
atividades funcionais por até 72 horas após a doação. 

(7) - Alcoolismo: 

A intoxicação alcoólica aguda é motivo de rejeição temporária ou definitiva, a critério 
médico. 

(8) - Acupuntura: 

É motivo de rejeição por 6 meses; transcorrido esse tempo, a decisão fica a critério 
do médico. 
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3. Vigilância Sanitária

(9) - Medicamentos: 

História terapêutica recente deve merecer avaliação especial, visto que a indicação 
clínica do tratamento pode motivar a rejeição do doador, além de que o candidato 
deve estar isento de efeito medicamentoso. Avaliar cada medicamento 
individualmente e em conjunto e registrá-los na ficha do doador. 

(10) - Icterícia: 

Deverá ser pesquisada a icterícia atual sob luz natural ou iluminação artificial de 
coloração branca. A história de icterícia no passado deve ser pesquisada e 
corretamente avaliada, ficando a decisão, a critério do médico. 

(11) - Pele: 

Pesquisar também a presença de lesões indicativas de Sarcoma de Kaposi. 

(12) e (13) - Exigências já notificadas no item 3. 

(14) e (15) - Hemoglobina e/ou Hematócrito: 

Em todos os candidatos à doação de sangue, é obrigatória a determinação da 
dosagem de hemoglobina ou do Hematócrito nas amostras obtidas por punção digital 
ou venosa. Não serão aceitos os candidatos com níveis inferiores aos referidos no 
quadro. 

B - DOS EXAMES SOROLÓGICOS NO SANGUE DO DOADOR: 

1 - Instruções gerais: 

1.1 - Não é permitida a realização de testes sorológicos em pool de alíquotas de 
soro. 

1.2 - Os testes sorológicos nos laboratórios conveniados com os órgãos executores 
da atividade Hemoterápica serão obrigatoriamente realizados nas alíquotas de soro 
enviadas. As bolsas com sangue coletado permanecerão em armazenamento 
adequado no órgão executor da atividade hemoterápica até a liberação dos 
resultados. 

1.3 - É obrigatória a realização de triagem sorológica individualizada em todas as 
unidades de sangue coletado para as seguintes patologias através das respectivas 
técnicas: 

Aids: 

• Elisa (EIE) para detecção do HIV I 

Hepatite B: 

• Elisa (EIE) ou Radioimunoensaio (RIE) para detecção do HBs AG; 

• TGP (ALT). 

Hepatite NANB: 

• Utiliza-se a mesma TGP (ALT), já que ainda não está comercializado o teste para 
identificação de seu marcador viral. 

Sífilis: 
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3. Vigilância Sanitária

• VDRL 

Doença de Chagas - devem ser realizados dois testes escolhidos entre os seguintes: 

• Hemaglutinação; 

• Imunofluorescência; 

• Machado-Guerreiro (fixação de complemento); 

• Elisa (EIE). 

1.4 - O sangue total ou os componentes não podem ser transfundidos ou destinados 
para produção industrial antes da obtenção dos resultados negativos nos testes 
sorológicos. 

1.5 - Estocagem de soro dos doadores: é obrigatória a estocagem das alíquotas de 
soro dos doadores por um período mínimo de 6 (seis) meses, pelos órgãos 
executores dos testes, caso se verifique alguma adversidade com o receptor. 

2 - Resultados dos testes sorológicos: 

2.1 - Compete ao órgão executor da atividade Hemoterápica: 

2.1.1 - Descartar, segundo as normas de biossegurança, o sangue coletado, nos 
seguintes casos: 

• Sorologia para Anti-HIV positiva; 

• Sorologia para HBsAg positiva; 

• TGP (ALT) elevada em 2 vezes e meia (do limite máximo normal); 

• VDRL igual ou maior 1/2; 

• Uma e/ou sorologia para Doença de Chagas positiva (s). 

2.1.2 - Manter registros dos resultados dos exames realizados, assim como das 
interpretações e disposições finais por um período mínimo de 5 (cinco) anos. 

2.1.3 - Fornecer os resultados dos exames ao doador, garantindo-lhe sigilo, 
orientando-o e, encaminhando-o para serviços complementares de diagnóstico e 
tratamento. Só comunicar ao doador - em caso de HIV positivo por EIE - o resultado 
do teste após a obtenção de exame confirmatório também positivo. 

2.1.4 - Notificar, mensalmente, os testes positivos por meio de formulário 
padronizado (Vide anexo III). 

2.2 - Não compete ao órgão executor da atividade Hemoterápica: 

2.2.1 - Firmar o diagnóstico da doença e proceder terapêutica; 

2.3 - É facultada ao órgão executor da atividade Hemoterápica: 

2.3.1 - Realizar testes sorológicos confirmatórios ou diagnósticos. 

3 - Outros testes recomendados: 

CAPÍTULO I
AMAZONAS
MANAUS (AM)

CAPÍTULO II 
BAHIA
1. ORGANIZAÇÃO 

2. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

3. EDUCAÇÃO 

4. TRABALHO 
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3.1 - Pesquisa de citomegavirus (CMV) em unidades Hemoterápicas destinadas a: 

3.1.1 - Pacientes submetidos a transplantes de órgãos aos e negativos para CMV. 

3.1.2 - Recém-natos de mães com CMV negativo. 

3.1.3 - Transfusão em pacientes imunodeprimidos. 

3.2 - Pesquisa de Anti-HBC para melhor rastreamento de Hepatite B e redução de 
Hepatite NANB. 

3.3 - Pesquisa de Anti-HIV-2 

3.4 - É recomendável a realização de pelo menos dois testes sorológicos para 
exclusão de cada doença. 

3.5 - Testes ainda não disponíveis: recomenda-se aos hemoterapeutas responsáveis 
pelas atividades hemoterápicas a manterem-se atualizados com os métodos que 
resultem em melhor qualidade do sangue e os implantem, após autorização da 
Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), se os julgarem adequados, antes 
mesmo que se possa legislar a respeito. 

C - DA TRANSFUSÃO DE SANGUE, COMPONENTES E DERIVADOS: 

1 - Antes da prescrição de qualquer produto hemoterápico, o médico assistente 
deverá fazer uma avaliação criteriosa do binômio risco/benefício. É necessário 
lembrar que por melhor controle de qualidade que se faça, não se consegue atingir 
os 100% de segurança. 

2 - Riscos envolvidos nas transfusões: 

2.1 - Transmissão de Doenças Infecciosas: 

2.1.1 - As seguintes doenças podem, mais freqüentemente, ser transmitidas pelo 
sangue: 

Hepatites: NANB (c), B e Delta. 

Aids 

Infecções por protozoários: malária, doença de Chagas e Toxoplasmose 

Sífilis 

Outras: provocadas por citomegavírus, vírus Epstein-Barr, etc... 

2.1.2 - Notificar, por Boletim Individual de Notificação, a ocorrência da doença por 
transfusão, ao Centro de Saúde mais próximo. 

ANEXO III 

FLUXO DE NOTIFICAÇÃO DE SOROLOGIA POSITIVA 

1 - Local para envio: 

1.1 - Municípios do Interior: para o Núcleo Municipal de Saúde Coletiva ou 
equivalente.
1.2 - Município do Rio de Janeiro: para o Centro de Saúde da área (Região 

5. PENITENCIÁRIA 

CAPÍTULO III
CEARÁ
1. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

CAPÍTULO IV
DISTRITO FEDERAL
1. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

2. EDUCAÇÃO 

3. TRABALHO 

CAPÍTULO V 
ESPIRITO SANTO
1. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

2. EDUCAÇÃO 

3. INFORMAÇÃO 

4. TRABALHO 

CAPÍTULO VI
GOIÁS
1. ORGANIZAÇÃO 

2. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

3. EDUCAÇÃO 

4. TRABALHO 

5. PROTEÇÃO CONTRA 
ATOS 
DISCRIMINATÓRIOS 

CAPÍTULO VII
MARANHÃO
1. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE

CAPÍTULO VIII 
MATO GROSSO
1. EDUCAÇÃO 

CAPÍTULO IX
MATO GROSSO
DO SUL, 908
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Administrativa) do órgão executor da atividade Hemoterápica. 

2 - Periodicidade: mensal 

3 - É obrigatória para os órgãos executores de atividade Hemoterápica que praticam 
a coleta de sangue, devendo ser efetuada por formulário padronizado. 

4 - Sorologias a serem notificadas: HIV confirmatório, VDRL, HBsAG, TGP e 
Chagas. 

4.1 - A confirmação laboratorial dos soropositivos por Elisa para HIV poderá ser feita 
na mesma alíquota de soro do doador enviada para a realização de bateria de testes 
de triagem, não sendo necessário, nem aconselhável, convocar o doador para coleta 
de nova amostra. Ter o cuidado de estocar a 1a amostra em temperatura abaixo de 
0oC. 

4.2 - os testes confirmatórios para HIV mencionados no item anterior, serão 
realizados pelo Hemocentro Capital. 

4.3 - A comunicação dos resultados de todos os exames, quer representem 
anormalidades ou não, deverá ser feita de forma pessoal e por escrito pelo órgão 
executor da atividade Hemoterápica. O doador deve ser orientado e motivado a 
retornar, recebendo um comprovante com data aprazada, para obter os resultados 
dos exames. Isto poderá, inclusive, servir como estratégia de captação de doador 
regular e evitar a conclusão de que só o doador com problemas é que recebe o 
comunicado. Os doadores que não retornarem deverão ser convocados pelos órgãos 
executores da atividade hemoterápica. 

5 - Formulário: 

INSTRUTIVO: 

FORMULÁRIO DE NOTIFICAÇÃO DE SOROLOGIA POSITIVA 

Este formulário é individual. Deverá ser preenchido para todos os doadores que 
apresentarem qualquer sorologia positiva ou alteração de TGP em 2,5 vezes acima 
do normal. Preencher de forma legível e adequada. Os itens não descritos a seguir 
foram considerados auto-explicativos. 

Qualquer dúvida ou sugestão pode ser questionada no próprio item ou em qualquer 
espaço de página; será então, oportunamente esclarecida. Evitar deixar qualquer 
item sem preenchimento e/ou justificativa. 

Item 112 - A casela "(2)() IGN" tem por objetivo evitar que em caso de nomes 
considerados comuns a ambos os sexos, seja preenchida inadequadamente por não 
constar o sexo na ficha primitiva do doador em questão. 

Item 111 - As caselas onde se lê "NÃO REALIZADO" devem ser preenchidas nos 
casos em que estes exames não foram realizados por quaisquer razões. 

Esta Resolução sofreu correções já incorporadas na transcrição acima através da 
Resolução retificadora publicada no DOE. em 22/11/90. 

LEI No 1.966, DE 16 DE MARÇO DE 1992 

Dispõe sobre o fornecimento de sangue humano. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, faço saber que a 
Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

1. ORGANIZAÇÃO 

2. VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 

3. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA E 
TRATAMENTO 

4. EDUCAÇÃO 

CAPÍTULO X
MINAS GERAIS
1. ORGANIZAÇÃO 

2. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

3. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

4. PROTEÇÃO CONTRA 
ATOS 
DISCRIMINATÓRIOS 

CAPÍTULO XI
PARAÍBA
1. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

2. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

3. EDUCAÇÃO 

4. INFORMAÇÃO 

5. TRABALHO 

CAPÍTULO XII
PARANÁ
1. ORGANIZAÇÃO 

2. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

3. PARECERES DA 
CÂMARA TÉCNICA DE 
ÉTICA E CIDADANIA DE 
DST/AIDS 

CAPÍTULO XIII 
PIAUÍ 
1. VIGILÂNCIA 
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Art. 1o - A coleta, processamento, estocagem, tipagem, sorologia, distribuição, 
transporte, descarte, indicação, fornecimento e transfusão de sangue humano, a 
todos os cidadãos, bem como a respectiva procedência,
sua qualidade, seus componentes e derivados, tendo como destinação a sua 
industrialização, processamento, guarda, distribuição e aplicação, regulados por esta 
Lei. 

Art. 2o - Todo paciente deverá ser previamente informado sobre o sangue que 
receberá por transfusão, cumprindo-se o expediente diretamente ao próprio ou por 
meio de seu representante legal ou credenciado, implicando a imediata interdição 
das atividades do agente-operador responsável no caso a inobservância desse 
preceito, sem prejuízo da sua responsabilidade penal. 

Art. 3o - A comercialização de sangue humano, quando feita individualmente, é 
proibida em todo estado, só podendo as atividades descritas no artigo 1o, em 
qualquer de suas fases, ser exercidas quando aprovadas, previamente, pela 
Secretaria Estadual de Saúde, à qual fica facultado, mediante assunção dessa 
responsabilidade, transferir o encargo para entidades contratadas ou conveniadas, 
de comprovada idoneidade, incorrendo o respectivo titular em crime de 
responsabilidade quando as exigências deste artigo não forem cumpridas. 

Art. 4o - Fica instituída a Caderneta do doador/receptor de sangue humano, com 
características distintas para os portadores de doenças transmissíveis, devendo em 
tal documento ser anotados, obrigatoriamente, todos os eventos relacionados à 
doação/recepção de sangue, em todos os seus indicativos hemogramáticos sob 
pena de crime de responsabilidade. 

Art. 5o - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 60 (sessenta) dias 
de sua vigência. 

Art. 6o - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 16 de março de 1992. 

LEONEL BRIZOLA 

(Pub. DOE em 24/04/92) 

LEI No 2.136, DE 14 DE JULHO DE 1993 

MEDIDAS HIGIÊNICAS 

Dispõe sobre medidas higiênicas e de prevenção à aids/sida, no Estado do Rio 
de Janeiro. 

Art. 1o - A Secretaria de Estado de Saúde exercerá o controle das atividades 
profissionais de barbeiros, cabeleireiros, manicures, calistas, acupunturistas, 
tatuadores e outros afins, na prevenção à Síndrome da Imunodeficiência Adquirida-
AIDS/SIDA, fazendo cumprir medidas higiênicas determinadas pelas normas 
técnicas do Ministério da Saúde. 

Art. 2o - Os instrumentos perfurocortantes usados por esses profissionais, em 
humanos, somente poderão ser descartáveis, não reutilizáveis ou os permanentes, 
quando deverão sofrer limpeza em água corrente com remoção de todos os resíduos 
e desinfecção ou esterilização, tendo em vista o risco de contágio por sangue ou 
secreções de pessoas doentes ou portadoras do vírus da aids (vírus HIV). 

Parágrafo único. A adaptação aos ditames desta Lei, especialmente quanto à 
aquisição de material permanente e à necessidade de novas instalações, dar-se-á no 

SANITÁRIA 

CAPÍTULO XIV _ RIO DE 
JANEIRO, 993
1. ORGANIZAÇÃO 

2. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

3. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

4. EDUCAÇÃO 

5. PREVIDÊNCIA 

6. BENEFÍCIOS SOCIAIS 

7. NORMAS ÉTICAS DO 
CONSELHO REGIONAL 
DE MEDICINA DO RIO DE 
JANEIRO _ CREMERJ 

CAPITULO XV _ RIO 
GRANDE DO NORTE
1. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

2. BENEFÍCIOS FISCAIS 

3.PROTEÇÃO CONTRA 
ATOS 
DISCRIMINATÓRIOS 

CAPÍTULO XVI
RIO GRANDE DO SUL
1. ORGANIZAÇÃO 

2. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

3. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

4. EDUCAÇÃO 

5. TRABALHO 

6. PROTEÇÃO CONTRA 
ATOS 
DISCRIMINATÓRIOS 

CAPÍTULO XVII
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prazo máximo de 90 (noventa) dias a partir de sua publicação. 

Art. 3o - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber, 
preferencialmente estabelecendo e/ou instituindo: 

I - Campanhas educativas, com medidas de prevenção à doença, por todos os meios 
e modos, inclusive distribuição de cartazes e folhetos explicativos nas repartições 
públicas; 

II - Programas de treinamento permanente do pessoal da saúde de toda a rede 
estadual, abraçando o Sistema Único de Saúde, a cargo do serviço especializado no 
atendimento a aidéticos da Secretaria de Estado de Saúde. 

Art. 4o - O descumprimento desta Lei acarretará as penalidades administrativas, 
independente da apuração da responsabilidade penal e civil, a ser apurada, pelos 
órgãos próprios. 

§ 1o - As penalidades previstas serão as seguintes: 

I - Multa de 1 a 1.000 UFERJ; 

II - Interdição do estabelecimento. 

§ 2o - As multas serão depositadas no Fundo Estadual de Saúde, na rubrica de 
prevenção e tratamento da aids. 

Art. 5o - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 14 de julho de 
1993. 

Deputado JOSÉ NADER 

Presidente 

(Pub. DOE em 20/07/93) 

SANTA CATARINA
1. ORGANIZAÇÃO 

2. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

3. VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 

4. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

5. EDUCAÇÃO 

6. PREVIDÊNCIA 

CAPITULO XVIII
SÃO PAULO
1. ORGANIZAÇÃO 

2. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

3. VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 

4. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA E 
TRATAMENTO 

5. EDUCAÇÃO 

6. TRABALHO 

7. PROTEÇÃO CONTRA 
PRÁTICAS 
DISCRIMINATÓRIAS 

8. NORMAS ÉTICAS DO 
CONSELHO REGIONAL 
DE MEDICINA DE SÃO 
PAULO - CREMESP 

http://www.aids.gov.br/final/biblioteca/legislacao/vol3_41.htm (13 of 13) [15/04/03 12:40:44]



4. Educação

CAPÍTULO I
AMAZONAS
MANAUS (AM)

CAPÍTULO II 
BAHIA
1. ORGANIZAÇÃO 

2. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

3. EDUCAÇÃO 

4. TRABALHO 

5. PENITENCIÁRIA 

CAPÍTULO III
CEARÁ
1. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

CAPÍTULO IV
DISTRITO FEDERAL
1. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

2. EDUCAÇÃO 

3. TRABALHO 

CAPÍTULO V 
ESPIRITO SANTO
1. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

2. EDUCAÇÃO 

3. INFORMAÇÃO 

4. TRABALHO 

CAPÍTULO VI
GOIÁS
1. ORGANIZAÇÃO 

CAPÍTULO XIV 

4. EDUCAÇÃO 

LEI No 1.857, DE 17 DE SETEMBRO DE 1991 

Autoriza o Poder Executivo instituir, nos hospitais e postos de saúde 
vinculados à Secretaria de Estado de Saúde, cursos de prevenção contra a 
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - AIDS e dá outras providências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, faço saber que a 
Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1o - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir, nos hospitais e postos de 
saúde vinculados à Secretaria de Estado de Saúde, cursos de prevenção contra a 
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - AIDS para os usuários. 

Art. 2o - Os cursos a que se refere o artigo anterior serão ministrados pelos 
profissionais lotados nas unidades mencionadas. 

Art. 3o - Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios com entidades não 
governamentais, que atuam no trabalho de prevenção de aids para que estas 
utilizem os espaços das unidades de saúde do Estado para esclarecimento de 
prevenção para os usuários. 

Art. 4o - Fica o Poder Executivo autorizado a conveniar-se com entidades não 
governamentais para a produção de material publicitário de prevenção contra a aids. 

Art. 5o - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 17 de setembro de 1991 

LEONEL BRIZOLA 

(Pub. DOE em 18/09/91) 

LEI No 1.892, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1991 

Dispõe sobre a inclusão, no programa da disciplina Ciências Físicas e 
Biológicas, de informações e orientações científicas sobre a Síndrome de 
Insuficiência Imunológica Adquirida - AIDS, nas Escolas de 1o e 2o graus 
situadas no Estado do Rio de Janeiro. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, faço saber que a 
Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 
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2. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

3. EDUCAÇÃO 

4. TRABALHO 

5. PROTEÇÃO CONTRA 
ATOS 
DISCRIMINATÓRIOS 

CAPÍTULO VII
MARANHÃO
1. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE

CAPÍTULO VIII 
MATO GROSSO
1. EDUCAÇÃO 

CAPÍTULO IX
MATO GROSSO
DO SUL, 908
1. ORGANIZAÇÃO 

2. VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 

3. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA E 
TRATAMENTO 

4. EDUCAÇÃO 

CAPÍTULO X
MINAS GERAIS
1. ORGANIZAÇÃO 

2. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

3. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

4. PROTEÇÃO CONTRA 
ATOS 
DISCRIMINATÓRIOS 

CAPÍTULO XI
PARAÍBA
1. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

2. VIGILÂNCIA 

Art. 1o - Será obrigatória a inclusão na disciplina "Ciências Físicas e Biológicas", dos 
cursos de 1o e 2o graus dos estabelecimentos de ensino público e particulares, 
situados no Estado do Rio de Janeiro, de todas as informações e orientações 
científicas sobre a "Síndrome de Insuficiência Imunológica Adquirida - AIDS". 

§ 1o - Constarão obrigatoriamente as informações e orientações do programa de 
"Ciências" da 8a série do 1o grau, da 1o série do 2o grau. 

§ 2o - Serão veiculadas as citadas informações e orientações por meio de palestras e 
conferências mensais proferidas por professores de Ciências ou médicos 
especialistas na matéria. 

Art. 2o - Caberão às Secretarias de Estado de Educação e de Saúde, em conjunto ou 
isoladamente, a divulgação das palestras e conferências por meio de cartazes 
ilustrativos em todas as escolas localizadas no território do Estado do Rio de Janeiro. 

Art. 3o - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 20 de novembro de 1991. 

LEONEL BRIZOLA 

(Pub. DOE em 21/11/91) 

LEI No 1.991, DE 23 DE ABRIL DE 1992 

Obriga os Estádios de Futebol e Ginásios Desportivos a anunciarem em seus 
placares eletrônicos mensagens sobre a aids. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, faço saber que a 
Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1o - Ficam obrigadas as administrações dos estádios de futebol e ginásios 
desportivos do Estado do Rio de Janeiro a anunciarem, em seus placares 
eletrônicos, mensagens esclarecedoras sobre os riscos da Aids (Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida) nos dias de jogos aos seus espectadores. 

Art. 2o - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 23 de abril de 1992. 

LEONEL BRIZOLA 

(Pub. DOE em 24/04/92) 

Rio de Janeiro 

LEI No 1.193, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1987 

Autoriza o Poder Executivo a criar, através da Secretaria Municipal de Saúde, o 
Serviço Municipal de Prevenção à Aids, e dá outras providências. 

Art. 1o - Fica o Poder Executivo autorizado a criar, pela Secretaria Municipal de 
Saúde, o Serviço de Prevenção da Insuficiência Imunológica Adquirida - AIDS, a ser 
instalado em um dos hospitais da rede municipal. 
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4. INFORMAÇÃO 
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CAPÍTULO XII
PARANÁ
1. ORGANIZAÇÃO 

2. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

3. PARECERES DA 
CÂMARA TÉCNICA DE 
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CAPÍTULO XIII 
PIAUÍ 
1. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

CAPÍTULO XIV _ RIO DE 
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1. ORGANIZAÇÃO 

2. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

3. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

4. EDUCAÇÃO 

5. PREVIDÊNCIA 

6. BENEFÍCIOS SOCIAIS 

7. NORMAS ÉTICAS DO 
CONSELHO REGIONAL 
DE MEDICINA DO RIO DE 
JANEIRO _ CREMERJ 

CAPITULO XV _ RIO 
GRANDE DO NORTE
1. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

2. BENEFÍCIOS FISCAIS 

Art. 2o - O serviço terá as seguintes finalidades básicas: 

I - promover ampla distribuição de prospectos elucidativos sobre os sintomas da 
doença, bem como de suas formas de contaminação; 

II - promover exames periódicos preventivos à população do município; 

III - providenciar o encaminhamento dos pacientes portadores de aids aos hospitais 
municipais, estaduais e federais, que estejam habilitados para o tratamento da 
doença; 

IV - promover, periodicamente, a realização de simpósios e/ou seminários sobre o 
assunto. 

Art. 3o - Outros procedimentos complementares considerados necessários deverão 
ser inseridos na regulamentação da presente Lei pelo Poder Executivo. 

Art. 4o - Para os fins previstos no inciso III, do artigo 2o, da presente Lei, a Secretaria 
Municipal de Saúde firmará os necessários convênios com os órgãos responsáveis 
pela rede hospitalar estadual e federal. 

Art. 5o - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

ROBERTO SATURNINO BRAGA 

Prefeito do Município 

(Pub. DOM em 06/01/88) 
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5. Previdência
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CAPÍTULO III
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SAÚDE 
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1. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 
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3. INFORMAÇÃO 

4. TRABALHO 

CAPÍTULO VI
GOIÁS
1. ORGANIZAÇÃO 

CAPÍTULO XIV 

5. PREVIDÊNCIA 

LEI No 1.290, DE 12 DE ABRIL DE 1988 

Inclui a Síndrome de Imunodeficiência - AIDS, entre as doenças mencionadas 
no no 2, inciso I, do artigo 27, do Decreto-Lei no 220, de 18 de julho de 1975. 

O GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, faço saber que a Assembléia 
Legislativa do estado do Rio de Janeiro decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o - O no 2, do inciso I, do artigo 27, do Decreto-Lei no 220, de 18 de julho de 
1975, passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 27 - O provento de aposentadoria será: 

I - Integral, quando o funcionário: 

2 - For atingido por invalidez em virtude de acidente em serviço, moléstia profissional 
ou tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao 
ingresso no serviço público, lepra, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia 
irreversível e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados 
avançados de doença de Paget (osteite deformante), Síndrome de Imunodeficiência 
Adquirida - AIDS -, (vetado) e outras moléstias que a lei indicar, com base nas 
conclusões da medicina especializada." 

Art. 2o - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

W. MOREIRA FRANCO 

Governador do Estado 

(Pub. DOE em 14/04/88) 

LEI No 1.493, DE 10 DE JULHO DE 1989 

Inclui a Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (SIDA/AIDS) entre as 
moléstias que podem gerar incapacidade definitiva.. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, em exercício, faço saber 
que a Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1o - Fica incluída a Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (SIDA/AIDS) entre 
as moléstias que podem acarretar a reforma dos servidores militares estaduais, na 
forma do disposto no artigo 104, IV, da Lei no 443, de 1o de julho de 1981, e do 

http://www.aids.gov.br/final/biblioteca/legislacao/vol3_43.htm (1 of 5) [15/04/03 12:40:47]



5. Previdência

2. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

3. EDUCAÇÃO 

4. TRABALHO 

5. PROTEÇÃO CONTRA 
ATOS 
DISCRIMINATÓRIOS 

CAPÍTULO VII
MARANHÃO
1. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE

CAPÍTULO VIII 
MATO GROSSO
1. EDUCAÇÃO 

CAPÍTULO IX
MATO GROSSO
DO SUL, 908
1. ORGANIZAÇÃO 

2. VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 

3. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA E 
TRATAMENTO 

4. EDUCAÇÃO 

CAPÍTULO X
MINAS GERAIS
1. ORGANIZAÇÃO 

2. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

3. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

4. PROTEÇÃO CONTRA 
ATOS 
DISCRIMINATÓRIOS 

CAPÍTULO XI
PARAÍBA
1. ASSISTÊNCIA À 
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artigo 107, IV, da Lei no 880, de 25 de julho de 1985. 

Art. 2o - (VETADO). 

Art. 3o - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

FRANCISCO DE ASSIS MARTINS AMARAL 

Governador do Estado em exercício 

(Pub. DOE em 11/07/89) 

Rio de Janeiro - RJ 

LEI No 1.289, DE 21 DE JULHO DE 1988 

Altera a redação do art. 92 da Lei no 94/79, de 14 de março de 1979 (estatuto 
dos Funcionários Públicos do Poder Executivo do Município do Rio de 
Janeiro). 

O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, faço saber que a Câmara 
Municipal do Rio de Janeiro decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o - O art. 92, da Lei no 94/79, de 14 de março de 1979, que dispõe sobre o 
"Estatuto dos Funcionários Públicos do Poder Executivo do Município do Rio de 
Janeiro e dá outras providências", passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 92 - Será aposentado o funcionário acometido de tuberculose ativa, alienação 
mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público 
municipal, lepra paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de 
Parkinson, espondilo-artrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de 
Paget (artrite deformante) e Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS)", 

Art. 2o - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 21 de julho de 1988. 

ROBERTO SATURNINO BRAGA 

Prefeito do Município 

(Pub. DO em 27/07/88) 
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CAPÍTULO I
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6. BENEFÍCIOS SOCIAIS 

LEI No 2.187, DE 02 DE DEZEMBRO DE 1993 

Fixa o prazo para despacho resolutório em processos de interesse de 
portadores de Síndrome HIV. 

Art. 1o - Todo assunto inserto a documento autuado em Repartição Pública Estadual 
vinculado ao Poder Executivo, cujo titular comprovar ser portador de Síndrome HIV, 
deverá receber despacho resolutório e cumprimento no prazo máximo de 45 
(quarenta e cinco) dias. 

§ 1o - Para os efeitos desta Lei, consideram-se Repartições Públicas Estaduais 
vinculadas diretamente ao Poder Executivo, todos os Órgãos da Administração 
Estadual direta, indireta, suas subsidiárias, Sociedades de Economia Mista e 
Fundações mantidas pelo Serviço Público Estadual, subordinadas àquele Poder. 

§ 2o - Para os efeitos desta Lei, a comprovação da Síndrome de HIV deverá ser 
anexada no documento inicial e fornecido por órgão reconhecido oficialmente. 

§ 3o - Para os efeitos desta Lei, considera-se o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias 
como o número de dias decorridos entre a data de autuação do documento e a do 
cumprimento do despacho resolutório, descontado deste, aqueles para a satisfação 
de eventuais exigências por parte do interessado. 

Art. 2o - O disposto no Art. 1o desta Lei deixa de prevalecer para todos os fins e 
efeitos se o interessado, no cumprimento de exigências eventualmente formuladas, 
superar em dias sucessivos ou intercalados o prazo de outros 45 (quarenta e cinco) 
dias. 

Art. 3o - O Poder Executivo fica obrigado a, no prazo máximo de 90 (noventa) dias da 
vigência desta Lei, prever e regulamentar as sanções penais para os responsáveis 
pelo descumprimento do, ora, fixado. 

Art. 4o - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Deputado JOSÉ NADER 

Presidente 

(Pub. no DO de 08/12/93) 
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RESOLUÇÃO CREMERJ No 19/87 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso 
de suas atribuições legais conferidas pela Lei no 3.268, de 30 de setembro de 1957, 
regulamentada pelo Decreto no 44.045, de 19 de julho de 1958, e pela Lei no 6.839, 
de 30 de outubro de 1980, e, 

Considerando que o Conselho Federal e os Conselhos Regionais são os órgãos 
superiores da ética profissional em toda a República e, ao mesmo tempo, julgadores 
e disciplinadores da classe médica, cabendo-lhes zelar e trabalhar, por todos os 
meios ao seu alcance, pelo perfeito desempenho técnico e ético da Medicina; 

Considerando que o registro de empresas médicas e a anotação dos profissionais 
por elas responsáveis são obrigatórios nos Conselhos de Medicina, em razão de sua 
atividade básica ou em relação àquela pela qual presta serviços a terceiros; 

Considerando que, conforme dispõe o artigo 28 do Decreto no 20.931, de 11 de 
janeiro de 1932, nenhum estabelecimento hospitalar ou de assistência médica, 
público ou privado, poderá funcionar em qualquer ponto do território nacional, sem 
ter um Diretor Técnico e principal responsável habilitado para o exercício da 
Medicina; 

Considerando que as infrações apuradas nos estabelecimentos hospitalares ou de 
assistência médica são de responsabilidade direta do Diretor Técnico ou de seu 
substituto eventual; 

Considerando que cabe ao Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de 
Janeiro a fiscalização e normatização do exercício profissional da Medicina no 
âmbito de sua jurisdição; 

Considerando que o trabalho médico deve beneficiar exclusivamente a quem o 
recebe e àquele que o presta e não deve ser explorado por terceiros, seja em 
sentido comercial ou político; 

Considerando que é de exclusiva competência dos médicos a escolha dos meios 
diagnósticos e terapêuticos; 

Considerando que o exercício da Medicina é livre, não se obrigando o médico a 
prestar serviços a quem ele não o deseja, salvo na ausência de outro médico ou em 
condições especiais previstas em Lei; 

Considerando que é vedado ao médico reter, a qualquer pretexto, honorários de 
outros médicos; e 

Considerando finalmente, o que foi decidido na Sessão Plenária do Cremerj 
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realizada em 19/08/87, resolve: 

Art. 1o - A contratação de serviços médicos por empresas de Medicina de Grupo que 
atuam no Estado do Rio de Janeiro obedecerá aos seguintes critérios: 

a) o paciente tem ampla e total liberdade de escolha do médico; 

b) o médico tem total liberdade de aceitar ou recusar pacientes, dentro dos limites 
éticos; 

c) o médico tem ampla e total liberdade de escolha dos meios diagnósticos e 
terapêuticos; 

d) os honorários para convênios obedecerão os limites fixados pela Tabela de 
Honorários Médicos; 

e) o médico e o paciente têm inteira liberdade de escolha dos estabelecimentos 
hospitalares, laboratórios e demais serviços complementares, desde que 
devidamente inscritos no Cremerj; 

f) o pagamento de honorários médicos deverá ser feito no máximo de 30 (trinta) dias 
após a entrega da fatura à empresa; 

g) o pagamento de honorários médicos não poderá deixar de ser efetuado sob 
qualquer pretexto; 

h) as empresas contratantes estão obrigadas a garantir o atendimento a todas as 
enfermidades relacionadas no Código Internacional de Doenças da Organização 
Mundial de Saúde; 

i) é vedado à empresa contratante estabelecer qualquer exigência que implique a 
revelação de fatos que o médico tenha conhecimento devido ao exercício 
profissional. 

Art. 2o - O não cumprimento da presente Resolução importará em procedimento 
ético-profissional contra os Diretores Técnicos das empresas contratantes por 
infração ao Código Brasileiro de Deontologia Médica. 

Art. 3o - As empresas que descumprirem a presente Resolução terão seu registro 
cancelado no Cremerj, sendo o fato comunicado ao Serviço de Vigilância Sanitária 
para as providências cabíveis. 

Art. 4o - A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 20 de agosto de 1987. 

LAERTE ANDRADE VAZ DE MELO 

Presidente 

ANTÔNIO DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE 

1o Secretário 

RESOLUÇÃO CREMERJ No 35/91 

Dispõe sobre a responsabilidade ética das Instituições e Profissionais Médicos 
na Prevenção, Controle e Tratamento dos pacientes com aids e soropositivos. 
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O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, na 
vigência do artigo da constituição Brasileira - A SAÚDE DIREITO DE TODOS E 
DEVER DO ESTADO - e no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei no 
3.268, de 30 de setembro de 1957, regulamentada pelo Decreto no 44.045, de 19 de 
julho de 1958, e, 

Considerando o que determina o art. 5o da Constituição Federal; 

Considerando que o Conselho Federal e os Conselhos Regionais são os órgãos 
supervisores da ética profissional em toda a República e, ao mesmo tempo, 
julgadores e disciplinadores da classe médica, cabendo-lhes zelar e trabalhar, por 
todos os meios ao seu alcance, pelo perfeito desempenho técnico e ético da 
Medicina; 

Considerando as normas emanadas pela Organização Mundial de Saúde - OMS - 
sobre o atendimento e tratamento dos pacientes portadores da aids; 

Considerando o que ficou determinado na DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS 
DIREITOS DO HOMEM aprovada na III SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEÍA 
GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS, no dia 10 de dezembro de 1978; 

Considerando que o artigo 1o do código de Ética Médica determina que "a medicina 
é uma profissão a serviço da saúde do ser humano e da coletividade, e deve ser 
exercida sem discriminação de qualquer natureza"; 

Considerando a contínua expansão da epidemia de aids no Rio de Janeiro e no País, 
e a progressiva mudança em seu perfil, atingindo grupos populacionais cada vez 
mais amplos, aliada à pouca eficiência das campanhas preventivas, até aqui 
desencadeadas; 

Considerando o profundo impacto que a doença provoca no paciente portador do 
Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), limitando a sua atividade física, tornando-a 
vulnerável física, moral e psicologicamente; 

Considerando a freqüente violação dos direitos da dignidade humana destas 
pessoas (motivadas por ignorância, preconceitos ou ganância) e expressas por 
recusas de atendimento e internações ou realização de procedimentos invasivos, 
bem como a interrupção de cuidados após o conhecimento do diagnóstico; 

Considerando os termos do Parecer CFM no 14, Resoluções Cremerj nos 17 e 19/87 
e 24/89; 

Considerando, finalmente, o decidido na Sessão Plenária do Corpo de Conselheiros 
realizada em 27/02/91, resolve estabelecer as seguintes normas gerais que devem 
orientar os procedimentos médicos nas diferentes modalidades no atendimento e 
tratamento dos pacientes com aids e/ou soropositivos: 

Art. 1o - O atendimento profissional a pacientes e indivíduos portadores do vírus da 
imunodeficiência humana é um imperativo moral da profissão médica, e nenhum 
médico pode recusá-lo. 

Art. 2o - Tal imperativo é extensivo às instituições assistenciais de qualquer natureza. 

Art. 3o - O diagnóstico de aids, por si só, não justifica o isolamento ou o 
confinamento do paciente. 

Art. 4o - É responsabilidade do médico, da instituição e de seu Diretor Técnico 
garantir a preservação dos direitos das pessoas portadoras do vírus HIV. 
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Art. 5o - Em nenhum caso, exames de rastreamento do vírus HIV podem ser 
praticados compulsoriamente. 

Art. 6o - O segredo médico que liga os médicos entre si e cada médico a seu 
paciente deve ser absoluto, nos termos da lei e notadamente resguardados em 
relação aos empregadores e aos serviços públicos. 

Art. 7o - É da responsabilidade da instituição pública/privada e de seu Diretor Técnico 
garantir e promover a internação e tratamento de portadores de aids, quando houver 
indicação clínica para tal. 

Art. 8o - É da responsabilidade do Diretor Técnico ou Diretor Médico das instituições 
intermediadoras dos serviços de saúde de qualquer natureza, inclusive seguradoras, 
a autorização de internação, a manutenção do custeio do tratamento e a autorização 
para exames complementares dos pacientes associados ou segurados portadores 
de aids. 

Art. 9o - O médico não poderá transmitir informações sobre a condição de portador 
do vírus da aids de qualquer paciente, mesmo quando submetido a normas de 
trabalho em serviço público ou privado, salvo nos casos previstos em lei, 
especialmente quando disto resultar a proibição da internação, a interrupção ou 
limitação do tratamento ou a transferência dos custos para o paciente ou a sua 
família. 

Art. 10 - As instituições públicas e privadas ficam obrigadas a desenvolver 
programas internos de atualização de seu corpo de funcionários em relação à aids, 
assim como promover treinamento e orientação quanto aos cuidados do manuseio e 
utilização de material biológico. 

Art. 11 - O atendimento a qualquer paciente, independemente de sua patologia, deve 
ser efetuado de acordo com as normas universais de biosegurança recomendadas 
pela OMS e pelo Ministério da Saúde (MS), razão pela qual nenhuma instituição 
poderá alegar falta de condições específicas para prestar a assistência de que trata 
esta Resolução. 

Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 1991. 

LAERTE ANDRADE VAZ MELO 

Presidente 

FRANKLIN RUBINSTEIN 

1o Secretário 

RESOLUÇÃO CREMERJ No 56/93 

O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei no 3.268, de 30 de setembro de 
1957, regulamentada pelo Decreto no 44.045, de 19 de julho de 1958, e, 

Considerando que a Resolução no 1.219, de 11 de julho de 1985, do Conselho 
Federal de Medicina, proíbe ao médico de apor o Código Internacional de Doenças - 
CID, ou faça menção ao diagnóstico em atestado fornecido, salvo por expressa 
concordância do paciente; 

Considerando a legislação vigente a respeito do segredo profissional, devidamente 
capitulada no Código Penal, no Código Civil e no Código de Processo Civil; 

Considerando que o artigo 102 do Código de Ética Médica veda ao médico revelar 
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fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão;
Considerando o disposto no artigo 106 do Código de Ética Médica que dispõe: "É 
vedado ao médico prestar a empresas seguradoras qualquer informação sobre as 
circunstâncias da morte de paciente seu, além daquelas contidas o próprio atestado 
de óbito, salvo por expressa autorização do responsável legal ou sucessor"; 

Considerando que o artigo 108 do Código de Ética Médica determina ser vedado ao 
médico facilitar o manuseio e conhecimento dos prontuários, papeletas e demais 
folhas de observações médicas sujeitas ao segredo profissional, por pessoas não 
obrigadas ao mesmo compromisso; 

Considerando os ditames do artigo 117 do CEM que veda ao médico a elaboração 
ou divulgação de boletim médico que revele o diagnóstico, prognóstico ou 
terapêutica, sem a expressa autorização do paciente ou de seu responsável legal; 

Considerando que a liberdade de decisão do médico no que pertine ao desempenho 
profissional em relação ao paciente está capitulada nos artigos 8o, 16, 18, 21, 48, 56 
e 67 do Código de Ética Médica; 

Considerado, finalmente, o decidido na Sessão Plenária realizada em 20 de outubro 
de 1993, resolve: 

Art. 1o - É vedado às empresas de Medicina de Grupo, Cooperativas Médicas, 
Seguradoras de Saúde, ou qualquer outro gênero de entidades contratantes de 
serviços de saúde ou de reembolso de despesas médicas exigir do profissional o 
fornecimento de diagnóstico, codificado ou não, para efeito de liberação de 
atendimentos, procedimentos, atestados e ressarcimentos de despesas já efetuadas. 

Art. 2o - É vedado às empresas elencadas no artigo anterior, a limitação do número 
de consultas e procedimentos médicos, por tratar-se de exclusiva decisão do médico 
assistente do paciente. 

Art. 3o - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 20 de outubro de 1993. 

EDUARDO AUGUSTO BORDALLO 

Presidente 

ARNALDO PINESCHI DE AZEREDO COUTINHO 

1o Secretário 

PARECER N o 100/92 

OBJETO 

Trata-se de consulta enviada pelo Instituto Estadual de hematologia Arthur de 
Siqueira Cavalcante (IEHASC), onde são formulados os seguintes quesitos: 

"1 - se é obrigação do médico responsável pelo paciente convocar a esposa ou 
companheira para comunicação de que o paciente é portador de teste anti-HIV(+), e 
seu significado; 

2 - se mesmo não sendo obrigado, o médico é responsável pelo paciente, está 
coberto legalmente, e por um dever de consciência a convocar o parceiro do 
paciente para comunicação do significado teste anti-HIV (+); 
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3 - qual o comportamento do médico da paciente de um menor anti-HIV (+) e em 
atividade sexual; 

4 - se é possível solicitar que o paciente tome ciência do problema em questão, por 
meio de documento oficial, conforme proposta anexa." 

Considerações Iniciais: 

O problema trazido ao Cremerj pelo IEHASC é de considerável interesse prático, 
havendo já abundantes meios para resolvê-lo. A questão da aids, se nova em si, não 
inova neste ponto específico. 

Em relação aos quesitos 1 e 2, é verdade que o Código de Ética Médica (CEM) em 
seu artigo 102 veda ao médico "Revelar fato de que tenha conhecimento em virtude 
do exercício de sua profissão, salvo por justa causa, dever legal ou autorização pelo 
ilustre Conselheiro - CFM Antonio Rafael da Silva (Parecer no 18/89, aprovado pelo 
CFM em 2/08/89), "o segredo médico não pode persistir quando o infectado negar a 
informação quando sua obrigação, como no caso de casado ou de futuro cônjuge..." 
sendo " ... que no caso das doenças infecciosas cabe ao médico preservação do 
grupo social...". 

Prevalece aqui o princípio do mal menor, considerando-se a alta probabilidade de 
evolução para a doença de uma infecção pelo HIV, e sua inexorável evolução para a 
morte, no estágio atual dos conhecimentos terapêuticos: o médico deve considerar 
que o mal advindo, a um paciente infectado, pela quebra do sigilo será menor do que 
o que adviria a(o) sua (seu) parceira (o), caso viesse a se infectar, e deve pois 
cientificá-la (o) do risco de infecção. 

É claro que este procedimento somente poderá ser licitamente tomado pelo médico 
se: 

I - O paciente tiver sido exaustivamente comunicado das prováveis conseqüências 
para sua (seu) parceira (o) do estabelecimento das relações sexuais inseguras, ou 
não protegidas; 

II - O médico tiver esclarecido seu paciente da natureza das relações sexuais 
seguras; 

III - O médico tiver evidências de que seu paciente expõe a risco a sua (seu) parceira 
(o); e, máxime; 

IV - O paciente for adequadamente informado por seu médico de sua intenção de 
convocar a (o) parceira (o), e com que fim. 

Cabe, ainda, acentuar que tais providências se situam ante a um (a) ou vários (as) 
parceiros (as) conhecidos (as), sendo vedada ao médico a divulgação urbe et orbe 
do estado de seu paciente, seja a que pretexto for. 

No que tange ao quesito 3, este parecer invoca o art. 103 do CEM: "É vedado ao 
médico revelar segredo profissional referente a paciente menor de idade, inclusive a 
seus pais ou responsáveis legais, desde que o menor tenha capacidade de avaliar 
seu problema e de conduzir-se por seus próprios meios para solucioná-lo, salvo 
quando a não revelação possa acarretar danos ao paciente"(nosso grifo). 

Sendo assim, deve o médico esclarecer ao paciente menor as conseqüências de 
seus atos em relação a si e a outrem, devendo, em justa causa e respeitadas as 
premissas anteriormente expostas quanto aos quesitos 1 e 2, convocar sua (seu) 
parceira (o) para comunicação de sua exposição ao risco de infecção. 

Na questão específica dos riscos e cuidados a serem tomados em relação ao menor, 
e contemplando-se a hipótese de comunicar aos pais ou responsáveis legais o 
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estado de portador ou caso esteja presente o risco de danos ao paciente, conforme a 
letra e o espírito do Art. 103. 

Em relação ao quesito 4, não cremos haver, sob o ponto de vista ético, qualquer 
impedimento quanto a apresentação ao paciente de documento nos moldes do 
anexo à consulta. No entanto, a sua adoção poderá ser entendida pelo paciente 
como medida coercitiva e prejudicial à relação médico paciente, e poderia fazer com 
que outras pessoas não se submetessem ao teste. Portanto, somos contrários a sua 
adoção. 

Conclusões: 

Conclui-se então, em relação aos quesitos preliminarmente apresentados: 

1 - O médico está ética e moralmente obrigado a comunicar ao parceiro sexual de 
um indivíduo infectado pelo HIV este fato, desde que o(a) paciente haja sido 
adequadamente alertado(a), pelo médico, quanto ao risco que expõe o 
companheiro(a) e os meios para minimizá-lo, se o médico dispuser de evidências de 
que tal exposição ocorre, e ainda se advertir prévia e lealmente o paciente de sua 
intenção. 

2 - Despiciendo. 

3 - O médico deve respeitar o direito, se menor paciente, ao segredo médico, 
considerando porém a sua obrigação de preservar outras pessoas de riscos para a 
saúde, nos moldes do item 1 acima. 

É o meu parecer. 

Rio de Janeiro, 1 o de outubro de 1991. 

Cons.o WALBER VIEIRA 

Presidente da Comissão Técnica de Assessoramento para 

a Prevenção, Controle e Tratamento da AIDS 

Aprovado em Sessão Plenária de 7 de fevereiro de 1992. 
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LEI No 4.598, DE 10 DE JANEIRO DE 1995 

Dispõe sobre a comercialização de preservativos masculinos de látex de 
borracha nas bancas de jornais e floriculturas do Município de Natal. 

O PREFEITO MUNICIPAL DO NATAL, faço saber que a Câmara Municipal aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o - Ficam as bancas de jornais e floriculturas do Município de Natal, autorizadas 
a comercializar os preservativos masculinos de látex de borracha. 

Art. 2o - Os preservativos deverão ser colocados em local visível, porém, não 
expostos à luz ou às condições climáticas que venham a afetar a integridade física 
dos mesmos. 

Art. 3o - O Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 60 (sessenta) dias, 
contados a partir da data de sua publicação. 

Art. 4o - As despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 

Art. 5o - Esta Lei entra em vigor na data da publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

PALÁCIO FELIPE CAMARÃO, em Natal, 10 de janeiro de 1995. 

ALDO DA FONSECA TINOCO FILHO 

Prefeito 

(Pub. DOE em 11/01/95) 
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LEI No 130, DE 11 DE SETEMBRO DE 1995 

Estabelece a isenção de IPTU para os imóveis dos portadores de vírus HIV que 
ganham até dois salários mínimos. 

  

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas, de acordo com o art. 22, inciso XVI, de Lei Orgânica do Município 
de Natal, promulga, a seguinte Lei: 

Art. 1o - Fica isento de IPTU incidente sobre o imóvel de sua propriedade em que 
residir o contribuinte que venha a ser portador do vírus da aids. 

Art. 2o - O beneficiado deverá comprovar ser portador do vírus HIV por meio de 
exame médico apropriado. 

Parágrafo único. O exame médico deverá ser feito por uma junta composta por 
médicos do município. 

Art. 3o - Caberá ao beneficiado a comprovação da moradia e propriedade do imóvel, 
pela documentação necessária. 

Art. 4o - O beneficiado deverá ter uma renda de no máximo 3 (três) salários-mínimos 
nacional. 

Art. 5o - Esta lei entra em vigor na data da publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

SALA DAS SESSÕES, em Natal, 11 de setembro de 1995. 

MARCÍLIO CARRILHO 

Presidente 

PAULO FREIRE 

Primeiro Secretário 

NELSON NEWTON 
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Natal 

LEI No 134, DE 12 DE SETEMBRO DE 1995 

Estabelece penalidades aos estabelecimentos que discriminem portadores do 
vírus HIV/aids e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas, de acordo com o art. 22, inciso XVI, de Lei Orgânica do Município 
de Natal, promulga, a seguinte Lei: 

Art. 1o - Os estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de serviços, 
entidades educacionais, creches, hospitais, clínicas, casas de saúde, associações 
civis, públicas ou privadas que, por seus proprietários, propostos ou representantes, 
praticarem atos discriminatórios aos portadores do vírus HIV/aids, incorrerão em 
infração administrativa, penalizada pelo Poder Executivo Municipal, na esfera de sua 
competência nos termos desta Lei. 

Art. 2o - Consideram-se, para efeitos desta Lei, como ato discriminatório aos 
portadores do vírus HIV/aids: 

I - a exigência do teste HIV: 

a) para participar de processo de seleção visando a admissão em emprego; 

b) para permanecer no emprego, no caso de exames periódicos, mediante ameaça 
de rescisão contratual; 

c) como condição para inscrição em concurso público. 

II - a recusa de: 

a) prestar atendimento em instituição de saúde pública ou privada; 

b) receber ingresso, matrícula, inscrição ou proposta de associação em instituições 
educacionais, creches, associações civis, públicas ou privadas; 

c) hospedagem em hotel, pensão, estalagem ou qualquer estabelecimento similar; 

d) atendimento em bares, restaurantes, confeitarias ou estabelecimento semelhante, 
em salões de cabeleireiros, barbearias, casas de massagem, casas de diversão, 
outros estabelecimentos com a mesma finalidade. 

Parágrafo único. Os estabelecimentos que, em seu trabalho diário, utilizem 
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instrumentos cortantes que, involuntariamente, possam causar ferimentos aos 
clientes, são obrigados a manter, nesses locais, aparelhos eficazes de esterilização. 

Art. 3o - Consideram-se infratores desta Lei as pessoas físicas ou jurídicas que, 
direta ou indiretamente, tenham concorrido para o cometimento da infração. 

Art. 4o - As infrações à presente Lei serão apuradas em procedimento administrativo, 
pelo órgão municipal competente, assegurada a ampla defesa, sem prejuízo das 
sanções civis e penais cabíveis, aplicando-se, conforme o caso, as seguintes 
sanções administrativas: 

I - advertência; 

II - multa de 10 a 1000 UFR (Unidades Fiscais de Referência), ou outro índice que 
venha a substituí-lo; 

III - suspensão temporária da atividade, não inferior a 30 (trinta) dias; 

IV - cassação do alvará de localização e funcionamento; 

V - inabilitação, temporária ou definitiva, para contratar com o Poder Público 
Municipal. 

§ 1o - Conforme a gravidade do ato infracional, as sanções previstas neste artigo 
poderão ser acumuladas. 

§ 2o - A aplicação da multa poderá ser aumentada conforme os casos de 
reincidência e a capacidade econômica do estabelecimento infrator. 

Art. 5o - Todo e qualquer cidadão é parte legitima para comunicar às autoridades 
públicas municipais as infrações à presente Lei. 

Art. 6o - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 60 (sessenta) 
dias, contados de sua publicação. 

Art. 7o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 8o - Revogam-se as disposições em contrário. 

SALA DAS SESSÕES, em Natal, 12 de setembro de 1995. 

MARCÍLIO CARRILHO 

Presidente 

PAULO FREIRE 

Primeiro Secretário 

NELSON NEWTON 

Segundo Secretário 

(Pub. DO em 13/09/95) 
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CAPÍTULO I
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MANAUS (AM)
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4. TRABALHO 

CAPÍTULO VI
GOIÁS
1. ORGANIZAÇÃO 

CAPÍTULO XVI 

RIO GRANDE DO SUL 

1. ORGANIZAÇÃO 

Porto Alegre 

LEI No 7.210, DE 08 DE JANEIRO DE 1993 

Institui o Dia Municipal de Prevenção à Aids, no âmbito do Município de Porto 
Alegre, e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, faço saber que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o - Fica instituído o dia 1o de dezembro, no âmbito do Município de Porto 
Alegre, como o Dia Municipal de Prevenção à Aids. 

Art. 2o - O Executivo Municipal, juntamente com a Câmara Municipal e as entidades 
da sociedade civil de prevenção e defesa dos direitos dos pacientes com aids 
(Síndrome da Imunodeficiência Adquirida), sediadas no município, promoverão 
atividades e eventos alusivos ao transcurso desta data. 

Art. 3o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4o - Revogam-se as disposições em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 08 de janeiro de 1993. 

TARSO GENRO 

Prefeito 

LUIZ HENRIQUE MOTA 

Secretário Municipal de Saúde e Serviço Social 

Registre-se e publique-se. 

RAUL PONT 

Secretário do Governo Municipal 

(Pub. DOE em 11/01/93) 

Porto Alegre 
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CAPÍTULO XI
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1. ASSISTÊNCIA À 
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2. VIGILÂNCIA 

DECRETO No 10.937, DE 02 DE MARÇO DE 1994 

Institui a Unidade de Gerenciamento do Projeto Municipal de Controle 
DST/aids, dispõe sobre sua organização, suas funções e dá outras 
providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, no uso das atribuições que lhe 
confere o artigo 94, inciso IV da Lei Orgânica do Município, decreta : 

Art. 1o Fica constituída a Unidade de Gerenciamento do Projeto Municipal de 
Controle DST/aids, integrada por representantes da Secretaria Municipal de Saúde e 
Serviço Social, sob a Coordenação Geral de seu Secretário, com a incumbência de 
realizar articulações com as entidades executoras, planejar as ações e gerenciar 
processo de implementação do Projeto Municipal durante os exercícios de 1994 a 
1998. 

Art. 2o A Unidade de Gerenciamento deverá contar com funções de Coordenação, 
Administração e Finanças, Avaliação e Processo Licitatório. 

Parágrafo único. Nas Unidades Setoriais, estas funções serão englobadas em 02 
(duas) Gerências distintas: 

I Gerência Técnica, que envolve toda a área de planejamento, coordenação e 
avaliação do Projeto Municipal; 

II Gerência AdministrativoFinanceira, responsável por todas as ações relativas a 
orçamento, finanças e compras. 

Art. 3o Compete à Gerência Técnica: 

I Funções de Coordenação: 

a) coordenar as ações entre o município e as demais entidades executoras 
participantes, governamentais e não-governamentais, desde a fase inicial até a 
avaliação final do Projeto Municipal; 

b) coordenar a elaboração das propostas de programação anual dos executores, em 
nível municipal; 

c) coordenar o planejamento de propostas elegíveis; 

d) centralizar a comunicação, na qualidade de interlocutor municipal, entre os 
executores e os governos federal e estadual; 

e) coordenar, acompanhar e controlar os trabalhos de implementação do Projeto 
Municipal; 

f) acompanhar, supervisionar, fiscalizar e avaliar a execução física e financeira do 
projeto e dos subprojetos de responsabilidade dos executores. 

II Funções de Avaliação: 

a) orientar quanto aos critérios e prazos para a elaboração de relatórios periódicos 
de avaliação e de execução, para os executores do projeto municipal; 

b) elaborar os relatórios finais e periódicos de execução e de avaliação do Projeto 
Municipal e encaminhar aos governos federal e estadual; 
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c) acompanhar os processos de avaliação e auditorias do projeto municipal. 

Art. 4o Compete à Gerência AdministrativoFinanceira: 

I Funções de Administração e Finanças: 

a) articular com o órgão centralizador dos recursos (Governo Federal) e das 
liberações financeiras relativas ao projeto municipal, bem como efetivar os 
procedimentos de contabilidade, segundo determinações específicas; 

b) articular a execução financeira do Projeto Municipal juntamente com as entidades 
executoras, assim como com o Banco do Brasil S.A.; 

c) orientar a elaboração dos cronogramas físicofinanceiros dos subprojetos em nível 
do município; 

d) acompanhar os processos de licitação, verificando sua adequação às normas do 
Agente Internacional dos governos federal, estadual e municipal; 

e) orientar e acompanhar os processos de prestação de contas dos recursos 
recebidos, segundo determinações específicas; 

f) elaborar e acompanhar os pedidos de liberação de recursos ao Governo Federal, 
decorrentes da execução do projeto municipal. 

II Funções do Processo Licitatório: orientar e acompanhar os processos de licitação, 
bem como aprovar os respectivos editais e relatórios de julgamento, verificando a 
sua adequação às normas do Agente Financeiro Internacional e dos governos 
federal, estadual e municipal. 

Art. 5o Os membros da Unidade de Gerenciamento do Projeto Municipal de Controle 
DST/Aids e seus respectivos suplentes serão nomeados por ato do prefeito 
municipal, após designação do Secretário Municipal de Saúde e Serviço Social, bem 
como a substituição a qualquer tempo, mediante indicação do membro titular. 

Art. 6o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação . 

Art. 7o Revogam-se as disposições em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 02 de março de 1994. 

RAUL PONT 

Prefeito em exercício 

LUIZ HENRIQUE DE ALMEIDA MOTA 

Secretário Municipal de Saúde e Serviço Social 

Registrese e publiquese. 

RAUL PONT 

Secretário do Governo Municipal 
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CAPÍTULO XVI 

2. ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

LEI No 9.494, DE 07 DE JANEIRO DE 1992 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de tratamento, e internamento a portadores de 
aids e dá outras providências. 

GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, faço saber, em 
cumprimento ao disposto no artigo 82, inciso IV, da Constituição do Estado, que a 
Assembléia Legislativa aprovou, e eu sanciono e promulgo a Lei seguinte: 

Art. 1o - Os hospitais públicos e conveniados com o SUS - Sistema Único de Saúde 
ficam obrigados a atender portadores da AIDS - Síndrome da Imunodeficiência 
Adquirida. 

§ 1o - o atendimento a que se refere o caput diz respeito, também, a pacientes que 
tenham sofrido quaisquer tipos de lesões traumáticas (queimaduras, acidentes de 
trabalho e trânsito, agentes agressivos diversos etc.) e as gestantes, em pré-natal ou 
trabalho de parto e seus conceptos. 

§ 2o - Os hospitais públicos e conveniados que se recusarem a este atendimento 
responderão, civil e penalmente, na forma da legislação em vigor. 

Art. 2o - O órgão estadual competente fica autorizado a instituir programa de 
formação e capacitação dos profissionais da área da saúde que atendam pacientes 
portadores do vírus HIV. 

Art. 3o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4o - Revogam-se as disposições em contrário. 

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 07 de janeiro de 1992. 

ALCEU COLLARES 

Governador do Estado 

GERALDO NOGUEIRA DA GAMA. 

Secretário de Estado da Justiça do Trabalho e da cidadania 

Orion Herter Cabral 

Secretário de Estado da Fazenda 

Júlio Roberto Hocsman 
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Secretário de Estado da Saúde e do Meio Ambiente 

(Pub. DOE em 7/1/92) 

Porto Alegre 

LEI No 7.147, DE 23 DE SETEMBRO DE 1992 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de leitos cativos para pacientes aidéticos nos 
hospitais localizados no Município de Porto Alegre. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, faço saber que a Câmara 
Municipal, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o Ficam obrigadas a manter leitos cativos para pacientes diagnosticados com a 
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida as Unidades Hospitalares localizadas no 
Município de Porto Alegre, vinculadas ao Sistema Único de Saúde. 

Art. 2o Deve permanecer destinado à internação de pacientes aidéticos um total de 
no mínimo, 75 (setenta e cinco) leitos, distribuídos entre as Unidades Hospitalares no 
município. 

§ 1o - Caberá à Comissão Interinstitucional Municipal de Saúde _ CIMS quantificar o 
número de reservados em cada Unidade Hospitalar. 

§ 2o O número de leitos a que se refere o caput deste artigo poderá ser revisto, se 
necessário, de acordo com a variação epidemiológica. 

Art. 3o A existência de leitos cativos não desobriga o pronto atendimento dos demais 
pacientes aidéticos, quando estes ultrapassarem quantitativamente o estipulado para 
a Unidade Hospitalar. 

Art. 4o A Unidade Hospitalar deverá garantir aos pacientes aidéticos o acesso e a 
plena realização dos procedimentos necessários no tratamento da Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida. 

Parágrafo único. Para fins do disposto no presente artigo, a Unidade Hospitalar 
deverá manterse equipada permanente com recursos materiais e humanos 
capacitados ao tratamento dos pacientes. 

Art. 5o - O Poder Executivo expedirá Decreto regulamentando o disposto na presente 
Lei, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua publicação. 

Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de, sua publicação. 

Art. 7o Revogamse as disposições em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 23 de setembro de 1992. 

Registre-se e publiquese. 

olívio Dutra 

Prefeito 

Marin Luiza Jaeger 
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Secretária Municipal de Saúde e Serviço Social 

Hélio Corbellini 

Secretário do Governo Municipal 

(Pub DOE em 25/9/92) 

Porto Alegre 

Decreto No 11.011, DE 30 DE MAIO DE 1994 

Institui o Centro de Orientação a Apoio Sorológico Municipal Paulo César 
Bonfim e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, no uso das atribuições que lhe 
confere o artigo 94, inciso IV, da Lei Orgânica do Município, decreta: 

Art. 1o Fica instituída a Unidade de Saúde Centro de Orientação e Apoio Sorológico 
Municipal de Porto Alegre, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, tendo por 
objetivos. 

I contribuir para a redução do risco de contrair infecção pelo vírus HIV e outras 
doenças sexualmente transmissíveis; 

II ampliar a acessibilidade da população ao diagnóstico da infecção pelo HIV; 

III - atender a demanda espontânea; 

IV - por meio do aconselhamento, estimular a continuidade dos comportamentos e 
práticas sem riscos, para os indivíduos soronegativos; 

V facilitar a busca de serviços clínicos, estimulando a mudança de comportamento 
de práticas de risco para os soropositivos; 

VI absorver a demanda para testagem que geralmente procura os bancos de sangue 
para diagnóstico da infecção pelo HIV; 

VII garantir utilização de métodos padronizados para testagem e confirmação, 
segundo recomendação técnica do Ministério da Saúde. 

Art. 2o - A Unidade de Saúde COAS visará ao atendimento de indivíduos 
interessados no diagnóstico do HIV, especialmente grupos populacionais com 
comportamento de risco e a população que procura os bancos de sangue para 
obtenção do referido diagnóstico, assim como a clientela das Unidades Básicas de 
Saúde do Município de Porto Alegre. 

Art. 3o Os princípios organizacionais que regerão o presente Centro, serão: 

I acessibilidade e gratuidade; 

II sigilo e anonimato; 

III agilidade e resolutividade; 

IV aconselhamento adequado; 

V sistema de referência para os soropositivos. 
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Art. 4o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5o Revogamse as disposições em contrário. 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 30 de maio de 1994. 

Tarso Genro 

Prefeito 

Luiz Henrique de Almeida Mota 

Secretário Municipal de Saúde e Serviço Social 

(Pub. DOE em 1/6/94) 
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CAPÍTULO VI
GOIÁS
1. ORGANIZAÇÃO 

CAPÍTULO VXI 

3. VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

PRESERVATIVOS 

LEI No 6.426, DE 21 DE JULHO DE 1989 

Obriga motéis e similares a fornecerem, gratuitamente, preservativos 
masculinos (camisasde-vênus) aos freqüentadores. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, faço saber que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o Os motéis e similares ficam obrigados a fornecerem, gratuitamente, 
preservativos masculinos (camisas-de-vênus) aos freqüentadores. 

Parágrafo único. Obrigamse igualmente a distribuir, conjuntamente, folhetos 
informativos elaborados pela Secretaria Municipal de Saúde e Serviço Social, 
contendo informações sobre as doenças sexualmente transmissíveis e a utilização 
de preservativos. 

Art. 2o O Executivo Municipal regulamentará esta Lei no prazo de 30 dias. 

Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4o Revogamse as disposições em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 21de julho de 1989. 

Olívio Dutra 

Prefeito 

Maria Luiza Jaeger 

Secretária Municipal de Saúde e Serviço Social 

Registre-se e publique-se. 

Tarso Genro 

Secretário do Governo Municipal, respondendo 

(Pub. DOE em 24/7/89) 

SANGUE 
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LEI No 9.160, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1990 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de testes para detecção de 
anticorpos anti-HIV, em todos os estabelecimentos hemoterápicos e sobre a 
responsabilidade destes pela qualidade do sangue que fornecem e dá outras 
providências. 

SINVAL GUAZZELLI, Governador do Estado do Rio Grande do Sul, faço saber, em 
cumprimento ao disposto no artigo 82, inciso IV da Constituição do Estado, que a 
Assembléia Legislativa aprovou e eu sanciono e promulgo a Lei seguinte: 

Art. 1o - É obrigatório em todos os estabelecimentos hemoterápicos (Serviços de 
Hemoterapia, Bancos de Sangue e Serviços Industriais de Derivados de Sangue) a 
realização de testes sorológicos para detecção de anticorpos anti-HIV. 

Parágrafo único. O referido teste será realizado no momento da doação. 

Art. 2o - Para obtenção de licença inicial e reavaliação de licença no órgão 
competente da Secretaria da Saúde e do Meio Ambiente, os estabelecimentos 
hemoterápicos deverão, previamente, demonstrar efetivas condições e sua 
capacitação para realizar o teste de detecção de anticorpos anti-HIV. 

Art. 3o - É obrigatório, a todos os estabelecimentos hemoterápicos que coletam e/ou 
processam sangue e deri-vados, a notificação oficial ao órgão competente da 
Secretaria da Saúde e do Meio Ambiente, de forma confidencial e codificada, de 
todos os doadores que apresentarem sorologia positiva ao HIV, assegurado o sigilo 
de suas identidades. 

§ 1o - O prazo para notificação dos doadores com sorologia positiva será de até 48 
(quarenta e oito) horas após a detecção dos anticorpos anti-HIV. 

§ 2o _ Por meio de seu órgão competente, a Secretaria da Saúde e do Meio 
Ambiente, deverá fornecer quinzenalmente, a todos os estabelecimentos 
hemoterápicos que coletam sangue e derivados, relação atualizada de todos os 
doadores impedidos temporária ou definitivamente de exercer essa atividade, 
estando aí incluídos os doadores que apresentarem sorologia positiva ao HIV, sem a 
identificação específica dessa razão de impedimento, assegurado o necessário sigilo 
sobre a identidade destes doadores. 

§ 3o - É vedado aos estabelecimentos hemoterápicos que coletam sangue e 
derivados a discriminação de quaisquer outros doadores como fator de impedimento 
ao ato de doação de sangue, que não constantes na relação fornecida pela 
Secretaria da Saúde e do Meio Ambiente como impedidos temporária ou 
definitivamente de exercer essa atividade ou que não apresentarem, ao exame 
clínico sinais ou sintomas evidentes para o impedimento da doação. 

Art. 4o - Todos os estabelecimentos hemoterápicos que coletam sangue e derivados 
deverão informar aos possíveis doadores que seu sangue será submetido a testes 
de anticorpos anti-HIV, que lhe serão informados os resultados de tal teste, quem 
mais será informado a respeito e de que forma, e o que significam tais resultados, 
antes de ser realizada a doação do sangue. 

Parágrafo único. Aos doadores que apresentarem sorologia positiva ao HIV será 
garantido, sem ônus para o doador, serviço de aconselhamento para a entrega do 
resultado, sendo os mesmos referenciados ao Centro de Orientação e Apoio 
Sorológico - COAS, da Secretaria da Saúde e do Meio Ambiente, para testes 
confirmatórios. 

Art. 5o - vetado 

http://www.aids.gov.br/final/biblioteca/legislacao/vol3_51.htm (2 of 7) [15/04/03 12:40:56]



3. Vigilância Sanitária

SANITÁRIA 

3. EDUCAÇÃO 

4. INFORMAÇÃO 

5. TRABALHO 

CAPÍTULO XII
PARANÁ
1. ORGANIZAÇÃO 

2. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

3. PARECERES DA 
CÂMARA TÉCNICA DE 
ÉTICA E CIDADANIA DE 
DST/AIDS 

CAPÍTULO XIII 
PIAUÍ 
1. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

CAPÍTULO XIV _ RIO DE 
JANEIRO, 993
1. ORGANIZAÇÃO 

2. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

3. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

4. EDUCAÇÃO 

5. PREVIDÊNCIA 

6. BENEFÍCIOS SOCIAIS 

7. NORMAS ÉTICAS DO 
CONSELHO REGIONAL 
DE MEDICINA DO RIO DE 
JANEIRO _ CREMERJ 

CAPITULO XV _ RIO 
GRANDE DO NORTE
1. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

2. BENEFÍCIOS FISCAIS 

Art. 6o - Cabe à Secretaria da saúde e do Meio Ambiente, por seu próprio órgão 
competente, fiscalizar o cum-primento das normas estabelecidas na presente Lei. 

Art. 7o - vetado 

Parágrafo único. vetado 

Art. 8o - vetado 

Art. 9o - É dado o prazo de até trinta dias, a contar da data da publicação desta Lei, 
para que os estabelecimentos hemoterápicos se adaptem a estas exigências. 

Art. 10 - vetado 

Art. 11 - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no que couber. 

Art. 12 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário. 

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 05 de dezembro de 1990. 

SINVAL GUAZZELLI 

Governador do Estado 

Carlos Lopes Madeira 

Secretário de Estado da Justiça 

Antonio Carlos Brites Jaques 

Secretário de Estado da Fazenda 

Nelson Carvalho de Nonohey 

Secretário de Estado da Saúde e do Meio Ambiente 

MEDIDAS HIGIÊNICAS 

LEI No 9.725, DE 17 DE SETEMBRO DE 1992 

Dispõe sobre medidas higiênicas e de prevenção à aids/sida, no território 
estadual. 

Deputado João Augusto Nardes, 1o Vice-Presidente, no exercício da Presidência da 
Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, faço saber, em 
cumprimento ao disposto no § 7o do art. 66 da Constituição do Estado, que a 
Assembléia Legislativa aprovou e eu promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1o - A Secretaria da Saúde e do Meio Ambiente - SSMA, nos termos do disposto 
na alínea "e" do inciso IX do artigo 3o da Lei no 9.433, de 27 de novembro de 1991, 
exercerá controle da atividade profissional de barbeiros, cabeleireiros, manicures, 
calistas, acupuntura, tatuadores e outros afins, na prevenção à Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida - AIDS/SIDA, fazendo cumprir medidas higiênicas 
determinadas pelas normas técnicas do Ministério da Saúde. 
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Art. 2o - Os instrumentos perfurocortantes usados por esses profissionais, em 
humanos, somente poderão ser os descartáveis não reutilizáveis ou os permanentes, 
quando deverão sofrer limpeza em água corrente com remoção de todos os resíduos 
e desinfecção ou esterilização, em consonância com as normas referidas no artigo 
anterior, tendo em vista o risco de contágio por sangue ou secreções de pessoas 
doentes ou portadoras do vírus da aids (vírus HIV). 

Parágrafo único. A adaptação aos ditames desta Lei, especialmente quanto à 
aquisição de material permanente e à necessidade de novas instalações, dar-se-á no 
prazo máximo de 90 (noventa) dias a partir de sua publicação. 

Art. 3o - O Poder Executivo regulamentará a presente lei, no que couber, 
especialmente quanto ao previsto nas alíneas "b" e "h" do inciso IX do artigo 3o da 
Lei no 9.433, de 27 de novembro de 1991, preferencialmente estabelecendo e/ ou 
instituindo; 

I - campanhas educativas, com medidas de prevenção à doença, por todos os meios 
e modos, inclusive distribuição de cartazes e folhetos explicativos nas repartições 
públicas; 

II - programas de treinamento permanente do pessoal da saúde de toda a rede 
estadual, abrangendo o Sistema Único de Saúde, a cargo do serviço especializado 
no atendimento a aidéticos da SSMA. 

Art. 4o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5o - Revogam-se as disposições em contrário. 

Assembléia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 17 de setembro de 1992. 

Deputado João Augusto Nardes
1o Vice-Presidente, no exercício da Presidência

Registre-se e publique-se
JORGE GRECELLÉ 

Supervisor Legislativo 

(Pub. DOE EM 18/09/92) 

TESTAGEM OBRIGATÓRIA 

LEI No 9.824, DE 26 DE JANEIRO DE 1993 

Dispõe sobre os recursos educacionais e científicos e meios de prevenção 
contra a aids. 

Deputado Cezar Schirmer, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Rio 
Grande o Sul, faço saber, em cumprimento ao disposto no § 7o do artigo 66 da 
Constituição do Estado, que a Assembléia Legislativa aprovou e eu promulgo a 
seguinte Lei: 

Art. 1o - As doações de sangue, a qualquer finalidade, e as doações de esperma, 
para inseminações artificiais, serão precedidas de teste HIV. 

Parágrafo único. As inseminações artificiais só poderão ser realizadas seis meses 
após a doação, devendo ser verificada então, novamente, a sanidade do doador. 

Art. 2o - O Estado assegura, em todas as unidades sanitárias, testes HIV pré-nupcial 
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aos nubentes e pré-natal ao pai e a mãe gestante. 

Art. 3o - O Estado deve promover, por intermédio das unidades sanitárias , 
campanhas de esclarecimentos e difusão dos meios científicos e serviços que 
assegurem os testes HIV e deve manter, permanentemente, no rádio e televisão 
estaduais, a difusão de meios e métodos científicos de prevenção ao mal da aids. 

Art. 4o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5o - Revogam-se as disposições em contrário. 

Assembléia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 26 de janeiro de 1993. 

Deputado Cezar Schirmer 

Presidente 

Registre-se e Publique-se. 

JORGE GRECELLE 

Supervisor Legislativo 

MEDICAMENTOS 

LEI No 9.908, DE 16 DE JUNHO DE 1993 

Dispõe sobre o fornecimento de medicamentos excepcionais para pessoas 
carentes e dá outras providências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, faço saber , em 
cumprimento ao disposto no artigo 82, item IV da Constituição do Estado , que a 
Assembléia Legislativa aprovou e eu sanciono e promulgo a lei seguinte: 

Art. 1o - O Estado deve fornecer , de forma gratuita , medicamentos excepcionais 
para pessoas que não puderem prover as despesas com os referidos medicamentos, 
sem privarem-se dos recursos indispensáveis ao próprio sustento e de sua família. 

Parágrafo único. Consideram-se medicamentos excepcionais aqueles que devem ser 
usados com freqüência e de forma permanente, sendo indispensáveis à vida do 
paciente. 

Art. 2o - O beneficiário deverá comprovar a necessidade do uso de medicamentos 
excepcionais mediante atestado médico. 

Parágrafo único. Além do disposto no caput deste artigo , o beneficiário deverá 
comprovar por escrito e de forma documentada os seus rendimentos, bem como os 
encargos próprios e de sua família , de forma que atestem sua condição de pobre. 

Art. 3o - O beneficiário ficará obrigado a pagar as despesas com medicamentos em 
qualquer tempo, desde que possa fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio e de sua 
família. 

Parágrafo único. O beneficio será suspenso tão logo se torne dispensável o uso de 
medicamentos excepcionais por parte do paciente. 

Art. 4o - A cada dois anos , o beneficiário deve atualizar as informações sobre o seu 
estado de saúde e econômico, conforme o disposto no artigo 2o desta Lei. 
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Art. 5o - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta dos 
recursos destinados no inciso 1o do artigo 2o da Lei no 9.828 , de Desenvolvimento 
Social do Estado do Rio Grande do Sul e da outras providências. 

Art. 6o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 7o- Revogam-se as disposições em contrário. 

PALÁCIO PIRATINI , em Porto Alegre , 16 de Junho de 1993. 

ALCEU COLLRES 

Governador do Estado 

GERALDO NOGUEIRA DA GAMA 

Secretário de Estado da Justiça, do Trabalho e da Cidadania 

CLÁUDIO RYFF MOREIRA 

Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e Social 

NEUZA CELINA CANABARRO ELIZEIRE 

Secretária de Estado da Educação 

Registre-se e publique-se 

SÉRGIO JOSÉ PORTO 

Chefe da Casa Civil 

DECRETO LEGISLATIVO No 7.457, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1994 

Aprova o Convênio ICMS no 164/94 que altera dispositivo do convênio ICMS/94 
que altera dispositivo do convênio ICMS 51/94 de 30/06/94, que concede 
isenção do ICMS a operações com medicamento destinado ao tratamento da 
aids. 

Deputado Renan Kurtz, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Rio 
Grande do Sul, faço saber, em cumprimento ao disposto no inciso X do artigo 53 da 
Constituição do Estado, que a Assembléia Legislativa aprova e eu promulgo o 
seguinte Decreto: 

Artigo único. É aprovado o Convênio ICMS no 164/94, que altera dispositivo do 
Convênio ICMS no 51/94, de 30/06/94, que concede isenção de ICMS a operações 
com medicamentos destinado ao tratamento da aids. 

Assembléia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 20 de dezembro de 1994. 

Deputado Renan Kurtz 

Presidente 

Registre-se e publique-se. 

JORGE GRECELLE 
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Suplente Legislativo 

(Pub. DOE em 05/01/95) 
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4. EDUCAÇÃO 

LEI No 9.524, DE 23 DE JANEIRO DE 1992 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da veiculação de programas de informação e 
prevenção contra a aids aos alunos de 1o e 2o graus, no Estado do Rio Grande 
do Sul. 

Deputado Cezar Schirmer, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Rio 
Grande do Sul, faço saber, em cumprimento ao disposto no § 7o do artigo 66 da 
Constituição do Estado, que a Assembléia Legislativa aprovou e eu promulgo a 
seguinte Lei: 

Art. 1o - Fica estabelecida a obrigatoriedade da veiculação de programas específicos 
de informação e prevenção contra a AIDS - Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - 
de forma a atingir a totalidade dos alunos matriculados em nível de 1o e 2o graus, 
nas escolas públicas e privadas do Rio Grande do Sul. 

Art. 2o - A veiculação dos programas a que se refere o artigo 1o deverá ocorrer 
anualmente. 

Art. 3o - Para que sejam atingidos os objetivos propostos na presente lei, os 
conteúdos dos programas referidos no artigo 1o deverão abordar, pelo menos, os 
seguintes aspectos: 

I - descrição do HIV e aids; 

II - forma de transmissão do HIV; 

III - medidas preventivas da aids; 

IV - aspectos histórico-sócioculturais da aids; 

V - legislação e recursos assistenciais, governamentais ou não-governamentais no 
combate à aids. 

Art. 4o - O Poder Executivo nomeará, no prazo de 30 (trinta) dias, à contar da 
publicação desta Lei, uma co-missão especial de trabalho, multidisciplinar, com a 
atribuição específica de elaborar material, coordenar e fiscalizar a aplicação dos 
programas referidos nesta Lei. 

Parágrafo único. Serão membros natos desta comissão, representantes do 
Programa Estadual de DST/Sida (Doenças Sexualmente Transmissíveis) e de 
entidades civis que trabalhem na prevenção contra a aids e Secretaria Estadual da 
Educação. 
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Art. 5o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 6o - Revogam-se as disposições em contrário. 

Assembléia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 23 de janeiro de 1992. 

Registre-se e publique-se. 

JORGE GRECELLE 

Supervisor Legislativo 

Deputado Cezar Schirmer 

Presidente 

(Pub. DOE de 23/01/92) 
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5. TRABALHO 

PORTARIA No 03/93 - SSMA, DE 10 DE MARÇO DE 1993 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE , no uso de suas 
atribuições, 

Considerando a Lei no 8.080 que em seu artigo 17 dispõe sobre a competência da 
Direção Estadual do Sistema Único de Saúde quanto ao estabelecimento de Normas 
Suplementares para controle e avaliação das ações e serviços de saúde; 

Considerando a necessidade de estabelecimento de rotina a ser seguida no âmbito 
do SUS, para controle de acidentes com exposição acidental a material contaminado 
com sangue ou secreções corporais potencialmente contaminados com HIV; 

Considerando a necessidade de adoção de medidas biosegurança com adoção de 
precauções universais, envolvendo o atendimento de todos os pacientes 
independente do reconhecimento da existência da infecção pelo HIV, resolve: 

Art. 1o - Todo acidente com exposição acidental a material contaminado com sangue 
ou secreções corporais, seja ferimento perfurocortante, seja por contato com mucosa 
ou pele não integra , deve ser considerado potencialmente contaminado com HIV , 
independente do conhecimento da sorologia positiva do paciente fonte.; 

Art. 2o - No caso de ocorrência de acidente, como referido no art. 1o , deve ser 
realizada lavagem exaustiva da área atingida e, no caso de ferimento perfurocortante 
, estimulado o sangramento. 

Art. 3o - Comunicar o acidente ao Setor de Infecção, Medicina do Trabalho ou Chefia 
do Serviço, de acordo com a disponibilidade no local de trabalho. 

Art. 4o - Tentar obter junto ao paciente, após aconselhamento, autorização para 
realização de testes para detecção de anticorpos anti-HIV. Caso positivos ou em sua 
ausência, oferecer ao profissional acidentado a realização dos testes que deverão 
ser realizados com aconselhamento pré e pós-teste e seguir o fluxograma 
preconizado pelo Ministério da Saúde ( ELISA seguido, quando positivo , de 
IMUNOFLUORESCÊNCIA e/ou WESTERN BLOT ). Estes testes deverão ser 
realizados na ocasião do acidente, três meses e seis meses após o mesmo. 

Art. 5o - No caso de se confirmar a transmissão pelo acidente , emitir Comunicação 
de Acidente do Trabalho - CAT 

Art. 6o - Os trabalhadores que se recusarem a realizar os testes devem assinar 
documento sobre esta decisão. 

Art. 7o - Nos acidentes nos quais o paciente fonte for sabidamente infectado pelo 
HIV, pode haver beneficio com o uso de Zidovudine (AZT) profilaticamente, desde 
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que imediatamente e com acompanhamento clínico-laboratorial de toxidade. 

NOTA - Documentação e maiores informações podem ser obtidas junto ao Serviço 
de DST/SIDA-AIDS , sito a Av. João Pessoa , 1327 - Porto Alegre ou pelo fone (051) 
221-2423. 

Porto Alegre , 10 de Março de 1993. 

JULIO HOCSMAN 

Secretário de Estado da Saúde 

e do Meio Ambiente 

Registre-se e publique-se. 

LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA 

Diretor-Geral 

(Pub. DOE de 12/03/ 93) 

6. PROTEÇÃO CONTRA ATOS DISCRIMINATÓRIOS 

Porto Alegre 

LEI No 7.400, DE 04 DE JANEIRO DE 1994 

Estabelece penalidades aos estabelecimentos que discriminem portadores do 
vírus HIV/aids e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, faço saber que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o - Os estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de serviços, 
entidades educacionais, creches, hospitais, clínicas, casas de saúde, associações 
civis, públicas ou privadas que, por seus proprietários, prepostos ou representantes, 
praticarem atos discriminatórios aos portadores do vírus HIV/aids, incorrerão em 
infração administrativa, penalizada pelo Poder Executivo Municipal, na esfera de sua 
competência, nos termos desta Lei. 

Art. 2o - Consideram-se, para efeitos desta Lei, como ato discriminatório aos 
portadores do vírus HIV/aids: 

I - A exigência do teste HIV: 

a) para participar de processo de seleção visando a admissão em emprego; 

b) para permanecer no emprego, no caso de exames periódicos, mediante ameaça 
de rescisão contratual; 

c) como condição para inscrição em concurso público. 

II - A recusa de: 

a) prestar atendimento em instituição de saúde pública ou privada; 

b) receber ingresso, matrícula, inscrição ou proposta de associação em instituições 
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educacionais, creches, associações civis, públicas ou privadas; 

c) hospedagem em hotel, pensão, estalagem ou em qualquer estabelecimento 
similar; 

d) atendimento em bares, restaurantes, confeitarias ou estabelecimento semelhante, 
em salões de cabeleireiros, barbearias, casas de massagem, casas de diversão, 
outros estabelecimentos com a mesma finalidade. 

Parágrafo único. Os estabelecimentos que, em seu trabalho diário, utilizem 
instrumentos cortantes que, involunta-riamente, possam causar ferimentos aos 
clientes, são obrigados a manter, nesses locais, aparelhos eficazes de esterilização. 

Art. 3o - Consideram-se infratores desta Lei as pessoas físicas ou jurídicas que, 
direta ou indiretamente, tenham concorrido para o cometimento da infração. 

Art. 4o - As infrações à presente Lei serão apuradas em procedimento administrativo, 
pelo órgão municipal competente, assegurada a ampla defesa, sem prejuízo das 
sanções civis e penais cabíveis, aplicando-se, conforme o caso, as seguintes 
sanções administrativas: 

I - advertência; 

II - multa de 10 a 1000 URM, ou outro índice que venha substituí-la; 

III - suspensão temporária da atividade, não inferior a 30(trinta) dias; 

IV - cassação do alvará de localização e funcionamento; 

V - inabilitação, temporária ou definitiva, para contratar com o Poder Público 
Municipal. 

§ 1o - Conforme a gravidade do ato infracional, as sanções previstas neste artigo 
poderão ser acumuladas. 

§ 2o - A aplicação da multa poderá ser aumentada conforme os casos de 
reincidência e a capacidade econômica do estabelecimento infrator. 

Art. 5o - Todo e qualquer cidadão é parte legítima para comunicar às autoridades 
públicas municipais as infrações à presente Lei. 

Art. 6o - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 60 (sessenta) 
dias, contados da sua publicação. 

Art. 7o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 8o - Revogam-se as disposições em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE PORTO ALEGRE, 04 de janeiro de 
1994. 

Tarso Genro 

Prefeito 

Luiz Henrique Mota 

Secretário Municipal de Saúde e Serviço 
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Registre-se e publique-se. 

Sônia Berenice Rosller 

Secretária do Governo Municipal 

(Pub. DOE 06/01/94) 

Porto Alegre 

DECRETO No 10.970, DE 19 DE ABRIL DE 1994 

Regulamenta a Lei no 7.400, de 4/1/94, estabelecendo sanções pela prática de 
atos discriminatórios aos portadores do vírus HIV/aids e dá outras 
providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, no uso das atribuições que lhe 
confere o artigo 94, inciso II, da Lei Orgânica, decreta: 

Art. 1o - Os atos de discriminação aos portadores do vírus HIV/aids, praticados por 
proprietários, prepostos ou representantes de estabelecimento comercial, industrial, 
de prestação de serviços, entidade educacional, creche, hospital, clínica, casa de 
saúde, associação civil, pública ou privada no Município de Porto Alegre, serão 
avaliados pelo titular da Secretaria Municipal da Produção, Indústria e Comércio que, 
consi-derando a intensidade do dolo, a gravidade da ofensa ou lesão, a capacidade 
econômico-financeira do estabelecimento, aplicará as seguintes sanções: 

I - advertência, quando da primeira infração cometida não houver resultado lesão ou 
ofensa de gravidade e restar demonstrada a inexistência de intenção dolosa na 
prática do ato; 

II - multa, quando independentemente do grau da lesão ou ofensa, restar 
comprovada a intenção dolosa do agente; 

III - suspensão do alvará para o exercício da atividade no estabelecimento pelo prazo 
não inferior a 30 (trinta) dias, quando demonstrada a intenção dolosa do agente e do 
ato resultar lesão ou ofensa considerada grave; 

IV - inabilitação temporária pelo prazo não inferior a 30 (trinta) dias para contratar 
com o Poder Publico Municipal, quando demonstrada a intenção dolosa do agente e 
do ato resultar lesão ou ofensa considerada grave; 

V - cassação do alvará de localização do estabelecimento no caso de reincidência 
em infração pela qual já tenha sido imposta a pena de suspensão; 

VI - inabilitação definitiva para contratar com o Poder Público Municipal no caso de 
reincidência em infração pela qual já tinha sido imposta a pena prevista no inciso IV. 

§ 1o - As sanções previstas nos incisos III a VI deste artigo serão aplicadas 
cumulativamente com as multas que forem cabíveis. 

§ 2o - A pena de inabilitação, temporária ou definitiva, prevista nos incisos IV e VI 
deste artigo, poderá ser aplicada de forma exclusiva sem prejuízo das demais. 

Art. 2o - As multas serão fixadas entre 10 e 1000 UFM diárias, ou outro índice que 
venha substituí-la, de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 1o deste 
Decreto. 

Parágrafo único. A pena de multa poderá ser aumentada conforme os casos de 
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reincidência e a capacidade econômica do estabelecimento infrator. 

Art. 3o - O procedimento administrativo para aplicação do disposto no presente 
Decreto reger-se-á pelas normas da Lei Complementar no 12, de 07 de janeiro de 
1975, no que couber. 

Art. 4o - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5o - Revogam-se as disposições em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 19 de abril de 1994. 

TARSO GENRO 

Prefeito 

JOSÉ LUIZ VIANNA MORAES 

Secretário Municipal da Produção, Indústria e Comércio 

Registre-se e publique-se. 

CEZAR ALVAREZ 

Secretário do Governo Municipal 

(Pub. DOE em 20/4/94) 
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CAPÍTULO XVI 

6. PROTEÇÃO CONTRA ATOS DISCRIMINATÓRIOS 

Porto Alegre 

LEI No 7.400, DE 04 DE JANEIRO DE 1994 

Estabelece penalidades aos estabelecimentos que discriminem portadores do 
vírus HIV/aids e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, faço saber que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o - Os estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de serviços, 
entidades educacionais, creches, hospitais, clínicas, casas de saúde, associações 
civis, públicas ou privadas que, por seus proprietários, prepostos ou representantes, 
praticarem atos discriminatórios aos portadores do vírus HIV/aids, incorrerão em 
infração administrativa, penalizada pelo Poder Executivo Municipal, na esfera de sua 
competência, nos termos desta Lei. 

Art. 2o - Consideram-se, para efeitos desta Lei, como ato discriminatório aos 
portadores do vírus HIV/aids: 

I - A exigência do teste HIV: 

a) para participar de processo de seleção visando a admissão em emprego; 

b) para permanecer no emprego, no caso de exames periódicos, mediante ameaça 
de rescisão contratual; 

c) como condição para inscrição em concurso público. 

II - A recusa de: 

a) prestar atendimento em instituição de saúde pública ou privada; 

b) receber ingresso, matrícula, inscrição ou proposta de associação em instituições 
educacionais, creches, associações civis, públicas ou privadas; 

c) hospedagem em hotel, pensão, estalagem ou em qualquer estabelecimento 
similar; 

d) atendimento em bares, restaurantes, confeitarias ou estabelecimento semelhante, 
em salões de cabeleireiros, barbearias, casas de massagem, casas de diversão, 
outros estabelecimentos com a mesma finalidade. 

Parágrafo único. Os estabelecimentos que, em seu trabalho diário, utilizem 
instrumentos cortantes que, involunta-riamente, possam causar ferimentos aos 
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clientes, são obrigados a manter, nesses locais, aparelhos eficazes de esterilização. 

Art. 3o - Consideram-se infratores desta Lei as pessoas físicas ou jurídicas que, 
direta ou indiretamente, tenham concorrido para o cometimento da infração. 

Art. 4o - As infrações à presente Lei serão apuradas em procedimento administrativo, 
pelo órgão municipal competente, assegurada a ampla defesa, sem prejuízo das 
sanções civis e penais cabíveis, aplicando-se, conforme o caso, as seguintes 
sanções administrativas: 

I - advertência; 

II - multa de 10 a 1000 URM, ou outro índice que venha substituí-la; 

III - suspensão temporária da atividade, não inferior a 30(trinta) dias; 

IV - cassação do alvará de localização e funcionamento; 

V - inabilitação, temporária ou definitiva, para contratar com o Poder Público 
Municipal. 

§ 1o - Conforme a gravidade do ato infracional, as sanções previstas neste artigo 
poderão ser acumuladas. 

§ 2o - A aplicação da multa poderá ser aumentada conforme os casos de 
reincidência e a capacidade econômica do estabelecimento infrator. 

Art. 5o - Todo e qualquer cidadão é parte legítima para comunicar às autoridades 
públicas municipais as infrações à presente Lei. 

Art. 6o - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 60 (sessenta) 
dias, contados da sua publicação. 

Art. 7o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 8o - Revogam-se as disposições em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE PORTO ALEGRE, 04 de janeiro de 
1994. 

Tarso Genro 

Prefeito 

Luiz Henrique Mota 

Secretário Municipal de Saúde e Serviço 

Registre-se e publique-se. 

Sônia Berenice Rosller 

Secretária do Governo Municipal 

(Pub. DOE 06/01/94) 

Porto Alegre 
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SANITÁRIA 

CAPÍTULO XIV _ RIO DE 
JANEIRO, 993
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SAÚDE 

3. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 
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CAPITULO XV _ RIO 
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SANITÁRIA 

2. BENEFÍCIOS FISCAIS 

DECRETO No 10.970, DE 19 DE ABRIL DE 1994 

Regulamenta a Lei no 7.400, de 4/1/94, estabelecendo sanções pela prática de 
atos discriminatórios aos portadores do vírus HIV/aids e dá outras 
providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, no uso das atribuições que lhe 
confere o artigo 94, inciso II, da Lei Orgânica, decreta: 

Art. 1o - Os atos de discriminação aos portadores do vírus HIV/aids, praticados por 
proprietários, prepostos ou representantes de estabelecimento comercial, industrial, 
de prestação de serviços, entidade educacional, creche, hospital, clínica, casa de 
saúde, associação civil, pública ou privada no Município de Porto Alegre, serão 
avaliados pelo titular da Secretaria Municipal da Produção, Indústria e Comércio que, 
consi-derando a intensidade do dolo, a gravidade da ofensa ou lesão, a capacidade 
econômico-financeira do estabelecimento, aplicará as seguintes sanções: 

I - advertência, quando da primeira infração cometida não houver resultado lesão ou 
ofensa de gravidade e restar demonstrada a inexistência de intenção dolosa na 
prática do ato; 

II - multa, quando independentemente do grau da lesão ou ofensa, restar 
comprovada a intenção dolosa do agente; 

III - suspensão do alvará para o exercício da atividade no estabelecimento pelo prazo 
não inferior a 30 (trinta) dias, quando demonstrada a intenção dolosa do agente e do 
ato resultar lesão ou ofensa considerada grave; 

IV - inabilitação temporária pelo prazo não inferior a 30 (trinta) dias para contratar 
com o Poder Publico Municipal, quando demonstrada a intenção dolosa do agente e 
do ato resultar lesão ou ofensa considerada grave; 

V - cassação do alvará de localização do estabelecimento no caso de reincidência 
em infração pela qual já tenha sido imposta a pena de suspensão; 

VI - inabilitação definitiva para contratar com o Poder Público Municipal no caso de 
reincidência em infração pela qual já tinha sido imposta a pena prevista no inciso IV. 

§ 1o - As sanções previstas nos incisos III a VI deste artigo serão aplicadas 
cumulativamente com as multas que forem cabíveis. 

§ 2o - A pena de inabilitação, temporária ou definitiva, prevista nos incisos IV e VI 
deste artigo, poderá ser aplicada de forma exclusiva sem prejuízo das demais. 

Art. 2o - As multas serão fixadas entre 10 e 1000 UFM diárias, ou outro índice que 
venha substituí-la, de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 1o deste 
Decreto. 

Parágrafo único. A pena de multa poderá ser aumentada conforme os casos de 
reincidência e a capacidade econômica do estabelecimento infrator. 

Art. 3o - O procedimento administrativo para aplicação do disposto no presente 
Decreto reger-se-á pelas normas da Lei Complementar no 12, de 07 de janeiro de 
1975, no que couber. 

Art. 4o - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5o - Revogam-se as disposições em contrário. 
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SAÚDE 

3. VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 

4. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA E 
TRATAMENTO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 19 de abril de 1994. 

TARSO GENRO 

Prefeito 

JOSÉ LUIZ VIANNA MORAES 

Secretário Municipal da Produção, Indústria e Comércio 

Registre-se e publique-se. 

CEZAR ALVAREZ 

Secretário do Governo Municipal 

(Pub. DOE em 20/4/94) 
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SANITÁRIA 

3. EDUCAÇÃO 

4. TRABALHO 
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CAPÍTULO III
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1. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

CAPÍTULO IV
DISTRITO FEDERAL
1. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

2. EDUCAÇÃO 

3. TRABALHO 

CAPÍTULO V 
ESPIRITO SANTO
1. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

2. EDUCAÇÃO 

3. INFORMAÇÃO 

4. TRABALHO 

CAPÍTULO VI
GOIÁS
1. ORGANIZAÇÃO 

CAPÍTULO XVII 

SANTA CATARINA 

1. ORGANIZAÇÃO 

Prefeitura Municipal de Blumenau 

Lei Nº 5.463 

Isentas do pagamento da tarifa de transporte coletivo urbano as pessoas 
portadoras da aids. 

Décio Nery Lima, Prefeito Municipal de Blumenau. 

No uso da atribuição que lhe confere o artigo 59, V, da Lei orgânica do Município, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte Lei: 

Art. 1º. Ficam isentas, do pagamento da tarifa do transporte coletivo urbano, as 
pessoas portadoras da síndrome de imunodeficiência Adquirida - Aids, no âmbito do 
Município. 

Parágrafo único - A pessoa portadora da aids, para usufruir do benefício da isenção, 
deverá apresentar, ao SETERB - Serviço Autônomo Municipal de Terminais 
Rodoviários de Blumenau, documento que comprove a sua condição e o seu 
cadastro junto à Secretaria Municipal de Saúde de Blumenau. 

Art. 2º - Comprovada a condição de portador da aids, o SETRB emitirá carteira de 
acesso franqueado em favor do beneficiário desta lei. 

Art. 3º - O descomprimento do disposto nesta lei acarretará ao infrator, sanção na 
forma de multa no valor de 200 (duzentos) UFIR´s (Unidades Fiscais de Referência). 

Parágrafo Único - Compete aos agentes públicos vinculados ao SETERB a 
fiscalização do disposto nesta lei, por ato próprio ou mediante denúncia devidamente 
comprovada. 

Art. 4o - Revogam-se as disposições em contrário. 

Paço Municipal, em Florianópolis, aos 08 de novembro de 1988. 

EDISON ANDRINO DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 

(Pub. DOM de 14/11/88) 

Florianópolis 
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1. ORGANIZAÇÃO 

2. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

3. VIGILÂNCIA 
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4. PROTEÇÃO CONTRA 
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DISCRIMINATÓRIOS 

CAPÍTULO XI
PARAÍBA
1. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

2. VIGILÂNCIA 

DECRETO LEGISLATIVO No 935, DE 29 DE SETEMBRO DE 1992 

Aprova termo de convênio. 

Faço saber que a Câmara Municipal de Florianópolis aprovou, nos termos da 
legislação em vigor, e eu, ALMIR SATURNINO BRITTO, Presidente, promulgo o 
seguinte Decreto-Legislativo: 

Art. 1o - Fica aprovado o termo de convênio no 003/GP/92, celebrado entre a 
Prefeitura Municipal de Florianópolis e o Grupo de Apoio à Prevenção da Aids de 
Florianópolis, que visa a obter condições para dar continuidade ao trabalho de 
prevenção e assistência às pessoas portadoras do vírus da aids, com auxílio 
alimentação, remédios e visitas domiciliares e hospitalares, bem como auxiliar na 
manutenção da casa. 

Art. 2o - Este Decreto-Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário. 

Câmara Municipal de Florianópolis, em 29 de setembro de 1992. 

Vereador ALMIR SATURNINO DE BRITTO 

Presidente 

(Pub. DOE de 07/10/92) 

Florianópolis 

LEI No 4.002, DE 29 DE ABRIL DE 1993 

Faço saber a todos os habitantes do Município de Florianópolis, que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sancionou a seguinte lei: 

Art. 1o - Fica declarada de Utilidade Pública a "Fundação Açoriana para o Controle 
de Aids - FAÇA", entidade civil, que tem por objetivo prestar serviços relativos ao 
estudo, pesquisa e assistência a comunidade em geral atinentes à aids, com sede e 
foro nesta Capital. 

Art. 2o - À referida entidade ficam assegurados todos os direitos e vantagens 
previstas em Lei. 

Art. 3o - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4o - Revogam-se as disposições em contrário. 

Paço Municipal em Florianópolis, aos 29 de abril de 1993. 

SÉRGIO JOSÉ GRANDO 

Prefeito Municipal 

(Pub. DOE de 07/05/93) 

Florianópolis 

DECRETO LEGISLATIVO No 1.147, DE 23 DE AGOSTO DE 1994 
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2. BENEFÍCIOS FISCAIS 

Aprova termo de convênio. 

Faço saber que a Câmara Municipal de Florianópolis aprovou, nos termos da 
legislação em vigor, e eu, MICHEL CURI, Presidente, promulgo o seguinte Decreto-
Legislativo: 

Art. 1o - Fica aprovado o termo de convênio no 006/94, celebrado entre a Prefeitura 
Municipal de Florianópolis, por meio da Secretaria Municipal de Administração, e o 
Grupo de Apoio à Prevenção da Aids - GAPA, visando ao atendimento pedagógico 
das crianças portadoras de aids. 

Art. 2o - Este Decreto-Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário. 

Câmara Municipal de Florianópolis, em 23 de agosto de 1994. 

MICHEL CURI 

Presidente 

(Pub. DOE de 30/08/94) 
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2. ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

LEI No 1.140, DE 25 DE MARÇO DE 1993 

Dispõe sobre a destinação de Leitos Hospitalares para pacientes aidéticos e dá 
outras providências. 

O Deputado Ivan Ranzolin, Presidente da Assembléia Legislativa de Santa Catarina, 
de conformidade com o § 7 o , do art. 54, da Constituição do estado, promulga a 
seguinte Lei: 

Art. 1o - O estabelecimento hospitalar a ser instalado no Estado de Santa Catarina 
deverá destinar, obrigatoriamente, pelo menos, 05% (cinco por cento) dos seus leitos 
à pacientes vítimas da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - AIDS. 

Art. 2o - Os hospitais já instalados deverão, no prazo máximo de 01 (um) ano, 
promover sua adequação ao disposto no artigo anterior. 

Parágrafo único. O disposto nos artigos 1o e 2o , aplica-se somente aos hospitais 
com capacidade superior a 100 (cem) leitos. 

Art. 3o - A Secretaria de Estado da saúde regulamentará a aplicação da presente Lei 
no prazo de 120 (cento e vinte) dias, cominando penalidades severas ao não 
cumprimento do preceito. 

Parágrafo único. As penalidades deverão variar de imposição de multas pecuniárias 
à cassação de licença de funcionamento. 

Art. 4o - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5o - Revogam-se as disposições em contrário. 

PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 25 de março de 1993. 

Deputado Ivan Ranzolin 

Presidente 

(Pub. DOE de 26/03/93) 
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3. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

Balneário de Camboriú 

LEI No 1.485, DE 05 DE JULHO DE 1995 

Torna de Notificação Compulsória Doenças Sexualmente Transmissíveis, e dá 
outras providências. 

O Prefeito Municipal de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, faço saber 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o - Consoante atribuições conferidas no art. 15, inciso XVI e art. 18 inciso XII da 
Lei Federal no 8.080, de 19 de setembro de 1.990 (Lei do SUS), ficam declaradas de 
notificação compulsória à autoridade sanitária Municipal, os casos suspeitos ou 
confirmados das seguintes doenças, além das previstas na Lei no 6.259/75 e demais 
normas que lhe sucederam e regulamentaram: 

I - Blenorragia, sífilis, cancro mole, linfogranuloma venéreo, herpes genital, 
tricomoníase, candidíase genital, uretrite não gonocócica, hepatite B, fitiríase, 
molusco contagioso em adultos, condiloma acuminado, granuloma inguinal e aids ou 
sida. 

Art. 2o - É dever de todo cidadão e obrigatória a médicos e outros profissionais de 
saúde no exercício da profissão, bem como aos responsáveis por organizações e 
estabelecimentos públicos e particulares de saúde e ensino a notificação à 
autoridade sanitária local, a ocorrência, comprovada ou presumível, das doenças 
relacionadas no art. 1o, desta Lei. 

Art. 3o - A autoridade sanitária proporcionará as facilidades ao processo de 
notificação compulsória, para o fiel cumprimento desta Lei. 

Art. 4o - A notificação compulsória tem caráter sigiloso, obrigando nesse sentido as 
autoridades sanitárias que a tenham recebido. 

Parágrafo único. A identidade do paciente de doenças relacionadas no art. 1o, desta 
Lei, somente será conhecida fora do âmbito médico-sanitário, em caráter 
excepcional, em caso de grande risco à comunidade, a juízo da autoridade sanitária, 
devidamente justificado. 

Art. 5o - Recebida a notificação, a autoridade sanitária é obrigada a proceder a 
investigação epidemiológica pertinente para a elucidação do diagnóstico e 
averiguação da disseminação da doença na população sob risco. 

Parágrafo único. A autoridade sanitária poderá exigir e executar investigações, 
inquéritos e levantamentos epidemiológicos junto aos indivíduos e a grupos 
populacionais determinados, sempre que julgar oportuno visando à proteção da 
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saúde pública, podendo, se for o caso, adotar medidas indicadas para o controle da 
doença. 

Art. 6o - As pessoas físicas e as entidades públicas ou privadas, abrangidas pelas 
medidas referidas nesta Lei, ficam sujeitas ao controle determinado pela autoridade 
sanitária. 

Art. 7o - A inobservância das obrigações estabelecidas na presente Lei, constitui 
infração da legislação referente à saúde pública, sujeitando o infrator às penalidades 
previstas no Decreto-Lei no 785, de 25 de agosto de 1969 e demais sanções penais 
ou administrativas cabíveis. 

Art. 8o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Balneário de Camboriú, 05 de Julho de 1995. 

LUIS VILMAR DE CASTRO 

Prefeito Municipal 

(Pub. DOE em 07/07/95) 
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LEI No 3.264, DE 06 DE OUTUBRO DE 1989 

Institui a obrigatoriedade da colocação de cartazes, orientando sobre doenças 
sexualmente transmissíveis. 

Faço saber a todos os habitantes do Município de Florianópolis, que a Câmara de 
Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o - A colocação de cartazes, com o objetivo de orientar e atestar para 
possibilidade das doenças sexualmente transmissíveis, será obrigatória em motéis, 
hotéis de alta rotatividade, casas de prostituição e similares. 

Art. 2o - Os estudos para a confecção e a distribuição destes cartazes ficarão ao 
encargo das autoridades de Saúde do Município, do Estado e da União, bem como 
das entidades filantrópicas dedicadas ao problema em questão. 

Art. 3o - A fiscalização do cumprimento da presente Lei será de responsabilidade da 
Secretaria Municipal de Saúde e de todos os municípios. 

Art. 4o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5o - Revogam-se as disposições em contrário. 

Paço Municipal, em Florianópolis, aos 06 de outubro de 1989. 

ESPERIDIÃO AMIN HELOU FILHO 

Prefeito Municipal 

(Pub. DO em 23/10/89) 
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LEI No 8.210, DE 3 DE JANEIRO DE 1991 

Dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino sobre drogas, entorpecentes e 
psicotrópicos e sobre a aids ou sida em nível de 1o e 2o graus de ensino e nos 
cursos de formação de professores com ênfase especial nos aspectos 
científicos da prevenção e da educação sexual. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA em exercício, faço saber a 
todos os habitantes deste Estado que a Assembléia Legislativa decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o - Nos estabelecimentos de ensino de 1o e 2o graus oficiais e particulares, fica 
obrigatório o ensino sobre drogas que provocam dependência - entorpecentes e 
psicotrópicos - e sobre a AIDS ou SIDA - Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. 

§ 1o - O ensino a que se refere o caput do artigo deverá ser ministrado junto às 
disciplinas de Ciências Físicas e Biológicas, Programação e Saúde, em nível de 1o 
grau (5a à 8a séries) e junto à disciplina de Ciências Biológicas (Biologia), em nível 
de 2o grau, abrangendo, pelo menos, 10% (dez por cento) do conteúdo programático 
das disciplinas, no ano ou semestre em que for incluída a matéria. 

§ 2o - Ênfase especial deverá ser dada à inter-relação da aids ou sida com o 
comportamento de alto risco que é o abuso de drogas injetáveis sendo incluídos nos 
conteúdos programáticos das referidas disciplinas, fundamentos básicos da 
educação sexual, como profilaxia e prevenção à moléstia. 

Art. 2o - Nos cursos de formação de professores serão incluídos junto à disciplina de 
Ciências (em cada nível com sua respectiva denominação) os ensinamentos 
científicos sobre os produtos entorpecentes e psico-trópicos, a prevenção do seu uso 
inadequado, bem como as ações preventivas da aids ou sida. 

Art. 3o - Dentro de 90 (noventa) dias da aprovação e publicação desta Lei, o 
Conselho Estadual de Educação - CEE, deverá elaborar os programas dos assuntos 
de que ela trata a serem incluídos nas disciplinas de Ciências Físicas e Biológicas, 
Programação e Saúde ( 1o grau) e Ciências Biológicas/Biologia (2o grau), solicitando, 
se necessário for, colaboração de especialistas nas respectivas áreas. 

Art. 4o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5o - Revogam-se as disposições em contrário. 

Florianópolis, 3 de janeiro de 1991 

HEITOR LUIZ SCHE 
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Governador 

Florianópolis 

LEI No 4.644, DE 13 DE JUNHO DE 1995 

Estabelece obrigatoriedade extracurricular. 

Faço saber a todos os habitantes do Município de Florianópolis, que a Câmara de 
Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o - Fica a Prefeitura Municipal de Florianópolis, por sua Secretaria de 
Educação, obrigada a estabelecer na rede escolar, a partir da 1a Série do Primeiro 
Grau, programa estruturado e sistematizado sobre aids. 

Art. 2o - Para o cumprimento do disposto no artigo anterior, será editado, com a 
colaboração da secretaria da saúde, cartilha contendo a orientação necessária. 

Art. 3o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

Paço Municipal em Florianópolis, aos 13 de Junho de 1995 

SÉRGIO JOSÉ GRANDO 

Prefeito Municipal 

(Pub. DO de 25/06/95) 
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LEI NO 7.590, DE 8 DE JUNHO DE 1989 

Declara inválido para o serviço público em geral o funcionário publico portador 
da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - AIDS. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, em exercício, faço saber a 
todos os habitantes deste Estado que a Assembléia Legislativa decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o - Fica declarado inválido para o serviço público em geral o funcionário público 
comprovadamente portador da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - AIDS. 

Parágrafo único. A comprovação de que trata este artigo será obtida por atestado da 
Junta Médica Oficial do Estado. 

Art. 2o - Ficam assegurados ao funcionário público nessa condição todos os direitos 
e benefícios previstos em Lei. 

Art. 3o - (VETADO) 

Art. 4o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5o - Revogam-se as disposições em contrário. 

Florianópolis, 8 de junho de 1989. 

CASILDO MALDANER 

Governador em exercício 
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Resolução SS-191, de 9 de junho de 1987 

Institui Comissão da aids. 

O Secretário da Saúde, considerando: 

A necessidade de implementação de medidas que visem a criar o Sistema Unificado 
do Estado de São Paulo; 

Que tal Sistema será composto por Programa de Saúde que entre os que se 
destacam, está o da aids; 

A necessidade de normas que orientem cientifica e criticamente tais Programas, 
resolve: 

Art. 1o - Fica instituída a Comissão da Aids, com objetivo de orientar cientifica e 
criticamente o Programa da Aids, com a seguinte composição : Dr. Vicente Amato 
Neto , que será seu Presidente e , como Membros : Dr. Jacyr Paternak , Dr. Albert 
Boutros Elkhoury, Dr. Vicente Renato Bagnoli, Dr. Rogério de Jesus Pedro, Dra. 
Silvia Branão Bellucci, Dr. Nelson Figueiredo Mendes, Dr. João Silva de Mendonça, 
Dr. Antonio Marcos Ananias de Queiroz, Dr. Arary da Cruz Tiriba, Dr. Rudolf Uri 
Hutzler e Dra. Lair Guerra de Macedo Rodrigues. 

Parágrafo único. O Coordenador do Programa da Aids, Dr. Paulo Augusto Ayrosa 
Galvão, participará das reuniões. 

Art. 2o - A Comissão da Aids cabe : 

I - apreciar as propostas da Secretaria de Saúde quanto aos objetivos e atividades 
prioritárias do Prograa da Aids; 

II - criticar e subsidiar cientificamente as ações propostas ou implementadas, bem 
como revisar e/ou reorientar as metas previstas; 

III - analisar, selecionar e sugerir estudos, pesquisas e demais trabalhos que 
contribuam para o aperfeiçoamento do Programa; 

IV - colaborar por meio de seus membros, na implantação do programa nos 
diferentes setores ou regiões do estado. 

Art. 3o - Ao Presidente da Comissão da Aids compete: 
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I - dirigir os trabalhos da Comissão ; 

II - convocar e presidir os trabalhos da Comissão; 

III - assinar o expediente da Comissão ; 

IV - representar a Comissão junto a autoridades e órgãos; 

V - encaminhar ao Secretário da Saúde proposições aprovadas pela Comissão; 

VI - fazer relatórios sucintos do andamento dos trabalhos , para conhecimento do 
Secretário da Saúde; 

VII - manter contato estreito com a equipe coordenadora do Programa na Secretaria 
de Saúde. 

Art. 4o - A Comissão da Aids se reunirá, ordinariamente, a cada 60 dias 
extraordinariamente mediante convocação do seu Presidente. 

Art. 5o - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

(Pub. DOE em 10/06/87) 

Resolução SS-199, DE 22 DE MARÇO DE 1994 

Cria Comitê Estadual de Vacinas contra o HIV/Aids para atender ao Plano 
Nacional de Avaliação de Vacinas contra a aids no âmbito do Estado de São 
Paulo. 

O Secretário de Saúde, 

Considerando o disposto no artigo 85 do Decreto no 26.774, de 18/2/87; 

Considerando a adesão do Governo Brasileiro ao Programa de Avaliação de Vacinas 
contra a Aids, desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde; 

Considerando a necessidade de integração do Estado de São Paulo ao Plano 
Nacional de Avaliação de Vacinas contra a Aids; 

Considerando o efetivo engajamento de vários técnicos e instituições do Estado 
neste campo; 

Considerando a necessidade de oferecer coordenação e apoio às iniciativas 
acadêmicas de produção de conhecimento sobre a matéria; 

Considerando que a multidisciplinaridade do objeto convoca diferentes instituições a 
um esforço integrado de colaboração; 

Considerando que várias destas instituições têm buscado cooperação junto a esta 
Pasta para uma integração conjunta ao Plano Nacional de Avaliação de Vacinas 
contra a Aids, resolve: 

Art. 1o - Fica criada junto à Coordenação dos Institutos de Pesquisas - CIP, o Comitê 
Estadual de Vacinas contra o HIV/Aids com a seguinte composição: 

I - um representante do Secretário de Estado de Saúde, que presidirá o Comitê; 

II - um representante da Coordenação dos Institutos de Pesquisa - CIP, que será o 
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Secretário Executivo do Comitê; 

III - o Coordenador do Programa de Controle da Aids; 

IV - um representante do Instituto de Infectologia Emilio Ribas; 

V - um representante da Faculdade de Medicina da USP; 

VI - um representante da Escola Paulista de Medicina; 

VII - um representante do Instituto Butantan; 

VIII - um representante da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP; 

IX - um representante da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo; 

X - um representante da Secretaria Municipal de Saúde de Santos; 

XI - um representante do Hospital dos Servidores Públicos Estaduais Francisco 
Morato de Oliveira; 

XII - um representante do Instituto Adolfo Lutz; 

XIII - um representante do Instituto de Saúde; 

XIV - um representante do Centro de Vigilância Epidemiológica "Prof. Alexandre 
Vranjc". 

Parágrafo único. Na condição de observadores, com direito a voz mas sem 
compromisso deliberativo, serão convidadas três organizações não-governamentais, 
cujos representantes serão por elas indicados. 

Art. 2o - O Comitê a que se refere o artigo anterior tem as seguintes atribuições: 

I - Desenvolver projetos de investigação de natureza clínica laboratorial, 
epidemiológica e sóciocomportamental na forma prevista pelo Plano Nacional de 
Avaliação de Vacinas contra a Aids, designando os pesquisadores responsáveis e 
promovendo a divisão de trabalho entre as instituições participantes. 

II -Buscar recursos de financiamento junto aos organismos competentes, Ministério 
da Saúde e Organização Mundial de Saúde, propondo à Pasta todas as medidas 
administrativas eventualmente necessárias ao seu gerenciamento. 

III - Acompanhar, supervisionando e avaliando, a execução dos projetos propostos, 
adotando, providenciando ou propondo quaisquer medidas necessárias a sua 
perfeita realização. 

IV - Assessorar o Gabinete do Secretário na apreciação de assuntos relativos ao 
Plano Nacional de Avaliação de Vacinas contra a Aids e ao Programa Global da 
Organização Mundial de Saúde, preparando pareceres sempre que solicitado. 

Art. 3o - A Coordenadoria dos Institutos de Pesquisa - CIP, providenciará uma 
secretaria executiva para o comitê, garantindo-lhe os recursos humanos e materiais 
necessários ao seu perfeito funcionamento. 

Art. 4o - esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Carmino Antônio de Souza 
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Secretário da Saúde 

(Pub. DOE em 23/03/94) 

LEI No 8.656,DE 25 DE MARÇO DE 1994 

Cria o "Dia Estadual de Combate à aids". 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, faço saber que a Assembléia 
Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1o - Fica criado o "Dia Estadual de Combate à aids", a ser celebrado, 
anualmente, no dia 11 de setembro. 

Art. 2o - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Palácio dos Bandeirantes, 25 de março de 1994. 

LUIZ ANTONIO FLEURY FILHO 

Governador 

Cármino Antonio de Souza 

Secretário da Saúde 

Renato Martins Costa 

Secretário do Governo 

(Pub. Assessoria Técnico-Legislativa, em 25/3/1994) 

DECRETO No 40.294, DE 1 o DE SETEMBRO DE 1995 

Cria o Conselho Estadual de Políticas para Aids - CONERAIDS e dá 
providências correlatas. 

MÁRIO COVAS, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais, decreta: 

Art. 1o - Fica criado, na Secretaria da Saúde, o Conselho Estadual de Política para a 
Aids -CONEPAIDS, com as seguintes atribuições: 

I - Assessorar o Governador do Estado na elaboração das diretrizes e políticas do 
governo, relativas a epidemia de aids no estado; 

II - Promover a articulação das atividades das diversas Secretarias de Estado, outras 
instâncias governamentais e demais poderes públicos, na implementação das 
diretrizes e políticas definidas no âmbito do governo, para a área; 

III - Elaborar, quando solicitado, deliberações e proposições sobre questões 
relevantes acerca da aids, no que concerne à diretrizes e políticas de governo, para 
o enfrentamento de epidemia no estado. 

Art. 2o - O Conselho Estadual de Políticas para a Aids - CONEPAIDS será composto 
dos seguintes membros, designados pelo Governador do Estado: 

I - o Secretário da Saúde; 
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II - 1 (um) representante da Secretaria da Saúde; 

III - 1 (um) representante da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania; 

IV - 1 (um) representante da Secretaria da Segurança Pública; 

V - 1 (um) representante da Secretaria da Administração Penitenciária; 

VI - 1 (um) representante da Secretaria da Criança, Família e Bem-estar Social; 

VII - 1 (um) representante da Secretaria da Educação; 

VIII - 1 (um) representante da Secretaria do Governo e Gestão Estratégica; 

IX - 3 (três) indicados por Organizações Não Governamentais que atuem na área. 

§ 1 o - Serão convidados a participar do Conselho, na qualidade de membros, 1 (um) 
representante do Ministério Público do Estado de São Paulo, 1 (um) representante 
do Poder Legislativo e 1 (um) representante do Poder Judiciário. 

§ 2 o - Os representantes a que se referem os incisos II a IX deste artigo deverão ser 
indicados pelos respectivos Secretários de Estado. 

§ 3 o - A designação dos membros de que tratam os incisos II a IX deste artigo 
deverá considerar nome de pessoas de comprovada atuação no campo de assuntos 
referentes a aids. 

§ 4 o - A presidência do Conselho caberá ao Secretário da Saúde, que é membro 
nato. 

§ 5 o - Os membros designados nos termos dos incisos II a IX deste artigo poderão 
ser dispensados, a qualquer tempo, a pedido ou a critério do Governador do Estado. 

Art. 3o - As funções de membro do Conselho não serão remuneradas, sendo, porém, 
consideradas como de serviço público relevante. 

Art. 4o - A Secretaria da Saúde prestará ao Conselho o necessário suporte técnico-
administrativo, sem prejuízo da colaboração dos demais órgãos nele representados. 

Art. 5o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogados 
os Decretos no 30.837, de 30 de novembro de 1989, no 36.818, de 28 de maio de 
1993, e n o 37.858, de 17 de novembro de 1993. 

Palácio dos Bandeirantes, 1 o de setembro de 1995. 

MÁRIO COVAS 

José da Silva Guedes 

Secretário da Saúde 

Robson Marinho 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

Antonio Angarita 
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Secretário do Governo e Gestão Estratégica 

(Pub. Secretaria de Estado do Governo e Gestão Estratégica em 1/9/95) 

Guarulhos 

LEI No 2.976, DE 14 DE JANEIRO DE 1985 

Institui no Município de Guarulhos a "Semana de Prevenção de Doença 
Venérea" e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de Guarulhos decreta e eu promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1o - Fica instituída no Município de Guarulhos a "Semana de prevenção de 
doença venérea", a ser realizada anualmente, no mês de março. 

Art. 2o - Durante a "Semana de prevenção de doença venérea" serão realizadas 
palestras, em locais a serem determinados pelo Executivo, abertas a toda 
população. 

Art. 3o - O Senhor Prefeito Municipal, anualmente, nomeará comissão organizadora 
do evento e promoverá, por meio de representantes da Secretaria da Saúde do 
Município e de representantes da Câmara Municipal de Guarulhos, palestras junto às 
escolas de nível secundário e superior, visando a orientar os adolescentes dos riscos 
da moléstia. 

Art. 4o - Na "Semana de prevenção de doença venérea" serão promovidas, em locais 
a serem determinados, orientação clínica de combate à doença, pelos facultativos da 
área pertencentes ao quadro de servidores da municipalidade. 

Art. 5o - As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta 
de verbas próprias consignadas em orçamento, suplementadas se necessário. 

Art. 6o - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Guarulhos, 14 de janeiro de 1985. 

DR. OSWALDO DE CARLOS 

Prefeito Municipal 

Registrada na Seção de Expediente do Gabinete do Prefeito da Prefeitura Municipal 
de Guarulhos e afixada no lugar público de costume aos quatorze dias do mês de 
janeiro do ano de mil novecentos e oitenta e cinco. 

Bel. JORGE BADIO DA SILVA 

Chefe da Seção de Expediente 

(Pub. Folha Metropolitana, em 15/1/85) 

LEI No 3.215, DE 19 DE MAIO DE 1987 

Institui no Município de Guarulhos, a "SEMANA DE PREVENÇÃO DA 
SÍNDROME DE IMUNO-DEFICIÊNCIA ADQUIRIDA - AIDS". 

A Câmara Municipal de Guarulhos decreta e eu promulgo a seguinte Lei: 
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Art. 1o - Fica instituída no Município de Guarulhos, a "SEMANA DE PREVENÇÃO 
DA SÍNDROME DE IMUNO-DEFICIÊNCIA ADQUIRIDA - AIDS". 

Art. 2o - A Prefeitura Municipal de Guarulhos pela Secretaria da Saúde da 
Municipalidade encarregar-se-á da execução das campanhas e palestras durante a 
realização do evento, abertas à toda população. 

Art. 3o - Durante a realização da "Semana de Prevenção da Síndrome de 
Imunodeficiência Adquirida - AIDS", serão realizadas campanhas de orientação e 
conscientização à população demonstrando a gravidade e riscos da moléstia, bem 
como palestras com reconhecidas autoridades no assunto a serem proferidas na 
Câmara Municipal de Guarulhos, Biblioteca Municipal, Centro Odontológico "Eduardo 
D'Andréa", e nos Estabelecimentos de Ensino, sediados no município. 

Art. 4o - O Senhor Prefeito Municipal fixará por Decreto a época da realização da 
referida Semana. 

Art. 5o - As despesas decorrentes com a execução da presente Lei correrão por 
conta de verbas próprias, consignadas em orçamento, suplementadas se necessário. 

Art. 6o - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Registrada no Departamento de Expediente do Gabinete do Prefeito da Prefeitura 
Municipal de Guarulhos e afixada no lugar público de costume aos dezenove dias do 
mês de maio de mil novecentos e oitenta e sete. 

Bel. VALTER MANDOTTI 

Diretor 

(Pub. Folha Metropolitana em 20/5/87) 

PORTARIA No 05/97 - SS 

O Secretário da Saúde da Prefeitura Municipal de Guarulhos, Doutor Antonio Pereira 
de Lázaro, no uso de suas atribuições legais resolve: 

Art. 1o - Constituir a Comissão Técnica de Doenças Sexualmente Transmissíveis/MS 
com a finalidade precípua de promover estudos, definir estratégias de ação e 
normatizar o diagnóstico e o tratamento das Doenças Sexualmente Transmissíveis. 

Art. 2o - A referida Comissão será composta pelo Secretário da Saúde que a 
presidirá, e pelos seguintes membros: 

DR. MANUEL FERNANDO QUEIROZ DOS SANTOS JÚNIOR 

Médico Sanitarista - Coordenador do Programa de Controle das DST/AIDS 

DRA.TERESA PINHO DE ALMEIDA TASHIRO 

Médica Sanitarista - Pediatra 

DR. LUIZ GARÇON 

Médico Sanitarista - Diretor do Depto. de Higiene e Prevenção à Saúde 

SRA. ANITA PEREIRA DO AMARAL OLIVEIRA 
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Assistente Social - Chefe da Seção Técnica de Desenvolvimento em Saúde 

DR. LUIZ FERNANDO DE GÓES SIQUEIRA 

Farmacêutico - Bioquímico - Fac. de Saúde Pública -USP 

SRA. ELISABETE INGLESE AREVALO 

Educadora - Genus Internacional 

DRA. VERA LÚCIA GOMES 

Médica - Diretora do Complexo Hospitalar Padre Bento 

DRA. ILDA HARUMI MISAKI 

Médica - Diretora do Depto. de Assistência à Saúde 

DR. LUIZ CARLOS FRANCISCO DA SILVA 

Cirurgião Dentista - Diretor do Depto. de Assistência Odonto1ógica 

DR. CARLOS ALBERTO MAURO 

Médico - Diretor do Depto. de Administração Hospitalar 

DR. MÁRIO CÉSAR OLIVEIRA CASSIANO 

Médico - Assessor Superior de Gabinete de Secretário - Nível II 

Guarulhos, 09 de Abril de 1997. 

Dr. Antonio Pereira de Lázaro 

Secretário da Saúde 

Registrada na Secretaria da Saúde da Prefeitura Municipal de Guarulhos e afixada 
em lugar público de costume aos nove dias do mês de abril de mil novecentos 
noventa e sete. 

Luciana Aparecida Silva 

Assistente de Secretaria 

Santo André 

DECRETO No 13.209, DE 14 DE SETEMBRO DE 1993 

O Prefeito Municipal de Santo André, no uso das atribuições legais, decreta: 

Art. 1o - Fica criada a "Unidade Gerencial do Projeto de Controle da Aids e outras 
Doenças, Sexualmente Transmissíveis", dotada de atribuições a serem 
desenvolvidas pelo convênio firmado entre o Município e o Ministério da Saúde. 

Parágrafo único. Fica vinculada ao Departamento de Saúde Coletiva da Secretaria 
Municipal de Saúde, a Unidade Gerencial criada neste artigo. 
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Art. 2o - A Unidade Gerencial será assim constituída: 

I - Coordenador Geral - Responsável pela Gerência Técnica do projeto, definição de 
prioridades, integração entre as áreas, elaboração de Planos Operativos Anuais 
(POA) e movimentação da conta bancária específica do projeto, em conjunto com o 
Gerente Administrativo e Financeiro; 

II - Gerente Administrativo e Financeiro - Responsável pelo projeto de compras de 
materiais e equipamentos listados no projeto, pelos procedimentos administrativos 
necessários à sua execução, pela Gerência Financeira da dotação do Ministério da 
Saúde e da contrapartida municipal, bem como da movimentação da conta bancária 
específica do projeto, em conjunto com o Coordenador Geral; 

III - Gerentes das Áreas Técnicas: 

a) Planejamento - Responsável pelas ações técnicas na área de planejamento, 
auxiliando na elaboração dos POA e na avaliação dos resultados do projeto; 

b) Educação e Vigilância Epidemiológica - Responsável por coordenar a elaboração 
dos materiais educativos, a organização dos treinamentos, bem como pelas ações 
de vigilância epidemiológica definidas pelo projeto; 

c) Relação Externas - Responsável pela relação entre a Unidade Gerencial e as 
instituições governamentais, envolvidas na execução do projeto. 

Art. 3o - Os membros da "Unidade Gerencial" ora instituída serão escolhidas entre 
servidores municipais, ou conveniados do SUS, devidamente qualificados para o 
exercício das atribuições de que trata este decreto. 

Art. 4o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Santo André, em 13 de setembro de 1993. 

DR. NEWTON BRANDÃO 

Prefeito Municipal 

Léa Beatriz Insuela 

Secretária Interina de Assuntos Jurídicos 

Dr. Dênis Castaldi 

Secretário de Saúde 

Registrado e datilografado no gabinete do prefeito na mesma data e publicado. 

Silvia Brandão Riibeiro 

Chefe De Gabinete em exercício 

(Pub. D. Grande ABC em 21/09/93) 

LEI No 7.285, DE 07 DE JULHO DE 1995 

A Câmara Municipal de Santo André decreta e eu promulgo a seguinte Lei : 

Art. 1o - Na primeira semana do mês de abril, será realizada, no Município de Santo 
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André, a Semana Municipal de combate à aids e Doenças Sexualmente 
Transmissíveis. 

Art. 2o - O programa desenvolvido para o evento deverá ser efetuado pelas 
Secretarias de Saúde e de Educação, Cultura e Esportes. 

Art. 3o - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 60 (sessenta) dias, 
contados da data de sua publicação. 

Art. 4o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário 

Prefeitura Municipal de Santo André, em 07 de julho de 1995. 

Dr. NEWTON BRANDÃO 

Prefeito Municipal 

CLAUDIONOR DALL'OLIO 

Secretário de Assuntos Jurídicos 

DENIS CASTALDI 

Secretário da Saúde 

ARNOLD CIPRIANO GARCIA 

Secretário de Educação, Cultura e Esportes em substituição 

Registrada e datilografada no gabinete do Prefeito, na mesma data e publicada. 

SUSAN REGINA DE SOUZA 

Chefe de Gabinete 

(Pub. D. Grande ABC, em 11/ 07/ 95) 

Santos 

LEI No 855, DE 31 DE MARÇO DE 1992 

Declara de utilidade pública o Grupo de Apoio à Prevenção à Aids - GAPA e dá 
outras providências. 

TELMA DE SOUZA, Prefeita Municipal de Santos, faço saber que a Câmara 
Municipal de Santos aprovou em sessão realizada em 23 de março de 1992 e eu 
sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1o - É declarado de utilidade pública o Grupo de Apoio à Prevenção à Aids - 
GAPA. 

Art. 2o - Esta Lei entra em vigor na data da publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Registre-se e publique-se. 

Palácio "José Bonifácio", em 31 de março de 1992. 
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TELMA DE SOUZA 

Prefeita Municipal 

Registrada no livro competente. 

Departamento Administrativo da Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 31 de março 
de 1992. 

ÂNGELA SENTO SÉ MARQUES 

Chefe do Departamento 

(Pub. DOM em 14/04/92) 

LEI No 1.155, DE 9 DE JUNHO DE 1992 

Declara de utilidade pública a Casa do Aidético do Brasil São Francisco de 
Assis. 

TELMA DE SOUZA, Prefeita Municipal de Santos, faço saber que a Câmara 
Municipal de Santos aprovou em sessão realizada em 4 de junho de 1992 e eu 
sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1o - É declarada de utilidade pública a CASA DO AIDÉTICO DO BRASIL - SÃO 
FRANCISCO DE ASSIS, com sede e foro em Santos. 

Art. 2o - Esta Lei entra em vigor na data da publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Registre-se e publique-se. 

Palácio "José Bonifácio", em 9 de junho de 1992. 

TELMA DE SOUZA 

Prefeita Municipal 

Registrada no livro competente. 

Departamento Administrativo da Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 9 de 

junho de 1992. 

ÂNGELA SENTO SÉ MARQUES 

Chefe do Departamento 

(Pub. DOM em 30/06/92) 

LEI No 1.394, DE 4 DE JULHO DE 1995 

Declara de utilidade pública a organização de apoio ao portador do vírus da 
aids (oásis). 

DAVID CAPISTRANO FILHO, Prefeito Municipal de Santos, faço saber que a 
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Câmara Municipal aprovou em sessão realizada em 12 de junho de 1995 e eu 
sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1o - É declarada de utilidade pública a Organização de Apoio ao Portador do 
Vírus da aids (OÁSIS). 

Art. 2o - Esta Lei entra em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Registre-se e publique-se. 

Palácio "José Bonifácio", em 4 de julho de 1995. 

DAVID CAPISTRANO FILHO 

Prefeito Municipal 

Registrada no livro competente. 

Departamento Administrativo da Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 4 de julho de 
1995. 

ANA LÚCIA SANTAELLA MEGALE 

Chefe do Deajur 

(Pub. DOM de 06/07/95) 

Santos 

Santos, 15 de março de 1996. 

LEI Nº 1473 DE 11 DE MARÇO E 1996 

Dispõe sobre os direitos básicos dos portadores do HIV e dá outras 
providências 

DAVID CAPISTRANO FILHO, Prefeito Municipal de Santos, faço saber que a 
Câmara Municipal aprovou em sessão realizada em 21 de fevereiro de 1996, e eu 
sanciono e promulgo a seguinte: 

LEI Nº 1473 

Art. 1º - Os indivíduos infectados pelo vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) e os 
indivíduos doentes de aids têm, entre outros, os seguintes direitos básicos no 
Município de Santos: 

I _ Tratamento adequado; 

II _ educação e aconselhamento; 

III _ permanecer em seu ambiente social e origem; 

IV _ sigilo absoluto das informações sobre sua situação; 

V _ não ser exposto ao vexame ou ridículo pela sua situação; 

VI _ não ser discriminado no acesso e no loca de trabalho, na habitação, no 
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transporte, na educação e na prestação de serviços públicos, de qualquer natureza. 

Parágrafo Único _ O sigilo absoluto mencionado no item IV, deste artigo, a critério do 
profissional de saúde, poderá ser rompido nos seguintes casos: 

1. a eventuais parceiros sexuais; 

2. aos pais ou tutores; 

3. a outros profissionais da saúde envolvidos diretamente com prestação de 
assistência ao doente em questão. 

Art. 2º - Os hospitais públicos e privados reservarão números mínimos de leitos para 
atendimento e tratamento de indivíduos doentes com aids; 

I _ o número mínimo de leitos em cada hospital será fixado pelo Conselho Municipal 
de Saúde, sendo revisto periodicamente; 

II _ o atendimento, diagnóstico e tratamento do indivíduo portador do vírus da 
Imunodeficiência Humana (HIV) e os indivíduos doentes com aids independem de 
filiação do Sistema Previdenciário, sendo obrigatório o fornecimento de 
medicamentos, de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde; 

III _ O município se encarregará, de forma complementar, de manter leitos em 
regime de hospital-dia ou Programa de Internação Domiciliar (PID) para doentes de 
aids; 

IV _ os exames laboratoriais subsidiários, necessários ao monitoramento da 
evolução clínica dos doentes de aids, serão providos pelo serviço público. 

Art. 3º - Qualquer indivíduo poderá fazer, gratuitamente e de forma voluntária, em 
Hospitais Públicos, Centros de Saúde e Unidades de Saúde pertecentes à 
Administração direta, indireta ou funcional, exame de verificação de Vírus da 
Imunodeficiência Humana (HIV), independente de identificação pessoal. 

Parágrafo Único _ Em caso da impossibilidade de atendimento na Unidade 
procurada o indivíduo será remetido, por escrito , à unidade que realizará o exame, 
nas condições previstas na "caput" deste artigo. 

Art. 4º - Os registros e resultados dos exames de Verificação de Vírus da 
Imunodeficiência Humana (HIV) são confidenciais não podendo ser divulgado, salvo 
nas condições previstas no parágrafo único do artigo 1º ou com permissão expressa 
do interessado. 

Art. 5º - É obrigatório em todas as escolas municipais e privadas, estabelecidas no 
Município de Santos, a educação sobre a aids através de profissionais 
adequadamente treinados, sendo de responsabilidade da Secretaria Municipal a 
metodologia o conteúdo, a carga horária e demais aspectos a respeito do assunto. 

Art. 6º - A Prefeitura Municipal de Santos distribuirá informações, material e 
equipamentos que previnam a disseminação do Vírus da Imunodeficiência Humana 
(HIV) desde que não infrinjam a lei. 

Parágrafo Único _ As entidades privadas ou não governamentais poderão , através 
de convênios firmados com a Prefeitura Municipal de Santos , contribuir com o 
referido no "caput" deste artigo. 

Art. 7º - A Prefeitura Municipal de Santos através de lei específica , concederá 
incentivos a pessoas físicas ou jurídicas que contribuam para entidades sem fins 
lucrativos que realizam pesquisas, prevenção e tratamento do Indivíduos infectados 
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pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV). 

Art. 8º - Os empregadores e os fornecedores de produtos e serviços, não poderam 
exigir ou solicitar exames de Verificação do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) 
do candidato a emprego ou consumidor, salvo de interesse da saúde pública ou 
previsão expressa no Ministério da Saúde. 

Parágrafo Único _ Nos serviços de Saúde a compulsoriedade somente será admitida 
por indicação médica coerente com o quadro clínico do paciente e justificativa 
devidamente anotada no prontuário, sendo a confidencialidade quebrada nas 
condições previstas do parágrafo único do artigo 1º. 

Art. 9º - É proibida a veiculação publicitária da imagem do indivíduo infectado pelo 
Vírus de Imunofeficiência Humana (HIV) e os indivíduos doentes de ais, com sua 
autorização. 

Art. 10 _ A violação dos direitos básicos previstos nesta lei dos indivíduos infectados 
pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) e os indivíduos doentes de aids, 
sujeitará aos infratores as seguintes punições: 

I _ Multa de 43.690 (quarenta e três mil, seiscentos e noventa) Unidades Fiscais e 
Referência _ UFIR's; 

II _ suspensão temporária do fornecimento do serviço ; 

III _ suspensão de benefício ou incentivos econômicos, diretos ou indiretos; 

Art. 11 _ A Prefeitura Municipal de Santos regulamentará esta lei em 60 (sessenta) 
dias, a partir da data da publicação; 

Art. 12 _ Esta lei entra em vigor na data da publicação, revogadas as disposições em 
contrário, ressalvadas as Leis nºs 860, de 24 de abril de 1992, e 1.187, de dezembro 
de 1992. 

Registre-se e publique-se. 

Palácio "José Bonifácio", em 11 de março de 1996. 

São José do Rio Preto 

LEI No 5.607, DE 25 DE AGOSTO DE 1994 

PROF. MANOEL ANTUNES, Prefeito Municipal de São José do Rio Preto, Estado de 
São Paulo, usando das atribuições que me são conferidas por Lei, faço saber que a 
Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o - Fica instituído o DIA MUNICIPAL DE COMBATE À AIDS, a ser 
comemorado, anualmente, no dia 1o de fevereiro, com o objetivo de conscientizar a 
população sobre a necessidade de reduzir os altos índices do grave mal que assola, 
impiedosamente, a população. 

Art. 2o - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Paço Municipal "Dr. Loft João Bassitt", 25 de agosto de 1994, 142 ano de Fundação 
e Centenário de Emancipação Política de São José do Rio Preto. 

Dr. ACCÁCIO DE OLIVEIRA SANTOS JR 
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Prefeito Municipal 

(Pub. DOM em 31/08/94) 
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RESOLUÇÃO SS-39, DE 08 DE MARÇO DE 1988 

Dispõe sobre o atendimento hospitalar de pacientes de aids nos 
estabelecimentos que especifica e da providências correlatas. 

O Secretário da Saúde e Presidente da Comissão Interinstitucional de Saúde - CIS, 
resolve: 

Art. 1o - Os estabelecimentos hospitalares oficiais do Estado, bem como os do 
Inamps atenderão pacientes da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida 
(SIDA/AIDS). 

Art. 2o - A Coordenação do Programa de Aids definirá os hospitais, o número de 
leitos correspondentes e avaliará as condições mínimas necessárias ao atendimento 
ao que se refere o artigo anterior. 

Art. 3o - Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação. 

(Pub. DOE em 08/08/88) 

RESOLUÇÃO SS-476, DE 06 DE DEZEMBRO DE 1991 

O Secretário da Saúde, 

Considerando os elevados índices de incidência de AIDS (Síndrome de 
Imunodeficiência Adquirida), no Estado de São Paulo; e 

Considerando, ainda, a dificuldade encontrada pelos portadores da referida moléstia 
para sua internação, resolve: 

Art. 1o - Será obrigatória a destinação de, no mínimo, 12 leitos para pacientes 
portadores de AIDS (Síndrome de Imunodeficiência Adquirida), em cada Hospital 
Próprio que compõe a rede pública estadual. 

Art. 2o - Caberá às Coordenações de Regiões de Saúde, pelos respectivos 
Escritórios Regionais de Saúde, o acompanhamento da observância do disposto 
nesta Resolução. 

Art. 3o - Esta Resolução entrará em vigor a partir de 1/2/92, ficando revogadas todas 
as disposições em contrário. 

(Pub. D.O.E. de 07/12/91) 

RESOLUÇÃO SS-210, DE 29 DE JUNHO DE 1992 2 
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CAPÍTULO VII
MARANHÃO
1. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE

CAPÍTULO VIII 
MATO GROSSO
1. EDUCAÇÃO 

CAPÍTULO IX
MATO GROSSO
DO SUL, 908
1. ORGANIZAÇÃO 

2. VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 

3. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA E 
TRATAMENTO 

4. EDUCAÇÃO 

CAPÍTULO X
MINAS GERAIS
1. ORGANIZAÇÃO 

2. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

3. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

4. PROTEÇÃO CONTRA 
ATOS 
DISCRIMINATÓRIOS 

CAPÍTULO XI
PARAÍBA
1. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

2. VIGILÂNCIA 

O Secretário de Saúde, 

Considerando a crescente demanda de leitos para pacientes portadores de aids; 

Considerando a possibilidade de tratamento ambulatorial, de parte desses pacientes, 
em estruturas hospitalares, em jornada parcial (Hospital-Dia), resolve: 

Art. 1o - Fica determinado o pagamento adicional às instituições filantrópicas e 
universitárias do estado que estabeleçam programa para atendimento ambulatorial 
de pacientes portadores de aids em estruturas hospitalares. 

Parágrafo único. O pagamento para o atendimento de que trata o presente artigo 
será efetuado por leito utilizado por período de no mínimo de 6 horas/dia, desde que 
haja sua comprovação. 

Art. 2o - O valor a ser pago pelo procedimento corresponderá à 50% do valor a ser 
pago por internação, definido através da Resolução SS-102, de 23/2/92. 

Art. 3o - O controle e avaliação do programa ora instituído será de competência das 
respectivas Coordenações de Regiões de Saúde. 

Art. 4o - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário. 

Nader Walter 

Secretário 

(Pub. DOE de 30/06/92) 

RESOLUÇÃO SS-185, DE 02 DE JUNHO DE 1992 

O Secretário de Saúde, 

Considerando a prioridade que esta Secretaria estabeleceu para as ações relativas à 
AIDS - Síndrome de Imunodeficiência Adquirida; e 

2 O Estado de São Paulo foi pioneiro na implantação da modalidade de atendimento 
"Hospital-Dia", servindo de modelo para todo o País. Em nível federal somente em 
31/05/94, pela Portaria no 93 do Ministério da Saúde, é que foi introduzida essa 
modalidade. 

Considerando, ainda, o controle centralizado, efetuado pela Central de Vagas, para 
internação de portadores de aids, resolve: 

Art. 1o - Fica determinada a comunicação prévia e obrigatória, por parte da direção 
dos Hospitais Públicos e Filantrópicos que mantém leitos sob o controle do 
CRT/aids, à Central de Vagas, de qualquer redução do número de leitos 
operacionais para pacientes portadores de AIDS - Síndrome de Imunodeficiência 
Adquirida, explicando os motivos. 

Art. 2o - A Central de Vagas, ao receber a referida comunicação, deverá informar, 
imediatamente, o fato à Secretaria de Estado da Saúde, por meio da Comissão 
Executiva de Controle e Prevenção de Aids, para que tomem as providências 
cabíveis. 

Art. 3o - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário. 
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4. INFORMAÇÃO 
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CAPÍTULO XII
PARANÁ
1. ORGANIZAÇÃO 

2. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

3. PARECERES DA 
CÂMARA TÉCNICA DE 
ÉTICA E CIDADANIA DE 
DST/AIDS 

CAPÍTULO XIII 
PIAUÍ 
1. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

CAPÍTULO XIV _ RIO DE 
JANEIRO, 993
1. ORGANIZAÇÃO 

2. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

3. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

4. EDUCAÇÃO 

5. PREVIDÊNCIA 

6. BENEFÍCIOS SOCIAIS 

7. NORMAS ÉTICAS DO 
CONSELHO REGIONAL 
DE MEDICINA DO RIO DE 
JANEIRO _ CREMERJ 

CAPITULO XV _ RIO 
GRANDE DO NORTE
1. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

2. BENEFÍCIOS FISCAIS 

Nader Walter 

Secretário 

(Pub. DOE em 03/06/92) 

RESOLUÇÃO SS-108, DE 02 DE ABRIL DE 1993 

Normatiza a internação de pacientes portadores de distúrbio mental 
concomitante à sorologia positiva para HIV. 

O Secretário de Saúde, 

Considerando a existência de distúrbios mentais decorrentes ou concomitantes à 
Síndrome de Imunodeficiência Adquirida; 

Considerando a necessidade de estabelecer critérios padronizados para a internação 
de pacientes portadores de doença mental com sorologia positiva para HIV; 

Considerando o risco de contaminação e evolução desfavorável dos quadros de 
moléstias infectocontagiosas nos hospitais psiquiátricos, resolve: 

Art. 1o - A internação de pacientes psiquiátricos com sorologia positiva para HIV é de 
competência dos hospitais psiquiátricos e enfermeiras psiquiátricas de hospital geral, 
próprios ou conveniados com o setor Público. 

§ 1o - É vedado a essas instituições a recusa de internação dos doentes mentais 
portadores de HIV positivo. 

§ 2o - Os hospitais psiquiátricos e enfermarias psiquiátricas de hospital geral, 
próprios ou conveniados com o Setor Público devem estar organizados de modo a 
evitar possibilidades de contaminações bacterianas e virais. 

Art. 2o - A internação de pacientes com Síndrome de Imunodeficiência Adquirida, 
concomitante à distúrbio psiquiátrico, se fará em hospital geral, nos leitos destinados 
a portadores de aids e será mantida por sistema de interconsulta. A interconsulta em 
saúde mental nos hospitais gerais será realizada por equipe própria ou articulada 
junto ao programa de saúde mental regional. 

Art. 3o - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

(Pub. DOE de 03/04/93) 

DECRETO No 39.465, DE 04 DE NOVEMBRO DE 1994 

Cria no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo, o Serviço de Extensão ao Atendimento de Pacientes HIV/aids e dá 
providências correlatas 

LUIZ ANTONIO FLEURY FILHO, Governador do Estado de São Paulo, no uso de 
suas atribuições legais, decreta: 

Art. 1o - Fica criado no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo, o serviço de extensão ao atendimento de pacientes 
HIV/aids, subordinado à Divisão de Clínica de Moléstias Infecciosas e Parasitárias do 
Instituto Central com a seguinte estrutura: 

I - Equipe Médica; 
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CAPÍTULO XVI
RIO GRANDE DO SUL
1. ORGANIZAÇÃO 

2. ASSISTÊNCIA À 
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3. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

4. EDUCAÇÃO 
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CAPÍTULO XVII
SANTA CATARINA
1. ORGANIZAÇÃO 

2. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

3. VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 

4. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

5. EDUCAÇÃO 

6. PREVIDÊNCIA 

CAPITULO XVIII
SÃO PAULO
1. ORGANIZAÇÃO 

2. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

3. VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 

4. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA E 
TRATAMENTO 

II - Seção de Enfermagem; 

III - Seção de Nutrição e Dietética; 

IV - Seção de Serviço Social Médico; 

V - Seção de Psicologia; 

VI - Seção de Farmácia; 

VII - Seção de Arquivo Médico; 

VIII - Seção de Administração; 

IX - Seção de Expediente. 

Art. 2o - Em decorrência do disposto no artigo anterior, ficam incluídos no 
Regulamento do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo, aprovado pelo Decreto no 9.720, de 20 de abril de 1977, os dispositivos a 
seguir mencionados, com a redação que se segue: 

I - no art. 151, o inciso V: 

"V - orientar as atividades das unidades afins que estiverem diretamente 
subordinadas às Unidades Médicas e de Apoio do Instituto Central. 

II - no art. 205, o inciso VI: 

"VI - Serviço de Extensão ao Atendimento de Pacientes HIV/aids, com: 

a) Equipe Médica 

b) Seção de Enfermagem; 

c) Seção de Nutrição e Dietética; 

d) Seção de Serviço Social Médico; 

e) Seção de Psicologia; 

f) Seção de Farmácia; 

g) Seção de Arquivo Médico; 

h) Seção de Administração; 

i) Seção de Expediente. 

III - na Subseção X da Seção II do Capítulo IV, o art. 206-A: 

"Art. 206-A - O Serviço de Extensão ao Atendimento de Pacientes HIV/aids, da 
Divisão de Clínica Médica de Moléstias Infecciosas e Parasitárias, tem por atribuição 
desenvolver programas de atendimento integral aos pacientes portadores de 
HIV/aids, no sistema Hospital-Dia." 

Art. 3o - As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto correrão às contas das 
dotações próprias consignadas no orçamento do Hospital das Clínicas da Faculdade 
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de Medicina da Universidade de São Paulo. 

Art. 4o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

Palácio dos Bandeirantes, 4 de novembro de 1994 

LUIZ ANTONIO FLEURY FILHO 

Jordão Pellegrino Junior 

Secretário Adjunto, Respondendo pelo 

Expediente da Secretaria de Saúde 

Frederico Coelho Neto 

Secretário do Governo 

(Publ. DO de 05/11/94) 

RESOLUÇÃO SS-590, de 18 DE NOVEMBRO DE 1994 

Aprova Norma Técnica que disciplina a implantação do Hospital-Dia a 
pacientes portadores de aids, assistidos no Sistema Único de Saúde de São 
Paulo SUS/SP. 

O Secretário da Saúde, 

Considerando a necessidade de se implantar serviços para atendimento das 
intercorrências e/ou terapêuticas a pacientes com aids, emitindo-se a hospitalização; 

Considerando a necessidade de credenciamento destes serviços, de acordo com as 
Portarias MS/SAS 93 e 130, de 31/5/94 e 3/8/94 respectivamente; 

Considerando a necessidade de estabelecer normas para avaliação, 
acompanhamento e controle da assistência prestada aos pacientes com aids em 
Hospital-Dia; 

Considerando que a matéria foi apreciada na Comissão de Normas Técnicas - CNT, 
dia 25/10/94, resolve: 

Art. 1o - Aprovar a Norma Técnica que disciplina a implantação de Hospital-Dia a 
pacientes com aids, parte integrante desta Resolução. 

Art. 2o - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário. 

CARMINO ANTONIO DE SOUZA 

Secretário de Estado da Saúde 

CENTROS DE REFERÊNCIA 

RESOLUÇÃO SS-140, DE 09 DE AGOSTO DE 1988 

Identifica as áreas de Atuação do Centro de Referência e Treinamento em Aids 
e dá providências correlatas. 
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O Secretário da Saúde resolve: 

Art. 1o - O Centro de Referência e Treinamento em Aids desenvolve as atribuições 
que lhe são pertinentes, por intermédio das seguintes áreas: 

I - Educação e Treinamento; 

II - Epidemiologia; 

III - Ambulatório, com atividades de Clínica Médica, Saúde Mental, Enfermagem e 
Serviço Social; 

IV - Hospital-Dia, com atividades de Clínica Médica, Saúde Mental, Enfermagem e 
Serviço Social; 

V - Área Técnica especializada com atividades de apoio, Diagnóstico e Terapêutico 
(Laboratório, Radiologia e Farmácia) apoio técnico auxiliar (Nutrição e Dietética, 
Arquivo Médico e Estatística, Documentação Científica e Biblioteca), bem como com 
atividades de Convivência e de Profissionais Técnicos especializados em 
Odontologia, Oftalmologia, Proctologia, Endoscopia e pequenas cirurgias; 

VI - Administração, com atividade de expediente e reprografia, pessoal, material, 
manutenção e atividades auxiliares. 

Art. 2o - Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação. 

José Aristodemo Pirotti 

Secretário 

(Pub. DOE em 10/08/88) 

DECRETO No 32.895, DE 31 DE JANEIRO DE 1991 

Cria e organiza o Centro de Referência e Treinamento - Aids da Secretaria de 
Saúde 

ORESTES QUÉRCIA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, decreta: 

SEÇÃO I 

Disposição Preliminar 

Art. 1o - Fica criado e organizado na Secretaria da Saúde, diretamente subordinada 
ao Titular da Pasta, o Centro de Referência e Treinamento - Aids. 

SEÇÃO II 

Das Finalidades 

Art. 2o - O Centro de Referência e Treinamento - Aids tem por finalidade: 

I - Constituir-se em unidade de referência para diagnósticos e tratamento em aids; 

II - Prestar assistência médica hospitalar e ambulatorial a pacientes portadores de 
infecção pelo vírus da imunodeficiência adquirida; 
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III - Elaborar, promover ou coordenar programas, cursos e projetos de capacitação, 
treinamento ou aperfeiçoamento em consonância com a especificidade do Centro; 

IV - Contribuir para a formação e desenvolvimento de recursos humanos 
especializados; 

V - Desenvolver programas especiais de educação e promover campanhas 
educativas ou de informação à população; 

VI - Orientar as entidades de apoio, quanto aos aspectos assistenciais e 
psicossociais; 

VII - Atuar de forma articulada e integrada com as demais Unidades pertencentes ao 
SUDS, bem como com entidades públicas ou privadas no combate à epidemia do 
paciente portador do vírus da imunodeficiência adquirida; 

VIII - Promover e avaliar a investigação e pesquisa científica em seu campo de 
atuação e criar mecanismos para a divulgação de sua produção técnico-científico e 

IX - Propor e executar as ações de vigilância epidemiológica e de controle da 
epidemia. 

SEÇÃO III 

Da Estrutura 

Art. 3o - O Centro de Referência e Treinamento - AIDS, órgão com nível de Divisão 
Técnica, tem a seguinte estrutura: 

I - Diretoria, com: 

a) Assistência Técnica; 

b) Seção de Expediente; 

c) Seção de Biblioteca; 

d) Comissão de Controle de Infecção Hospitalar; 

e) Comissão de Residência Médica; 

f) Comissão de Prontuários Médicos; 

g) Comissão de Farmácia e Terapêutica; Grupo Técnico de Educação e Treinamento 
em AIDS; 

II - Grupo Técnico e Epidemiologia; 

III - Serviço de Assistência Médica; 

IV - Serviço de Enfermagem; 

V - Serviço de Apoio Técnico; 

VI - Serviço de Finanças; 

VII - Serviço de Administração; e 
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VIII - Seção de Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do 
Trabalho. 

Art. 4o - O Grupo Técnico de Educação e Treinamento em aids, unidade com nível 
de Serviço Técnico, compreende: 

Art. 5o - O Grupo Técnico de Epidemiologia, unidades com nível de Serviço Técnico, 
compreende: 

I - Diretoria; 

II - Equipe Técnica de Investigação Epidemiologia em aids 

III - Equipe Técnica de Pesquisas Epidemiológicas em aids 

Art. 6o - O Serviço de Assistência Médica compreende: 

I - Diretoria; 

II - Equipe Médica de Hospital-Dia; 

III - Equipe Médica de Pacientes Externos; 

IV - Equipe Médica de Pacientes Internos; 

V - Equipe Técnica de Saúde Mental; 

VI - Equipe Técnica de Serviço Social; 

VII - Seção de Apoio de Diagnóstico, com: 

a) Setor de Radiologia; 

b) Setor de Laboratório; 

c) Setor de Propedêutico Armada; e 

d) Setor de Saúde Bucal. 

Art. 7o - O Serviço de Enfermagem compreende:
I - Diretoria;
II - Equipe Técnica de Enfermagem de Internação; 

III - Equipe Técnica de Enfermagem em Ambulatório; 

IV - Equipe Técnica de Enfermagem de Hospital-Dia; 

V - Equipe Técnica de Enfermagem Especializada e 

VI - Equipe Técnica de Educação Continuada e Assistência Domiciliar. 

Art. 8o - O Serviço de Apoio Técnico compreende: 

I - Diretoria; 

II - Seção de Nutrição; 
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III - Seção de Arquivo Médico e Coleta de Dados, com: 

a) Setor de Registro Geral; 

b) Setor de Arquivo Médico; 

IV - Seção de Farmácia e 

V - Seção de Lavanderia, Rouparia e Costura. 

Art. 9o - A Seção de Finanças, compreende: 

I - Setor de Orçamento e Custos; 

II - Setor de Despesa e 

III - Setor de Faturamento. 

Art. 10 - O Serviço de Administração compreende: 

I - Diretoria; 

II - Seção de Atividades Auxiliares, com: 

a) Setor de Administração de Subfrota; 

b) Setor de Zeladoria; 

c) Setor de Telefonia; e 

d) Setor de Limpeza. 

Art. 8o - O Serviço de Apoio Técnico compreende: 

I - Diretoria; 

II - Seção de Nutrição; 

III - Seção de Arquivo Médico e Coleta de Dados, com: 

a) Setor de Registro Geral; 

b) Setor de Arquivo Médico; 

IV - Seção de Farmácia e 

V - Seção de Lavanderia, Rouparia e Costura. 

Art. 9o - A Seção de Finanças, compreende: 

I - Setor de Orçamento e Custos; 

II - Setor de Despesa e 

III - Setor de Faturamento. 
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Art. 10 - O Serviço de Administração compreende: 

I - Diretoria; 

II - Seção de Atividades Auxiliares, com: 

a) Setor de Administração de Subfrota; 

b) Setor de Zeladoria; 

c) Setor de Telefonia; e 

d) Setor de Limpeza. 

II - Acompanhar e avaliar as atividades relacionadas ao planejamento e desempenho 
do Centro de Referência e Treinamento _ Aids, e 

III - Verificar a regularidade das atividades técnicas e administrativas. 

Art. 13 - A Seção de Expediente tem por incumbência: 

I - Executar e conferir serviços de datilografia; 

II - Providenciar cópias de textos; 

III - Providenciar a requisição de papéis e processos; e 

IV - Manter arquivo das cópias de textos datilografados. 

Art. 14 - A Seção de Biblioteca tem por incumbência organizar, catalogar e conservar 
livros e material científico sob sua guarda, bem como atender consulentes. 

SUBSEÇÃO II 

Do Grupo Técnico de Educação e Treinamento em AIDS 

Art. 15 - O Grupo Técnico de Educação e Treinamento em aids, em consonância 
com as diretrizes emanadas pelo Centro Estadual de Formação e Desenvolvimento 
de Recursos Humanos - CEDRHU, tem por atribuição: 

I - Por meio da Equipe Técnica de Treinamento para Profissionais da Área da Saúde: 

a) promover campanhas massivas de informação à população junto aos meios de 
comunicação, com vistas à prevenção da aids no Estado de São Paulo; 

b) descentralizar as ações preventivas e educativas, por meio do treinamento de 
equipes multiprofissionais; 

c) promover cursos de treinamentos específicos, visando ao aprimoramento técnico 
de profissionais da saúde no atendimento a paciente portador do vírus da 
imunodeficiência adquirida, em colaboração com os responsáveis pela promoção de 
ações referentes ao Programa Estadual da Prevenção e Controle da Aids. 

II - Por meio da Equipe Técnica de Programas Educativos e de Informações para 
Comunidades: 

a) informar a comunidade sobre transmissão, prevenção e outros aspectos gerais 
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relativos à aids, por meio do telefone, pelo disc-aids, em atendimento pessoal ou, 
ainda, na distribuição de material educativo; 

b) detectar e avaliar dados de comunidades específicas que possam auxiliar na 
execução de ações educativas destinadas à prevenção e controle da aids, e 

c) promover e definir, em conjunto com líderes de comunidades específicas, 
estratégias educacionais com vistas na adequação destas e formação de 
multiplicadores. 

III - Por meio de Equipe Técnica de Programas Especiais: 

a) promover programas especiais de educação ou treinamento, em conjunto com 
outros órgãos e instituições públicas ou privadas; 

b) propor normas à ações de prevenção à aids, em situações especiais e ou 
comunidades que não façam parte do programa contínuo; e 

c) elaborar projetos de pesquisa em nível local, estadual e internacional, com o 
intuito de avaliar e implementar os programas de prevenção e controle da aids. 

SUBSEÇÃO III 

Do Grupo Técnico de Epidemiologia 

Art. 16 - O Grupo Técnico de Epidemiologia tem por atribuição: 

I - Por meio de Equipe Técnica de Investigação Epidemiológica em aids: 

a) elaborar instrumentos de acompanhamento e análise dos dados epidemiológicos 
dos pacientes do Centro com Relatórios periódicos; 

b) elaborar e coordenar as ações de vigilância epidemiológica referentes aos 
pacientes do Centro de Referência e Treinamento - Aids, observando as diretrizes do 
Centro de Vigilância Epidemiológica; 

c) participar da elaboração e execução de ações de vigilância epidemiológica em 
aids, segundo normatização do Centro de Vigilância Epidemiológica; 

d) elaborar, segundo normas do Centro de Vigilância Epidemiológica, instrumentos 
de acompanhamento e análise de dados epidemiológicos relativos à aids no Estado 
de São Paulo; e 

e) programar, elaborar e executar treinamento em vigilância epidemiológica de aids, 
destinados aos SUDS-R, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Centro de 
Vigilância Epidemiológica. 

II - Por meio da Equipe Técnica de Pesquisas Epidemiológicas em aids: 

a) realizar pesquisas e inquéritos, visando a caracterização epidemiológica da 
infecção no Estado de São Paulo; 

b) realizar estudos para caracterização social, demográfica e epidemiológica da 
população exposta ao risco de infecção pelo vírus da imunodeficiência adquirida; 

c) analisar o impacto sócioantropológico da infecção pelo vírus da imunodeficiência 
adquirida na população do Estado; e 

d) participar dos estudos e pesquisas desenvolvidas no Centro de Referência e 
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Treinamento - Aids que envolvem aspectos da infecção pelo vírus da 
imunodeficiência adquirida. 

SUBSEÇÃO IV 

Do Serviço de Assistência Médica 

Art. 17 - O Serviço de Assistência Médica tem por atribuição prestar assistência ao 
paciente matriculado no Centro e realizar pesquisas pertinentes a sua área de 
atuação. 

Art. 18 - A Equipe Médica de Hospital-Dia tem por incumbência: 

I - Coordenar e prestar assistência médica especializada e psicossocial ao paciente 
com aids; 

II - Executar inter-relacionamento entre familiares e doentes; 

III - prestar atendimento emergencial e cirúrgico; e 

IV - prestar treinamento para profissionais da área de saúde e assistencial. 

Art. 19 - A Equipe Médica de Pacientes Externos tem por incumbência: 

I - prestar assistência médico-ambulatorial a pacientes infectados pelo vírus da 
imunodeficiência adquirida;
II - orientar pacientes quanto a profilaxia e a disseminação do vírus da 
imunodeficiência adquirida. 

III - participar e executar, em conjunto com o Grupo Técnico de Educação e 
Treinamento em aids, de treinamento para profissionais da área de saúde; e 

IV - atender pacientes e controlar medicações utilizadas nas infecções oportunísticas 
ou pelo vírus da imunodeficiência adquirida. 

Art. 20 - A Equipe Médica de Pacientes Internos tem por incumbência: 

I - prestar assistência médica integral e especializada ao paciente; 

II - manter intercâmbio com outras unidades e serviços especializados; 

III - controlar a utilização das medicações específicas prescritas; e 

IV - coordenar e acompanhar as atividades de internação. 

Art. 21 - A Equipe Técnica de Saúde Mental tem por incumbência: 

I - prestar assistência psiquiátrica ao paciente e familiares; e 

II - executar treinamentos para profissionais na área de saúde mental. 

Art. 22 - A Equipe Técnica de Serviço Social tem por incumbência: 

I - planejar, avaliar as atividades relacionadas com a solução de problemas sociais 
dos pacientes e familiares; 

II - atuar integrada com as áreas de pacientes externos, internos e Hospital-Dia;
III - atuar junto às entidades de apoio; 
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IV - manter inter-relacionamento com outros centros assistenciais para vírus da 
imunodeficiência adquirida; e 

V - participar em conjunto com o Grupo Técnico de Educação e Treinamento em 
aids, de treinamentos para profissionais da área de assistência social da rede. 

Art. 23 - A Seção de Apoio Diagnóstico tem por incumbência: 

I - por meio do Setor de Radiologia, realizar exames radiológicos e 
ultrassonográficos, interpretá-los e emitir relatórios; 

II - por meio do Setor de Laboratório: 

a) proceder coleta de materiais ou seu recebimento; 

b) realizar testes e exames específicos, dentro de sua área de atuação; 

c) realizar exames e fornecer os resultados aos solicitantes; e 

d) controlar o material de consumo e os equipamentos do Setor. 

III - Por meio do Setor de Propedêutica Armada realizar exames e procedimentos 
endoscópicos e enviar relatórios aos solicitantes. 

Art. 24 - O Setor de Saúde Bucal tem por encargo: 

I - efetuar diagnósticos e tratamentos de manifestações orais e afecções dentárias; e 

II - elaborar e executar treinamentos para profissionais da área de odontologia para 
diagnósticos relacionados à aids. 

SUBSEÇÃO V
Do Serviço de Enfermagem 

Art. 25 - O Serviço de Enfermagem tem por atribuição: 

I - orientar e sistematizar a assistência de enfermagem; 

II - aprovar normas e rotinas de enfermagem; 

III - prover em qualidade e quantidade materiais específicos para o desenvolvimento 
de assistência de enfermagem; 

IV - proporcionar campo de treinamento e estágio adequado no que se refere à 
participação da enfermagem nos programas de prevenção e controle da infecção 
pelo vírus da imunodeficiência adquirida; 

V - elaborar trabalhos científicos na área de enfermagem, participar e colaborar em 
pesquisas afins, em intercâmbio com instituições que desenvolvam programas de 
prevenção de aids; e 

VI - desenvolver e participar, em conjunto com o Grupo Técnico de Educação e 
Treinamento, de programas de treinamento no campo de abrangência da infecção 
pelo vírus da imunodeficiência adquirida, para profissionais de enfermagem e outros 
na área de Saúde. 

Art. 26 - A Equipe Técnica de Enfermagem de Internação tem por incumbência: 
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I - assistir ao paciente com vírus da imunodeficiência adquirida, atendendo-o nas 
suas necessidades básicas; 

II - elaborar plano de cuidado individualizado ao paciente e 

III - executar atividades de coordenação dos aspectos administrativos de 
enfermagem com a finalidade de 

assegurar a continuidade da assistência ao paciente nos períodos de plantão. 

Art. 27 - A Equipe Técnica de Enfermagem de Ambulatório tem por incumbência: 

I - sistematizar a assistência de enfermagem no Ambulatório; 

II - assistir ao paciente portador de infecção pelo vírus da imunodeficiência adquirida 
assintomático e sintomático, nos aspectos biopsicosociais; 

III - orientar para o auto-cuidado, objetivando controlar a evolução da infecção 
oportunista e transmissão do vírus da imunodeficiência adquirida; e 

IV - executar as prescrições médicas no que se refere à competência da área de 
enfermagem. 

Art. 28 - A Equipe Técnica de Enfermagem de Hospital-Dia tem por incumbência: 

I - sistematizar a assistência de enfermagem no Hospital-Dia; 

II - assistir ao paciente com aids do Hospital-Dia nos aspectos biopsicosociais 
visando orientar para o auto-cuidado e o retardamento das internações hospitalares; 

III - assistir familiares e pessoas do convívio do paciente no que se refere à 
problemática da infecção pelo vírus da imunodeficiência adquirida e infecções 
oportunistas; 

IV - executar as prescrições médicas no que se refere à competência da área de 
enfermagem; e 

V - proporcionar campo de treinamento no que se refere à participação da área de 
enfermagem no Hospital-Dia. 

Art. 29 - A Equipe Técnica de Enfermagem Especializada tem por incumbência: 

I - sistematizar a assistência de enfermagem no Centro Cirúrgico; 

II - assistir ao paciente durante os procedimentos cirúrgicos e de diagnóstico até a 
alta no centro cirúrgico; 

III - prover adequadamente as salas cirúrgicas para a realização de seus 
procedimentos; 

IV - providenciar e manter materiais esterilizados para atendimento de emergência; 

V - preparar, acondicionar e distribuir materiais para as diversas unidades do Centro 
de referência e Treinamento - Aids; 

VI - avaliar a qualidade de esterilização especializada para o vírus da 
imunodeficiência adquirida; e 
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VII - prestar assistência de enfermagem intensiva e semi-intensiva. 

Art. 30 - A Equipe Técnica de Educação Continuada e Assistência Domiciliar tem por 
incumbência: 

I - promover a integração dos elementos da equipe de enfermagem das diversas 
áreas do Centro de Referência e Treinamento - Aids; 

II - proporcionar reciclagem da equipe de enfermagem por meio de programas de 
treinamento, atualização e aperfeiçoamento; 

III - desenvolver, em conjunto com o Grupo Técnico de Educação e Treinamento, 
programas de treinamento no campo da abrangência da infecção pelo vírus da 
imunodeficiência adquirida, para enfermeiros e ocupacionais de enfermagem e 
outros profissionais da área da saúde; 

IV - assistir ao paciente do Centro de Referência e Treinamento - Aids, em seu 
domicílio, nos aspectos biopsicosociais e terapêuticos, visando a adequação do 
tratamento domiciliar, a orientação para o auto-cuidado, o retardamento das 
internações hospitalares e a biosegurança dos demais elementos da família ou de 
seu convívio; 

V - colaborar com os familiares do paciente ou pessoas de seu convívio na 
adequação do ambiente domiciliar; 

VI - orientar o responsável pela assistência ao paciente no domicílio sobre técnicas e 
procedimentos de enfermagem a serem executados; 

VII - prestar assessoria de enfermagem para a organização e implementação de 
entidades de apoio para a assistência ao paciente de aids; 

VIII - avaliar periodicamente as condições de tratamento dispensado ao paciente nas 
entidades de apoio; 

IX - treinar pessoal em técnicas de enfermagem para prestar assistência nas 
entidades de apoio; 

X - colaborar na elaboração de normas e rotinas para as entidades de apoio, 
prestando assistência quando necessário; e 

XI - colaborar com outros profissionais que desenvolvam atividades nas entidades de 
apoio. 

SUBSEÇÃO VI 

Do Serviço de Apoio Técnico 

Art. 31 - O Serviço de Apoio Técnico tem por atribuição desenvolver atividades de 
nutrição, arquivo médico, coleta de dados, farmácia, lavanderia, rouparia e costura. 

Art. 32 - A Seção de Nutrição tem por incumbência: 

I - prestar assistência nutricional ao paciente do Centro; 

II - prever, registrar, armazenar e controlar os estoques, em qualidade e quantidade 
de gêneros alimentícios e dos materiais; 

III - programar e supervisionar as dietas normais, especiais e lácteas para os 
pacientes e alimentando; e 
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IV - distribuir dietas alimentares e conforme programação. 

Art. 33 - A Seção de Arquivo Médico e coleta de Dados por meio dos Setores de 
Registro Geral e Arquivo Médico tem por incumbência: 

I - zelar pela ordenação, guarda e conservação dos prontuários; 

II - obter e organizar os dados de prontuários de pacientes às atividades do Centro 
de Referência e Treinamento - Aids; 

III - coletar e classificar dados de saúde, elaborando relatórios; 

IV - produzir informações específicas quando solicitadas; e 

V - elaborar gráficos. 

Art. 34 - A Seção de Farmácia tem por incumbência: 

I - produzir medicamentos e produtos afins; 

II - armazenar, distribuir e controlar estoques; 

III - controlar a qualidade dos medicamentos utilizados; 

IV - manter livros, conforme modelos oficiais, destinados ao registro de drogas, 
medicamentos e insumos, entorpecentes e seus equiparados, capazes de causar 
dependência física o psíquica e sujeitos a controle sanitário especial; e 

V - iniciar o processo de compra de medicamentos. 

Art. 35 - A Seção de Lavanderia, Rouparia e Costura tem por incumbência: 

I - lavar e manter em condições de uso as roupas do Centro; 

II - armazenar, distribuir e controlar o estoque de roupas; 

III - confeccionar e reparar a roupa hospitalar. 

SUBSEÇÃO VII 

Do Serviço de Finanças 

Art. 36 - A Seção de Finanças tem por incumbência: 

I - por meio do Setor de Orçamento e Custos: 

a) desenvolver o processo de planejamento orçamentário; 

b) manter registros necessários à apuração de custos; e 

c) controlar a execução orçamentária segundo as normas estabelecidas. 

II - por meio do Setor de Despesa: 

a) emitir empenhos e subempenhos; 
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b) verificar o cumprimento das exigências legais e regulamentares para que as 
despesas possam ser empenhadas; 

c) examinar documentos comprobatórios de despesa e providenciar os respectivos 
pagamentos dentro dos prazos estabelecidos e segundo a programação financeira; 

d) emitir cheques, ordens de pagamento e de transferência de recursos; e 

e) atender as requisições de recursos financeiros. 

SUBSEÇÃO VIII 

Do Serviço de Administração 

Art. 37 - O Serviço de Administração tem por atribuição prestar serviços às Unidades 
do Centro nas áreas de material, patrimônio, manutenção, transportes, zeladoria, 
telefonia, limpeza, comunicações administrativas, pessoal e desenho. 

Art. 38 - A Seção de Atividades Auxiliares tem por incumbência: 

I - por meio do Setor de Administração de Subfrota, exercer as atribuições previstas 
nos arts. 8o e 9o do Decreto no 9.543, de 1o de março de 1977. 

II - por meio do Setor de Zeladoria: 

a) atender e prestar informações ao público em geral; e 

b) criar, registrar e encaminhar pessoas e veículos na área do Centro. 

III - por meio do Setor de Telefonia, operar sistema de telefonia; e 

IV - por meio do Setor de Limpeza, proceder a limpeza e a conservação das áreas 
internas e externas do Centro. 

Art. 39 - A Seção de Material e Patrimônio tem por incumbência: 

I - por meio do Setor de Almoxarifado, receber, armazenar e controlar os materiais 
adquiridos pelo Centro; e 

II - por meio do Setor de Administração Patrimonial, cadastrar, identificar, organizar e 
manter atualizados os fichários dos bens do Centro, bem como sua movimentação. 

Art. 40 - A Seção de Administração de Pessoal, tem por incumbência exercer as 
atividades previstas no Decreto no 13.242, de 12 de fevereiro de 1979, na seguinte 
conformidade: 

I - por meio do Setor de Expediente de Pessoal, as do Art. 15, exceto o seu inciso I;
II - por meio do Setor de Cadastro de Freqüência, as dos arts. 12, 13 e 14. 

Art. 41 - A Seção de Manutenção, por meio dos Setores de Equipamentos e 
Instalações e de Manutenção Predial, tem por incumbência: 

I - conservar e reparar bens imóveis e instalações; 

II - fiscalizar as instalações elétricas, hidráulicas, de gás e geração de vapor; 

III - fiscalizar e executar obras de alvenaria e pintura. 
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Art. 42 - A Seção de Comunicações Administrativas tem por incumbência: 

I - promover o registro e o acompanhamento dos documentos em tramitação, de 
acordo com os procedimentos definidos em relação à matéria; 

II - promover o recolhimento dos documentos gerados pelas atividades técnicas, 
garantindo a preservação das informações neles contidas; 

III - arquivar os documentos produzidos e/ou recebidos; 

IV - promover a recuperação das informações contidas no acervo documental sob 
sua guarda; 

V - informar sobre a localização de papéis e processos; e 

VI - expedir certidões relativas a papéis e processos arquivados. 

Art. 43 - O Setor de Desenho tem por encargo elaborar desenhos em folhetos, 
cartazes e apostilas para ilustrações de trabalhos do Centro de Referência e 
Treinamento - Aids. 

SUBSEÇÃO IX 

Da Seção de Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do 
Trabalho 

Art. 44 - A Seção do Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina 
do Trabalho tem por incumbência: 

I - aplicar os conhecimentos de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho de 
modo a reduzir e até eliminar, quando possível, os riscos ali existentes à saúde dos 
funcionários e servidores; 

II - propor a utilização de equipamentos de proteção, pelos funcionários e servidores 
do Centro, quando necessário; 

III - promover a realização de atividades de conscientização, educação e orientação 
dos funcionários e servidores do Centro, para a prevenção de doenças ocupacionais 
e acidentes do trabalho, tanto por campanhas, quanto de programas de duração 
permanente; 

IV - registrar e analisar todos os casos de doença ocupacional, bem como os 
acidentes de trabalho, ocorridos no Centro; e 

V - registrar mensalmente os dados atualizados de doenças ocupacionais, acidentes 
do trabalho a agentes de insalubridade. 

Art. 45 - O Setor de Assistência Médica ao Servidor tem por encargo: 

I - prestar assistência médica e de enfermagem aos funcionários e servidores do 
Centro;
II - realizar exames médicos periódicos no funcionários e servidores do Centro, 
observando os prazos previstos na legislação pertinente; 

III - efetuar acompanhamento e controle de doenças profissionais; e 

IV - efetuar acompanhamento médico de acidentes do trabalho. 

SEÇÃO V 
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Das Competências 

Art. 46 - Ao Diretor do Centro, além das competências que lhe forem conferidas por 
lei ou regulamento, cabe: 

I - dirigir, orientar, acompanhar e avaliar as atividades das unidades que lhe são 
subordinadas; 

II - fazer executar as diretrizes assistenciais definidas pela Administração Superior da 
Secretaria da Saúde; 

III - gerir, técnica e administrativamente, o Centro; 

IV - expedir normas internas de organização do Centro; 

V - fixar a composição e a competência das Comissões a que alude as alíneas "d" e 
"g" do inciso I do Art. 3o deste decreto; 

VI - assinar certidões, declarações ou atestados oficiais. 

Art. 47 - Aos Diretores de Serviço compete: 

I - orientar, acompanhar e avaliar as atividades das unidades que lhes são 
subordinadas; 

II - gerir, administrativamente, as unidades que lhes são subordinadas; e 

III - exercer as competências específicas definidas por legislação. 

Art. 48 - Aos Diretores dos Serviços de Assistência Médica e de Enfermagem do 
Centro compete, ainda, nas respectivas áreas de atuação, referendar as escalas de 
serviços. 

Art. 49 - Ao Diretor do Serviço de Administração compete, ainda: 

I - exercer as atribuições previstas no art. 20 do Decreto no 9.543, de 1o de março de 
1977; e 

II - designar o responsável pela guarda e encaminhamento dos cadáveres. 

Art. 50 - Aos Supervisores de Equipe Técnica e aos Chefes de Seção, em suas 
respectivas áreas de atuação, cabe: 

I - orientar e acompanhar as atividades dos servidores subordinados e 

II - em relação ao Sistema de Administração de Pessoal do Estado, exercer o 
previsto no art. 31, do Decreto no 13.242, de 12 de fevereiro de 1979. 

Art. 51 - Aos Supervisores de Equipe Técnica, das Equipes Médicas, do Serviço de 
Assistência Médica, cabe orientar e supervisionar, tecnicamente, o trabalho de suas 
equipes, nas diversas unidades do Centro. 

Art. 52 - Aos Supervisores de Equipe Técnica, das Equipes de Enfermagem, do 
Serviço de Enfermagem, cabe orientar e supervisionar o trabalho de suas equipes, 
dentro das respectivas áreas de atuação. 

Art. 53 - São competências comuns do Diretor do Centro e dos demais responsáveis 
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por unidades até o nível de Diretor de Serviço: 

I - promover o entrosamento das unidades subordinadas, garantindo o 
desenvolvimento integrado dos trabalhos; 

II - determinar o arquivamento de papéis em que inexistam providências a tomar ou 
que tratarem de pedidos que careçam de fundamento legal; 

III - em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, exercer as previstas nos 
Arts. 30 e 34 do Decreto no 13.242, de 12 de fevereiro de 1979 e 

IV - em relação à administração de material e patrimônio, autorizar a transferência de 
bens móveis entre as unidades subordinadas. 

Art. 54 - São competência comuns do Diretor do Centro e dos demais responsáveis 
por unidades até o nível de Chefe de Seção: 

I - elaborar ou participar da elaboração do programa de trabalho; 

II - decidir sobre recursos interpostos contra despacho de autoridades imediatamente 
subordinadas, desde que não esteja esgotada a instância administrativa; 

III - em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, exercer as previstas no art. 
35, do Decreto no 13.242, de 12 de fevereiro de 1979; 

IV - requisitar material permanente e de consumo; e 

V - zelar pelo uso adequado e pela conservação dos equipamentos e materiais. 

Art. 55 - Os Encarregados de Setor, em suas respectivas áreas de atuação, têm as 
competências previstas nos incisos II e X, do art. 35, do Decreto no 13.242, de 12 de 
fevereiro de 1979. 

Art. 56 - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

Palácio dos Bandeirantes, 31 de janeiro de 1991. 

ORESTES QUÉRCIA 

José Aristodemo Pinotti. 

Secretário de Saúde 

Cláudio Ferraz de Alvarenga. 

Secretário do Governo 

(Pub. DO em 31/01/91) 

PORTARIA DO DIRETOR TÉCNICO DE DIVISÃO DE SAÚDE, 

DE 15 DE MARÇO DE 1993 

Constituindo a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e dos Serviço de 
Controle de Infecção Hospitalar do Centro de Referência e Treinamento - Aids. 

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) - Presidente - Dr. Nilton José 
Fernandes Cavalcante.
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Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) Dra Dagmar Deborah Barbieri 
(Médica Sanitarista), Ana Lúcia de Carvalho Monteiro (Enfermeira Epidemiologista), 
Júlio César Barroso Pacca (Agente Administrativo), Renato Barboza (Agente 
Administrativo). 

Membros Adjuntos _ Dra. Suzana Toledo da Silva Leme (Serviço Assist. Médica), Dr. 
Michal Gejer (Diretor Serv. Técnico de Apoio), Dr. Ruy Barbosa (Administração), 
Maria Cecília de Almeida Palhares (Biologista), Maria Aparecida Leite 
(Farmacêutica), Maria Margarida Graciano Gonçalves (Diretor Ser. Enfermagem). 

RESOLUÇÃO SS-185, DE 09 DE JUNHO DE 1993 

Transfere do Centro de Apoio ao Desenvolvimento de Assistência Integral à 
Saúde - CADAIS, para o Centro de Referência e Treinamento - CRT-Aids, o 
Subgrupo de Atenção à Saúde nas Doenças Sexualmente Transmissíveis - 
DST. 

O Secretário de Saúde, 

Considerando o disposto no art. 198 da Constituição Federal, que define serem as 
ações e serviços públicos de saúde, integrantes de uma rede regionalizada e 
hierarquizada, constituindo um sistema único; 

Considerando a necessidade de organizar a oferta de serviços, racionalizando-a e 
otimizando o atendimento; 

Considerando a existência do Centro de Referência e Treinamento Aids e no âmbito 
Cadais do Subgrupo de Atenção à Doenças Sexualmente Transmissíveis a ante a 
imperiosidade da integração programática, respeitando-se a especificidade de cada 
uma dessas áreas supramencionadas, resolve: 

Art. 1o - Fica transferido o Subgrupo de Atenção às Doenças Sexualmente 
Transmissíveis para o Centro de Referência e Treinamento - CRT/Aids, mantendo-se 
as suas competências institucionais. 

Art. 2o - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

(Republicada por ter saído incompleta). 

Vicente Amato Neto 

Secretário 

(Pub. DOE em 15/06/93) 

RESOLUÇÃO SS-237, DE 04 DE AGOSTO DE 1995 

Institui, junto ao Centro de Referência e Treinamento - CRT-Aids, o Programa 
de DST/Aids. 

O Secretário da Saúde, 

Considerando a importância das ações de prevenção e controle das Doenças 
Sexualmente Transmissíveis - DST e da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, no 
Estado de São Paulo; 

Considerando a necessidade de maior coordenação das diversas instâncias 
institucionais envolvidas nas ações de prevenção e controle de DST/aids; 
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Considerando a execução do Projeto de Prevenção e Controle da Aids e DST em 
convênio com o Ministério da Saúde; 

Considerando a necessidade de implementar o Programa de DST/Aids de forma 
consentânea com o que preconizam os pressupostos do Sistema Único de Saúde, 
expressos na Lei Orgânica de Saúde, Lei Federal no 8.080, de 19/9/90, resolve: 

Art. 1o - Fica instituído junto ao Centro de Referência e Treinamento - CRT-Aids, o 
Programa de Doenças Sexualmente Transmissíveis e da Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida - DST/Aids. 

Parágrafo único. Cabe ao DRT-Aids a coordenação do Programa de DST/Aids. 

Art. 2o - O Programa terá a responsabilidade de coordenar e gerenciar as ações de 
prevenção e controle das DST e aids no Estado de São Paulo e contará com as 
seguintes áreas: 

I - Coordenação Geral; 

II - Prevenção; 

III - Vigilância Epidemiológica; 

IV - Assistência aos portadores de DST/HIV/aids; 

V - Apoio Laboratorial; 

VI - Logística de Medicamentos e Preservativos; 

VII - Administração e Planejamento. 

Art. 3o - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário, em especial as Resoluções SS-79 de 14 de 
janeiro de 1994, SS-390 de 29-06-94, SS-391 de 29-06-94, SS-408 de 14-7-94, SS 
s/no de 29-6-94, SS-s/no de 14-6-94 e SS- s/no de 26-7-94. 

RESOLUÇÃO SS-238, DE 04 DE AGOSTO DE 1995 3 

Institui, junto ao Centro de Referência e Treinamento da Aids-CRT-Aids, a 
Gerência do Projeto de Prevenção e Controle das DST/Aids. 

O Secretário da Saúde, 

Considerando a importância do Projeto de Prevenção e Controladas Doenças 
Sexualmente Transmissíveis e da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - 
DST/Aids, de iniciativa do Ministério da Saúde, com financiamento parcial do Banco 
Mundial, para a prevenção e o controle das DST/Aids no Estado de São Paulo; 

Considerando as disposições do Convênio 345/93, firmado entre a Secretaria de 
Estado da Saúde de São Paulo e o Ministério da Saúde, cujo objetivo e o 
desenvolvimento do projeto supracitado; 

Considerando a necessidade de estruturação da Equipe de Gerência do referido 
Projeto na Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, resolve: 

Art. 1o - Fica instituída, junto ao Centro de Referência e Treinamento da Aids-CRT-
Aids, a Equipe de Gerência do Projeto de Prevenção e Controle das Doenças 
Sexualmente transmissíveis e da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - 
DST/Aids. 
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Art. 2o - A equipe de Gerência, de que trata o art. 1o desta resolução, terá a 
responsabilidade de coordenar e gerenciar o desenvolvimento do projeto referido, no 
âmbito da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.

Art. 3o - O Projeto de Prevenção e Controle das DST/Aids contará com as seguintes 
áreas: 

I - Gerência Técnica; 

II - Gerência Administrativa; 

III - Gerência de Vigilância Epidemiológica; 

IV - Gerência de Serviços; 

3 O CRT/AIDS foi criado pelo Decreto nº 32.895 de 31/01/91. 

V - Gerência de Apoio Laboratorial; 

VI - Gerência de Prevenção. 

Art. 4o - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

(Pub. DOE em 5/8/95) 
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CAPÍTULO I
AMAZONAS
MANAUS (AM)

CAPÍTULO II 
BAHIA
1. ORGANIZAÇÃO 

2. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

3. EDUCAÇÃO 
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5. PENITENCIÁRIA 

CAPÍTULO III
CEARÁ
1. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

CAPÍTULO IV
DISTRITO FEDERAL
1. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

2. EDUCAÇÃO 

3. TRABALHO 

CAPÍTULO V 
ESPIRITO SANTO
1. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

2. EDUCAÇÃO 

3. INFORMAÇÃO 

4. TRABALHO 

CAPÍTULO VI
GOIÁS
1. ORGANIZAÇÃO 

CAPÍTULO XVII 

3. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

Guarulhos 

PORTARIA No 06/97-SS , DE 10 de abril de 1997. 

O SECRETÁRIO DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, 
DOUTOR ANTONIO PEREIRA DE LÁZARO, no uso de suas atribuições legais e 
tendo em vista o aumento da incidência das Doenças Sexualmente Transmissíveis 
no Município de Guarulhos, bem como a repercussão deste agravo na Saúde 
Pública, resolve: 

1. Tornar de Notificação Compulsória dentro das Unidades Municipais de Saúde, via 
Livro de Registro de Notificação de Doenças, as seguintes Doenças Sexualmente 
Transmissíveis: 

Aids, Cancro Mole, Condiloma Acuminado, Donovanose, Gonorréia, Gardenerelose, 
Tricomoníase, Candidíase, Outras Vaginites, Herpes Genital Recorrente, Herpes 
Genital Primo infecção, Linfogranuloma Venéreo, Oftalmia Gonocócica, Sífilis 
Adquirida (Primária, Secundária, Terciária e Latente), Sífilis Congênita, Uretrites Não 
Gonocócicas Masculinas, Úlceras Genitais de Origem Desconhecida. 

2. A presente Portaria não exclui a Notificação Via Ficha de Notificação específica 
(Aids, Sífilis Congênita e outras). 

Guarulhos, 10 de abril de 1997. 

Dr. ANTONIO PEREIRA DE LÁZARO 

Secretário da Saúde 

Registrada na Secretaria da Saúde da Prefeitura Municipal de Guarulhos e afixada 
no lugar público de costume aos dez dias do mês de abril de mil novecentos e 
noventa e sete 

LUCIANA APARECIDA SILVA 

Assistente de Secretaria 
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CAPÍTULO VI
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1. ORGANIZAÇÃO 

CAPÍTULO XVIII 

4. VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

PRESERVATIVOS 

Guarulhos 

LEI No 3.646, DE 13 DE AGOSTO DE 1990 

Institui a obrigatoriedade de todos os hotéis e motéis em seus quartos cartazes 
informativos sobre a prevenção contra a Aids, bem como entregarem 
preservativos na entrada dos respectivos estabelecimentos e dá outras 
providências. 

A Câmara Municipal de Guarulhos decreta e eu promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1o - Fica instituída a obrigatoriedade de todos os hotéis e motéis instalados no 
Município de Guarulhos afixarem em seus quartos cartazes informativos sobre a 
prevenção contra a AIDS - Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. 

Art. 2o - Os hotéis e motéis também deverão distribuir preservativos logo na entrada 
dos respectivos estabelecimentos. 

Art. 3o - A fiscalização da aplicação da presente Lei será efetuada pela Secretaria de 
Higiene e Saúde, pelo Setor competente. 

Art. 4o - Aos infratores aplicar-se-ão sanções estabelecidas na seguinte seqüência: 

a) advertência; 

b) multa estabelecida pela Secretaria de Higiene e Saúde; 

c) suspensão da atividade por 05 (cinco) dias; 

d) cancelamento da licença e encerramento da atividade do estabelecimento. 

Parágrafo único. Quando aplicada a pena de multa, o infrator deverá recolhê-la aos 
cofres municipais no prazo de 10 (dez) dias, findo o qual serão acrescidos juros de 
Lei, e atualização do valor em BTN (Bônus do Tesouro Nacional) vigente no mês do 
recolhimento. 

Art. 5o - As despesas decorrentes da execução da presente Lei, correrão por conta 
de verbas próprias, consignadas em Orçamento, suplementadas se necessário. 

Art. 6o - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
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Registrada no Departamento de Expediente do Gabinete do Prefeito da Prefeitura 
Municipal de Guarulhos e afixada no lugar público de costume aos treze dias do mês 
de agosto de mil novecentos e noventa. 

Bel. VALTER MANDOTTI 

Diretor 

(Pub. Folha Metropolitana em 14/8/90) 

Santos 

LEI No 860, DE 24 DE ABRIL DE 1992 

Determina a obrigatoriedade de que todos os Motéis e Hotéis de Santos 
distribuam material informativo a respeito da prevenção da aids e 
preservativos e dá outras providências. 

TELMA DE SOUZA, Prefeita Municipal de Santos, faço saber que a Câmara 
Municipal de Santos aprovou em sessão realizada em 26 de março de 1992 e eu 
sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1o - Fica estabelecida a obrigatoriedade de que todos os hotéis e motéis de 
Santos distribuam, aos seus usuários, material informativo a respeito da prevenção 
da aids. 

Art. 2o - Todos os estabelecimentos citados no artigo anterior deverão fornecer dois 
preservativos para cada hóspede. 

Art. 3o - Esta lei entra em vigor na data da publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Registre-se e publique-se. 

PalÁcio "José Bonifácio", em 24 de abril de 1992. 

TELMA DE SOUZA 

Prefeita Municipal 

Registrada no livro competente. 

Departamento Administrativo da Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 24 de abril de 
1992. 

ÂNGELA SENTO SÉ MARQUES 

Chefe do Departamento 

(Pub. D.O.M. em 30/04/92) 

São Paulo (SP) 

LEI No 10.873, DE 20 DE JULHO DE 1990 

Dispõe sobre o fornecimento gratuito, pelos motéis e estabelecimentos 
similares, de preservativos masculinos aos freqüentadores, e dá outras 
providências. 
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LUIZA ERUNDINA DE SOUSA, Prefeita do Município de São Paulo, usando de sua 
atribuições que lhe são conferidas por lei. Faz saber que a Câmara Municipal, em 
sessão de 28 de junho de 1990, decretou e eu promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1o - Os motéis e estabelecimentos similares deverão fornecer gratuitamente aos 
freqüentadores preservativos masculinos. 

Parágrafo único. Os preservativos masculinos a serem distribuídos deverão 
obedecer às especificações técnicas fixadas pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT). 

Art. 2o - Os estabelecimentos constantes no artigo anterior deverão distribuir material 
informativo e educativo, elaborados pelos órgãos públicos contendo informações 
sobre o modo de prevenção das doenças sexualmente transmissíveis. 

Art. 3o - Os infratores ficam sujeitos à aplicação de multas e demais penalidades 
previstas na Lei. 

Parágrafo único. A Prefeitura Municipal de São Paulo, por meio de seu órgão 
competente, poderá, no caso de reincidente, fechar definitivamente os 
estabelecimentos infratores. 

Art. 4o - O Executivo Municipal regulamentará a presente Lei em 30 dias, a contar de 
sua publicação. 

Art. 5o - Esta Lei entrará me vigor na data de sua publicação. 

Art. 6o - Revogam-se as disposições em contrário. 

(Pub. DOM em 21/07/90) 

São Paulo (SP) 

DECRETO No 29.514, DE 5 DE FEVEREIRO DE 1991 

Regulamenta a Lei no 10.873, de 20 de julho de 1990, a dá outras providências. 

LUIZA ERUNDINA DE SOUSA, Prefeita do Município de São Paulo, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por lei, decreta: 

Art. 1o - Os motéis e estabelecimentos similares fornecerão aos seus freqüentadores 
ou hóspedes, gratuitamente, preservativos masculinos. 

§ 1o - O preservativo de que cuida o caput deste artigo deverá obedecer às 
especificações técnicas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas. 

§ 2o - O preservativo fará parte dos utensílios de higiene pessoal, devendo ser 
renovado, em número de 2 (dois), a cada mudança de hóspede ou a cada 4 (quatro) 
horas. 

Art. 2o - Os estabelecimentos de que trata o artigo anterior deverão fixar cartazes em 
local de fácil visualização e distribuir folhetos, contendo informações detalhadas 
sobre doenças sexualmente transmissíveis e aids, forma de acompanhamento e 
necessidade de procura de auxílio médico. 

§ 1o - Os folhetos, de natureza informativa e educativa, deverão estar dispostos em 
local de fácil acesso, preferentemente junto aos preservativos masculinos. 
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3.PROTEÇÃO CONTRA 
ATOS 
DISCRIMINATÓRIOS 

CAPÍTULO XVI
RIO GRANDE DO SUL
1. ORGANIZAÇÃO 

2. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

3. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

4. EDUCAÇÃO 

5. TRABALHO 

6. PROTEÇÃO CONTRA 
ATOS 
DISCRIMINATÓRIOS 

CAPÍTULO XVII
SANTA CATARINA
1. ORGANIZAÇÃO 

2. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

3. VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 

4. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

5. EDUCAÇÃO 

6. PREVIDÊNCIA 

CAPITULO XVIII
SÃO PAULO
1. ORGANIZAÇÃO 

2. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

3. VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 

4. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA E 
TRATAMENTO 

§ 2o - Os estabelecimentos de que trata o artigo 2o poderão produzir folhetos e 
cartazes contendo as informações previstas no caput deste artigo, desde que o 
submetam à avaliação prévia da Secretaria Municipal de Saúde, para aposição do 
"APROVO". 

§ 3o - A fiscalização do cumprimento das disposições da Lei n o 10.873, de 20 de 
julho de 1990, compete à Secretaria Municipal de Saúde, que a desenvolverá de 
forma regionalizada, por intermédio das Administrações Regionais da Saúde. 

§ 4o - Os infratores deste decreto ficam sujeitos às penalidades previstas no Código 
Sanitário Estadual e na legislação complementar. 

§ 5o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

(Pub. DOM em 06/02/91) 

São Paulo (SP) 

LEI N o 11.601, DE 12 DE JULHO DE 1994 

Dispõe sobre a comercialização de preservativos masculinos de látex de 
borracha nas bancas de jornais e floriculturas do Município de São Paulo. 

PAULO MALUF, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe 
são conferidas por lei a saber que, nos termos do disposto no inciso I do artigo 84 da 
Resolução no 02/91, a Câmara Municipal de São Paulo decretou e eu promulgo a 
seguinte Lei: 

Art. 1o - Ficam as bancas de jornais e floriculturas do Município de São Paulo 
autorizadas a comercializar os preservativos masculinos de látex de borracha. 

Art. 2o - Os preservativos deverão ser colocados em local visível, porém, não 
expostos a luz ou as condições climáticas que venham a afetar a integridade física 
dos mesmos. 

Art. 3o - O Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 60 (sessenta) dias, 
contados à partir da data de sua publicação. 

Art. 4o - As despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 12 de julho de 1994, 441o da 
fundação de São Paulo. 

PAULO MALUF 

Prefeito 

JOSÉ ALTINO MACHADO 

Secretário dos Negócios Jurídicos 

CELSO ROBERTO PITTA DO NASCIMENTO 

Secretário das Finanças 
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5. EDUCAÇÃO 

6. TRABALHO 

7. PROTEÇÃO CONTRA 
PRÁTICAS 
DISCRIMINATÓRIAS 

8. NORMAS ÉTICAS DO 
CONSELHO REGIONAL 
DE MEDICINA DE SÃO 
PAULO - CREMESP 

  

SILVANO MARIO ATÍLIO RAIA 

Secretário Municipal da Saúde 

FRANCISCO NIETO MARTIN 

Secretário das Administrações Regionais 

Publicada na Secretaria do Governo Municipal, em 12 de julho de 1994 

EDEVALDO ALVES DA SILVA 

Secretário do Governo Municipal 

São Paulo (SP) 

DECRETO No 35.110, DE 11 DE MAIO DE 1995 

Regulamenta a Lei no 11.601, de 12 de julho de 1994 e dá outras providências. 

PAULO MALUF, Prefeito do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe 
são conferidas por lei, decreta: 

Art. 1o - As bancas de jornais e floriculturas do Município de São Paulo ficam 
autorizadas a comercializar preservativos masculinos de látex de borracha. 

Art. 2o - Os preservativos masculinos postos à venda deverão: 

I - Atender as normas ditadas pela Vigilância Sanitária Nacional, ou por outro órgão 
que o substitua, quanto à qualidade, especificações técnicas, embalagem, tempo de 
validade, e controle físico e microbiológico; 

II - Possuir Certificado de Conformidade oferecido pelo Instituto Nacional de 
Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (INMETRO); 

III - Ostentar em suas embalagens o símbolo de certificação, reconhecido pelo 
Sistema Brasileiro de Certificação (SBC), a ser exibido ao consumidor. 

Art. 3o - Na exposição para venda ao consumidor e na armazenagem, os 
preservativos masculinos não poderão: 

I - Ficar submetidos ao calor, luz solar direta e umidade, ou sujeitos a danos 
mecânicos; 

II - Entrar em contato com produtos com base oleosa, fenol e seus derivados, 
petróleo e seus derivados e outros produtos orgânicos afins; 

III - Ultrapassar o prazo de validade. 

Parágrafo único. Os preservativos masculinos que apresentarem sinais de 
deterioração, tais como pegajosidade ou friabilidade, deverão ser destruídos. 

Art. 4o - A fiscalização do disposto neste Decreto caberá à Secretaria Municipal da 
Saúde - SMS, pela Vigilância Sanitária das Administrações Regionais de Saúde. 

Art. 5o - O não atendimento às disposições deste Decreto acarretará a aplicação das 
penalidades previstas na legislação vigente. 
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Art. 6o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 11 de maio de 1995, 442 da 
fundação de São Paulo. 

PAULO MALUF 

Prefeito 

JOSÉ ALTINO MACHADO 

Secretário dos Negócios Jurídicos 

CELSO ROBERTO PITTA DO NASCIMENTO 

Secretário das Finanças 

GETÚLIO HAMASHIRO 

Secretário Municipal da Saúde 

FRANCISCO NIETO MARTIN 

Secretário das Administrações Regionais 

Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 11 de maio de 1995. 

SANGUE 

LEI No 5.190, DE 20 DE JUNHO DE 1986 

Dispõe sobre a realização de testes para detecção de anticorpos do vírus da 
Síndrome da Deficiência Imunológica Adquirida (AIDS). 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, faço saber que a Assembléia 
Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1o - É obrigatória nos hospitais, bancos de sangue, maternidades e centros 
hemoterápicos da rede pública estadual a realização de testes para detecção de 
anticorpos do vírus da Síndrome da Deficiência Imunológica Adquirida (AIDS), no 
material recolhido para transfusões de sangue e/ou derivados. 

§ 1o - O disposto neste artigo aplica-se, também, aos hospitais, bancos de sangue, 
maternidades e centros hemoterápicos particulares subvencionados pelo estado. 

§ 2o - O disposto neste artigo aplica-se, também, aos hospitais, bancos de sangue, 
maternidades e centros hemoterápicos da rede privada. 

Art. 2o - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Palácio dos Bandeirantes, 20 de junho de 1986. 

FRANCO MONTORO 

João Yunes 

Secretário da Saúde 
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Antônio Carlos Mesquita
Secretário da Administração
Luiz Carlos Bresser Pereira
Secretário do Governo 

Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 20 de junho de 1986. 

(Pub. DOE em 21/06/86) 

Resolução SS-11, DE 19 DE JANEIRO DE 1988 

Dispõe sobre a realização de testes para detecção de anticorpos do vírus da 
aids. 

O Secretário da Saúde, considerando: 

O disposto da Lei no 5.190, de 20-6-86, que torna obrigatória a realização de testes 
para detecção de anticorpos do vírus da aids, nos órgãos executivos de atividades 
hemoterápicas; 

A inexistência de respaldo científico para realização de testes de detecção de 
anticorpos anti-HTL-VIII pela técnica Elisa utilizando-se agregados de múltiplas 
(pool) de sangue; 

A urgente necessidade de garantir qualidade ao sangue coletado e aos 
Hemoderivados no Estado de São Paulo; 

Proposição do Grupo Especial de Desenvolvimento do Programa - GEPRO de 
Hematologia e Hemoterapia, resolve: 

Art. 1o - É obrigatória a realização de no mínimo um teste sorológico por técnica de 
enzima-imuno-ensaio (Elisa) ou outros que apresentem comprovada sensibilidade e 
especificidade igual ao superior, para as pesquisas de anticorpos anti-HTL-VIII em 
sangue coletado em órgãos executivos de atividades hemoterápicas destinado a 
utilização clínica ou para produção de hemoderivados. 

Art. 2o - Todos os testes sorológicos de triagem deverão ser realizados em amostras 
individualizadas. 

Art. 3o - O não cumprimento desta Resolução acarretará punição aos infratores de 
acordo com o inciso IV, do artigo 570, do Decreto no 12.342/78. 

Art. 4o - Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação. 

(Pub. DOE em 19/1/88) 

MEDIDAS HIGIÊNICAS 

RESOLUÇÃO SS-392, DE 29 DE JUNHO DE 1994 

Aprova Norma Técnica sobre a organização do Centro de Material e Noções de 
Esterilização. 

O Secretário da Saúde, 

Considerando as disposições previstas nas Constituições Federal e do Estado de 
São Paulo, na Lei no 8.080 de 19-9-90, no que se refere às competências dos 
poderes e do Sistema Único de Saúde - SUS; 
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Considerando a Portaria do Ministério da Saúde no 930 de 27-8-92 que dispõe sobre 
normas para o controle das infecções hospitalares; 

Considerando a importância de se estabelecer um padrão mínimo da estrutura 
organizacional, com relação aos recursos envolvidos na área de esterilização de 
material; 

Considerando que a matéria foi analisada na reunião da Comissão de Normas 
Técnicas - CNT do dia 18-5-94, resolve: 

Art. 1o - Fica aprovada a Norma Técnica sobre a organização do Centro de Material 
e Noções de Esterilização, na forma de anexo que faz parte integrante desta 
Resolução. 

Art. 2o - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

ANEXO 

Norma Técnica sobre Organização do Centro de Material e Noções de Esterilização 

1. Objetivo 

A presente Norma Técnica (NT) tem por objetivo: 

1.1 Padronizar procedimentos técnicos para esterilização de material médico-
cirúrgico e odontológico; 

1.2 Estabelecer um padrão mínimo de estrutura organizacional com relação a 
recursos físicos, materiais e humanos. Foram obedecidas normas próprias e 
específicas constantes da legislação federal; 

1.3 Subsidiar os dirigentes dos Serviços de Saúde e os profissionais que atuam no 
Centro de Material - CM desenvolvendo atividades de preparo, desinfecção, 
esterilização e armazenamento do material médico-cirúrgico e odontológico; 

1.4 Promover de alterações na área física, na aquisição de equipamentos, no 
treinamento dos recursos humanos e nos procedimentos técnicos afim de garantir 
um produto final seguro para a utilização dos usuários das Unidades de Saúde.

2. Definições
Para efeitos desta Norma Técnica considera-se:
2.1 Área contaminada: local destinado a receber os artigos contaminados ou sujos e 
executar os procedimentos de descontaminação prévia (desinfecção prévia), 
lavagem e secagem do material. 

2.2 Área limpa: local onde são executados os procedimentos de desinfecção, 
preparo, acondicionamento, esterilização, armazenamento e distribuição do material. 

2.3 Artigos críticos: são todos os itens médico-cirúrgicos e odontológicos, bem como 
seus acessórios, utilizados em intervenções invasivas, que vão penetrar nos tecidos 
subepiteliais, no sistema vascular e em outros órgãos, isentos de flora microbiana 
própria. 

2.4 Artigos semicríticos: são todos os itens médico-cirúrgicos e odontológicos, bem 
como seus acessórios que entram em contato com a mucosa íntegra. 

2.5 Artigos não críticos: são todos os itens médico-cirúrgicos e odontológicos que 
entram em contato com a pele íntegra e os que não entram em contato com o 
paciente. 
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2.6 Autoclave a vapor saturado sob pressão: vasos de pressão equipados com 
acessórios, que possuem duas câmaras concêntricas, cilíndricas ou retangular, 
separadas por um espaço (camisa), no qual é introduzido vapor. São utilizadas para 
esterilização de materiais. 

2.7 Autoclave a óxido de etileno: equipamento destinado à esterilização de materiais 
médico-cirúrgicos e odontológicos sensíveis ao calor, utilizando o gás de óxido de 
etileno. 

2.8 Carcinogenicidade: é a propriedade que tem a substância de provocar alterações 
responsáveis pela indução do câncer. 

2.9 Centro de Material: local destinado a recepção, descontaminação prévia, 
limpeza, desinfecção, preparo, esterilização, armazenamento e distribuição de 
materiais. 

2.10 Classificação de artigos médico-cirúrgicos e odontológicos: agrupamento do 
material quanto ao risco potencial de transmissão de infecção para o usuário. 

2.11 Descontaminação prévia: é o procedimento utilizado em artigos contaminados 
por matéria orgânica (sangue, pus, secreções corpóreas) para a destruição de 
microorganismos patogênicos na forma vegetativa (não esporulada) antes de iniciar 
o processo de limpeza. Tem por objetivo proteger as pessoas que irão proceder à 
limpeza desses artigos. 

2.12 Desinfecção: é o processo de destruição dos microorganismos ou não, na forma 
vegetativa (não esporulada), de artigos semicríticos. 

2.13 Desinfetantes: produtos químicos que têm na sua composição substâncias 
microbicidas, apresentando efeito letal para microorganismos não esporulados. 

2.14 Equipamentos de proteção individual: todo o dispositivo de uso individual 
destinado a proteger a integridade do trabalhador tais como luvas, máscaras, avental 
plástico e óculos de proteção. 

2.15 Esterilização: é o procedimento utilizado para a destruição de todas as formas 
de vida microbiana, isto é, bactérias, fungos, vírus e esporos dos artigos médico-
cirúrgicos e odontológicos. 

2.16 Esterilizantes: produtos químicos que têm na sua composição substâncias 
microbicidas, apresentando efeito letal para os microorganismos esporulados. 

2.17 Estufa ou forno de Pasteur: câmara ou caixas elétricas equipadas com 
acessórios utilizadas na esterilização de materiais, através de temperatura elevada e 
atmosfera seca. 

Se o material não puder ser molhado, remover o resíduo com uma compressa 
esterilizada umedecida em água destilada ou soro fisiológico estéreis. 

4. Material Técnico - Educativo 

A equipe de saúde terá como material de apoio o Manual de Organização do Centro 
de Material e Noções de Esterilização, que fornecerá o conteúdo técnico para 
desenvolvimento das atividades em Centro de Material e respectivos treinamentos. 

5. Normas para Aquisição e Uso dos Produtos Químicos 

Para aquisição e uso dos produtos químicos, devem ser observados: 

a) Adquirir somente produtos registrados no Ministério da Saúde, verificando-se em 
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seu rótulo o número do registro emitido pela Secretária Nacional de Vigilância - 
DIPROD (Divisão de Produtos). 

b) A água sanitária de uso doméstico não deve ser utilizada na desinfecção de 
artigos médico-cirúrgicos e odontológicos, pois sua concentração não atende as 
diversas exigências de formulação para desinfetantes hospitalares determinadas 
pela Diprod. 

c) Produtos químicos, tais como sabões e desinfetantes, não devem ser misturados 
aleatoriamente entre si pois, dependendo do tipo de carga elétrica existente na parte 
ativa de suas moléculas, podem ser incompatíveis, o que comprometerá a ação 
antimicrobiana do produto. 

d) O armazenamento do produto químico, deve ser em local arejado, fresco, ao 
abrigo da luz solar e em embalagens apropriadas. 

e) Produtos como hipoclorito de sódio e álcool que são adquiridos em concentrações 
diferentes da necessária aos procedimentos do CM, devem ser tituladas por 
farmacêuticos ou químico com materiais e reagentes necessárias para a titulação da 
solução mãe. Onde não houver esses profissionais a titulação deve ser feita por 
pessoa treinada. 

f) Os produtos diluídos por pessoa habilitada e de acordo com as indicações do 
fabricante, devem estar a concentração adequada. Se o produto for utilizado em 
concentração maior que a indicada poderá causar danos ao material, não produzirá 
a ação desejada. 

g) O prazo de validade da solução mãe, bem como da solução diluída, de acordo 
com as recomendações do fabricante. 

h) Que a presença de matéria orgânica no hipoclorito de sódio consome o cloro 
disponível, podendo anular totalmente a atividade antimicrobiana da solução, a qual 
deverá ser desprezada. 

6. Controle da Eficácia da Esterilização 

Deve ser realizada por indicadores químicos e biológicos. Os indicadores químicos 
apenas comprovam a exposição do artigo ao calor, sem garantir que o mesmo esteja 
esterilizado, podendo ser utilizados fitas adesivas, indicadoras e selos adesivos. Os 
indicadores biológicos são recomendados para se verificar a eficácia da 
esterilização. 

No procedimento por calor úmido deve-se utilizar fitas de papel impregnadas com 
esporos viáveis de Bacillus sthearothermoplhillus ATCC (American Type Culture 
Collection) 7.958 ou 12.980, na quantidade de 5x105 a 5x106 esporos por fita ou em 
ampola com 2ml de suspensão. 

Na esterilização por calor seco ou a óxido de etileno é recomendada a utilização de 
fitas impregnadas com esporos viáveis de Bacillus subtilis var niger (globigu), ATCC 
9372, na quantidade de 5x106 esporos por fita. 

6.1 Técnica para Utilização dos Indicadores Biológicos 

Para a utilização dos indicadores biológicos devem ser obedecidos: 

a)  Dispor os pacotes identificados contendo as fitas impregnadas ou ampolas em 
diferentes posições do equipamento. 

b) Após a esterilização, incubar as fitas impregnadas com B. shtearothermophilus em 
estufa ou banho Maria a 55 o C e as impregnadas com B. subtilis var, niger (globigu) 
de 35 o C a 37 o C. 
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Fazer a leitura diariamente durante 7 dias. As incubadas a 55 o C durante 24 a 48 
horas. A que não houver crescimento, a esterilização 

c) Esta avaliação deverá ser realizada primeiramente o primeiro ciclo de esterilização 
sendo esterilizada diariamente. 

(Pub. DOE de 29/06/94) 

MEDICAMENTOS E OUTRAS DROGAS 

RESOLUÇÃO SS-589, DE 18 DE JANEIRO DE 1994 

Disciplina o fornecimento de medicamentos especiais a portadores de HIV/aids 
não provenientes de serviços públicos de saúde. 

O Secretário da Saúde, considerando: 

A necessidade de que sejam oferecidos aos pacientes portadores de HIV/aids 
medicamentos especiais (AZT, DDI, PENTAMIDINA, GANCICLOVIR e 
RESPIGARD); 

que parte da clientela atendida não provém das unidades e serviços de saúde 
públicos; 

a demanda gerada pela necessidade de consultas prévias ao fornecimento de tais 
medicamentos; 

os princípios que norteiam o Sistema Único de Saúde - SUS em especial da 
Universidade, resolve: 

Art. 1o - Aprovar a dispensação de medicamentos especiais - DDI, AZT, 
Pentamidina, Ganciclovir e Respigard - a pacientes e portadores de HIV/aids, 
independentemente de serem vinculados ao serviço público de saúde. 

Art. 2o - Para a dispensação de tais medicamentos, os pacientes acompanhados nos 
serviços públicos continuarão retirando os mesmos junto a seus próprios locais de 
atendimento. 

Art. 3o - Para os demais pacientes, os medicamentos serão dispensados em 
unidades próprias do setor público, determinadas pelos Escritórios Regionais de 
Saúde. 

Parágrafo único. A dispensação de medicamentos para os pacientes de que trata o 
caput deste artigo será feita mediante a apresentação da receita médica e do 
formulário de solicitação de medicamento (modelo anexo), dispensando o paciente 
de sofrer as ações médico-laboratoriais de rotina. 

Art. 4o - A unidade desenvolverá sistema de controle de pacientes/quantidade 
fornecida/data e informações similares, necessárias ao gerenciamento adequado do 
sistema de distribuição de medicamentos na unidade. 

Art. 5o - As instâncias responsáveis pelo repasse desses medicamentos especiais 
aos municípios desenvolverão gestões para estimular o desenvolvimento de 
condutas similares nos serviços municipais. 

Art. 6o - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

LEITE HUMANO 
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DECRETO No 40.134, DE 7 DE JUNHO DE 1995 

Dá nova redação a dispositivos que especifica da Norma Técnica Especial, 
aprovada pelo Decreto no 12.479, de 18 de outubro de 1978. 

MÁRIO COVAS, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e à vista da Exposição de Motivos do Secretário da Saúde, decreta: 

Art. 1o - Passam a vigorar com a seguinte redação os dispositivos, adiante 
enumerados, do Título XI - Banco de Leite Humano, da Norma Técnica Especial 
relativa às condições de funcionamento dos estabelecimentos sob responsabilidade 
de médicos, dentistas, farmacêuticos, químicos e outros titulares de profissões afins, 
aprovada pelo Decreto n o 12.479. de 18 de outubro de 1978. 

TÍTULO XI 

Banco de Leite Humano 

Art. 136 - Os Bancos de Leite Humano são estabelecimentos de tipo ambulatorial 
sem fins lucrativos, que se destinam à coleta, processamento e estocagem de 
colostro, de leite de transição e de leite maduro, para posterior distribuição, 
obedecendo rigorosamente a prioridade clínica, sob prescrição médica, tendo como 
principal objetivo o incentivo ao aleitamento natural e o prolongamento do período de 
amamentação. 

§ 1o - Define-se como Posto de Coleta a unidade destinada exclusivamente à coleta 
de produtos lácticos humanos, vinculado a um banco de leite e dotado de condições 
para atender as exigências técnicas, higiênicas e sanitárias. 

§ 2o - É vedada a comercialização do leite humano, seja na aquisição, seja na 
distribuição do produto. 

Art. 137 - Os Bancos de Leite Humano e Postos de Coleta somente poderão 
funcionar após devidamente licenciados, sob a direção de médico, enfermeiro, 
nutricionista, ou engenheiro de alimentos, legalmente habilitados e com termo de 
responsabilidade assinado perante a autoridade sanitária competente. 

§ 1o - Os Bancos de Leite Humano e Postos de Coleta deverão funcionar com a 
presença obrigatória do profissional responsável, podendo manter profissional 
substituto, legalmente habilitado, com termo de responsabilidade assinado perante a 
autoridade sanitária competente, para suprir os casos de ausência ou impedimento 
do titular. 

§ 2o - A licença de que trata este artigo será renovada anualmente até 31 de março 
de cada ano. 

§ 3o - É obrigatória a afixação da licença no estabelecimento, em quadro próprio e 
em local visível ao público. 

§ 4o - A mudança de local dependerá de licença prévia do órgão sanitário 
competente e do atendimento às condições exigidas para o licenciamento. 

§ 5o - O pessoal do corpo técnico deverá estar legalmente habilitado para exercer as 
funções. 

§ 6o - A responsabilidade técnica pela doadora e seu filho será obrigatoriamente do 
profissional médico. 

CAPÍTULO I
AMAZONAS
MANAUS (AM)

CAPÍTULO II 
BAHIA
1. ORGANIZAÇÃO 

2. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

3. EDUCAÇÃO 
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4. Vigilância Sanitária

Art. 138 - O Banco de Leite Humano, além de obedecer aos dispositivos referentes à 
habilitação e estabele-cimento em geral, deverá ter: 

I - piso de material liso, resistente, impermeável com cantoneiras arredondadas e 
paredes de cor clara, com barra até 2 (dois) metros de altura no mínimo, laváveis, 
lisas, resistentes e impermeáveis de material adequado a critério da autoridade 
sanitária; 

II - forro de cor clara; 

III - compartimentos separados até o forro por paredes ou divisões ininterruptas, de 
cor clara, destinados à: 

a) sala de processamento; 

b) área total mínima de 20m2, quando ligado a hospital; 

c) área mínima de 80m2, quando não ligado a hospital; 

d) o posto de coleta, quando existente, deverá ter área mínima de 9m2, obedecendo 
ao disposto deste artigo. 

Art. 139 - O Banco de Leite Humano e Posto de Coleta deverão estar providos dos 
seguintes ambientais, mobiliários e equipamentos: 

I -Para admissão das doadoras: 

a) mobiliário e equipamento de escritório; 

b) fichário para cadastro de doadoras; 

II - Para exame médico de funcionários, doadoras e seus filhos: 

a) mobiliário adequado; 

b) equipamento para seleção clínica por peso, altura, pressão arterial e temperatura. 

III - Para coleta: 

a) cadeiras, bombas para sucção; 

b) instalação para higienização da doadora e do funcionário; 

c) recipientes que possuam vedamento perfeito (fechamento hermético) de modo a 
impedir a troca do produto com o meio ambiente; 

d) refrigerador exclusivo. 

IV - para transporte, caixas isotérmicas, protegidas por material liso, resistente, 
impermeável, de fácil higiene e limpeza, aprovado pela autoridade sanitária; 

V - Para o processamento: 

a) mesa de laboratório com tampo de material impermeável e de fácil limpeza; 

b) congelador; 

c) banho-maria, com capacidade para contingentes do leite humano, com 

4. TRABALHO 

5. PENITENCIÁRIA 

CAPÍTULO III
CEARÁ
1. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

CAPÍTULO IV
DISTRITO FEDERAL
1. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

2. EDUCAÇÃO 

3. TRABALHO 

CAPÍTULO V 
ESPIRITO SANTO
1. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

2. EDUCAÇÃO 

3. INFORMAÇÃO 

4. TRABALHO 

CAPÍTULO VI
GOIÁS
1. ORGANIZAÇÃO 

2. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

3. EDUCAÇÃO 

4. TRABALHO 

5. PROTEÇÃO CONTRA 
ATOS 
DISCRIMINATÓRIOS 

CAPÍTULO VII
MARANHÃO
1. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE

CAPÍTULO VIII 
MATO GROSSO
1. EDUCAÇÃO 
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temperatura de até 100 o C e sensibilidade mínima de 0,5 o C; 

d) vidraria; 

e) pia; 

f) bico de Bunsen. 

Parágrafo único. O posto de Coleta deverá obedecer às normas estabelecidas nos 
Artigos anteriores. 

Art. 140 - O Banco de Leite Humano deverá desenvolver as seguintes atividades: 

I - Coleta, onde as nutrizes deverão ser submetidas, anteriormente a cada coleta, á 
higienização corporal, enfatizando-se as mãos e mamas; 

II - Coleta externa, a qual deverá observar os seguintes critérios: 

a) deverá ser realizada por funcionários do Banco de Leite ou capacitados pelo 
mesmo; 

b) o produto colhido deverá ser mantido sob refrigeração a 5oC, no máximo por 24 
(vinte e quatro) horas; 

c) o leite colhido, na residência da doadora, poderá ser pré-estocado sob 
congelamento por um período máximo de 7 (segundos) dias, a partir da data da 
coleta. 

III - Transporte, o qual deverá ser feito utilizando-se o material descrito no inciso IV 
do art. 139, sendo que: 

a) o transporte do leite deverá ser realizado em sistemas que assegurem a 
manutenção da temperatura entre 2oC a 10oC; 

b) no Banco de Leite Humano, quando da chegada dos produtos, deverá ser 
observada se a temperatura das caixas térmicas está entre 20oC e 10oC e se os 
frascos estão hermeticamente fechados. 

IV - Processamento, efetuado após a seleção e triagem das doadoras, onde: 

a) todo o produto coletado será submetido a testes bacteriológicos de controle de 
qualidade e outros a critério da autoridade competente; 

b) o colostro, o leite de transição e o leite maduro, destinados à pasteurização, não 
deverão chegar ao Banco com uma temperatura superior a 10oC; 

c) a pasteurização deverá ser rigorosamente conduzida, obedecendo ao binômio 
temperatura e tempo -62,5oC por 30 minutos, sendo que: 

1. ao final desse tempo, será o produto submetido a um resfriamento rápido, até que 
sua temperatura atinja 5oC; 

2. após a pasteurização poderá proceder-se ao controle de contaminação 
bacteriana; 

3. o produto deverá ser congelado, resfriado e/ou encaminhado para a Unidade de 
Liofilização, dependendo da estrutura operacional do Banco de Leite. 

CAPÍTULO IX
MATO GROSSO
DO SUL, 908
1. ORGANIZAÇÃO 

2. VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 

3. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA E 
TRATAMENTO 

4. EDUCAÇÃO 

CAPÍTULO X
MINAS GERAIS
1. ORGANIZAÇÃO 

2. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

3. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

4. PROTEÇÃO CONTRA 
ATOS 
DISCRIMINATÓRIOS 

CAPÍTULO XI
PARAÍBA
1. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

2. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

3. EDUCAÇÃO 

4. INFORMAÇÃO 

5. TRABALHO 

CAPÍTULO XII
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1. ORGANIZAÇÃO 
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d) a liberação do produto pasteurizado para consumo só ocorrerá após os resultados 
laboratoriais bacteriológicos e triagem sorológica da doadora/nutriz. 

Art. 141 - O processo de seleção, triagem e controle de doadoras deverá obedecer 
aos seguintes critérios: 

I - a doadora e seu filho serão submetidos, em caráter obrigatório, a exames 
periódicos de saúde e avaliação do estado nutricional; 

II - as nutrizes admitidas serão submetidas aos seguintes exames laboratoriais, 
quando indicados, e sem prejuízo dos demais que o médico entender necessários: 

a) exame bacteriológico de escarro; 

b) protoparasitológico de fezes; 

c) sorologia para Lues, Chagas, hepatite, aids, HTLV I/II, ALT/TGP, Anti-HCV e Anti-
HBC. 

Parágrafo único. Os exames relacionados na letra "c" do inciso II são obrigatórios na 
realização de triagem das doadoras. 

Art. 142 - Os funcionários do Banco de Leite serão submetidas, a cada 6 (seis) 
meses, em caráter obrigatório, a exame clínico geral e aos exames laboratoriais a 
seguir enumerados: 

I - protoparasitológico de fezes; 

II- coprocultura com ênfase na detecção de portadores de Salmonella sp e 
Escherichia Coli enteropatogênicas;
III - sorologia para Lues, hepatite e aids, ou outros a critério do médico responsável. 

Art. 143 - O Banco de Leite Humano deverá ser mantido em perfeitas condições de 
ordem e higiene. 

Art. 144 - O Banco de Leite Humano deverá manter obrigatoriamente e à disposição 
da autoridade sanitária: 

I - fichário permanente atualizado das nutrizes, devendo nele constar o nome, idade, 
local de nascimento, endereço residencial e comercial, análise, resultados dos 
exames clínicos e laboratoriais realizados, além da data e hora da coleta, quantidade 
retirada e a assinatura do profissional responsável; 

II - livro próprio com folhas numeradas, destinado ao registro diário das quantidades 
coletadas, nome e endereço das doadoras, bem como dos receptores, com as 
respectivas quantidades doadas e os resultados das análises de culturas, ou por 
sistema informatizado. 

§ 1o - Quando a doadora for considerada inapta, sua ficha deverá ser arquivada, 
ficando à disposição da autoridade sanitária, após registro do encaminhamento 
realizado. 

§ 2o - Quando verificada alteração nos exames dos funcionários ou servidores, o fato 
será anotado em ficha ou prontuário, bem como o encaminhamento devido. 

Art. 145 - Os Bancos de Leite Humano deverão enviar, obrigatoriamente, ao órgão 
sanitário competente até o dia 10 (dez) de cada mês subseqüente ao informado, os 
seguintes dados: 

I - número de sorologias positivas para Lues, Chagas, hepatite, aids; 

CAPÍTULO XIII 
PIAUÍ 
1. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

CAPÍTULO XIV _ RIO DE 
JANEIRO, 993
1. ORGANIZAÇÃO 

2. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

3. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

4. EDUCAÇÃO 

5. PREVIDÊNCIA 

6. BENEFÍCIOS SOCIAIS 

7. NORMAS ÉTICAS DO 
CONSELHO REGIONAL 
DE MEDICINA DO RIO DE 
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CAPITULO XV _ RIO 
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SANITÁRIA 
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II - identificação de cada frasco correspondente ao exame positivo da doadora; 

III - quantidade de leite utilizado; 

IV - quantidade de leite excedente; 

V - quantidade de leite desprezado e motivo; 

VI - data de comunicação do exame à doadora positiva e local para onde foi 
encaminhada; 

VII - nome e endereço do laboratório que está realizando os exames. 

Art. 146 - Em todas as placas indicativas, anúncios ou formas de propaganda dos 
Bancos de Leite Humano deverá ser mencionado, com destaque, o nome completo 
do responsável, com seu título profissional e o número de registro no Conselho 
Profissional Regional respectivo." 

Art. 2o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

Palácio dos Bandeirantes, 7 de junho de 1995. 

MÁRIO COVAS 

José da Silva Guedes 

Secretário da Saúde 

Robson Marinho 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

Antônio Anagama 

Secretário do Governo e Gestão Estratégica 

Publicado na Secretaria de Estado do Governo e Gestão Estratégica, aos 7 de junho 
de 1995. 

(Pub. DOE de 08/06/95) 

DISCRIMINATÓRIOS 
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SANTA CATARINA
1. ORGANIZAÇÃO 

2. ASSISTÊNCIA À 
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SAÚDE 

3. VIGILÂNCIA 
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SANITÁRIA E 
TRATAMENTO 

5. EDUCAÇÃO 
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CAPÍTULO I
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4. TRABALHO 
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CAPÍTULO III
CEARÁ
1. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

CAPÍTULO IV
DISTRITO FEDERAL
1. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

2. EDUCAÇÃO 

3. TRABALHO 

CAPÍTULO V 
ESPIRITO SANTO
1. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

2. EDUCAÇÃO 

3. INFORMAÇÃO 

4. TRABALHO 

CAPÍTULO VI
GOIÁS
1. ORGANIZAÇÃO 

CAPÍTULO XVIII

5. EDUCAÇÃO 

Piracicaba 

LEI No 3.611, DE 09 DE JULHO DE 1993 

Altera a redação do artigo 4o, caput, acrescenta a este parágrafo único, 
adicionando um parágrafo único ao artigo 2o, da Lei Municipal no 3.484, de 
16/07/92, e dá outras providências. 

ANTONIO CARLOS DE MENDES THAME, Prefeito do Município de Piracicaba, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Piracicaba aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1o - O art. 2o, da Lei Municipal no 3.484, de 16 de julho de 1992, fica acrescido 
de um parágrafo com a seguinte redação: 

"Parágrafo único. Caso se comprove, na forma da lei, a discriminação de crianças 
portadoras da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida, na rede municipal de ensino, 
seja no ato de sua matrícula ou durante sua permanência na unidade escolar, o 
servidor ou servidores responsáveis serão demitidos a bem do serviço público, 
aplicando-se também o disposto no parágrafo único do artigo 3o." 

Art. 2o - O caput, do artigo 4o, da Lei Municipal no 3.484, de 16 de julho de 1992, 
passa ter a seguinte redação: 

"Art. 4o - As escolas infantis e/ou similares, conveniadas ou não com a 
Municipalidade, que atendam crianças de 0 (zero) a 6 (seis) anos, sediadas no 
município, caso apresentem de forma comprovada qualquer tipo de discriminação à 
criança portadora da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida, receberão, dentre 
outras, as seguintes sanções: 

I - advertência, por escrito; 

II _ em caso de reincidência, cassação da licença e/ou denúncia de convênio." 

Art. 3o - O artigo 4o, da Lei Municipal no 3.484, de 16 de julho de 1992, fica acrescido 
de um parágrafo com a seguinte redação: 

"Parágrafo único. Independentemente e concomitantemente às aplicações das 
sanções estabelecidas neste artigo, a discriminação constatada será denunciada ao 
órgão competente do Ministério da Educação, bem como ao Curador da Infância e 
Juventude." 

Art. 4o - Esta lei entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
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Prefeitura do Município de Piracicaba, em 09 de julho de 1993. 

ANTONIO CARLOS DE MENDES THAME 

Prefeito Municipal 

HUMBERTO DE CAMPOS 

Secretário Municipal de Educação 

MÁRCIA GONDIM CARNEIRO DA CUNHA E DIAS PACHECO 

Secretária Municipal de Saúde 

CYROAGUIAR 

Secretário Municipal de Administração 

JOÃO CARLOS CARCANHOLO 

Procurador Geral do Município 

(Publicada no Diário Oficial do Município de Piracicaba) 

Presidente Prudente 

LEI No 4.172, DE 06 DE SETEMBRO DE 1995 

Institui o treinamento de prevenção contra a aids para professores e alunos 
das escolas municipais e cria um programa permanente de divulgação sobre a 
doença nos postos de saúde e de atendimento médico. 

A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU, E EU, AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA FILHO, 
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE, SP, no exercício de 
minhas atribuições sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1o - Fica instituído no currículo das escolas municipais, cinco aulas por semestre 
letivo, para cada turma, sobre orientação para a prevenção da aids. 

Art. 2o - As aulas terão a duração mínima de 40 (quarenta) minutos e serão 
distribuídas mediante a programação anual entre as disciplinas do currículo. 

Art. 3o - A Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, pela Secretaria Municipal de 
Saúde, e também por convênio com a Secretaria Estadual de Saúde, fornecerá 
treinamentos sobre a prevenção da aids a todos os professores da Rede Municipal 
de Ensino e educadores e técnicos dos projetos de atendimento dirigidos às crianças 
e adolescentes, em especial aos meninos de rua, no prazo máximo de 12 meses. 

Art. 4o - A Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com a Secretaria Municipal da 
Criança, Família e Bem-Estar Social, e também por convênio com a Secretaria 
Estadual de Saúde, desenvolverá um programa permanente específico para 
adolescente e mulheres de orientação para a prevenção da aids nos Postos de 
Saúde e de Atendimento Médico. 

Art. 5o - O Programa de Orientação para a Prevenção de aids será desenvolvido pela 
publicação e divulgação pública de material e realização de pelo menos uma 
Campanha anual dirigida aos adolescentes e mulheres com utilização dos meios de 
comunicação de massa. 
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Art. 6o - Fica obrigatório nos Postos de Saúde e de Atendimento Médico, a fixação 
de material de orientação para a prevenção da aids e todas as informações para a 
realização do teste HIV, bem como os endereços dos locais especializados no 
atendimento dos portadores de aids. 

Art. 7o - A Secretaria Municipal de Saúde, também incluirá no programa permanente 
o desenvolvimento de orientação para os meninos e meninas de rua atendidos pelos 
projetos municipais. 

Art. 8o - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Presidente Prudente, Paço Municipal "Florivaldo Leal", 06 de setembro de 1995. 

AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA FILHO 

Prefeito Municipal 

(Pub. no Jornal Oeste Notícias de 07/09/95) 

Santo André 

LEI No 7.274, DE 26 DE JUNHO DE 1995 

A Câmara Municipal de Santo André decreta e eu promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1o - Ficam as escolas municipais de Santo André e demais instituições 
educativas do município autorizadas a desenvolver programas específicos de 
prevenção da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - AIDS e demais doenças 
transmissíveis, na primeira semana do mês de abril, destinados aos pais de alunos 
das escolas municipais e aos alunos dos cursos promovidos por outras instituições 
educativas do município. 

Parágrafo único. Os programas de que trata este artigo deverão ser desenvolvidos 
pelo Ambulatório de Referência para Moléstias Infecciosas, da Secretaria de Saúde 
do Município, em conjunto com a secretaria de Educação, Cultura e Esportes. 

Art. 2o - O poder executivo regulamentará esta Lei no prazo de 60 (sessenta) dias, 
contados da data de sua publicação. 

Art. 3o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Santo André, em 26 de junho de 1995. 

DR. NEWTON BRANDÃO 

Prefeito Municipal 

CLAUDIONOR DALL'OLIO 

Secretário de Assuntos Jurídicos 

ARNOLD CIPRIANO GARCIA 

Secretário de Educação, Cultura e Esportes em substituição 

DENIS CASTADIL 
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Secretária da Saúde 

Registrada e datilografada no Gabinete do Prefeito, na mesma data e publicada. 

SUSAN REGINA DE SOUZA 

Chefe de Gabinete 

(Pub. Diário do Grande ABC) 

Santo André 

LEI No 7.283, DE 28 DE JUNHO DE 1995 

A Câmara Municipal de Santo André decreta e eu promulgo a seguinte Lei.: 

Art. 1o - Fica a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes autorizada a 
desenvolver, junto aos educadores da Prefeitura do Município de Santo André, 
programa de prevenção da aids e das doenças sexualmente transmissíveis. 

Art. 2o - Os educadores deverão receber treinamento do Ambulatório de Referência 
Para Moléstias Infecciosas, subordinado à Secretaria da Saúde. 

Art. 3o - (Vetado) 

Art. 4o - O poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 60 (sessenta) dias, 
contados da data de sua publicação. 

Art. 5o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Santo André, em 28 de junho de 1995. 

Dr. NEWTON BRANDÃO 

Prefeito Municipal 

Claudionor Dall'olio 

Secretário de Assuntos Jurídicos 

Arnold Cipriano Garcia 

Secretário de Educação, Cultura e Esportes em substituição 

DENIS CASTALDI 

Secretário da Saúde 

Registrada e datilografada no Gabinete do Prefeito, na mesma data e publicada. 

SUSAN REGINA DE SOUZA 

Chefe de Gabinete 

Santos 
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LEI No 1.187, DE 1o DE DEZEMBRO DE 1992 

Proíbe nos estabelecimentos de ensino, particulares ou oficiais, a prática de 
qualquer discriminação contra os portadores do vírus da Síndrome da 
Deficiência Imunológica Adquirida - AIDS, e dá outras providências. 

TELMA DE SOUZA, Prefeita Municipal de Santos, faço saber que a Câmara 
Municipal de Santos aprovou em sessão realizada em 23 de novembro de 1992 e eu 
sanciono e promulgo a seguinte: 

Art. 1o - Os estabelecimentos de ensino da rede oficial ou particular, situados no 
município de Santos, ficam proibidos de praticar qualquer ato discriminatório contra 
membro do corpo discente ou candidato à matrícula, portador do vírus da Síndrome 
da Deficiência Imunológica Adquirida - AIDS. 

Art. 2o - A inobservância do disposto nesta Lei acarretará as seguintes sanções 
administrativas: 

I - advertência; 

II - multa de 500 (quinhentas) UFM, a ser cobrada em dobro no caso de reincidência; 

III - suspensão temporária do alvará e/ou inquérito administrativo, quando for o caso. 

Art. 3o - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 60 (sessenta) dias. 

Art. 4o - Esta Lei entra em vigor na data da publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Registre-se e publique-se. 

Palácio "José Bonifácio", em 1o de dezembro de 1992. 

TELMA DE SOUZA 

Prefeita Municipal 

Registrada no livro competente. 

Departamento Administrativo da Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 1o de 
dezembro de 1992. 

NICE APARECIDA DE SOUZA 

Chefe do Departamento em substituição 

(Pub. DOM em 11/12/92) 

Santos 

DECRETO No 1.967, DE 24 DE JUNHO DE 1993 

Regulamenta a Lei no 1.187, de 1o de dezembro de 1992, que proíbe nos 
estabelecimentos de ensino a prática discriminação contra os portadores do 
vírus da Síndrome da Deficiência Imunológica Adquirida - AIDS, e dá outras 
providências. 
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DAVID CAPISTRANO FILHO, Prefeito Municipal de Santos, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por lei, decreta: 

Art. 1o - Ficam os estabelecimentos de ensino da rede particular ou oficial obrigados 
a respeitar as faltas justificadas de membros do corpo discente, portadores do vírus 
da Síndrome da Deficiência Imunológica Adquirida - AIDS. 

Parágrafo único. As faltas referidas no caput deste não prejudicarão o 
desenvolvimento do trabalho dos alunos nem o processo educativo. 

Art. 2o - Os estabelecimentos de ensino ficam obrigados a comunicar aos alunos 
portadores do vírus HIV a ocorrência de qualquer caso de doença infectocontagiosa 
que lhes possa ser prejudicial. 

Art. 3o - Qualquer afastamento temporário ou definitivo dos alunos portadores do 
vírus HIV, somente poderá ocorrer mediante parecer de médico do serviço público 
especializado. 

Art. 4o - Este Decreto entra em vigor na data de publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Registre-se e publique-se. 

Palácio "José Bonifácio", em 24 de junho de 1993. 

DAVID CAPISTRANO FILHO 

Prefeito Municipal 

Maria Sirley dos Santos 

Secretária Municipal de Educação 

APARECIDA LINHARES PIMENTA 

Secretária Municipal de Higiene e Saúde 

Registrada no livro competente. 

Departamento Administrativo da Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 24 de junho 
de 1993. 

ÂNGELA SENTO SÉ MARQUES 

Chefe do Departamento 

(Pub. DOM em 25/06/93) 

Santos 

LEI No 1.199, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1992 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santos a celebrar convênio com a Sociedade 
Civil Bem Estar Familiar no Brasil, objetivando a execução de atividades 
educativas a nível de prevenção das doenças sexualmente transmissíveis e 
aids. 

TELMA DE SOUZA, Prefeita Municipal de Santos, faço saber que a Câmara 
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Municipal de Santos aprovou em sessão realizada em 16 de dezembro de 1992 e eu 
sanciono e promulgo a seguinte: 

Art. 1o - Fica a Prefeitura Municipal de Santos autorizada a celebrar convênio com a 
Sociedade Civil Bem Estar Familiar no Brasil para a execução de atividades 
educativas em nível de prevenção das doenças sexualmente transmissíveis e aids. 

Art. 2o - As despesas com a execução do convênio correrão pela dotação 
orçamentária própria, suplementada se necessário. 

Art. 3o - Esta Lei entra em vigor na data da publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Registre-se e publique-se. 

Palácio "José Bonifácio", em 22 de dezembro de 1992. 

TELMA DE SOUZA 

Prefeita Municipal 

APARECIDA LINHARES PIMENTA 

Secretária de Higiene e Saúde 

Registrada no livro competente. 

Departamento Administrativo da Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 22 de 
dezembro de 1992. 

NICE APARECIDA DE SOUZA 

Chefe do Departamento em substituição 

(Pub. DOM de 30/12/92) 
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São Paulo(SP) 

CIRCULAR No 001/94-AJ, DE 28 DE MAIO DE 1994 

DIRIGIDA: Distrito de Saúde e Hospitais Especializados 

ASSUNTO: Informações aos Portadores de Infecção pelo HIV. 

O Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais e, considerando 
que a epidemia de aids, vem acometendo a população em geral, ultrapassando os 
limites de informação junto aos portadores de infecção pelo HIV, referentes aos seus 
direitos junto à legislação vigente; 

Comunicamos aos interessados e aos serviços competentes que: 

I- De acordo com a Lei no 7.670 de 08/09/88, conferiu-se aos portadores da 
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA/AIDS) os seguintes benefícios: 

1. A concessão de: 

a) licença de tratamento de saúde. 

b) aposentadoria. 

c) reforma militar. 

d) pensão especial. 

e) auxílio-doença ou aposentadoria, independentemente do período de carência, 
para o segurado que, após filiação à Previdência Social, vier a manifestá-la, bem 
como a pensão por morte aos seus dependentes. 

2. Levantamento dos valores correspondentes ao Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - FGTS, independentemente da rescisão do contrato individual de trabalho 
ou de qualquer outro tipo de pecúlio a que o paciente tenha direito. 

II - Com relação ao levantamento dos valores correpondentes ao Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço ao trabalhador portador de SIDA/AIDS, os seguintes 
procedimentos devem ser observados (OC/DEFUS/DIARP/CEF no 005/91 de 
14.04.91): 

1. Empregado, ou seu representante, deverá encaminhar requerimento à Caixa 
Econômica Federal, juntando o atestado médico fornecido pela Previdência Social ou 
órgão equivalente, e extrato da conta corrente vinculada do FGTS. 
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2. Após análise dos documentos o requerente será orientado a dirigir-se ao 
Banco/agência indicada, para efetuar o saque total dos valores correspondentes. 

Ordem interna no 155/94-SMS.G/CRH 

(Pub . DOE em 28/05/94) 

Santos 

LEI COMPLEMENTAR No 99, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1993 

Dispõe sobre o plantão nos Prontos-Socorros, cria função gratificada por local 
de trabalho e dá outras providências. 

DAVID CAPISTRANO FILHO, Prefeito Municipal de Santos, faço saber que a 
Câmara Municipal aprovou em sessão realizada em 2 de dezembro de 1993 e eu 
sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1o - Fica estabelecido nos prontos-socorros da rede municipal o regime de 
plantão, fixado em jornadas semanais de 24 e 36 horas, 

§ 1o - O vencimento base dos plantonistas será calculado fazendo-se a relação entre 
o número de horas de sua jornada e o nível de referência salarial a que fizer jus. 

§ 2o - Os servidores que na data desta Lei prestem serviços com jornada de trabalho 
superior ao número de horas fixado no caput deste artigo, terão a diferença a maior 
de sua atual remuneração considerada como vantagem pessoal, que se extinguirá 
quando ocorrer alteração do valor do nível de vencimento até igualar ou superar o 
hora estabelecido. 

Art. 2o - Fica criada uma gratificação por local de trabalho, correspondente a 40% 
(quarenta por cento) do salário-base dos servidores que atuam nos prontos-socorros, 
Núcleos de Apoio de Reabilitação Psicosocial, Programa de Internação Domiciliar e 
Unidades de Referência para pacientes com aids. 

§ 1o - A gratificação referida no caput deste artigo em hipótese alguma incorporar-se-
á aos vencimentos do servidor, que a ele terá direito tão somente enquanto estiver 
exercendo funções nos locais mencionados neste artigo. 

§ 2o - A gratificação ora citada não prejudica o recebimento de outras vantagens ou 
adicionais previstos em legislação pertinente. 

Art. 3o - As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 4o - Esta Lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

Registre-se e publique-se. 

Palácio "José Bonifácio", em 10 de dezembro de 1993. 

DAVID CAPISTRANO FILHO 

Prefeito Municipal 

Registrada no livro competente. 
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Departamento Administrativo da Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 10 de 
dezembro de 1993. 

ÂNGELA SENTO SÉ MARQUES 

Chefe do Departamento 

(Pub. DOM em 18/12/93) 
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Piracicaba 

LEI No 3.484, DE JULHO DE 1992 

Estabelece medidas de Proteção Especial às crianças portadoras de Síndrome 
de Imunodeficiência Adquirida - AIDS, e dá outras providencias. 

JOSÉ MACHADO, Prefeito do Município de Piracicaba, Estado de São Paulo, no uso 
de suas atribuições, faz saber que a Câmara de Vereadores de Piracicaba aprovou e 
ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1o - Fica proibido no âmbito do Município de Piracicaba qualquer tipo de 
discriminação às crianças portadoras da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida 
AIDS em todos os estabelecimentos da rede municipal de ensino, seja no aspecto de 
matrícula, realização de atividades pedagógicas, tratamentos diferenciados e outras 
atitudes que caracterizem segregação. 

Art. 2o - Na matrícula de uma criança portadora da Síndrome de Imunodeficiência 
Adquirida, caberá ao responsável comunicar o fato a Direção da Unidade Escolar, 
que por sua vez notificará a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal 
de Educação. 

Art. 3o - Caberá à Secretaria Municipal de Saúde o acompanhamento do quadro de 
saúde da criança portadora da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida, matriculada 
na rede municipal de ensino, visando a colocá-la a salvo de infecções secundárias 
que possam oferecer riscos as demais crianças da unidade escolar. 

Art. 4o - As escolas infantis e/ou similares conveniadas que atendam crianças de 
0(zero) a 6(seis) anos, sediadas no município, receberão sanções caso apresentem 
de forma comprovada qualquer tipo de discriminação à criança portadora da 
Síndrome de Imunodeficiência Adquirida. 

Art. 5o - Fica instituída no âmbito do município a "Semana de Combate e Prevenção 
a Aids" a ser desenvolvida anualmente no período de 01 a 07 de dezembro. 

Art. 6o - O Poder Executivo fica autorizado a desenvolver programas de caráter 
preventivo e educativo referentes a Síndrome de Imunodeficiência Adquirida, 
envolvendo o funcionalismo municipal, entidades de apoio a luta e prevenção da 
aids, bem como a sociedade em geral. 

Art. 7o - Esta Lei será regulamentada em 60 (sessenta) dias após a sua publicação, 
pelo Poder Executivo Municipal. 

Art. 8o - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
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Prefeitura do Município de Piracicaba, em 16 de Julho de 1992. 

São José dos Campos 

LEI No 4.860, DE 15 DE MAIO DE 1996 

Dispõe sobre os Direitos Básicos dos Portadores do HIV e dá outras 
providências. 

A Prefeita Municipal de São José dos Campos, faz saber que a Câmara Municipal 
aprova e ela sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1o - Os indivíduos infectados pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) e os 
indivíduos doentes com aids têm, entre outros, os seguintes direitos básicos no 
Município de São José dos Campos: 

I - tratamento adequado; 

II - educação e aconselhamento; 

III - permanecer em seu ambiente social de origem; 

IV - sigilo absoluto das informações sobre sua situação; 

V - não ser exposto ao vexame ou ridículo pela sua situação; 

VI- não ser discriminado no acesso e no local de trabalho, na habitação, no 
transporte, na educação e na prestação de serviços públicos, de qualquer natureza. 

Parágrafo único. O sigilo absoluto mencionado no item IV, deste artigo, a critério do 
profissional de saúde, poderá ser rompido nos seguintes casos: 

a) a eventuais parceiros sexuais; 

b) aos pais ou tutores; 

c) a outros profissionais da saúde envolvidos diretamente com prestação de 
assistência ao doente em questão. 

Art. 2o - Os hospitais públicos e privados reservarão números mínimos de leitos para 
atendimento e tratamento de indivíduos doentes com aids: 

I - número mínimo de leitos em cada hospital será fixado pelo Conselho Municipal de 
Saúde, sendo revisto periodicamente; 

II - atendimento, diagnóstico e tratamento do indivíduo portador do Vírus de 
Imunodeficiência Humana (HIV) e os indivíduos doentes com aids independem de 
filiação ao Sistema Previdenciário, sendo obrigatório o fornecimento de 
medicamentos, de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde; 

III - município se encarregará, de forma complementar, de manter leitos em regime 
de Hospital-Dia ou Programa de Internação Domiciliar (PID) para doentes de aids; 

IV - os exames laboratoriais subsidiários, necessários ao monitoramento da evolução 
clínica dos doentes de aids, serão providos pelo serviço público. 

Art. 3o - Qualquer indivíduo poderá fazer, gratuitamente e de forma voluntária, em 
Hospitais Públicos, Centros de Saúde a Unidades de Saúde pertencentes à 
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SANITÁRIA 
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1. ORGANIZAÇÃO 

2. ASSISTÊNCIA À 
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CAPITULO XV _ RIO 
GRANDE DO NORTE
1. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

2. BENEFÍCIOS FISCAIS 

Administração direta, indireta ou fundacional, exame de verificação de Vírus da 
Imunodeficiência Humana (HIV), independente de identificação pessoal. 

Parágrafo único. Em Caso de impossibilidade de atendimento na Unidade procurada, 
o indivíduo será remetido, por escrito, à unidade que realizará o exame, nas 
condições previstas no caput deste artigo. 

Art. 4o - Os registros e resultados dos exames de Verificação do Vírus da 
Imunodeficiência Humana (HIV) são confidenciais, não podendo ser divulgados, 
salvo nas condições previstas no Parágrafo único do artigo 1o ou com permissão 
expressa do interessado. 

Art. 5o - É obrigatório em todas as escolas municipais e privadas, estabelecidas no 
Município de São José dos Campos, a educação sobre a aids pelos profissionais 
adequadamente treinados, sendo de responsabilidade da Secretaria Municipal de 
Educação a metodologia, o conteúdo, a carga horária a demais aspectos a respeito 
do assunto. 

Art. 6o - A Prefeitura Municipal de São José dos Campos, distribuirá informações, 
material e equipamentos que previnam a disseminação do Vírus da Imunodeficiência 
Humana (HIV), desde que não infrinjam a lei. 

Parágrafo único. As entidades privadas ou não governamentais poderão, pelos 
convênios firmados com a Prefeitura Municipal de São José dos Campos, contribuir 
com o referido no caput deste artigo. 

Art. 7o - A Prefeitura Municipal de São José dos Campos, por prévia autorização 
legislativa, concederá incentivos a pessoas físicas ou jurídicas que contribuam para 
entidades sem fins lucrativos que realizam pesquisas, prevenção e tratamento dos 
indivíduos infectados pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV). 

Art. 8o - Os empregadores e os fornecedoras de produtos e serviços, não poderão 
exigir ou solicitar exames de verificação de Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) 
do candidato a emprego ou consumidor, salvo de interesse da saúde pública ou 
previsão expressa no Ministério da Saúde. 

Parágrafo único. Nos serviços de saúde a compulsoriedade somente será admitida 
por indicação médica coerente com o quadro clínico do paciente e justificativa 
devidamente anotada no prontuário, sendo a confidencialidade quebrada nas 
condições previstas no parágrafo único do artigo 1o. 

Art. 9o - É proibida a veiculação publicitária da imagem do indivíduo infectado pelo 
Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) e os indivíduos doentes de aids, sem sua 
expressa autorização. 

Art. 10 - A violação dos direitos básicos previstos nesta Lei dos indivíduos infectados 
pelo Vírus da Imunodeficiência (HIV) e os indivíduos de aids, sujeitará aos infratores 
as seguintes punições: 

I - (VETADO) 

II - (VETADO) 

III - suspensão de benefícios ou incentivos econômicos, diretos ou indiretos. 

Art. 11 - A Prefeitura Municipal de São José dos Campos regulamentará esta Lei em 
60 (sessenta) dias, a partir da data de sua publicação. 

Art. 12 - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
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Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 15 de maio de 1996. 

Ângela Moraes Guadagnin 

Prefeita Municipal 

Paulo Roberto Roitberg 

Secretário de Saúde 

Wladimir Antonio Ribeiro 

Secretário de Assuntos Jurídicos 

Registrada na Divisão de Formalização e Atos da Secretaria de Assuntos Jurídicos, 
aos quinze dias do mês de maio do ano de hum mil novecentos e noventa e seis. 

Fortunato Júnior 

Divisão de Formalização e Atos 

(Projeto de Lei de autoria do Vereador Luiz Paulo Costa) Art. 10 - A violação dos 
direitos básicos previstos nesta Lei dos indivíduos infectados pelo Vírus da 
Imunodeficiência (HIV) e os indivíduos de aids, sujeitará aos infratores as seguintes 
punições: 

I - (VETADO) 

II - (VETADO) 

III - suspensão de benefícios ou incentivos econômicos, diretos ou indiretos. 

Art. 11 - A Prefeitura Municipal de São José dos Campos regulamentará esta Lei em 
60 (sessenta) dias, a partir da data de sua publicação. 

Art. 12 - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 15 de maio de 1996. 

Ângela Moraes Guadagnin 

Prefeita Municipal 

Paulo Roberto Roitberg 

Secretário de Saúde 

Wladimir Antonio Ribeiro 

Secretário de Assuntos Jurídicos 

Registrada na Divisão de Formalização e Atos da Secretaria de Assuntos Jurídicos, 
aos quinze dias do mês de maio do ano de hum mil novecentos e noventa e seis. 

Fortunato Júnior 
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Divisão de Formalização e Atos 

(Projeto de Lei de autoria do Vereador Luiz Paulo Costa) 

Sorocaba 

LEI No 5.240, DE 21 DE OUTUBRO DE 1996 

Dispõe sobre os direitos básicos dos portadores do HIV e dá outras 
providências. 

Valter José Nunes de Campos, Presidente da Câmara Municipal de Sorocaba, de 
acordo com o que dispõe o parágrafo 8o, do artigo 4o, da Lei Orgânica do Município 
de Sorocaba, e o parágrafo 4o do artigo 174 da Resolução no 230, de 26 de 
novembro de 1993 (Regimento Interno) faz saber que a Câmara Municipal de 
Sorocaba decreta e eu promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1o - Os indivíduos infectados pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) e os 
indivíduos doentes com aids têm, entre outros, os seguintes direitos básicos no 
Município de Sorocaba: 

I- Tratamento adequado; 

II - Educação e aconselhamento; 

III - Permanecer em seu ambiente social de origem; 

IV - Sigilo absoluto das informações sobre sua situação; 

V - Não ser exposto ao vexame ou ridículo pela sua situação; 

VI -Não ser discriminado no acesso e no local de trabalho, na habitação, no 
transporte, na educação e na prestação de serviços públicos, de qualquer natureza. 

§ 1o - Para dar cumprimento ao disposto no item I do presente artigo, o Poder 
Público Municipal deverá manter à disposição da DST/aids os medicamentos que 
compõem a terapia anti-retroviral para o HIV e inibidores de protease, conforme 
resolução SS-265, de 06/09/96, sendo necessária sua permanente atualização, em 
conformidade com a prescrição da Secretaria de Estado da Saúde, por sua 
resoluções. 

§ 2o - O sigilo absoluto mencionado no item IV deste artigo, a critério do profissional 
de saúde, poderá ser rompido nos seguintes casos: 

1. A eventuais parceiros sexuais; 

2. Aos pais ou tutores; 

3. A outros profissionais de saúde envolvidos diretamente com prestação de 
assistência ao doente em questão. 

Art. 2o - Os hospitais públicos e privados reservarão números mínimos de leitos para 
atendimento e tratamento de indivíduos doentes com aids; 

I -Número mínimo de leitos em cada hospital será fixado pelo Conselho Municipal de 
Saúde, sendo revisto periodicamente; 

II - Atendimento, diagnóstico e tratamento do indivíduo portador do Vírus da 
Imunodeficiência Humana (HIV) o os indivíduos doentes com aids independem de 
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filiação ao Sistema Previdenciário, sendo obrigatório o fornecimento de remédios, de 
acordo com as recomendações do Ministério da Saúde; 

III - Município se encarregará, de forma complementar, de manter leitos em regime 
de Programa de Internação Domiciliar (PID) para doentes de aids; 

IV - Os exames laboratoriais subsidiários, necessários ao monitoramento da 
evolução clínica dos doentes de aids, serão providos pelo serviço público. 

V - Poder Público Municipal deverá, segundo avaliação técnica da DST/aids, 
suplementar, quando necessário, o material para realização de exames laboratoriais. 

Art. 3o - Qualquer indivíduo poderá fazer, gratuitamente e de forma voluntária, em 
Hospitais Públicos, Centros de Saúde e Unidades de Saúde pertencentes à 
Administração Direta, Indireta ou Fundacional, exame de verificação de Vírus da 
Imunodeficiência Humana (HIV), independente de identificação pessoal. 

Parágrafo único. Em caso da impossibilidade de atendimento na Unidade procurada, 
o indivíduo será remetido, por escrito, à unidade que realizará o exame, nas 
condições previstas no caput deste artigo. 

Art. 4o - Os registros e resultados dos exames de verificação de Vírus da 
Imunodeficiência Humana (HIV) são confidenciais, não podendo ser divulgados, 
salvo nas condições previstas no parágrafo 2o do artigo 1o ou com permissão 
expressa do interessado. 

Art. 5o - É obrigatório em todas as escolas municipais e privadas, estabelecidas no 
Município de Sorocaba, a educação sobre aids pelos profissionais adequadamente 
treinados, sendo de responsabilidade conjunta da Secretaria Municipal de Educação 
e da Secretaria Municipal de Saúde a metodologia, o conteúdo, a carga horária e 
demais aspectos a respeito do assunto. 

§ 1o - O Poder Público Municipal estabelecerá convênio com as escolas da rede 
estadual de educação, com a finalidade de desenvolver a educação sobre aids, de 
que trata o presente artigo. 

§ 2o - As empresas estabelecidas no Município de Sorocaba deverão comprovar, 
anualmente, junto da Secretaria Municipal de Saúde, a realização de campanhas 
internas de educação para prevenção da aids de, no mínimo, dez horas semanais. 

Art. 6o - A Prefeitura Municipal de Sorocaba distribuirá informações, material e 
equipamentos que previnam a disseminação do Vírus da Imunodeficiência Humana 
(HIV). 

Parágrafo único. As entidades privadas ou não governamentais poderão, por meio 
convênios firmados com a Prefeitura Municipal de Sorocaba contribuir com o referido 
no caput deste artigo. 

Art. 7o - A Prefeitura Municipal de Sorocaba por lei especifica, concederá incentivos 
a pessoas físicas ou jurídicas que contribuam para entidades sem fins lucrativos que 
realizam pesquisas, prevenção e tratamento dos indivíduos infectados pelo Vírus da 
Imunodeficiência Humana (HIV). 

Art. 8o - Os empregadores e os fornecedores de produtos e serviços, não poderão 
exigir ou solicitar exames de verificação de Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) 
do candidato a emprego ou consumidor, salvo de interesse da saúde pública ou 
previsão expressa no Ministério da Saúde. 

Parágrafo único. Nos Serviços da Saúde a compulsoriedade somente será admitida 
por indicação médica coerente com o quadro clínico do paciente e justificativa 
devidamente anotada no prontuário, sendo a confidencialidade quebrada nas 
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condições previstas no parágrafo único do artigo 1o. 

Art. 9o - É proibida a veiculação publicitária da imagem do indivíduo infectado pelo 
Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) e os indivíduos doentes de aids, sem sua 
expressa autorização. 

Art. 10 - A violação dos direitos básicos previstos nesta lei dos indivíduos infectados 
pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) e os indivíduos doentes de aids, 
sujeitará aos infratores as seguintes punições: 

I - Multa de até 10.000 (dez mil) Unidades Fiscais de Referência - UFIR, duplicada a 
cada reincidência; 

II - Suspensão temporária do fornecimento do serviço; 

III - Suspensão de benefícios ou incentivos econômicos, diretos ou indiretos. 

Art. 11 - A Prefeitura Municipal de Sorocaba regulamentará esta Lei em 60 
(sessenta) dias, a partir da data da publicação. 

Art. 12 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

A CÂMARA MUNIPAL DE SOROCABA, aos 21 do mês de outubro de 1996. 

VALTER JOSÉ NUNES DE CAMPOS 

Presidente da Câmara 

Publicada na Secretaria da Câmara Municipal de Sorocabana na data supra. 

LAURO CÉSAR DE MADUREIRA MESTRE 

Consultor jurídico respondendo pela Secretaria da Câmara 

(Projeto de Lei No 78/96, de autoria do Vereador Gabriel César Bitencourt) 
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PARECER DE 3 DE MAIO DE 1988 4 

Aids e Ética Médica. 

I -Introdução 

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) vem, em face de suas 
características, causando uma série de modificações que se manifestam nos 
diversos planos da realidade. 

Problema de ordem mundial, não se pode vê-lo circunscrito a algumas regiões do 
mundo ou a determinado segmento da população humana: é algo que nos afeta a 
todos, de algum modo. 

Evidentemente, tendo em vista estes aspectos, não poderia deixar de trazer à tona 
várias questões de natureza ética. Em outras palavras, a eclosão da aids passou a 
exigir de todos nós reflexões acerca de nosso comportamento. E, particularmente, no 
que toca à conduta do profissional da área de Saúde, veio impor a abordagem, sob o 
ponto de vista ético, das situações novas trazidas ao dia-a-dia pela moléstia. 

Este trabalho visa ao enfoque de algumas das facetas da questão, voltando-se 
basicamente para a atuação do médico nos diversos níveis em que ele poderá se 
deparar com problemas surgidos com o advento da aids. Não têm os autores a 
veleidade de esgotar o assunto, vez que acreditam se acharem defronte de um tema 
cuja dinâmica evolutiva é acelerada e diante do qual se impõe constante reciclagem. 

Entretanto, se de alguma forma este estudo puder ajudar a melhorar a qualidade da 
relação médico-paciente, as condições de vida daqueles atingidos pela aids e as 
condições de trabalho do profissional médico envolvido na luta contra esta doença, 
terá alcançado o seu objetivo. 

Por fim, acreditamos que, assim agindo, cumpre o Cremesp o seu dever de procurar 
fazer da Ética Profissional algo efetivamente vivo e presente em nosso cotidiano. 

• Nota: Toda a abordagem feita neste trabalho é fundamentada nas normas éticas 
vigentes, em especial nas constantes do Código de Ética Médica, que se acha em 
vigor desde sua publicação no Diário Oficial da União de 26 de janeiro de 1988. Este, 
quando necessário for, será citado pela sigla CEM, seguido dos números 
correspondentes aos artigos que contêm as disposições às quais o texto faz alusão. 

O presente Parecer está em fase de atualização, face a evolução do assunto em 
apreço. 

II - Aids e Discriminação 
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Com o advento da Aids nestes últimos 10 anos, experimentou o mundo o 
recrudescimento de posturas obscurantistas e discriminatórias contra alguns grupos 
sociais que têm sido identificados como susceptíveis em maior grau à aquisição da 
doença. Imaginam aqueles que defendem a hostilidade contra tais grupos que, assim 
agindo, conseguirão aumentar sua segregação e, por conseqüência, obter a 
circunscrição da doença a faixas controláveis. 

Na verdade, tal postura traduz tão-somente a intolerância experimentada em face de 
comportamentos que se consideram indesejáveis. Em outras palavras, o que se 
deseja combater, assim, não é a doença, mas o comportamento. 

Não há nenhum fundamento científico na conduta que preconiza a segregação dos 
chamados grupos de risco como forma de se controlar a expansão da doença. Todos 
os trabalhos que têm sido produzidos apontam para a necessidade de se obter do 
paciente infectado pelo vírus da aids, sobretudo, a colaboração e ter para com ele 
respeito e consideração. Somente assim, compreendendo-se na medida do possível 
a enorme variedade de fatores que presidem, nos planos existencial, afetivo e social, 
as relações entre cada indivíduo e o mundo que o cerca, pode-se obter uma situação 
favorável ao encaminhamento adequado das alternativas de abordagem dos 
problemas que surgem em função da doença. 

Nesse sentido, é fundamental que o médico busque desvencilhar-se, sempre, de 
preconceitos que possam estar vinculados à sua postura profissional. Para isso, a 
questão ética apresenta-se em duas vertentes: 

1. Deve o médico ter presente a natureza de sua profissão e, principalmente, sua 
finalidade (CEM, 1o, 2o e 6o); 

2. Deve o médico buscar a mais ampla informação possível acerca daquilo que vai 
cuidar, não só fundamentando cientificamente sua conduta, mas tendo em vista 
também que o conhecimento é o caminho para a eliminação do preconceito (CEM, 
2o e 5o). 

Assim agindo, estará o médico dando o mais importante passo para assumir seu 
papel no combate à doença. 

III - Relação Médico-Paciente 

A abordagem dos aspectos éticos que envolvem a relação médico-paciente pode ser 
desdobrada de várias formas. Tentaremos apontar aquelas que envolvem mais 
freqüentemente dúvidas quanto à conduta a ser adotada. 

a) Recusa do paciente 

Pode o médico, no âmbito da clínica particular, recusar seus serviços profissionais a 
quem não deseje como paciente, ressalvadas as situações em que está obrigado a 
atender ausência de outro médico no local, em casos de urgência, ou quando sua 
negativa puder trazer danos irreversíveis ao paciente (CEM, 7o e 58). Entretanto, se 
o médico mantiver relação de trabalho como entidade pública ou privada que se 
dispõe a receber casos de determinada natureza, não poderá ele se recusar a 
atendê-los, posto que há prévios compromissos entre médico e instituição e entre 
instituição e usuário que hão de ser respeitados, sob pena de ser desarticulado um 
sistema de atendimento. Em contrapartida, poderá sempre o médico exigir de tais 
instituições condições dignas de exercício da profissão, o que engloba, entre outros 
fatores, mecanismos de proteção individual e coletiva que encontrem fundamento no 
conhecimento científico disponível à respeito (CEM, 3o, 14, 22 e 23). Ressalte-se, a 
propósito, que cabe ao médico em posição de chefia nestas instituições o dever de 
atuar no sentido de que tais condições sejam oferecidas aos colegas que nelas 
trabalhem (CEM 14 e 17). 

b) Respeito ao paciente 
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Desnecessário enfatizar a importância do respeito ao paciente no que toca, 
principalmente, à sua dignidade. 

Não nos esquecendo de que esta apresenta várias facetas, há que se ter em mente 
a enorme carga emocional que se vincula à condição de infectado pelo HIV. Assim, a 
cada momento devemos ter clareza que quando nos encontramos diante deste tipo 
de doente, achamo-nos em face de alguém fragilizado pela própria condição e até 
hostilizado por isso. Deve o médico procurar agir de forma a atenuar esse 
sofrimento, visando restaurar no paciente, na medida do possível, o respeito próprio, 
e propiciar-lhe condições dignas de existência (CEM, 1o 2o e 6o), resguardando 
sempre seu pudor (CEM, 63). 

Lembremos aqui a necessidade de se informar amplamente o paciente acerca de 
suas condições e perspectivas, a fim de que possa exercer plenamente o direito de 
tomar decisões pessoais, incluídas aqui aquelas que dizem respeito ao seu bem-
estar (CEM, 56 e 59). Enfatizamos também o cuidado de que se deve acercar o 
médico quando revelar o resultado de exames ao paciente, assegurando-se de 
comprovações antes de dar qualquer informação precipitada que lhe possa causar 
sofrimento desnecessário (CEM, 59). Além disso, caso o médico responsável pela 
revelação de tal resultado não seja especialista no assunto e, como tal, sinta-se 
pouco à vontade em cuidar desse tipo de patologia, deverá ele proceder ao 
encaminhamento do paciente a um serviço especializado, onde este possa receber 
orientação e acompanhamento adequados (CEM, 29 e 57). 

c) O Abandono do paciente 

Não poderá o médico abandonar o paciente do qual tenha iniciado tratamento, a não 
ser que tenham ocorrido fatos que possam prejudicar a relação médico-paciente ou o 
desempenho profissional. Em qualquer caso, comunicação prévia terá de ser feita ao 
paciente ou seu responsável legal, devendo o médico se assegurar da adequada 
continuação da assistência que vinha sendo prestada àquele (CEM, 61, caput, 
parágrafo 1o). 

Tal orientação aplica-se mesmo no caso de ser a doença crônica ou incurável (como 
é presentemente a aids), não podendo o médico abandonar o paciente, a não ser 
que haja justa causa. Deve o médico, portanto, prosseguir no atendimento ao 
paciente dessa espécie, ainda que seja apenas para lhe atenuar o sofrimento físico 
ou psíquico (CEM, 61, parágrafo 2o). 

d) Sigilo profissional 

O sigilo tutelado pela norma é que aquele que pertence ao paciente. Base da 
confiança que deve reger a relação profissional, é fundado nele que o paciente 
revela ao médico aspectos de sua privacidade essenciais ao perfeito 
equacionamento do problema. Além daqueles que o próprio paciente expõe, por 
meio de sua ação, o médico toma conhecimento de outros pormenores que 
pertencem exclusivamente ao âmbito do recato pessoal. Se tais não fossem obtidos 
pelo médico, certamente ele estaria impedido de exercer seu mister. Todavia, não 
tem o médico o direito de revelar a outrem aquilo que sabe a respeito de seu 
paciente, sob pena de comprometer irremediavelmente a qualidade da relação 
profissional. 

Aquilo que pertence à esfera da intimidade de cada um de nós assim deve 
permanecer, a não ser que seu titular não o deseje. O segredo médico, portanto é a 
proteção de que dispõe o paciente para que nada que seja estritamente pessoal 
chegue ao conhecimento de terceiros em sua anuência (CEM, 102). 

O indivíduo infectado pelo HIV evidentemente não está excluído dessa proteção. 
Cabe aqui examinar algumas situações especiais. 

1. Pode o paciente desejar que sua condição não seja revelada sequer a seus 
familiares. Tal desejo deverá ser respeitado, vez que mesmo os familiares são 
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exteriores à relação médico-paciente. Muitas vezes, a equipe de saúde, e o médico 
em particular, podem ser submetidos a fortes pressões advindas de familiares e 
amigos do paciente, visando a obtenção da verdade dos fatos. Esse comportamento 
surge em função da perplexidade que a conduta médica e os dados da evolução 
clínica eventualmente geram em quem desconhece o diagnóstico de base. Nessas 
circunstâncias, é lícito solicitar ao paciente que designe uma pessoa que pertença ao 
círculo familiar ou ao círculo de amizade para que seja ela corretamente informada e, 
assim, possa servir de elo de ligação entre aqueles e a equipe de saúde. Todavia, se 
o paciente recusar a autorização para isso, o sigilo deverá ser mantido, por maiores 
sacrifícios que tal conduta possa implicar, tanto para o médico como para os demais 
profissionais de saúde ligados ao caso (CEM, 102, caput). Ressalte-se que esta 
proibição de quebra do sigilo persiste mesmo após a morte do paciente (CEM, 102, 
parágrafo único); 

2. Quanto aos comunicantes sexuais ou membros de grupos de uso de drogas 
endovenosas, há a necessidade de se buscar a colaboração do paciente no sentido 
de revelá-los ao médico quando factível o rastreamento epidemiológico. Haverá aqui, 
nessas condições, possibilidades de ruptura de sigilo plenamente justificada, posto 
que se está a proteger bens de maior relevância que o bem-estar individual quais 
sejam, o bem-estar social e a saúde (e mesmo a vida) de outras pessoas - tem-se 
aqui em vista o conceito de legítima defesa (CEM, 102). Em nosso meio, 
infelizmente, as condições práticas para a realização do rastreamento de 
comunicantes, mesmo por parte dos órgãos públicos aos quais cabe essa tarefa, têm 
sido mínimas ou ausentes. Quando ele for efetuado, no entanto, será dever do 
médico, bem como dos demais membros da equipe encarregada dessas atividades, 
usar do máximo cuidado a fim de impedir a disseminação de informações relativas 
ao paciente para além dos limites daquilo realmente necessário, evitando-se, 
destarte, transtornos de ordem pessoal para este (CEM, 14, 44, 102, 107 e 108); 

3. A revelação aos comunicantes de determinado paciente que este se encontra na 
condição de infectado pelo HIV deve ser feita com a concordância e a colaboração 
deste. Todavia, havendo a recusa do paciente nesse sentido, é lícita a iniciativa do 
médico em informar o comunicante contra a vontade daquele pelas mesmas razões 
acima expostas - o que se está a proteger se sobrepõe aos motivos pessoais do 
paciente, ocorrendo, assim, justa causa (CEM, 102). Isso vale também, é importante 
destacar, para futuros comunicantes - típico é o caso de paciente infectado pelo HIV 
que, pretendendo se casar, deixa de revelar a seu futuro cônjuge sua condição. 
Nessas circunstâncias, sendo infrutíferos os esforços no sentido de convencer o 
paciente a tomar a iniciativa de informar o seu futuro consorte quanto à realidade dos 
fatos, deverá o médico proceder a tal medida, que se impõe em função do perigo 
iminente, configurando-se ato de legítima defesa (CEM, 102); 

4. O segredo há de ser quebrado no que concerne à informação devida pelo médico 
às autoridades sanitárias. Assim, no caso do Estado de São Paulo, estão os médicos 
obrigados a notificar, à Secretaria de Estado da Saúde, todos os casos com suspeita 
clínica ou diagnóstico confirmado de AIDS; os casos com sorologia positiva para 
anticorpos anti-HIV que não apresentam quadro clínico não deverão ser notificados, 
exceção feita aos doadores de sangue soropositivos - em relação a estes, a 
notificação é exigida em face das medidas que hão de ser adotadas pelos órgãos de 
vigilância epidemiológica. Ressalte-se, a propósito, que em outros países a 
notificação obrigatória é extensiva também a casos de soropositividade em doadores 
de órgãos ou tecidos, bem como em doadoras de leite. Não haverá, pois, ilicitude na 
revelação de segredo nas circunstâncias apontadas, vez que estará o médico agindo 
no estrito cumprimento de dever legal, o qual atende, por seu turno, o interesse da 
coletividade (CEM, 120 14, 44 e 102). 

IV - Aids e Instituições 

Cremos ser importante que se trate da questão que envolve a aids e alguns tipos de 
instituições. Evidentemente, aqui não serão esgotadas as possibilidades de 
problemas relativos ao assunto; parece-nos, entretanto, desejável que verifiquemos 
alguns deles, que freqüentemente têm sido suscitados. Faremos a abordagem de 
acordo com o tipo de instituição em que eles se manifestam. 
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a) Estabelecimento de assistência médica 

Têm sido apontada a possibilidade de alguns estabelecimentos, notadamente de 
assistência médica hospitalar, recusarem o atendimento de indivíduos infectados 
pelo HIV. A questão da recusa aqui, mutatis mutandis, se coloca na mesma 
perspectiva que a da recusa do paciente pelo médico; poderá a instituição recusar o 
atendimento desde que efetivamente não disponha de recursos para tal, não se 
destine a esse específico tipo de atividade ou clientela e haja na localidade outro 
estabelecimento em condições de fazê-lo. Evidentemente, lembramos que na 
situação de urgência não se poderá recusar o atendimento, posto que haveria 
omissão de socorro (CEM, 7o e 58). 

No trabalho em equipe que se desenvolve em tais estabelecimentos destacam-se 
duas importantes medidas: 

1. O acesso à ampla informação acerca da doença, suas características e 
manifestações, possibilidades de tratamento, meios de prevenção etc. É imperioso 
que tal conhecimento seja difundido a fim de que se possa evitar problemas 
advindos da ignorância dos fatos (discriminação, preconceito, conduta inadequada 
ou errada em face do paciente, utilização indevida de instrumentos e materiais, 
proteções individual e coletiva insuficientes ou inexistentes etc.). A segurança da 
equipe multiprofissional depende fundamentalmente desse processo de estudo da 
doença e tudo a ela relacionado, o qual deve ser constante, possibilitando a todos 
contínua reciclagem (CEM, 14, 17 e 18); 

2. O fornecimento de condições adequadas de trabalho, o que engloba o acesso a 
meios de proteção individual e coletiva. Destacam-se aqui a criação de rotinas e 
procedimentos, o uso de equipamentos de proteção e o estabelecimento de 
programas de treinamento e de supervisão (CEM, 14, 17 e 18). 

Devem os médicos nas instituições transmitir aos demais membros da equipe 
multiprofissional as informações necessárias ao correto atendimento do paciente e a 
precaução a ser adotada. Não há, nestas circunstâncias, quebra de sigilo, vez que o 
trabalho da equipe é extensão da ação do médico e seus membros estão igualmente 
presos à guarda das informações obtidas, preservando-se, assim, a intimidade e o 
recato do paciente (CEM, 11 e 107). 

Tem sido levantada a possibilidade de virem alguns estabelecimentos a instituir a 
obrigatoriedade da realização de testes para detecção de soropositivos para aqueles 
que desejam neles se internar. Os defensores de tal procedimento alegam que, com 
isso, poderiam melhor orientar o atendimento e o trabalho da equipe 
multiprofissional. Se tivermos em mente o bem-estar do paciente e a proteção da 
equipe, não encontramos objeção sob o ponto de vista ético, vez que se visa à 
saúde do ser humano; entretanto, verificamos nesse método pouca praticidade; 
melhor preparar a equipe a fim de agir com segurança com qualquer paciente, 
mencionando-se também as limitações até aqui existentes dos exames laboratoriais 
disponíveis (nem todos os portadores do HIV seriam identificados). Além disso, a 
medida, se mal implementada, poderia ensejar o surgimento de posturas 
discriminatórias, o que, evidentemente, é reprovável (CEM, 1o, 2o, 14 e 18). 

Por fim, mencione-se a responsabilidade que deve ser assumida por todos aqueles 
que ocupam funções de direção e chefia, aos quais cabe não só zelar pelo bom 
desempenho ético e profissional daqueles que militam na instituição, mas cuidar de 
lhes fornecer condições adequadas para que esse trabalho possa ser 
satisfatoriamente desenvolvido. Inclui-se aqui o importante papel a ser desenvolvido 
pela Comissão de Ética Médica na contínua busca da observância plena dos 
preceitos éticos que norteiam o exercício da profissão (CEM, 17, 18, 19, 22 e 85). 

b) Estabelecimentos de atividade hemoterápica 

Importante papel no controle da doença deve ser desempenhado por 
estabelecimentos onde se exerça qualquer tipo de atividade hemoterápica. Os 
significativos números que apontam à transmissão transfusional como a responsável 
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por grande número de casos da doença ensejaram medidas, por parte do Estado, 
visando á redução do coeficiente de incidência da aids produzida por esse 
mecanismo. 

Tivemos no Estado de São Paulo a aprovação da Lei no 5.190, de 20 de junho de 
1986, que estabelece a obrigatoriedade da realização de testes sorológicos para 
detecção do HIV no material colhido para transfusões de sangue e/ou derivados em 
hospitais, bancos de sangue, maternidades e centros hemoterápicos. 

Recentemente, a medida passou a ser de âmbito nacional com a aprovação da Lei 
Federal no 7.649, de 25 de janeiro de 1988, que impõe a obrigatoriedade da 
realização de testes que têm por fim evitar a propagação da aids, hepatite B, sífilis, 
malária e doença de Chagas. 

Em face de tais normas, está o médico que atua nesses estabelecimentos obrigado 
à observância delas, que são de capital importância no esforço para controle e 
diminuição das taxas de incidência da doença (CEM, 14 e 44). 

Reafirmamos aqui a necessidade de se informar ao doador o resultado do teste 
sorológico, bem como dos desdobramentos possíveis em face do encontrado (CEM, 
46, 48 e 59). 

c) Estabelecimentos prisionais 

A questão da aids no âmbito dos presídios, cadeias públicas, delegacias, etc. traz à 
baila um assunto delicado e polêmico, qual seja, o precário estado dos 
estabelecimentos prisionais e as condições de atendimento neles existentes. 

De nada adiantará a adoção de medidas de identificação de portadores do HIV entre 
aqueles que ingressam no sistema prisional se, efetivamente, não se puder 
desenvolver um atendimento subseqüente adequado e que respeite a dignidade da 
pessoa. Tal procedimento, tendo-se em vista as atuais condições do sistema, poderá 
servir para aumentar a estigmatização dos portadores do HIV, expondo-os a riscos 
de segregação ou mesmo hostilização. Além disso, há que se pensar na melhoria 
dos serviços de saúde hoje disponíveis no âmbito de tais estabelecimentos, 
sabidamente precários em termos de recursos (CEM, 1o/ 2o, 6o, 47 e 53). 

As condições peculiares existentes nos presídios impõem que sejam adotados 
programas educacionais, dirigidos à população carcerária e aos funcionários de tais 
instituições, com o objetivo de reduzir, na medida do possível, o risco de aquisição 
da doença (CEM, 1o, 2o, 6o e 12). 

Finalmente, devemos ter em conta de que cabe ao Estado zelar pela preservação da 
integridade e da dignidade daqueles que se encontram recolhidos ao sistema 
prisional. Ao médico que atua em tais instituições, por seu turno, é atribuída parte 
dessa responsabilidade, devendo este, portanto, empregar o melhor de si para que 
tal escopo seja atingido (CEM, 1o, 29,14, 22, 44 e 5 3). 

V - Aids e Medicina do Trabalho 

Diversos problemas surgiram no âmbito de empresas a partir do recrudescimento da 
incidência da aids. 

Cremos ser oportuno o exame daqueles que amiúde têm sido levantados. 

Preocupada com a disseminação da doença e com as repercussões que poderiam 
ocorrer em relação à produtividade, parcela do empresariado passou a exigir dos 
serviços de Medicina do Trabalho medidas que, acreditavam, poderiam limitar ou 
impedir que portadores do HIV pertencessem aos quadros de funcionários de suas 
empresas. Procedimentos tais como realização de testes sorológicos em exames pré-
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admissionais, exigência da realização de testes sorológicos para os funcionários das 
empresas, demissão de portadores do HIV, envio da relação de portadores do vírus 
aos empregadores, etc., vieram a ser solicitados dos médicos do trabalho, criando 
evidentes conflitos com a conduta eticamente aceitável nessas circunstâncias. 

Não há justificativa técnica ou científica para a realização indiscriminada de exames 
sorológicos. Além de suas notórias limitações no presente, relativamente aos 
resultados obtidos, não há razão para que o soropositivo seja discriminado 
profissional mente (a não ser que haja relação direta da atividade a ser 
desempenhada e as formas de transmissão conhecidas). A integração ao trabalho 
reduz a marginalização e as dificuldades que o portador do HIV experimenta em face 
da sociedade. Vale lembrar que a demissão de trabalhadores infectados pelo HIV, 
além de inaceitável dos pontos de vista científico, ético e humano, pode trazer 
reflexos negativos para a sociedade em seus esforços para conter esta epidemia. É 
óbvio que, privados de seus empregos e, muitas vezes, por conseqüência, também 
de assistência médica e de condições dignas de existência, poderão alguns 
portadores do HIV se encaminhar justamente para atividades que os tornarão mais 
perigosos no tocante à disseminação da infecção - prostituição, tráfico e consumo de 
drogas, comércio de sangue etc. 

É evidente que o empregador é livre para contratar quem desejar. No entanto, 
excetuadas as situações já mencionadas, a exigência do teste sorológico nos 
exames pré-admissionais é descabida e discriminatória, não devendo o médico, 
neste caso, contribuir para que esta conduta prevaleça (CEM, 1o, 12 e 47). 

Igualmente não se justifica, nas mesmas condições, a exigência de tais testes para 
funcionários de qualquer empresa. Seria discriminação absurda, além de forma de 
burlar as normas de proteção ao trabalhador, marginalizando aquele que poderia vir 
a precisar do apoio do empregador e criando entraves para a adequada assistência 
médica e previdenciária (CEM, 1o, 12 e 47). 

Fato mais grave se configura quando alguma empresa realiza esses exames sem 
conhecimento e consentimento dos funcionários. Além da inadequação de 
procedimento, já apontada, ocorre a realização de ato médico sem a autorização do 
paciente, o que constitui flagrante violação das normas éticas (CEM, 56 e 59). Deve 
o médico, antes da realização de qualquer ato, informar ao paciente acerca de seu 
significado, finalidade e repercussões, para que o paciente possa livremente decidir 
sobre ele, autorizando ou não sua concretização. A não ser em casos de iminente 
perigo de vida, ao médico é vedado desrespeitar o direito de decisão do paciente 
quanto à execução de práticas diagnósticas e terapêuticas (CEM, 56). 

Outro ponto polêmico é aquele referente à informação devida pelo médico ao 
empregador. Alguns destes, acreditando ter este direito, têm exercido pressão sobre 
os médicos de suas empresas a fim de que lhes sejam fornecidos nomes de 
funcionários soropositivos (no caso da realização de testes sorológicos). Tal fato 
configura ilicitude por se constituir em 

invasão indevida da esfera da privacidade de outrem; o médico que, cedendo a tais 
pressões, concede estas informações, viola, nessas circunstâncias, o sigilo 
profissional, posto que este procedimento não configura nenhuma das hipóteses de 
exclusão de ilicitude (legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de 
dever legal ou exercício regular de direito). 

Cabe informar ao empregador tão-somente a aptidão ou não, temporária ou 
permanente, para o desempenho de determinada função, do funcionário submetido 
ao exame médico. Tudo o mais que o médico souber terá sido obtido em confiança, 
no âmbito da relação profissional e tutelado, portando, pelo instituto do sigilo médico 
que, como vimos, pertence exclusivamente ao paciente. As medidas decorrentes do 
que souber o médico através do seu trabalho e que constituírem atos privativos de 
sua profissão deverão ser apenas por ele tomadas, sendo oportuno lembrar que o 
Código de Ética Médica é inequívoco quanto ao papel autônomo e independente que 
lhe é atribuído nesse contexto - não pode ele se submeter a quaisquer tipos de 
injunções que possam prejudicar a relação médico-paciente (CEM, 8o, 11, 12, 102 e 
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105). 

É desejável ressaltar que todas as informações obtidas pelo médico hão de ser 
transmitidas ao paciente, com exceção dos casos em que tal comunicação possa lhe 
provocar algum dano, situação em que aquela terá de ser feita a alguém que 
legalmente possa se responsabilizar pelas medidas subseqüentes. Assim, na 
hipótese de realização dos testes sorológicos, deverá o médico explicar ao paciente 
seu significado e as possibilidades disso decorrentes, orientando-o, eventualmente, 
quanto aos procedimentos que poderão ser adotados (CEM, 59). 

VI - Aids e Pesquisa 

Em nada diferem as normas referentes à pesquisa médica tocante à aids em relação 
à feita em outros campos. Tais regras acham-se contidas na Declaração de 
Helsinque, cuja redação atualizada foi aceita pelo Conselho Federal de Medicina 
através da Resolução CFM no 1.098/83, achando-se portanto, em vigor; encontram-
se também consubstanciadas no CEM em seus artigos 122 a 130. A aplicação 
dessas normas dependerá, evidentemente, de cada caso particular, melhor dizendo, 
de cada projeto. 

Em alguns países em que se produz ciência de ponta tem havido pressões de 
setores da sociedade, inclusive de meios científicos, para que sejam suprimidas 
algumas das etapas habitualmente observadas na investigação científica realizada 
com rigor metodológico, principalmente no que concerne a novos medicamentos 
potencialmente úteis, em face da gravidade extrema e da incurabilidade da aids. Há, 
no entanto, consenso dos especialistas quanto a que essa conduta deva ser evitada, 
pelos prejuízos potenciais que implica; ocorre unanimidade, também, com relação à 
constatação de que é necessário reduzir-se ao máximo o obstáculo representado 
pela existência de entraves burocráticos que dificultam, ou mesmo impedem, o 
estudo e a comercialização de novas drogas utilizáveis nesse contexto — elas 
representam esperanças de menor sofrimento para pacientes com aids e de 
prevenção de novas infecções, principalmente entre aqueles pertencentes aos 
chamados grupos de risco. 

É importante enfatizar a importância do caráter voluntário da participação humana na 
pesquisa, da possibilidade de desistência a qualquer tempo, da ampla informação 
devida no que se refere aos propósitos, significados, procedimentos e 
conseqüências, sem falar no acompanhamento constante a ser efetuado pelo 
pesquisador visando a evitar quaisquer danos ou sofrimentos ao paciente. Em suma, 
não se pode perder de vista o primeiro dever do médico, que é o de zelar pela saúde 
e pelo bem-estar do ser humano (CEM, 1o e 2o). 

Muito se espera da atividade de pesquisa no que concerne à AIDS pois é dela, 
fundamentalmente, que depende a perspectiva de progresso, quer no conhecimento 
da doença propriamente dita, quer nas formas de prevenção e tratamento. 
Entretanto, este avanço não se poderá dar à custa do sacrifício da dignidade ou da 
integridade, em qualquer nível, de seres humanos, posto que, se isso ocorresse, a 
Medicina estaria perdendo a própria razão de existir. 

Conselho Regional de Medicina de São Paulo 

Cons. Antônio Ozório Leme de Barros 

Cons. Guido Carlos Levi 

Processo Consulta no 1.854-47, de 12 de dezembro de 1988 5 

Como deve proceder o médico aidético. 

O Dr. J.J.M. solicita esclarecimentos quanto à conduta a ser tomada face a 
existência de médico aidético no corpo clínico de entidade hospitalar. 
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Essa situação exposta pelo consulente certamente irá se repetir inúmeras vezes 
diante da crescente incidência da aids. 

Os especialistas brasileiros e mesmo autoridades internacionais em Moléstias 
Infecciosas, Saúde Pública e aids não têm posição formada sobre o assunto. 

O Center of Disease Control de Atlanta, USA, em sua publicação ressalta que a 
atividade do médico contaminado pela aids deve ser estudada caso a caso pelo 
responsável da instituição em que ele trabalha e recomenda o afastamento de 
atividades que possam ser de maior risco de contaminação de pacientes, como a 
realização de atos invasivos. 

Em nível nacional, de maneira informal, as informações veiculadas são que "em 
princípio, o médico pode continuar em suas atividades normais, assim como 
qualquer outro trabalhador portador do vírus da aids". Essa posição é justificada por 
"não existir transmissão de aids no contato social e somente pelo sangue ou contato 
sexual". O vírus porém é encontrado em outras secreções orgânicas sem que se 
conheça até o momento o potencial de contaminação nessas secreções e, se existir, 
ainda não tem certamente valor epidemiológico. 

Por outro lado, quando o vírus é detectado em um paciente, os mesmos 
especialistas e autoridades assumem, em grau variável, posições diversas. Alguns 
recomendam, na internação do paciente, isolamento, uso de material descartável em 
todos os níveis, processos de tratamento especial do material utilizado pelo paciente 
e intensas medidas de proteção individual no manuseio do paciente e de suas 
secreções. 

5 aprovado na 1.328a Reunião Plenária, realizada em 12/12/88. 

Outras posições são mais brandas, havendo alguns que até aceitam que os 
cuidados sejam os mesmos recomendados para os pacientes não infectados diante 
do "baixo risco de contaminação". 

Os médicos, os hospitais e outros profissionais da área de Saúde têm assumido 
posições diversas. Alguns Hospitais tentam evitar a internação de portadores de 
aids, outros exigem condições rígidas de isolamento e proteção individual. Outros 
são ainda mais tolerantes, pois pouco exigem em técnicas de isolamento e deixam 
as medidas de proteção individual a critério de cada profissional, oferecendo 
somente os equipamentos necessários. Os médicos e outros profissionais de Saúde 
assumem a mesma variabilidade de posições: alguns se negam a atender pacientes 
contaminados, outros só o fazem com medidas de proteção individual extremas e há 
aqueles que os manuseiam sem o menor cuidado especial. 

Diante dessa situação indefinida, podemos considerar que: 

1. Do ponto de vista técnico, no estado atual do conhecimento da aids, não existe 
obrigatoriedade de afastamento do médico ou de outro profissional da Saúde de 
suas atividades se for portador do vírus da aids; recomenda-se não realizar 
processos invasivos que, de forma acidental, possam lhe provocar ferimentos e, 
assim, expor o paciente ao risco de contaminação. 

2. Do ponto de vista psicossocial, o grande trauma ocasionado pela aids justifica 
implantação de medidas rigorosas, visando bloquear todo e qualquer meio possível 
de contaminação, como vem ocorrendo na área de sangue e hemoderivados e em 
algumas condutas hospitalares já citadas. Diante dessa visão, não seria adequado o 
médico ou outro profissional de saúde contaminado pela aids continuar tratando de 
pacientes, principalmente se estes já apresentarem outras deficiências, o que os 
tornam mais vulneráveis; 

3. Do ponto de vista dos direitos individuais, os médicos, outros profissionais e 
estruturas de saúde podem se recusar a atender portadores de aids, salvo em caso 
de urgência (artigo 7o CEM). Também é direito do paciente recusar o atendimento 
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por profissionais portadores de aids. Entretanto, essa informação só poderá ser 
fornecida pelo profissional portador da doença ou mediante sua autorização, sob 
pena de quebra de sigilo médico; 

4. Do ponto de vista ético, o médico portador de aids, considerando os aspectos 
psicológicos e os direitos dos pacientes, mesmo convicto de que não há perigo de 
contaminação, deverá, por decisão pessoal, evitar contatos diretos com o paciente. 
Os superiores hierárquicos dos médicos nessas circunstâncias deverão oferecer 
orientações e oportunidades para que os mesmos continuem o exercício da 
profissão em áreas compatíveis com a situação (art. 17 e 18 CEM). 

Até que os conhecimentos científicos avancem e permitam uma definição clara das 
autoridades técnicas e publicação de normas técnicas pelas autoridades 
administrativas, não poderá este Conselho, baseado no CEM e nas normas que 
regulamentam o exercício da medicina, definir a questão formulada na presente 
consulta. 

Essas considerações visam unicamente orientar as condutas a serem tomadas pelo 
médico portador do vírus da aids e pelo médico encarregado da chefia, que deverão 
se pautar na compreensão, responsabilidade e respeito mútuo. 

Caso a decisão do médico portador do vírus seja prosseguir na sua atividade normal 
de clínico ou cirurgião, pode o diretor clínico, responsável pela instituição, não 
permitir total ou parcialmente a atividade do médico. Ou ainda, exigir meios de 
proteção mesmo que sua decisão seja considerada excesso de zelo em proteção 
dos pacientes, tendo em vista a responsabilidade de sua instituição. 

Isto não significa que o diretor poderá afastar ou demitir o médico contaminado, mas, 
obrigatoriamente, deverá utilizar todos os esforços no sentido de readaptá-lo em 
funções adequadas a seu conhecimento, experiência e situação clínica. 

Caso o diretor clínico permita a atividade do médico contaminado, não estará 
infringindo nenhuma norma médica, mas não estará isento de ser responsabilizado 
por hipotético caso de contaminação que possa vir a ocorrer ou por outras 
ocorrências de caráter técnico ou ético. 

Este é o nosso parecer, SMJ. 

conselho regional de medicina de são paulo 

Cons. Luiz Gastão Mange Rosenfeld 

Processo Consulta no 18.228/89, de 18 de setembro de 1989 6 

O Médico do Trabalho e a AIDS. 

O Dr. M.R.G.P. questiona ao Cremesp a aplicação da portaria do Ministério da 
Saúde no 236 de 02/05/85, que orienta as medidas de proteção no manuseio de 
aidéticos. 

Questiona também a conduta ao relacionamento com indivíduos de grupo de risco, 
bem como a orientação de não se executar exames em massa para a detecção de 
portadores de HIV. 

Muitas dúvidas existem com relação à aids, envolvendo aspectos técnicos, éticos e 
sociais. As condutas recomendadas pelo Ministério da Saúde, pelo Cremesp e pelas 
diversas autoridades médicas da área têm se pautado na prudência, procurando 
sempre preservar o indivíduo e a coletividade. 

6 Aprovado na 1.3620a Reunião Plenária, realizada em 18/09/89. 
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Diferentes orientações têm sido adotadas em diversos países por influência das 
características do comportamento social e também pelo comportamento 
epidemiológico local. 

A pertinência das questões levantadas pelo consulente demonstra a dificuldades de 
aplicabilidade de normas genéricas e, também, a assistência de muitas dúvidas com 
relação a fatos cientificamente aceitos, sobre a transmissão da aids. 

Respondendo especificamente as perguntas do consulente opinamos: 

1. "Como justificar para a empresa que o paciente deve mudar de função (no caso 
de atividade que exponha a risco)?" 

O médico da empresa pode recomendar a mudança de função aos administradores 
justificando-a, simplesmente, por razões de saúde sem nenhum esclarecimento 
diagnóstico, para não ocorrer quebra do sigilo médico. 

2. e 3."Como proteger os médicos e enfermeiros no atendimento de funcionário HIV 
positivo com tosses?" 

As medidas de proteção individual com máscaras, óculos etc., constantes da 
instrução do Ministério da Saúde são aplicáveis às unidades hospitalares no 
manuseio de pacientes com aids doença e não no caso de portadores 
assintomáticos que podem conviver sem risco de contaminação no ambiente de 
trabalho. Não se justifica, portanto, medidas de exceção mas, somente, as de 
cuidados genéricos de higiene e práticas aplicáveis ao atendimento de qualquer 
paciente. 

4. "O que fazer com outros funcionários que se enquadram no grupo de risco e que, 
porventura, existam na empresa? Nada?" 

Os funcionários do grupo de risco, assim como todos os funcionários da empresa 
devem ser orientados pelo departamento médico quanto às medidas de profilaxia do 
contágio da aids. A única medida universalmente aceita para combater a epidemia 
da aids é a campanha educativa para evitar novas contaminações da população, 
seja ela de grupo de riscou ou não. Nesta atividade cabe um papel destacado ao 
médico de uma empresa liderando o processo educativo e servindo de orientador 
individual nos casos de dúvidas dos funcionários. 

A proposição de exames em todos os funcionários, bem como no processo de 
admissão tem vários adeptos, mas a maioria das autoridades não a aceitam pelo fato 
dos mesmos não serem considerados válidos na profilaxia. Quando há manifestação 
individual de vontade na realização de teste, o médico da empresa deve encaminhar 
o funcionário para a execução de exame, mantendo o sigilo médico quanto ao 
resultado. 

5. "A preocupação de não discriminar o aidético não nos aflige, pois não queremos 
colocar em risco a saúde e a vida de todos na empresa. Afinal, é notório os casos de 
aidéticos que procuram, deliberadamente, contaminar outras pessoas. 

Mas se não existe certeza absoluta quanto aos meios de transmissão da doença 
para que, então, o Ministério da Saúde iria recomendar o uso de máscaras?" 

Não. Não existe nenhum dado epidemiológico que sugira a hipótese de que o 
convívio no trabalho ou social com indivíduos portadores do HIV possa levar à 
contaminação. A hipótese da contaminação deliberada não é notória e indivíduos 
com conduta anti-social devem ser identificados e encaminhados a tratamento 
adequado. 

6. "Como justificar para a empresa a adoção de todas essas medidas?" 
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Cabe ao médico da empresa demonstrar a seus diretores a importância da aids e 
suas características epidemiológicas, a fim de convencê-los a investir em medidas 
educativas com finalidades profiláticas e, também, a adequar as atividades dos 
portadores do HIV, bem como proporcionar os meios de tratamento àqueles que 
vierem a desenvolver a doença, sem discriminação e com o máximo respeito ao 
indivíduo dentro dos preceitos éticos e morais. 

Este é o nosso parecer, SMJ. 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO PAULO 

Cons. Luiz Gastão Mangel Rosenfeld 

Processo Consulta no 18.863/89, de 9 de abril de 1990 7 

Aids e Convênios Médicos. 

A Dra. A.M.R.S. solicita esclarecimentos sobre a recusa do pagamento das despesas 
hospitalares pelo convênio de um paciente portador de HIV. 

Ocorre que a internação foi motivada por uma septicemia não transmissível e não 
relacionada ao HIV. 

Vários enfoques podem ser dados à questão. 

Considerando-se que a infecção pelo HIV provoca uma deficiência imunológica 
facilitando, assim, a instalação de um quadro de septicemia, o paciente teria 
apresentado uma infecção da aids. Esta é uma doença de notificação compulsória e 
estaria o caso excluído do contrato. Entretanto, de acordo com o estabelecido pela 
Vigilância Sanitária, somente devem ser notificados os casos de aids clínicos e não 
os portadores de HIV. Essa interpretação não exclui o caso do contrato. 

Inúmeros pacientes apresentam septicemias sem serem portadores do HIV ou da 
doença aids. A característica principal das infecções nos aidéticos é o predomínio de 
germes "oportunistas". Essa classificação dos agentes em patogênicos e 
oportunistas vem sendo cada vez mais contestada pelos bacterologistas e 
imunologistas. Vale dizer que seu significado, diante dos conhecimentos atuais das 
características dos agentes e também dos sistemas de defesa do organismo 
humano, está se modificando. 

Esses fatos dificultam estabelecer limites entre portadores do HIV e a doença aids, 
que se caracteriza pela infecção por germes "oportunistas" de portadores do HIV. 

7 Aprovado na 1.388a, Reunião Plenária, realizada em 09/04/90 

Essas considerações visam demonstrar quão polêmica é a questão da classificação 
de um caso como moléstia infecto-contagiosa ou de notificação compulsória. 

O Cremesp considera que o fulcro da questão é exatamente a exclusão da cobertura 
das despesas nos casos de moléstias infectocontagiosas dos contratos de 
assistência à saúde. Face ao assunto, vale mencionar a sentença proferida pela 
Juíza Federal da Primeira Vara do Rio de Janeiro, nos autos do mandado de 
Segurança no 87.0004711-2. Trata-se de decisão bastante esclarecedora na medida 
em que não considera válida a exclusão das moléstias infectocontagiosas dos 
contratos. 

Este é o nosso parecer, SMJ. 

conselho regional de medicina de são paulo 

http://www.aids.gov.br/final/biblioteca/legislacao/vol3_66.htm (12 of 22) [15/04/03 12:41:29]



8. Normas Éticas do Conselho Regional de Medicina de São Paulo - cremesp

Cons. Luiz Gastão Mange Rosenfeld 

Processo Consulta no 27418/89, de 28 de maio de 1990 8 

Reintegração de médico aidético ao trabalho. 

O Dr. J.EG.M. solicita esclarecimentos deste Conselho de Medicina, acerca da 
possibilidade de sua reintegração ao trabalho, uma vez que possui sorologia positiva 
em aids e encontra-se em perfeito estado de saúde. 

O universo da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) vem sendo tratado 
com bastante assiduidade por este Conselho de Medicina, com a finalidade de 
abordar as diversas implicações existentes. 

Entretanto, o assunto é inesgotável, na medida em que novas situações se 
concretizam demandando outras reflexões. 

Com relação ao profissional médico que desenvolve a moléstia, a delicadeza do 
assunto mereceu o Parecer no 1854-47/88, exarado pelo ilustre Conselheiro Dr. Luiz 
Gastão Mange Rosenfeld, que trata da questão opinando pela não obrigatoriedade 
do afastamento, não só do médico, mas como de qualquer profissional portador do 
vírus da aids de suas atividades. 

Isto ocorre, tendo em vista o panorama atual do conhecimento da doença. 

Entretanto, há recomendação expressa de que o profissional seja afastado das 
funções que possam oferecer maiores riscos de contaminação de pacientes, como 
por exemplo, a realização de atos invasivos. 

Retrata, ainda, o parecer que do ponto de vista ético o médico portador de aids deve 
atender ao princípio básico da profissão que é zelar pela saúde humana, acima de 
tudo (art. 2o do CEM). 

Portanto, em prol do paciente, o profissional, tendo em vista sua consciência, 
livremente, poderá decidir pelo não contato direto com o cliente, voltando-se para 
atividades administrativas dentro das instituições. 

Aliás, é este caminho que os superiores hierárquicos deverão trilhar. 

Após estas primeiras linhas, cumpre enfocar a situação do indivíduo soropositivo que 
pleiteia um seguro de vida, conforme solicitação do consulente. 

Primeiramente, cabe salientar que qualquer seguro envolve risco, entretanto, as 
seguradoras, como regra geral, tentam garantir-se de diversas formas, a fim de 
diminuir seus prejuízos. 

Com relação ao seguro de vida, o interessado deverá preencher um questionário de 
saúde. Trata-se de uma investigação bastante longa, abrangente e minuciosa, com a 
intenção de verificar se a pessoa está preocupada com seu futuro, que é certo e 
sabido por todos, ou se a mesma já sabe que é portadora de algum mal, querendo, 
portanto, garantir a vida da família. 

Assim, aquelas pessoas que desenvolvem problemas cardíacos ou cancerígenos 
não conseguirão fazer o contrato de seguro pretendido, já que as chances de 
sobrevida, a longo prazo, são ínfimas. 

Portanto, a condição básica para que a seguradora aceite o pretendente é que o 
mesmo esteja em perfeito estado de saúde, vale dizer, sem portar qualquer mal 
comprometedor. 
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Logo, aquele que traz consigo o vírus da aids, se relatar o fato, infelizmente, não 
conseguirá o aval da companhia de seguros. 

Desta maneira, se o seguro for feito com base em omissão de uma doença, no caso 
específico, da aids, uma vez ocorrido o óbito a seguradora vai realizar a investigação 
de praxe antes de pagar o prêmio. Comprovada a má-fé, a indenização não será 
conseguida. Todavia, evidenciada a boa-fé, ou seja, que o segurado não sabia que 
era portador do vírus da AIDS à época da contratação, a seguradora indenizará o 
valor contratado. 

Cabe a indagação se é fácil a comprovação da má-fé e a resposta é afirmativa. Uma 
das formas utilizadas pelas companhias é o tempo, antes do óbito, que foi celebrado 
o acordo. 

Tal ocorre, pois em média, o aparecimento da doença se dá em 05 (cinco) anos. 

Logo, se o seguro foi feito após este seguimento de tempo, é possível a 
comprovação da má-fé pois, provavelmente, os sinais da moléstia já haviam se 
manifestado. 

É desta forma que, atualmente, as companhias de seguro tratam a questão. 

Em conclusão, de nada adiantará o indivíduo omitir um fato de que tem 
conhecimento. 

Indaga, ainda, o consulente sobre a demissão de aidético. 

Esta questão, acreditamos, já foi respondida anteriormente. 

Entretanto, em termos de sentença judicial, cumpre informar que o juiz Sérgio José 
Machado, da 44a Junta Conciliação e Julgamento, em ação trabalhista movida por 
funcionário demitido pela Arisco Produtos Alimentícios, por ser portador do vírus da 
AIDS, através da advogada do Grupo de Apoio à Prevenção à Aids (GAPA), decidiu 
pela integração do trabalhador à empresa. O magistrado considerou nula a dispensa 
e, ainda, determinou que a empresa pagasse os salários atrasados desde a data da 
demissão até o dia em que o funcionário passou a ser beneficiado pelo auxílio-
doença do Inamps. Esta foi uma decisão sem precedentes e que denota o início de 
uma tendência, já que é absurda a demissão de uma pessoa só pelo fato dela ser 
soropositiva. 

Vale ressaltar que o profissional em geral e, sobretudo o médico, portador do vírus 
da aids deve, com responsabilidade e consciência, cercar-se de cautelas no 
ambiente social, familiar e de trabalho. 

Uma vez feito isso e, na medida que, até então, a doença só é transmitida através de 
sangue e de contato sexual o indivíduo deve ter direito a uma vida normal. 

No que concerne aos fatos apresentados pelo interessado, ou seja, a situação da 
aposentadoria que lhe foi imposta, alguns esclarecimentos merecem destaque. 

Na prática deve ter ocorrido, em nosso entender, a transformação do auxílio-doença 
solicitado em aposentadoria por invalidez. 

Referida modalidade de aposentadoria não causa espanto, na medida em que, nas 
circunstâncias do caso em tela não poderia ser concedida uma aposentadoria por 
idade ou por tempo de serviço. 

Desta forma, o consulente poderá trilhar caminhos diversos, tendo em vista sua 
situação. 

Tratando-se de profissional liberal, o consulente deverá dirigir-se ao Inamps com um 
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termo solicitando a suspensão do pagamento do benefício diante do seu 
restabelecimento. 

Entretanto, se o consulente for empregado, o próprio empregador deverá entrar com 
um pedido ao agrupamento médico pericial do município, órgão do Inamps, 
manifestando vontade de reintegrar o funcionário, em face da melhora de seu estado 
de saúde. 

Em decorrência, haverá novo exame pelo agrupamento. 

Se o pedido for negado sem motivo plausível o interessado ou o empregador poderá 
impetrar recurso à junta de Recursos da Previdência Social da sua cidade. 

A título de elucidação, cabe lembrar o artigo 475 da CLT, a saber: 

Art. 475 - "O empregado que for aposentado por invalidez terá suspenso o seu 
contrato de trabalho durante o prazo fixado pelas leis de previdência social para a 
efetivação do benefício. 

§ 1o - Recuperando o empregado a capacidade de trabalho e sendo a aposentadoria 
cancelada, ser-lhe-á assegurado o direito à função que ocupava ao tempo da 
aposentadoria, facultado, porém, ao empregador, o direito de indenizá-lo por 
rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo 477 e 478, salvo na hipótese 
de ser ele portador de estabilidade, quando a indenização deverá ser paga na forma 
do artigo 497. 

§ 2o - Se o empregador houver admitido substituto para o aposentado, poderá 
rescindir, com este, o respectivo contrato de trabalho sem indenização, desde que 
tenha havido ciência inequívoca da interinidade ao ser celebrado o contrato. 

Diante deste artigo, é oportuno citar os comentários de Valentin Carrion (Carrion 
Valentin, "Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho", 11a edição. Ed. Rev. 
dos Tribunais, 1989): 

1. Aposentadoria. "Inexiste no direito positivo atual a aposentadoria por invalidez; a 
qualquer tempo, mesmo após cinco anos (prazo do direito anterior) pode ser 
cancelada, caso readquira a capacidade laborativa... A jurisprudência é pacífica 
naquele sentido". 

Também, vale reescrever os comentários de Eduardo Gabriel Saad sobre o mesmo 
artigo (Eduardo Gabriel Saad, "Consolidação das Leis do Trabalho - comentada", 20a 

edição, LTr Editoria Ltda., 1987): 

2. "Aposentado por invalidez que recupera parcialmente, dentro do qüinqüênio, sua 
capacidade laborativa, só terá direito à recondução ao emprego se tiver condições 
físicas para desempenhar as funções para as quais foi contratado. Entendemos, 
outrossim, que, in casu, só é legítima a suspensão do pagamento do benefício da 
aposentadoria quando o INPS tiver reabilitado profissionalmente o inválido ou 
quando este tiver obtido emprego adaptado às suas novas condições físicas. 

Referimo-nos ao empregado que, em virtude de doença estranha ao trabalho, ficou 
provisoriamente incapacitado para o trabalho"... 

Feitas essas colocações, cumpre esclarecer que o envio de ofício ao Inamps, 
conforme expresso desejo do consulente é procedimento inviável, na medida em que 
esta não é atribuição do Conselho de Medicina diante de uma consulta. 

Entretanto, uma vez exarado e aprovado este Parecer, o próprio consulente poderá 
remetê-lo ao Inamps, se for de seu interesse. 

Finalizando, cumpre ressaltar que a busca de jurisprudência sobre a situação do 
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aidético foi incansável. Foram consultados a biblioteca do Tribunal de justiça, o 
Tribunal Superior do Trabalho e a Associação dos Advogados. Porém, em vão. 

Ocorre que o problema é relativamente novo para o mundo do direito e são poucas 
as sentenças existentes. Logo, até o momento não há correntes definidas sobre a 
questão. 

Entretanto, somente impulsionando a máquina judiciária é que será possível o 
nascimento de uma posição. 

É o parecer, s.m.j. 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO PAULO 

Adriana Crosta Turri Joubert 

Assessoria jurídica 

Processo Consulta no 8.172/90, de 16 de julho de 19909 

Possibilidade de biópsias na constatação da uveite. 

O Dr. P.R.S.S. solicita esclarecimentos sobre a possibilidade de realização de 
biópsias de retina face aos casos de uveite, a fim de elucidar o diagnóstico 
etiológico. 

O consulente requer parecer sobre o aspecto ético da aplicação prática de técnica 
que permita o estabelecimento no diagnóstico diferencial das uveites em casos 
especiais que, como sabemos, os mais freqüentes são, na síndrome de 
imunodeficiência adquirida, a toxoplasmose adquirida, especialmente as reativadas, 
as viroses comumente relacionadas com vasculites, as infecções oportunistas como 
inclusão citomegálica, o herpes zoster oftálmico etc. 

Esclarece o consulente que somente realizará o exame com autorização de sua 
chefia e do paciente. 

As biópsias contribuem para o diagnóstico etiológico e podem ser feitas em vários 
segmentos oculares - conjuntiva, íris, vítreo, retina etc. Todavia, as biópsias cório-
retineanas são procedimentos de alto risco, devendo ser reservadas apenas a casos 
especiais em Centros Especializados. 

O requerente posiciona-se muito bem quando solicita anuência de sua chefia CRT - 
Aids e o parecer ético-legal deste Conselho. 

Após detido exame do assunto, este Regional conclui que não há infração ética na 
execução de tais exames, desde que realizados com todas as precauções e critérios 
convencionados e, para maior clareza, recomenda o fiel cumprimento ao Código de 
Ética Médica, especialmente o preconizado nos artigos 2o, 5o, 16, 29, 32, 56 e 59. 

Este é o nosso parecer, s.m.j. 

conselho regional de medicina de são paulo 

Cons. Legardeth Consolmagno 

9 Aprovado na 1.400a Reunião Plenária, realizada em 16/07/90. 

INFORMAÇÃO No 54/92, aprovada em 25 de junho de 1992 
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Considerações e Proposições sobre a Infecção pelo HIV e a Aids nas Creches. 

Uma das mais importantes conseqüências da crescente necessidade do trabalho da 
mulher fora do lar é o fato de ter que deixar filhos em creches. As crianças são 
gregárias e essa circunstância provoca grande impacto no âmbito da saúde pública, 
pois agentes infecciosos podem disseminar-se em tais locais, onde já ocorreram 
surtos epidêmicos, conforme relatos contidos em literatura científica, envolvendo 
especialmente as institucionalizadas com menos de dois anos de idade e 
freqüentadoras em período integral. Portanto, não é de se estranhar que com o 
advento da pandemia de Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), na década 
de 80, e sua grande expansão nos anos 90, a infecção pelo Vírus da 
Imunodeficiência Humana (HIV), dela causadora, tenha motivado preocupação, em 
diversos países, quanto ao que possa gerar nos setores de acolhimento referidos. 

Muitos estudos já aquilataram os riscos de veiculação do HIV no contexto das 
famílias. As crianças positivas, nessas avaliações mantiveram diversos tipos de 
contatos, representados por beijos, abraços, uso dos mesmos utensílios e muitos 
outros caracterizando proximidades, sendo que, a despeito disso e de numerosos 
acontecimentos, ninguém que participou dos cuidados prestados adquiriu o HIV. 

No início, a ocorrência de mordidas durante o convívio em creches, no domicílio e 
até mesmo em hospitais promoveu inquietude. Não obstante, a chance de 
transmissão por esse mecanismo afigura-se remotíssima. É conhecido caso de mãe 
que adquiriu o vírus enquanto executava procedimentos de enfermagem em seu filho 
infectado, sem recorrer a luvas e expondo-se várias vezes ao contato com sangue e 
fluidos que o continham. Excluída essa exceção, não foram documentadas infecções 
sucedidas no convívio social, inclusive domiciliar, mesmo quando incidentes 
mordidas. 

Contudo, devemos focalizar o que o HIV representa em creches, dentro do 
panorama epidemiológico da aids e das condições existentes em muitos desses 
lugares, no Brasil, que é a nação americana onde vigora o segundo maior número de 
adoecimentos notificados à Organização Mundial de Saúde, com predomínio no 
Estado de São Paulo. Vale aduzir que, recentemente, o Programa de Aprimoramento 
de Informações de Mortalidade do Município Paulista apontou a enfermidade em tela 
como a terceira causa de mortes de mulheres, com 20 a 49 anos de idade. Também 
demarcações das prevalências em diferentes maternidades de São Paulo 
apontaram, há pouco, taxas variáveis de 0,6% a 1,2% de soropositividades durante o 
período pré-natal. 

Como implicação imediata do aumento da disseminação da infecção entre mulheres, 
apurou-se que as grávidas transmitem o HIV para o concepto em cerca de 30% das 
vezes e, de acordo com boletins epidemiológicos nacionais, mais de 50% das 
crianças aidéticas adquiriram o mal pela transmissão vertical ou perinatal. 

Na criança os primeiros sinais e sintomas da doença aparecem, em certas 
circunstâncias, depois de decorridos alguns anos e sobrevidas de até dez estão 
referidas em textos científicos. 

Por aqui vê-se aumento crescente de crianças que nascem infectadas e o 
diagnóstico passa freqüentemente pela execução das provas laboratoriais, 
designadas ELISA e Western-blot, que nem sempre permitem-nos certeza, pois os 
anticorpos maternos atravessam a placenta de forma passiva. Para confirmação 
cabal, é indispensável acompanhamento que chega a durar 18 meses, quando o 
desaparecimento categoricamente ocorre. A permanência dos anticorpos, após essa 
fase, significa que a criança está infectada pelo HIV. Outros processos, como a 
polimerase chain reacirion (PCR) e o isolamento viral não são recomendáveis 
rotineiramente devido aos elevados custos e às dificuldades técnicas. 

Tem acontecido que as crianças HIV-positivas ficam nas creches habitualmente sem 
que a presença da infecção seja conhecida por parte de pais, professores e 
familiares. Somente quando manifestam-se os primeiros sinais e sintomas da doença 
ou, então, quando a mãe é reconhecida como soropositiva ou doente, os problemas 

CAPÍTULO I
AMAZONAS
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concernentes à permanência na creche vêm à tona. 

A Comissão propõe as seguintes medidas, com respaldo da Academia Norte-
Americana de Pediatria, a fim de serem adotadas em creches, no que diz respeito à 
criança HIV-positiva: 

a ) deve ser admitida normalmente, desde que tenha condições físicas e psicológicas 
apropriadas; 

b) a decisão de manter nesse local precisa ser avaliada e discutida com médico, 
preferencialmente pediatra, e com os pais ou responsáveis, para considerar os riscos 
e benefícios; 

c) o estado imunológico requer avaliação periódica no sentido de detectar 
manifestações de infecções secundárias adquiríveis no ambiente em questão; 

d) a mordedora compulsiva é excluível da participação das atividades em grupo, até 
que seu comportamento fique controlado, valendo isso também para quem for 
negativa; 

e) em hipótese alguma tem justificativa a recomendação de pesquisa dos anticorpos 
anti-HIV para matricular e pedir prova diagnóstica, diante de suspeita, constitui 
decisão de médico, apoiada pelos pais ou responsáveis; 

f) a informação do estado de portador somente é compartilhável com pessoas após 
consentimento dos pais ou responsáveis; 

g) é necessário que funcionários usem luvas para a manipulação de sangue e 
líquidos corpóreos, contendo sangue, de qualquer indivíduo, em virtude do perigo 
universal da contaminação pelo HIV e vírus de hepatite B: a existência de lesões na 
pele exige particular atenção; 

h) impõe-se limpar as superfícies, tais como pisos em banheiros, com solução 
comercial de hipoclorito de sódio, utilizando uma parte para cinco de água; 

i) educar e treinar os funcionários para a correta execução dos procedimentos de 
limpeza e desinfecção é imprescindível, assim como para emprego de técnicas de 
precauções universais, a propósito de todas as crianças; 

Como improvisar é imprudente, cabe prever a estrutura mínima suficiente para 
dispensação de cuidados após sangramentos ou, complementarmente, deixar 
delineado encaminhamento se a gravidade preocupar. 

Ênfase especial merece a apropriada lavagem das mãos, que isoladamente é 
utilíssima para evitar a transmissão de grandes números de patógenos. 

Concluindo, a Comissão reconhece que a operacionalização dessas instruções 
configura expressivo desafio se valorizada a realidade vigente, mas acredita que elas 
são salutares e dignas de aceitação. 

A extrema importância humanitária, ética, jurídica e científica do acolhimento em 
creches, de crianças infectadas ou não pelo HIV, justifica a proposição das duas 
linhas de intervenção em seguida especificadas. 

Linha de intervenção I: destina a procurar controlar a influência de agentes 
infecciosos, e não só do HIV, em creches, por meio de medidas gerais. 

Linha de Intervenção II: destina-se a designar orientações para a prestação de 
cuidados adequados às crianças infectadas pelo HIV. 

MANAUS (AM)

CAPÍTULO II 
BAHIA
1. ORGANIZAÇÃO 

2. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

3. EDUCAÇÃO 

4. TRABALHO 

5. PENITENCIÁRIA 

CAPÍTULO III
CEARÁ
1. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

CAPÍTULO IV
DISTRITO FEDERAL
1. ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE 

2. EDUCAÇÃO 

3. TRABALHO 

CAPÍTULO V 
ESPIRITO SANTO
1. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

2. EDUCAÇÃO 

3. INFORMAÇÃO 

4. TRABALHO 

CAPÍTULO VI
GOIÁS
1. ORGANIZAÇÃO 

2. VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

3. EDUCAÇÃO 

4. TRABALHO 

5. PROTEÇÃO CONTRA 
ATOS 
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I - Pesquisas realizadas revelaram que as incidências de infecções respiratórias, 
diarréias, parasitoses, otites e meningites são maiores nas crianças que freqüentam 
creches, quando comparadas com as que não vão a elas. 

No Brasil, comumente, verificação oficial do cumprimento das exigências legais e 
sanitárias, para o bom funcionamento de uma creche, é precária, caracterizando fato 
ponderável. 

Diante do que foi exposto, convém recomendar o que adiante está indicado. 

a) Diagnóstico institucional: é o cuidadoso reconhecimento das particularidades do 
local; preferencialmente a médico infectologista ou à enfermeira epidemiologista, 
com formação atinente às infecções hospitalares, cabe essa tarefa; nas regiões onde 
isso não for possível, profissionais da Unidade de Saúde mais próxima farão o 
trabalho de reconhecimento, a fim de delinearem as providências desejadas. 

É muito desejável a integração das Unidades básicas, na área da saúde, com as 
creches. 

Inspeções a efetuar: de planta física, banheiros, pias e trocadores, além do setor de 
preparo ou consumo de alimentos; de rotinas de limpeza e desinfecção dos 
ambientes; de técnicas de troca de fraldas, lavagem das mãos, escovação de dentes 
e banho. 

b) Proposição de mudanças: adequação das irregularidades e adoção de 
disposições essenciais, como a substituição das toalhas de pano por descartáveis, 
em todas as pias; escolha correta dos produtos para limpar e desinfetar; treinamento 
dos funcionários como um todo e, em especial, dos da limpeza, ensinan do o uso 
certo de germicidas e a esmerada coleta de lixo, precisando fazer com que alimentos 
fiquem separados de papéis: redefinição do afastamento de crianças por doença; 
efetivação de trabalho integrado e conjunto com a Unidade de Saúde mais próxima. 

c) Treinamento e busca ativa das ocorrências: avaliação das carteiras de vacinação; 
informações aos funcionários, sem esquecer os administrativos, sobre a transmissão 
de doenças: padronização das técnicas de lavagem das mãos, troca de fraldas, 
escovação de dentes e banho; treinamento dos servidores acerca da ministração de 
medicamentos e execução de curativos; detecção laboratorial de infecções de 
diferentes ordens eventualmente existentes em crianças e funcionários, porque 
algumas não são raras e, como exemplos, figuram a shigelose, a giardíase, a 
ascaridíase e a criptosporadíase, ao lado de outras. 

II - O HIV já foi encontrado em diferentes líquidos corpóreos; entretanto, só o 
sangue, o esperma, a secreção vaginal e o leite materno veiculam-no de fato, tendo 
implicações na transmissão dele aos indivíduos suscetíveis. Esse vírus está 
outrossim na saliva, na lágrima e na urina, sem que por isso tenha promovido 
infecções segundo os informes científicos orientadores. Aliás, pesquisas deixaram 
claro que é difícil encontrá-lo na secreção primeiro citada. 

Até hoje o Centers of Disease Control (CDC), dos Estados Unidos, não documentou 
indubitavelmente, transmissão por contatos familiar ou domiciliar e em creches; 
igualmente, nenhum adulto contraiu o HIV após dar banho, vestir, alimentar, abraçar 
ou beijar crianças infectadas. 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO 

COMISSÃO CIENTÍFICA DE AIDS 

INFORMAÇÃO No 57/92 

Tratamento da Infecção pelo HIV e da AIDS: procedimentos não-convencionais 
e charlatanismo 

DISCRIMINATÓRIOS 
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A epidemia de síndrome da lmunodeficiência Adquirida (AIDS) provoca em todo o 
mundo urgência no sentido de serem procurados novos métodos de prevenção e 
tratamento referentes a esse mal grave e inexoravelmente fatal, com base nos 
conhecimentos disponíveis. Nesse contexto, existem dois apelos das vítimas da 
doença aos cientistas: que fiquem facilitados aos portadores do Vírus da 
Imunodeficiência Humana (HIV) ou aos já enfermos acesso a maior número de 
opções terapêuticas e, também, que se permita uso de múltiplos recursos em cada 
paciente. Tais desideratos não são necessariamente antagônicos, podendo e 
devendo merecer consideração. Outra demanda, no entanto, quanto a mudar os 
standards pelos quais julga-se a ação de medicamentos, não permite abordagem 
complacente. Abandonar os sensatos critérios que regem todas as pesquisas 
biológicas, sob o pretexto de que pessoas, aqui e agora, precisam de remédios, não 
vai levar a nenhum progresso e nem abreviar o tempo necessário para auditorar 
resultados. A experiência é muito conclusiva. Voltemos à eterna sífilis, um bom 
modelo de moléstia sexualmente transmissível e epidêmica, que tanto reproduz, na 
sua história aquilo hoje vigente quanto à aids. Em 1917, já neste século, Wagner 
Jauregg, o único psiquiatra que recebeu o Prêmio Nobel de Medicina, injetou 
parasitas da malária em indivíduos com neurolues e concluiu que houve melhora na 
evolução. Naquela época, a noção de grupo controle e a análise estatística ainda 
não haviam ingressado na pratica médica, mas o processo tornou-se popular, para 
rapidamente disseminar-se, levando inclusive o autor a ganhar a láurea citada. 

Não obstante, depois, não se conseguiu provar, sem sombra de dúvida, se havia ou 
não proveito significativo, sob o ponto de vista clínico, propiciado pela malarioterapia 
e verificou-se claramente que 5% a 9% dos inoculados morriam em virtude da 
parasitose quando o Plasmodium era o vivax. Além disso, em acidente, quando 
ocorreu emprego do Plasmodium falciparum, a mortalidade superou as referidas 
porcentagens. Argumentos calcados no fato de não sabermos tudo a respeito da 
aids e que, por isso, é correto aceitar formas alternativas de tratamento, têm a 
mesma lógica apoiadora do acatamento de charlatanices para curar o câncer, alvo 
muitas vezes de propostas absurdas, presentemente decrescentes, exatamente 
porque diversos tipos de enfermidade são beneficiáveis por condutas eficientes e 
normatizadas, capazes de colocar na situação de placebos providências não 
respaldadas em investigações conclusivas. Aliás, a imensa maioria das pesquisas 
conduzidas adequadamente no que tange ao rigor científico situam todas as 
maneiras não convencionais como comparáveis a substâncias inativas e 
farmacologistas da Escola Paulista de Medicina, a título de ilustração, documentaram 
isso a propósito da cefaléia no âmbito da Homeopatia. O uso de imunestimuladores, 
como o SB 73, presentemente em voga vendidos como eficientes, ou de misteriosa 
vacina japonesa que possuiria virtude terapêutica, por exemplo, esbarra em 
problemas éticos e até policiais; são coisas utilizadas sem contraprovas, em 
experiências anedóticas, dependentes de raras e inconclusivas imaginações de 
vantagens e comercializadas antes da obtenção da imprescindível documentação 
decente. Na verdade, comportamentos e propostas dessas ordens constituem 
expressões de puro logro e deveriam ser objeto de concreta coibição por parte da 
Vigilância Sanitária. As divulgações em revistas inidônias, com as conotações de 
grandiosas descobertas, é lamentável. Ainda mais, por ignorância, má-fé ou 
merchandising pago, falsos remédios tomam-se bastante propalados, até em 
veículos destinados a leigos, caracterizando compostura marginal, afeta a esfera 
criminal. 

Aos profissionais da área da saúde, aos infectados pelo HIV, aos jornalistas e à 
população em geral cabe respeitar as definidas e bem assentadas colaborações da 
ciência, não admitindo ou promulgando indicações aleatórias, sem solidez e 
freqüentemente conectadas com indecentes fins lucrativos. Sem dúvida, a virose em 
questão e a aids dela derivada compõem campo propício para que frutifiquem 
inescrupulosos intentos. 

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo 

Comissão Científica de AIDS 
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Aids e atestado de óbito. 

Não é infreqüente que o médico-assistente de paciente com Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida (AIDS) receba da família ou responsáveis pedidos para 
alterar dados do atestado de óbito. Justificam a atitude salientando o estigma 
associado à doença e o risco de divulgação em diferentes esferas, já que o 
documento é público, visto por escriturários do Poder Judiciário, embalsamadores ou 
outras pessoas, não presos a obrigações éticas vigentes no Contexto da Medicina, 
que não terminam com a morte, pois o nosso Código de Ética consigna claramente: 
artigo 102 - "é vedado ao médico revelar fato de que tenha conhecimento em virtude 
do exercício de sua profissão, salvo por justa causa, dever legal ou autorização 
expressa do paciente permanecendo esta proibição ainda que o fato seja do 
conhecimento público, ou que o paciente tenha falecido"; cita também que: artigo 
116 - "é vedado ao médico expedir atestado médico falso ou tendencioso". 

A jurisprudência brasileira consagra o sigilo profissional não apenas para o médico, 
mas para muitas outras profissões, incluindo as paramédicas, e dá reparação jurídica 
aos que se sintam prejudicados quando não cumprido, incluindo os atos de 
indivíduos sem funções definidas ou daqueles que não tenham Códigos de Ética 
organizados. 

O atestado constitui declaração oficial firmada e o médico é responsável pela 
correção dos informes, abrangendo os referentes à identificação. Colocar elemento 
falso configura crime previsto em lei e falsidade ideológica, sendo a responsabilidade 
de quem assina, podendo no máximo a circunstância de concordar com os 
solicitantes do favor representar atenuante. Não há registro, em face ao que se 
conhece, no Poder Judiciário, de processo envolvendo médico por atestar 
dolosamente nessas condições, de modo que não existe jurisprudência orientadora. 

Para o perfeito conhecimento dos elementos epidemiológicos é muito importante 
fornecer subsídios corretos aos órgãos de vigilância e em hipótese alguma esta 
Comissão poderá estar complacente com os que praticam sonegação, omissão ou 
falsificação. O atestado de óbito por imperativos legais, requer emprego de modelo 
oficial e preenchimento na língua do país, em termos adequados. Não é considerado 
apropriado, pelas normas e regulamentos, o uso do Código Internacional de 
Doenças (CID), se bem que ao médico cabe opção por fazê-lo, sem contrariar o 
espírito da lei; todavia, seguramente, isso talvez gerará contestações, criando 
dificuldades para os interessados, de modo que ainda que a Comissão recomende 
tal atitude, o procedimento exigirá revisão de critérios legais. Ainda por cima, se só a 
aids motivar essa conduta, servidores de Cartórios em dois tempos descobrirão que 
a utilização do código numérico indica a enfermidade, desmanchando a tentativa de 
resguardado de sigilo. Vale aduzir que recorrer ao CID, no âmbito das Medicinas 
empresariais e nos convênios do Sistema Único de Saúde (SUS), como base de 
faturamento, afigura-se comum e torna o livreto disponível em muitos lugares e não 
só nas mãos de profissionais ligados à saúde, permitindo fácil decodificação. 

O tema exige cuidadosos enfoques, outrossim, sob mais dois componentes, que são 
o estímulo à pendência judicial e reivindicação de pagamento de seguro. 

A respeito de assunto, a comissão considera que: a) o atestado de óbito deve ser 
preenchido com clareza e através de máximo nível de precisão, explicitando a 
moléstia; b) a família ou responsáveis, preocupados com o resguardo de sigilo, 
devem frisar a preocupação a todos os que tenham acesso ao atestado, avisando, 
inclusive, que se houver violação irão às conseqüências legais contra os implicados. 

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo 

Comissão Científica de AIDS 
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10.5. PRESERVATIVOS MASCULINOS DE BORRACHA: 

PORTARIA CONJUNTA No 49, DE 08 DE JUNHO DE 1995 

O Secretário da Vigilância Sanitária e o Secretário de Assistência à Saúde, no uso 
de suas atribuições legais, de acordo com os dispositivos da Lei no 6.360, de 23 de 
setembro de 1976, e do Decreto no 79.094, de 5 de janeiro de 1977, e considerando 
o disposto na Portaria MS no 2.043 de 12 de dezembro de 1994, e Portaria Conjunta 
SVS/SAS no 01, de 17 de maio de 1993, resolvem: 

Art. 1o - Adotar o Regulamento Técnico da Qualidade no 9 (RTQ-9), anexo a esta 
Portaria, que dispõe sobre Preservativos Masculinos de Borracha, revisto pelo 
Instituto Nacional de Metrologia Normatização e Qualidade Industrial - INMETRO em 
conjunto com entidades representativas dos fornecedores, dos consumidores, 
instituições técnico-científicas e órgãos governamentais envolvidos, para fins de 
certificação de conformidade do produto, de que trata o item 6 da Portaria MS no 
2043/94. 

Art. 2o - As empresas que pretendem industrializar, comercializar ou distribuir 
preservativos masculinos de borracha deverão apresentar, por ocasião da solicitação 
de registro no Ministério da Saúde, além dos documentos solicitados pela Portaria 
Conjunta SVS/SAS no 01/93, cópia do certificado de conformidade emitido por 
organismo de certificação credenciado no âmbito do Sistema Brasileiro de 
Certificação. 

§ 1o - No caso de produto importado, o certificado de conformidade referido neste 
artigo substitui o certificado de registro do produto ou de livre comércio no país de 
origem, exigido pela Portaria Conjunta SVS/SAS no 01/93. 

§ 2o - A Comissão Técnica de Materiais e artigos para saúde instituída no âmbito do 
Comitê Brasileiro de Certificação, conforme o disposto no item 6.22 da Portaria MS 
no 2.043/94, estabelecera os critérios para a certificação dos preservativos 
masculinos de borracha. 

Art. 3o - As empresas fabricantes de preservativos masculinos de borracha, 
registrados no Ministério da Saúde, deverão atender às disposições desta Portaria 
por ocasião da reavaliação do registro. 

Art. 4o - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário, particularmente a Portaria no 88, de 20 de agosto de 1993 
e Portaria no 9, de 9 de fevereiro de 1994, ambas da Secretaria de Vigilância 
Sanitária. 

ELISALDO L. A. CARLINI 

EDUARDO LEVICOVITZ 

(Pub. DOU em 12/6/95) 
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CONSELHO FEDERAL DE 
MEDICINA _ CFM 

  

PORTARIA No 30, DE 06 DE ABRIL DE 1994 

O Secretário de Vigilância do Ministério da Saúde, no uso de suas atribuições, 
conforme o disposto no art. 7o, IV, do Decreto no 109, de 2 de maio de 1991, 

considerando que até 1o de fevereiro de 1994, 48.166 casos de aids foram 
notificados ao Ministério da Saúde dos quais, aproximadamente 50% resultaram em 
óbitos; 

considerando que o Ministério da Saúde estima em 500.000 (quinhentos mil) o 
número de casos soropositivos de HIV; 

considerando que a via sexual é uma das responsáveis por infecções pelo HIV/aids 
no País e no mundo; 

considerando que é dever do governo, pelo Ministério da Saúde, orientar, de forma 
correta, a sociedade brasileira sobre o problema da aids, estimulando oportunidades 
que possibilitem às pessoas prevenir a infecção; 

considerando que o uso do preservativo é uma medida comprovadamente eficaz 
para prevenção do HIV; 

considerando que a não disponibilidade do preservativo em determinados lugares é 
uma das razões que contribuem para a não utilização pela população; 

considerando, ainda, que é de fundamental importância que toda a sociedade esteja 
mobilizada na luta contra a aids, resolve:
1. Os motéis, hotéis e similares, casas de massagens e saunas, estão obrigados a 
manter em local visível e de fácil acesso, preservativos para aqueles que fizerem uso 
de seus serviços. 

2. A inobservância do disposto nesta Portaria configura infração de natureza 
sanitária nos termos do art. 10 da Lei no 6.437, de 20 de agosto de 1977, sujeitando 
os infratores às penalidades previstas. 

3. Esta Portaria entrará em vigor no prazo de 120 (cento e vinte) dias da data de sua 
publicação. 

RONAN TANUS 

(Pub. DOU em 8/4/94) 
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10.6. LEITE HUMANO : 

PORTARIA No 2.415, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1996 

Dispõe sobre medidas para prevenção da contaminação pelo HIV, por 
intermédio do aleitamento materno e revoga a Portaria SAS no 97, de 28 de 
agosto de 1995. 

O Ministro do Estado da Saúde, Interino, no uso de suas atribuições, e 

Considerando as recomendações da Comissão Nacional de Aids, instituída pela 
Portaria GM/MS no 1.028, de 3 de julho de 1994; 

Considerando os estudos elaborados pela Coordenação-Geral do Programa 
Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis e da Síndrome de 
Imunodeficiência Adquirida (DST/AIDS), resolve: 

Art. 1o - Para a prevenção da contaminação pelo HIV, por intermédio do aleitamento 
materno, deverão ser consideradas as seguintes medidas: 

I - o aleitamento materno cruzado não deve ser realizado, incluindo aquele às vezes 
praticado nos sistemas de alojamento conjunto e pelas tradicionais amas-de-leite; 

II - as mulheres infectadas pelo HIV não devem amamentar seus próprios filhos, nem 
doar leite; 

III - os filhos de mães infectadas pelo HIV que necessitam do leite materno como 
fator de sobrevivência, poderão receber leite de suas próprias mães, desde que 
adequadamente pasteurizado; 

IV - os Bancos de Leite Humano utilizarão somente leite ou colostro, após adequada 
pasteurização, como aquecimento a 62,5°C por 30 minutos, observado que: 

a) essa prática constitui tratamento térmico capaz de inativar 100% de todas as 
partículas de HIV possíveis de serem encontradas no leite humano; 

b) o simples congelamento ou liofilização, sem pasteurização prévia, não garante a 
inativação do HIV; 

c) a pasteurização é uma prática obrigatória em todos os bancos de leite, segundo o 
disposto na Portaria MS no 322, de 26 de maio de 1988. 

V - a seleção de doadores de bancos de leite deve obedecer aos critérios 
estabelecidos na Portaria MS no 322, de 26 de maio de 1988;5 

VI - as mães em situação de risco para o HIV, antes de amamentarem seus filhos, 
devem, preferencialmente no pré-natal, ser orientadas a se submeterem a teste 
sorológico, devendo, para tal, realizar aconselhamento pré e pós-teste; 

5Portaria nº 322 de 26/05/88 do Min. de Estado da Saúde. 

Das doadoras e das doações 

VIII - O produto da secreção lática de nutriz deve ser destinado a seu próprio filho, 
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com ênfase especial às crianças de baixo peso ao nascer, independentemente da 
idade gestacional. Quando o leite da nutriz é também destinado a outras crianças, 
deve-se assegurar que a doação seja exclusivamente do excedente. 

IX - Serão consideradas inaptas para doação, a critério médico, as nutrizes que: 

1. Sejam portadoras de moléstias infectocontagiosas; 

VII - são consideradas como situações de risco para o HIV, as mulheres: 

a) usuárias de drogas injetáveis com compartilhamento de agulhas/seringas e/ou 
com parceiros usuários de drogas injetáveis; 

b) que receberam transfusão de sangue ou hemoderivados e/ou com parceiros que 
receberam transfusão de sangue ou hemoderivados a partir de 1980; 

c) que mantenham relações sexuais sem proteção com múltiplos parceiros e/ou com 
parceiros que mantenham relações sexuais sem proteção com um ou múltiplos 
parceiros (homens ou mulheres); 

d) com histórico de doenças sexualmente transmissíveis e/ou parceiros com histórico 
de doenças sexualmente transmissíveis a partir de 1980. 

Art. 2o - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se a 
Portaria SAS no 97, de 28 de agosto de 1995, por ter sido publicada com 
incorreções. 

José Carlos Seixas 

Ministro da Saúde, Interino. 

(Pub. DOU em 19/12/96) 

10.7. SANGUE: 

LEI No 7.649, de 25 de janeiro de 19886 

Estabelece a obrigatoriedade do cadastramento dos doadores de sangue bem 
como a realização de exames laboratoriais no sangue coletado, visando a 
prevenir a propagação de doenças, e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o - Os bancos de sangue, os serviços de hemoterapia e outras entidades afins 
ficam obrigados a proceder ao cadastramento dos doadores e a realizar provas de 
laboratório, visando a prevenir a propagação de doenças transmissíveis através do 
sangue ou de suas frações. 

6 A Lei no 9.434 de 4/2/97, dispõe sobre transplante de órgãos, obrigando ao doador 
em seu art. 2o, parágrafo único, a realização de testes de triagem para diagnóstico, 
conforme prevê a Lei no 7.659 de 25/1/98. 

Art. 2o - O cadastramento referido no artigo anterior deverá conter o nome do 
doador, sexo, idade, local de trabalho, tipo e número de documento de identidade, 
histórico patológico, data da coleta e os resultados dos exames de laboratório 
realizados no sangue coletado. 

Parágrafo único. Será recusado o doador que não fornecer corretamente os dados 
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solicitados. 

Art. 3o - As provas de laboratório referidas no art. 1o desta Lei incluirão, 
obrigatoriamente, aquelas destinadas a detectar as seguintes infeções: Hepatite B, 
Sífilis, Doença de Chagas, Malária e Síndrome da Imu-nodeficiência Adquirida 
(AIDS). 

Parágrafo único. O Ministério da Saúde, por meio de portarias, determinará a 
inclusão de testes laboratoriais para outras doenças transmissíveis, sempre que 
houver necessidade de proteger a saúde das pessoas e os testes forem disponíveis. 

Art. 4o - Os tipos de provas laboratoriais a serem executadas bem como os 
reagentes e as técnicas utilizadas serão definidos por meio de Portarias do Ministério 
da Saúde. 

Art. 5o - O sangue coletado que apresentar pelo menos uma prova laboratorial da 
contaminação não poderá ser utilizado, no seu todo ou em suas frações, devendo 
ser desprezado. 

Art. 6o - A autoridade sanitária e o receptor da transfusão de sangue ou, na sua 
impossibilidade, seus familiares ou responsáveis terão acesso aos dados constantes 
do cadastramento do doador ou doadores do sangue transfundido ou a transfundir. 

Art. 7o - Compete às Secretarias de Saúde das unidades federadas fiscalizar a 
execução das medidas previstas nesta Lei, em conformidade com as normas do 
Ministério da Saúde. 

Art. 8o - A inobservância das normas desta Lei acarretará a suspensão do 
funcionamento da entidade infratora por um período de 30 (trinta) dias e, no caso de 
reincidência, o cancelamento da autorização de funcionamento da mesma, sem 
prejuízo da responsabilidade penal dos seus diretores e/ou responsáveis. 

Art. 9o - A inobservância das normas desta Lei configurará o delito previsto no art. 
268 do Código Penal. 

Art. 10 - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias a partir de sua publicação. 

Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, em 25 de janeiro de 1988; 167o da Independência e 100o da República. 

JOSÉ SARNEY 

(Pub. DOU em 27/1/88). 

DECRETO No 95.721, DE 11 DE FEVEREIRO DE 1988 

Regulamenta a Lei no 7.649 , de 25 de janeiro de 1988, que estabelece a 
obrigatoriedade do cadastramento dos doadores de sangue bem como a 
realização de exames laboratoriais no sangue coletado, visando a prevenir a 
propagação de doença. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 81, 
item III, da Constituição, decreta: 

Art. 1o - Os órgãos, entidades e profissionais médicos habilitados na forma da lei, 
que executem atividades hemoterápicas, no território nacional, estão sujeitos, 
obrigatoriamente, à licença concedida pelo órgão de vigilância sanitária competente 
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das Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 

Art. 2o As licenças ficarão condicionadas à satisfação, dentre outras, das seguintes 
exigências, conforme o tipo de serviço, organização ou estabelecimento: 

I - apresentação dos atos constitutivos e comprobatórios da representação legal, no 
caso de órgãos e entidades; 

II - comprovação da habilitação legal dos responsáveis técnicos pelo órgão ou 
entidade ou do médico que exerça a atividade hemoterápica; 

III - disponibilidade de pessoal qualificado, em número suficiente, para o 
desempenho das diversas tarefas a que se proponha; 

IV - apresentação de condições ambientais e de infra-estrutura operacional 
satisfatórias; 

V - capacitação para realizar exames e análises de laboratório necessários; 

VI - atribuição da direção técnica a um médico com o título de especialização em 
hemoterapia, hematologia, ou que tenha realizado estágio correspondente, 
devidamente comprovado; 

VII - existência de técnico responsável pelo recebimento e conservação do material 
destinado à coleta e à manipulação do sangue; 

VIII - existência de locais, equipamentos e materiais reservados à coleta de sangue e 
à garantia do tratamento asséptico do sangue, seus componentes ou derivados, bem 
como para conservação dos diversos produtos; 

IX - apresentação de locais apropriados destinados aos exames exigidos para os 
doadores de sangue e para o repouso e restauração destes; 

X - atendimento de outras condições que venham a ser estabelecidas em atos 
próprios do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde. 

Art. 3o - O médico que exerça atividade hemoterápica nas condições referidas no art. 
1o, não poderá ser responsável senão por um órgão ou entidade. 

Parágrafo único. As Secretarias de Saúde poderão, em caráter excepcional e por 
tempo determinado, autorizar, quando as circunstâncias o justificarem, que um 
mesmo médico responda por mais de um órgão ou entidade que exerça atividade 
hemoterápica. 

Art. 4o - Os estabelecimentos de uma organização, ainda que situados na mesma 
unidade federativa, terão licenças autônomas. 

Art. 5o - A licença terá validade pelo prazo de 1 (um) ano e poderá ser revalidada por 
períodos iguais e sucessivos. 

Parágrafo único. A revalidação da licença deverá ser requerida até cento e vinte dias 
antes do término de sua vigência, sob pena de caducidade, e somente será deferida 
após a verificação do cumprimento das condições exigidas para o licenciamento por 
inspeção feita pelo órgão competente das respectivas Secretarias de Saúde dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 

Art. 6o - A transferência da propriedade e a alteração da razão social ou do nome da 
entidade não interromperá o prazo de validade da licença, sendo porém obrigatória a 
comunicação das alterações produzidas e a apresentação dos atos que as 
comprovem, para averbação, sob pena de cancelamento da licença, cumprida a 
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verificação a que se refere o parágrafo único do artigo anterior. 

Art. 7o - A mudança do estabelecimento para local diverso do previsto no 
licenciamento dependerá de nova licença do órgão local de fiscalização competente, 
e do atendimento das mesmas normas exigidas para o licenciamento original. 

Art. 8o - As Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios 
organizarão e manterão cadastro dos órgãos, entidades e profissionais, a que se 
refere o artigo anterior, enviando cópia dos mesmos ao Ministério da Saúde. 

Art. 9o - Os órgãos, entidades e profissionais, de que trata o art. 1o deste decreto, 
deverão proceder, obrigatoriamente, ao cadastro dos doadores e à realização de 
todas as provas e testes de laboratório indicados, tendo em vista prevenir a 
propagação de doenças transmissíveis por intermédio do sangue transfundido e 
suas frações. 

§ 1o - O cadastramento de que trata este artigo deverá conter o nome do doador, 
sexo, idade, residência, local de trabalho, tipo e número do documento de 
identificação civil, data da coleta, dados clínicos e os resultados dos exames e testes 
de laboratórios realizados no sangue coletado, sem prejuízo de outros elementos 
determinados pelo Ministério da Saúde. 

§ 2o - Os órgãos executivos de atividade hemoterápica que possuírem sistema 
eletrônico de processamento de dados poderão fazer o cadastramento, a que se 
refere este artigo, por meios magnéticos. 

Art. 10 - Compete ao Ministério da Saúde estabelecer as normas gerais sobre tipos 
de provas e testes laboratoriais, técnicas a serem empregadas e outros requisitos e 
condições, para o fiel cumprimento deste decreto. 

§ 1o - Os exames e testes de laboratório referidos neste artigo incluirão, 
obrigatoriamente, para todo o território nacional, os destinados a detectar Hepatite 
"B", Sífilis, Doença de Chagas e Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e, 
para zonas endêmicas a serem definidas pelo Ministério da Saúde, aqueles 
destinados à detecção da Malária. 

§ 2o - Poderão ser incluídas outras infecções ou doenças transmissíveis, cujos testes 
laboratoriais venham a ser exigidos pelo Ministério da Saúde. 

§ 3o - A indicação do resultado das provas, exames e testes referidos neste artigo 
constará do rótulo identificador da respectiva unidade, doada juntamente com sua 
classificação imunoematológica. 

§ 4o - Todos os testes sorológicos de triagem, no que concerne à Síndrome de 
Imunodeficiência Adquirida (AIDS), deverão ser realizados em amostras 
individualizadas. 

Art. 11 - O sangue coletado que apresentar pelo menos uma prova laboratorial 
positiva não poderá ser utilizado, no seu todo ou em suas frações, devendo ser 
inutilizado, salvo se destinado a fins de pesquisa científica. 

Art. 12 - As doenças de notificação compulsória, comprovadas através do exame de 
sangue dos doadores, serão imediatamente comunicadas à autoridade sanitária, na 
forma da legislação pertinente e suas normas complementares aprovadas pelo 
Ministério da Saúde. 

Art. 13 - Os órgãos, entidades e profissionais médicos, que exercem atividade 
transfusional, assegurarão à autoridade sanitária acesso aos dados constantes do 
cadastramento do doador ou doadores, e ao receptor, ou, no seu impedimento, ao 
seu médico, aos seus familiares ou responsáveis, acesso aos dados laboratoriais do 
sangue transfundido ou a transfundir. 
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Art. 14 - Na seleção do doador, na coleta do sangue, no seu processamento e 
transfusão, ou na de qualquer dos seus componentes ou derivados, não poderá ser 
empregado material que não seja descartável, vedada a sua reutilização ou 
reesterilização. 

Parágrafo único. O material de que trata este artigo deverá ser submetido a 
tratamento adequado, ao ser rejeitado. 

Art. 15 - Compete ao Ministério da Saúde, pelos órgãos competentes de sua 
estrutura organizacional: 

I - disciplinar as atividades que envolvam a coleta, classificação, preservação, 
manipulação, estocagem, distribuição, indicação, seleção e aplicação de sangue e 
hemoderivados; 

II - organizar e sistematizar a rede de instituições responsáveis pelo suprimento e 
distribuição do sangue e hemoderivados, definindo as responsabilidades 
governamentais e de entidades privadas, de modo que a oferta alcance, 
gradativamente a demanda; 

III - disciplinar as atividades que envolvam a obtenção de matéria-prima para 
processamento, preservação, estocagem, produção e distribuição de derivados 
industriais do sangue, por órgãos e entidades, públicas ou particulares; 

IV - fixar os requisitos mínimos a serem observados pelos órgãos e entidades no que 
concerne a pessoal, equipamentos, instalações e qualidade dos produtos para o 
consumo; 

V - estabelecer prioridades para a destinação do sangue coletado e de seus 
derivados; 

VI - estabelecer normas e adotar medidas que assegurem a constituição e utilização 
de reservas hemoterá-picas, tendo em vista atender situações de emergência e de 
interesse nacional, inclusive pela mobilização de doadores; 

VII - estimular a adoção da prática da doação de sangue, suscitando a participação 
da comunidade, e evitar a especulação na obtenção, coleta e distribuição de sangue, 
reordenando-a para sua legítima finalidade social; 

VIII - incentivar as organizações, sem fins lucrativos, que promovam o recrutamento 
de doadores e que forneçam sangue para transfusão; 

IX - promover medidas de incentivo, apoio e proteção dos doadores e receptores; 

X - opinar e dispor sobre assuntos relacionados com o sangue humano, seus 
componentes e derivados; 

XI - disciplinar a industrialização e distribuição de hemoderivados; 

XII - promover a pesquisa científica e o desenvolvimento tecnológico relacionado 
com o sangue e seus derivados, bem como a capacitação de recursos humanos em 
todos os níveis; 

XIII - exercer, em conjunto com as Secretarias de Saúde, a inspeção e o controle de 
qualidade dos produtos hemoderivados e a vigilância sanitária das atividades 
hemoterápicas; 

XIV - desenvolver programas de âmbito nacional, com base nas diretrizes da Política 
Nacional de Saúde, sobre sangue e hemoderivados. 
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Art. 16 - O Poder Público procederá, no prazo de 90 (noventa) dias, contado da 
publicação deste decreto, à revisão de todas as licenças concedidas aos órgãos, 
agentes e entidades, executores de atividades hemoterápicas, suspendendo ou 
cancelando a licença daqueles que as exerçam com inobservância das exigências 
contidas na Lei no 7.649, de 25 de janeiro de 1988, neste Regulamento e demais 
normas legais e regulamentares que regem a matéria. 

Art. 17 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 18 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 11 de fevereiro de 1988; 167o da Independência e 100o da República. 

JOSÉ SARNEY 

Luiz Carlos Borges da SIlveira 

PORTARIA No 1.376, DE 19 DE NOVEMBRO DE 19937 

Aprova alterações na Portaria GM no 721, de 9 de agosto de 1989, que aprova 
normas técnicas para coleta, processamento e transfusão de sangue, 
componentes e derivados. 

O Ministro da Saúde, usando de suas atribuições e de acordo com a Lei no 8.080, de 
dezenove de setembro de 1990, na Seção II, art. 16, inciso XVI, que define as 
competências da Direção Nacional do Sistema Único de Saúde - SUS, e 

Considerando que o inciso IV do art. 199 da Constituição Federal, em vigor, 
determina que o sangue humano não pode ser objeto de comercialização ; 

Considerando que o sangue a ser coletado, processado e transfundido deve 
apresentar elevada qualidade, não podendo ser, por tanto, veículo de propagação de 
patologias ; 

Considerando que os doadores, receptores e todos os que manipulam o sangue 
humano na coleta, processamento e transfusão devem ter claramente especificados 
suas responsabilidade e os procedimentos de segurança associados a cada uma 
dessas falhas ; 

Considerando que a rápida expansão da rede pública de hemocentros e a atuação 
complementar de serviços filantrópicos e privados requerem a uniformização de 
normas e procedimentos de aplicação universal em todo o território nacional; 

Considerando que a Portaria GM no 721, de 9 de agosto de 1989, no seu art. 1o 
aprovou as Normas Técnicas para coleta, processamento e transfusão de sangue, 
componentes e derivados, resolve : 

Art. 1o - Ficam aprovadas as alterações da Portaria GM no 721 de 9 de agosto 1989, 
que define as Normas Técnicas, constantes do anexo, destinadas a disciplinar a 
coleta, o processamento e a transfusão de sangue total, componentes e derivados 
em todo o Território Nacional. 

7 A Portaria no 2.009/96, que segue a esta, complementa os termos desta Portaria. 

Art. 2o - A Coordenação de Sangue e Hemoderivados - COSAH é a instância 
normativa responsável pela interpretação e revisão periódica das Normas Técnicas 
hora aprovadas.

Art. 3o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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Art. 4o - Revogam-se as disposições em contrário. 

Henrique Santillo 

Ministro da Saúde 

(Pub. DOU em 2/12/93) 

ANEXO À PORTARIA No 1.376, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1993 

NORMAS TÉCNICAS EM HEMOTERAPIA 

I - Das Normas Gerais : 

1 - A doação de sangue deve ser altruísta, voluntária e não gratificada direta ou 
indiretamente. 

2 - Deve-se garantir o anonimato do doador. 

3 - O órgão executor da atividade hemoterápica deve estar sob a direção de um 
médico hematologista e/ou hemoterapeuta e/ ou qualificado por treinamento e/ou 
experiência, o qual deve ter responsabilidade e autoridades por todas as políticas e 
procedimentos médicos e técnicos. Tais responsabilidades incluem a aplicação das 
Normas Técnicas, a determinação da origem do sangue e componentes para 
transfusão, a coleta, armazenamento, processamento, distribuição e transfusão do 
sangue e componentes. O diretor médico deve ser responsável por oferecer ou obter 
consultoria adequada para situações especiais. Procedimentos especiais não 
mencionados nestas Normas Técnicas deverão ser aprovadas pelo diretor médico. 

4 - O sangue humano, seus componentes e derivados podem conter agentes 
infecciosos e devem ser manipulados, preservados e utilizados ou descartados 
conforme normas específicas. 

5 - Todos os materiais e substâncias que entre diretamente em contato com o 
sangue ou componentes a serem transfundidos em humanos, devem ser estéreis 
apirogênicos e descartáveis. 

6 - Todos os materiais, substâncias ou correlatos que entrem diretamente em contato 
com o sangue ou componentes a serem transfundidos em humanos, assim como os 
reagentes e correlatos utilizados para o cumprimento destas Normas Técnicas, 
devem ser registrados e/ou autorizados pelo órgão de saúde federal ou estadual 
competentes. 

7 - Os órgãos executores da atividade hemoterápica devem possuir controle interno 
de qualidade, visando assegurar que os reativos, equipamentos e métodos 
funcionem adequadamente, dentro dos padrões estabelecidos. 

8 - Visando a avaliação de sua eficácia, recomenda-se que os órgãos executores da 
atividade hemoterápica desenvolvam e participem de programas externos de 
controle de qualidade. 

9 - A transfusão de sangue e/ou hemocomponentes deve ser indicada 
criteriosamente, uma vez que não é procedimento isento de riscos. 

10 - Recomenda-se que toda instituição de saúde que possua serviço de pronto 
atendimento e/ou realize cirurgias de médio e grande porte e/ou transfunda em 
média 60 ou mais unidades de sangue ou hemocomponentes por mês possua, pelo 
menos, uma agência transfusional própria com equipamento adequado para 
estocagem de sangue e/ou hemocomponentes, assim como o pessoal, material, 
equipamentos e rotinas adequados para a realização das provas imunoematológicas 
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pré-transfusionais de rotina para a execução e/ou orientação das indicações e do 
acompanhamento das transfusões. As instituições de saúde que não possuam uma 
agência transfusional própria, deverão obrigatoriamente possuir convênio 
preestabelecido com uma unidade hemoterápica e as transfusões realizadas em 
suas dependências deverão obedecer às normas e cuidados abaixo mencionados 
para "Transfusão em Residências". 

II - Do doador: 

1 - O doador deve ser submetido a triagem clínica no dia de doação. Esta deverá ser 
realizada por profissional de saúde qualificado e capacitado, sob a orientação e 
supervisão médica em local com condições de privacidade. As informações obtidas 
devem constar de fichas de triagem padronizadas, preenchidas pelo entrevistador, 
onde constem as perguntas realizadas, as respostas obtidas e a assinatura do 
doador autorizando a doação e assumindo a responsabilidade pelas informações 
fornecidas. Devem ser questionados e 

verificados itens que garantam a segurança do doador e do receptor conforme 
mencionadas a seguir. A coleta de sangue deverá ser feita de tal forma que do ato 
de doar não advenha ao doador conseqüências outras que as derivadas da retirada 
do volume de sangue compatível com a manutenção higida. 

2 - Proteção ao doador: 

2.1 - Doenças: candidatos com história de doenças hematológica, renal, pulmonar, 
hepática, auto-imune, diabetes, hipertireoidismo, hanseníase, tuberculose, câncer, 
sangramento anormal, convulsão após a infância ou epilepsia devem ser 
convenientemente avaliados e podem ser excluídos da doação temporária ou 
definitivamente. 

2.2 - Medicamentos: história terapêutica recente deve merecer avaliação especial 
por parte de um médico uma vez que a indicação clínica do tratamento pode motivar 
a rejeição da doação. Cada medicamento deve ser avaliado individualmente e em 
conjunto, e registrado na ficha de triagem. Os medicamentos abaixo listados, quando 
em uso pelo candidato, são motivos de rejeição temporária: 

• Antibióticos e quimioterápicos antibacterianos; 

• Corticosteróides; 

• Anticoagulantes orais; 

• Agentes hipoglicemiantes; 

• Antipsicóticos. 

2.3 - Intervalo entre as doações: é obrigatório que se indague ao candidato se já 
doou sangue anteriormente e qual a data da ultima doação. O intervalo mínimo entre 
cada doação deverá ser de 90 dias para as mulheres e de 60 dias para os homens. 
Após uma doação de plaquetas por aférese, a doação de sangue total só pode ser 
feita depois de 48 horas. Em casos especiais em que se deseje ou se necessite 
efetuar doações com mais freqüência, deverá haver protocolo por escrito aprovado 
pela Comissão de Ética Médica da instituição em que será realizado o procedimento. 

2.4 - Idade: os doadores de sangue devem ter entre 18 e 60 anos de idade. Em 
casos especiais, o candidato menor será aceito com autorização do responsável, 
anotando-se na ficha de triagem qual a sua razão. Candidatos maiores de 60 anos 
poderão doar com a autorização por escrito de seu médico assistente e do médico 
hemoterapeuta. 

2.5 - Menstruação: a menstruação não contra-indica a doação. 
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2.6 - Gestação e Puertério: exceto em condições excepcionais, a critério médico, 
devem ser excluídas da doação as gestantes e as puérteras com menos de 12 
semanas após o parto. 

2.7 - Abortamento: a candidata do sexo feminino deve ser excluída até 12 semanas 
após um abortamento. 

2.8 - Profissão: não devem ser aceitas para doação pessoas que exerçam profissões 
ou atividades que possam apresentar risco físico para si ou para outros e que não 
tenham condições de interromper sua atividade funcional por pelo menos doze horas 
após a doação; por exemplo, operadores de máquinas de corte ou prensa, ou 
motoristas de veículos coletivos. Trabalhadores em andaimes e pessoal de vôo ou 
pára-quedistas, por exercerem atividade de maior risco, devem interrompê-las pelo 
menos 24 horas após a doação. 

2.9 - Níveis de Hemoglobina/Hematócrito: é obrigatória a demonstração que os 
níveis de hemoglobina e/ou hematócrito sejam iguais ou superiores a: 

Hemoglobina: 12,0 g/13,0 g ( respectivamente para mulheres/homens ); 

Hematócrito: 38 %/ 40 % ( respectivamente para mulheres / homens ); 

Candidatos com níveis hematimétricos abaixo dos acima citados não devem ser 
aceitos para doação. 

2.10 - Pulso: a medida do pulso não deve revelar a irregularidade cardíaca e deve 
estar entre 60 e 110 batimentos por minuto, acentuando-se a verificação por, no 
minuto, 30 segundos. Candidatos que refiram exercício físico intenso e apresentem 
pulsação abaixo do limite acima, podem ser aceitos a critério médico. 

2.11 - Pressão Arterial: a pressão sistólica deve estar entre 90 e 180 mmHg a 
pressão diastólica não deve exceder 100 mmHg. Doadores com pressão entre 100 
mmHg e 110 mmHg podem ser aceitos a critério médico. 

2.12 - Peso Corporal e Volume da Doação: recomenda-se que os doadores tenham 
acima de 50 kg de peso. Volume coletado não deve exceder o limite de 8 ml/kg para 
as mulheres e 9 ml/kg para os homens. Para nenhum caso deverá ser ultrapassado 
o limite de 500 ml por doação. É permitida a coleta adicional de até 30 ml 
independentemente do peso, para a realização de exames laboratoriais. 

3 - Proteção ao receptor: 

O sangue coletado não deverá representar para o receptor da transfusão outro risco 
o inerente à própria terapêutica. 

3.1 - Aparência Geral: deve ser a de um indivíduo sadio. 

3.2 - Historia de Hemoterapia: candidatos que receberam sangue componentes e/ou 
derivados nos 10 anos anteriores, devem ser excluídos em virtude do risco potencial 
de transmitir doenças infecciosas. 

3.3 - Imunização Ativa e Passiva: os candidatos à doação que anteriormente 
sofreram imunização ativa podem ser aceitos desde que obedecidos os seguintes 
critérios: 

3.3.1 - No caso de toxicóides, vacinas de vírus, bactérias, ricketsias mortos ou 
inativos, o doador poderá ser aceito desde que esteja livre de qualquer sintoma e 
afrebil; exemplos: vacinas para doença meningocócica, peste, pneumococo, cólera, 
difteria, hepatite B (não derivada do plasma), influenzia, paratifóide (injetável), 
Hahemophilus influenza. 
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Observação: no caso de vacina anti-rábica (de embrião de pato ou humana diplóide) 
o candidato poderá ser aceito, exceto quando a vacina tenha sido aplicada em 
decorrência de mordida de animal. Neste caso, deve ser excluído por 1 ano. 

3.3.2 - No caso de vírus vivo atenuado, o candidato pode ser aceito após duas 
semanas. Exemplos: rubéola, febre tifóide (oral), varicela, poliomielite (oral). 

Exceções: sarampo e BCG quando a recusa será de quatro semanas. 

3.3.3. - No caso de hepatite B (derivada do plasma), deve ser recusado por 10 anos. 

3.3.4 - Imunização Passiva: os candidatos à doação que receberam este tipo de 
imunização devem ser rejeitados pelo período de 10 anos. 

3.4 - Doenças infecciosas: o candidato à doação não deve ser portador de doenças 
infecciosas conhecida por sua transmissibilidade através da transfusão de sangue, 
componentes e derivados. 

São excluídos definitivamente os indivíduos que já apresentaram, em alguma fase de 
suas vidas, as seguintes doenças: Chagas, Sida/Aids, Doença de Kreutzfeld-Jacob, 
indivíduos infectados pelos vírus HTLV-I/II e/ou que tenham recebido hormônio de 
crescimento de origem humana. São excluídos por 6 meses os indivíduos que 
tiveram contato sexual com portadores de hepatite B. São excluídos por 10 anos os 
parceiros sexuais de indivíduos expostos a fatores de risco para Sida/Aids. 

3.4.1 - Malária: verificar as seguintes áreas: 

a) endêmica, com transmissão ativa : 

Recrutar candidatos nos municípios com baixa transmissão; 

Excluir candidatos com história febril nos últimos 30 dias. 

b) endêmica, sem transmissão, porém vulnerável (entendendo-se, neste caso, a 
existência de vetores que podem iniciar um foco malárico): 

Excluir candidatos que nos últimos 6 meses estiverem em áreas endêmicas com 
transmissão ativa; 

Excluir candidatos que nos últimos 12 anos tiveram malária. 

c) Não-endêmica: 

Excluir candidatos que, nos últimos 6 meses, estiveram em área endêmica com 
transmissão ativa; 

Excluir candidatos que, nos últimos três anos tiveram malária. 

d) Excluir, definitivamente, candidatos que tiveram infecção por Plasmodium malarie 
(febre quarta). 

3.4.2 - Sida/Aids: todos os candidatos à doação devem receber amplo material 
informativo sobre os grupos expostos a risco, a fim de que, se incluídos em um 
deles, não venham a doar sangue. Devem ser incluídos no grupo de fisco os 
indivíduos que pertenceram ou pertencem a estabelecimentos penais, colônias de 
recuperação de drogados ou de doentes mentais ou outros tipos de confinamento 
obrigatório. Devem ser obrigatoriamente incluídas na triagem questões relativas aos 
sintomas e sinais da Sida/Aids e ao Sarcoma de Kaposi. Devem ser excluídos 
definitivamente indivíduos com sorologia positiva para Anti-HIV e/ou com história de 
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pertencer ou ter pertencido a grupos de risco para Sida/Aids, e/ ou que seja ou tenha 
sido parceiro sexual de indivíduos que se incluam naquele grupo. 

3.4.3 - Sífilis: só serão aceitos os indivíduos comprovadamente curados, com 
exames sorológicos negativos. 

3.4.4 - Hepatite: são excluídos definitivamente os candidatos que tenham história de 
hepatite viral, após os 10 anos de idade, e/ou de teste positivo para HBsAg, e /ou de 
teste positivo para Anti-HCV, e/ou de nível de ALT, além de 2 vezes o valor normal 
em mais de uma ocasião, e/ou de teste positivo para Anti-HBC em mais de uma 
ocasião. Também devem ser excluídos, definitivamente, indivíduos que sabidamente 
tenham tido hepatite viral não do tipo A, antes dos 10 anos de idade. 

3.4.5 - Outras doenças: as outras doenças infecciosas são de exclusão temporária e 
o período de rejeição do candidato deve ser estabelecido a critério médico. 

3.5 - Álcool: quaisquer sinais óbvios de intoxicação pelo álcool ou história de 
alcoolismo crônico exclui o candidato à doação. 

3.6 - Drogas e medicações: são definitivamente excluídos como doadores os 
usuários de drogas intravenosas que possam causar dependência, sejam 
toxicômanos ou não. No momento da triagem clínica, ambos os baços devem ser 
examinados para verificar a presença de sinais de uso repetido de drogas 
intravenosas. 

Medicamentos utilizados pelo doador usualmente não levam a problemas no 
receptor. Entretanto, a indicação clínica para seu uso pode ser causa de recusa, e 
deve ser avaliada individualmente. Candidatos que nos últimos 3 dias tenham 
utilizados medicamentos que interfiram com a função plaquetária ( p. ex.:ácido 
acetilsalicílico) podem doar sangue total. Entretanto, não deve ser preparado 
concentrado de plaquetas de sua doação e não devem ser aceitos como doadores 
de plaquetas por aférese. 

3.7 - Perda de Peso: não devem ser aceitos para doação candidatos que refiram 
perda de peso acima de 10% do peso corporal nos últimos três meses, sem causa 
aparente. 

3.8 - Doença Grave: não devem ser aceitos como doadores indivíduos que tenham 
tido doença grave nos últimos 30 dias, ou que dela ainda não estejam recuperados. 

3.9 - Estado Gripal: não poderão ser aceitos como doadores, candidatos que estejam 
com estado gripal. 

3.10 - Cirurgias: os candidatos anteriormente submetidos a grandes cirurgias devem 
ser rejeitados por seis meses; a pequenas cirurgias por três meses; a extração 
dentária não complicada ou a manipulação dentária, por 72 horas. 

3.11 - Alergia: manifestações alérgicas ativas ( como febre do feno, urticária e asma 
brônquica ) implicam na rejeição temporária do doador. Nas formas leves, deve ser 
rejeitado até uma semana após o tratamento. 

3.12 - Alimentação: não devem ser aceitos os candidatos que ingeriram alimentos 
com substâncias gordurosas há menos de 4, ou que estejam em jejum. 

3.13 - Temperatura: à temperatura axilar não deve exceder 37o C. 

3.14 - Pele: a pele do doador, no local da punção, deve estar integra e sem lesões. 
Deve ser rejeitado o candidato que tenha história de tatuagem e/ou acupuntura nos 
doze meses que antecede a doação, após transcorrido este tempo, a decisão ficará 
a critério do médico responsável pelo serviço. 

10.4. MEDICAMENTOS 
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BORRACHA 
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TRABALHO
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4 - Informações ao candidato à doação: PENAL & 
PENITENCIÁRIO 

CAPÍTULO VIII
NORMAS ÉTICAS DO 
CONSELHO FEDERAL DE 
MEDICINA _ CFM 
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10.6. LEITE HUMANO: 

PORTARIA No 2.415, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1996 

Dispõe sobre medidas para prevenção da contaminação pelo HIV, por 
intermédio do aleitamento materno e revoga a Portaria SAS no 97, de 28 de 
agosto de 1995. 

O Ministro do Estado da Saúde, Interino, no uso de suas atribuições, e 

Considerando as recomendações da Comissão Nacional de Aids, instituída pela 
Portaria GM/MS no 1.028, de 3 de julho de 1994; 

Considerando os estudos elaborados pela Coordenação-Geral do Programa 
Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis e da Síndrome de 
Imunodeficiência Adquirida (DST/AIDS), resolve: 

Art. 1o - Para a prevenção da contaminação pelo HIV, por intermédio do aleitamento 
materno, deverão ser consideradas as seguintes medidas: 

I - o aleitamento materno cruzado não deve ser realizado, incluindo aquele às vezes 
praticado nos sistemas de alojamento conjunto e pelas tradicionais amas-de-leite; 

II - as mulheres infectadas pelo HIV não devem amamentar seus próprios filhos, nem 
doar leite; 

III - os filhos de mães infectadas pelo HIV que necessitam do leite materno como 
fator de sobrevivência, poderão receber leite de suas próprias mães, desde que 
adequadamente pasteurizado; 

IV - os Bancos de Leite Humano utilizarão somente leite ou colostro, após adequada 
pasteurização, como aquecimento a 62,5°C por 30 minutos, observado que: 

a) essa prática constitui tratamento térmico capaz de inativar 100% de todas as 
partículas de HIV possíveis de serem encontradas no leite humano; 

b) o simples congelamento ou liofilização, sem pasteurização prévia, não garante a 
inativação do HIV; 

c) a pasteurização é uma prática obrigatória em todos os bancos de leite, segundo o 
disposto na Portaria MS no 322, de 26 de maio de 1988. 

V - a seleção de doadores de bancos de leite deve obedecer aos critérios 
estabelecidos na Portaria MS no 322, de 26 de maio de 1988;5 

VI - as mães em situação de risco para o HIV, antes de amamentarem seus filhos, 
devem, preferencialmente no pré-natal, ser orientadas a se submeterem a teste 
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sorológico, devendo, para tal, realizar aconselhamento pré e pós-teste; 

5Portaria nº 322 de 26/05/88 do Min. de Estado da Saúde. 

Das doadoras e das doações 

VIII - O produto da secreção lática de nutriz deve ser destinado a seu próprio filho, 
com ênfase especial às crianças de baixo peso ao nascer, independentemente da 
idade gestacional. Quando o leite da nutriz é também destinado a outras crianças, 
deve-se assegurar que a doação seja exclusivamente do excedente. 

IX - Serão consideradas inaptas para doação, a critério médico, as nutrizes que: 

1. Sejam portadoras de moléstias infectocontagiosas; 

VII - são consideradas como situações de risco para o HIV, as mulheres: 

a) usuárias de drogas injetáveis com compartilhamento de agulhas/seringas e/ou 
com parceiros usuários de drogas injetáveis; 

b) que receberam transfusão de sangue ou hemoderivados e/ou com parceiros que 
receberam transfusão de sangue ou hemoderivados a partir de 1980; 

c) que mantenham relações sexuais sem proteção com múltiplos parceiros e/ou com 
parceiros que mantenham relações sexuais sem proteção com um ou múltiplos 
parceiros (homens ou mulheres); 

d) com histórico de doenças sexualmente transmissíveis e/ou parceiros com histórico 
de doenças sexualmente transmissíveis a partir de 1980. 

Art. 2o - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se a 
Portaria SAS no 97, de 28 de agosto de 1995, por ter sido publicada com 
incorreções. 

José Carlos Seixas 

Ministro da Saúde, Interino. 

(Pub. DOU em 19/12/96) 
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10.7. SANGUE: 

LEI No 7.649, de 25 de janeiro de 19886 

Estabelece a obrigatoriedade do cadastramento dos doadores de sangue bem 
como a realização de exames laboratoriais no sangue coletado, visando a 
prevenir a propagação de doenças, e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o - Os bancos de sangue, os serviços de hemoterapia e outras entidades afins 
ficam obrigados a proceder ao cadastramento dos doadores e a realizar provas de 
laboratório, visando a prevenir a propagação de doenças transmissíveis através do 
sangue ou de suas frações. 

6 A Lei no 9.434 de 4/2/97, dispõe sobre transplante de órgãos, obrigando ao doador 
em seu art. 2o, parágrafo único, a realização de testes de triagem para diagnóstico, 
conforme prevê a Lei no 7.659 de 25/1/98. 

Art. 2o - O cadastramento referido no artigo anterior deverá conter o nome do 
doador, sexo, idade, local de trabalho, tipo e número de documento de identidade, 
histórico patológico, data da coleta e os resultados dos exames de laboratório 
realizados no sangue coletado. 

Parágrafo único. Será recusado o doador que não fornecer corretamente os dados 
solicitados. 

Art. 3o - As provas de laboratório referidas no art. 1o desta Lei incluirão, 
obrigatoriamente, aquelas destinadas a detectar as seguintes infeções: Hepatite B, 
Sífilis, Doença de Chagas, Malária e Síndrome da Imu-nodeficiência Adquirida 
(AIDS). 

Parágrafo único. O Ministério da Saúde, por meio de portarias, determinará a 
inclusão de testes laboratoriais para outras doenças transmissíveis, sempre que 
houver necessidade de proteger a saúde das pessoas e os testes forem disponíveis. 

Art. 4o - Os tipos de provas laboratoriais a serem executadas bem como os 
reagentes e as técnicas utilizadas serão definidos por meio de Portarias do Ministério 
da Saúde. 

Art. 5o - O sangue coletado que apresentar pelo menos uma prova laboratorial da 
contaminação não poderá ser utilizado, no seu todo ou em suas frações, devendo 
ser desprezado. 

Art. 6o - A autoridade sanitária e o receptor da transfusão de sangue ou, na sua 
impossibilidade, seus familiares ou responsáveis terão acesso aos dados constantes 
do cadastramento do doador ou doadores do sangue transfundido ou a transfundir. 
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Art. 7o - Compete às Secretarias de Saúde das unidades federadas fiscalizar a 
execução das medidas previstas nesta Lei, em conformidade com as normas do 
Ministério da Saúde. 

Art. 8o - A inobservância das normas desta Lei acarretará a suspensão do 
funcionamento da entidade infratora por um período de 30 (trinta) dias e, no caso de 
reincidência, o cancelamento da autorização de funcionamento da mesma, sem 
prejuízo da responsabilidade penal dos seus diretores e/ou responsáveis. 

Art. 9o - A inobservância das normas desta Lei configurará o delito previsto no art. 
268 do Código Penal. 

Art. 10 - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias a partir de sua publicação. 

Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, em 25 de janeiro de 1988; 167o da Independência e 100o da República. 

JOSÉ SARNEY 

(Pub. DOU em 27/1/88). 

DECRETO No 95.721, DE 11 DE FEVEREIRO DE 1988 

Regulamenta a Lei no 7.649 , de 25 de janeiro de 1988, que estabelece a 
obrigatoriedade do cadastramento dos doadores de sangue bem como a 
realização de exames laboratoriais no sangue coletado, visando a prevenir a 
propagação de doença. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 81, 
item III, da Constituição, decreta: 

Art. 1o - Os órgãos, entidades e profissionais médicos habilitados na forma da lei, 
que executem atividades hemoterápicas, no território nacional, estão sujeitos, 
obrigatoriamente, à licença concedida pelo órgão de vigilância sanitária competente 
das Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 

Art. 2o As licenças ficarão condicionadas à satisfação, dentre outras, das seguintes 
exigências, conforme o tipo de serviço, organização ou estabelecimento: 

I - apresentação dos atos constitutivos e comprobatórios da representação legal, no 
caso de órgãos e entidades; 

II - comprovação da habilitação legal dos responsáveis técnicos pelo órgão ou 
entidade ou do médico que exerça a atividade hemoterápica; 

III - disponibilidade de pessoal qualificado, em número suficiente, para o 
desempenho das diversas tarefas a que se proponha; 

IV - apresentação de condições ambientais e de infra-estrutura operacional 
satisfatórias; 

V - capacitação para realizar exames e análises de laboratório necessários; 

VI - atribuição da direção técnica a um médico com o título de especialização em 
hemoterapia, hematologia, ou que tenha realizado estágio correspondente, 
devidamente comprovado; 
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VII - existência de técnico responsável pelo recebimento e conservação do material 
destinado à coleta e à manipulação do sangue; 

VIII - existência de locais, equipamentos e materiais reservados à coleta de sangue e 
à garantia do tratamento asséptico do sangue, seus componentes ou derivados, bem 
como para conservação dos diversos produtos; 

IX - apresentação de locais apropriados destinados aos exames exigidos para os 
doadores de sangue e para o repouso e restauração destes; 

X - atendimento de outras condições que venham a ser estabelecidas em atos 
próprios do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde. 

Art. 3o - O médico que exerça atividade hemoterápica nas condições referidas no art. 
1o, não poderá ser responsável senão por um órgão ou entidade. 

Parágrafo único. As Secretarias de Saúde poderão, em caráter excepcional e por 
tempo determinado, autorizar, quando as circunstâncias o justificarem, que um 
mesmo médico responda por mais de um órgão ou entidade que exerça atividade 
hemoterápica. 

Art. 4o - Os estabelecimentos de uma organização, ainda que situados na mesma 
unidade federativa, terão licenças autônomas. 

Art. 5o - A licença terá validade pelo prazo de 1 (um) ano e poderá ser revalidada por 
períodos iguais e sucessivos. 

Parágrafo único. A revalidação da licença deverá ser requerida até cento e vinte dias 
antes do término de sua vigência, sob pena de caducidade, e somente será deferida 
após a verificação do cumprimento das condições exigidas para o licenciamento por 
inspeção feita pelo órgão competente das respectivas Secretarias de Saúde dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 

Art. 6o - A transferência da propriedade e a alteração da razão social ou do nome da 
entidade não interromperá o prazo de validade da licença, sendo porém obrigatória a 
comunicação das alterações produzidas e a apresentação dos atos que as 
comprovem, para averbação, sob pena de cancelamento da licença, cumprida a 
verificação a que se refere o parágrafo único do artigo anterior. 

Art. 7o - A mudança do estabelecimento para local diverso do previsto no 
licenciamento dependerá de nova licença do órgão local de fiscalização competente, 
e do atendimento das mesmas normas exigidas para o licenciamento original. 

Art. 8o - As Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios 
organizarão e manterão cadastro dos órgãos, entidades e profissionais, a que se 
refere o artigo anterior, enviando cópia dos mesmos ao Ministério da Saúde. 

Art. 9o - Os órgãos, entidades e profissionais, de que trata o art. 1o deste decreto, 
deverão proceder, obrigatoriamente, ao cadastro dos doadores e à realização de 
todas as provas e testes de laboratório indicados, tendo em vista prevenir a 
propagação de doenças transmissíveis por intermédio do sangue transfundido e 
suas frações. 

§ 1o - O cadastramento de que trata este artigo deverá conter o nome do doador, 
sexo, idade, residência, local de trabalho, tipo e número do documento de 
identificação civil, data da coleta, dados clínicos e os resultados dos exames e testes 
de laboratórios realizados no sangue coletado, sem prejuízo de outros elementos 
determinados pelo Ministério da Saúde. 

§ 2o - Os órgãos executivos de atividade hemoterápica que possuírem sistema 
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eletrônico de processamento de dados poderão fazer o cadastramento, a que se 
refere este artigo, por meios magnéticos. 

Art. 10 - Compete ao Ministério da Saúde estabelecer as normas gerais sobre tipos 
de provas e testes laboratoriais, técnicas a serem empregadas e outros requisitos e 
condições, para o fiel cumprimento deste decreto. 

§ 1o - Os exames e testes de laboratório referidos neste artigo incluirão, 
obrigatoriamente, para todo o território nacional, os destinados a detectar Hepatite 
"B", Sífilis, Doença de Chagas e Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e, 
para zonas endêmicas a serem definidas pelo Ministério da Saúde, aqueles 
destinados à detecção da Malária. 

§ 2o - Poderão ser incluídas outras infecções ou doenças transmissíveis, cujos testes 
laboratoriais venham a ser exigidos pelo Ministério da Saúde. 

§ 3o - A indicação do resultado das provas, exames e testes referidos neste artigo 
constará do rótulo identificador da respectiva unidade, doada juntamente com sua 
classificação imunoematológica. 

§ 4o - Todos os testes sorológicos de triagem, no que concerne à Síndrome de 
Imunodeficiência Adquirida (AIDS), deverão ser realizados em amostras 
individualizadas. 

Art. 11 - O sangue coletado que apresentar pelo menos uma prova laboratorial 
positiva não poderá ser utilizado, no seu todo ou em suas frações, devendo ser 
inutilizado, salvo se destinado a fins de pesquisa científica. 

Art. 12 - As doenças de notificação compulsória, comprovadas através do exame de 
sangue dos doadores, serão imediatamente comunicadas à autoridade sanitária, na 
forma da legislação pertinente e suas normas complementares aprovadas pelo 
Ministério da Saúde. 

Art. 13 - Os órgãos, entidades e profissionais médicos, que exercem atividade 
transfusional, assegurarão à autoridade sanitária acesso aos dados constantes do 
cadastramento do doador ou doadores, e ao receptor, ou, no seu impedimento, ao 
seu médico, aos seus familiares ou responsáveis, acesso aos dados laboratoriais do 
sangue transfundido ou a transfundir. 

Art. 14 - Na seleção do doador, na coleta do sangue, no seu processamento e 
transfusão, ou na de qualquer dos seus componentes ou derivados, não poderá ser 
empregado material que não seja descartável, vedada a sua reutilização ou 
reesterilização. 

Parágrafo único. O material de que trata este artigo deverá ser submetido a 
tratamento adequado, ao ser rejeitado. 

Art. 15 - Compete ao Ministério da Saúde, pelos órgãos competentes de sua 
estrutura organizacional: 

I - disciplinar as atividades que envolvam a coleta, classificação, preservação, 
manipulação, estocagem, distribuição, indicação, seleção e aplicação de sangue e 
hemoderivados; 

II - organizar e sistematizar a rede de instituições responsáveis pelo suprimento e 
distribuição do sangue e hemoderivados, definindo as responsabilidades 
governamentais e de entidades privadas, de modo que a oferta alcance, 
gradativamente a demanda; 

III - disciplinar as atividades que envolvam a obtenção de matéria-prima para 
processamento, preservação, estocagem, produção e distribuição de derivados 
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industriais do sangue, por órgãos e entidades, públicas ou particulares; 

IV - fixar os requisitos mínimos a serem observados pelos órgãos e entidades no que 
concerne a pessoal, equipamentos, instalações e qualidade dos produtos para o 
consumo; 

V - estabelecer prioridades para a destinação do sangue coletado e de seus 
derivados; 

VI - estabelecer normas e adotar medidas que assegurem a constituição e utilização 
de reservas hemoterá-picas, tendo em vista atender situações de emergência e de 
interesse nacional, inclusive pela mobilização de doadores; 

VII - estimular a adoção da prática da doação de sangue, suscitando a participação 
da comunidade, e evitar a especulação na obtenção, coleta e distribuição de sangue, 
reordenando-a para sua legítima finalidade social; 

VIII - incentivar as organizações, sem fins lucrativos, que promovam o recrutamento 
de doadores e que forneçam sangue para transfusão; 

IX - promover medidas de incentivo, apoio e proteção dos doadores e receptores; 

X - opinar e dispor sobre assuntos relacionados com o sangue humano, seus 
componentes e derivados; 

XI - disciplinar a industrialização e distribuição de hemoderivados; 

XII - promover a pesquisa científica e o desenvolvimento tecnológico relacionado 
com o sangue e seus derivados, bem como a capacitação de recursos humanos em 
todos os níveis; 

XIII - exercer, em conjunto com as Secretarias de Saúde, a inspeção e o controle de 
qualidade dos produtos hemoderivados e a vigilância sanitária das atividades 
hemoterápicas; 

XIV - desenvolver programas de âmbito nacional, com base nas diretrizes da Política 
Nacional de Saúde, sobre sangue e hemoderivados. 

Art. 16 - O Poder Público procederá, no prazo de 90 (noventa) dias, contado da 
publicação deste decreto, à revisão de todas as licenças concedidas aos órgãos, 
agentes e entidades, executores de atividades hemoterápicas, suspendendo ou 
cancelando a licença daqueles que as exerçam com inobservância das exigências 
contidas na Lei no 7.649, de 25 de janeiro de 1988, neste Regulamento e demais 
normas legais e regulamentares que regem a matéria. 

Art. 17 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 18 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 11 de fevereiro de 1988; 167o da Independência e 100o da República. 

JOSÉ SARNEY 

Luiz Carlos Borges da SIlveira 

PORTARIA No 1.376, DE 19 DE NOVEMBRO DE 19937 

Aprova alterações na Portaria GM no 721, de 9 de agosto de 1989, que aprova 
normas técnicas para coleta, processamento e transfusão de sangue, 
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componentes e derivados. 

O Ministro da Saúde, usando de suas atribuições e de acordo com a Lei no 8.080, de 
dezenove de setembro de 1990, na Seção II, art. 16, inciso XVI, que define as 
competências da Direção Nacional do Sistema Único de Saúde - SUS, e 

Considerando que o inciso IV do art. 199 da Constituição Federal, em vigor, 
determina que o sangue humano não pode ser objeto de comercialização ; 

Considerando que o sangue a ser coletado, processado e transfundido deve 
apresentar elevada qualidade, não podendo ser, por tanto, veículo de propagação de 
patologias ; 

Considerando que os doadores, receptores e todos os que manipulam o sangue 
humano na coleta, processamento e transfusão devem ter claramente especificados 
suas responsabilidade e os procedimentos de segurança associados a cada uma 
dessas falhas ; 

Considerando que a rápida expansão da rede pública de hemocentros e a atuação 
complementar de serviços filantrópicos e privados requerem a uniformização de 
normas e procedimentos de aplicação universal em todo o território nacional; 

Considerando que a Portaria GM no 721, de 9 de agosto de 1989, no seu art. 1o 
aprovou as Normas Técnicas para coleta, processamento e transfusão de sangue, 
componentes e derivados, resolve : 

Art. 1o - Ficam aprovadas as alterações da Portaria GM no 721 de 9 de agosto 1989, 
que define as Normas Técnicas, constantes do anexo, destinadas a disciplinar a 
coleta, o processamento e a transfusão de sangue total, componentes e derivados 
em todo o Território Nacional. 

7 A Portaria no 2.009/96, que segue a esta, complementa os termos desta Portaria. 

Art. 2o - A Coordenação de Sangue e Hemoderivados - COSAH é a instância 
normativa responsável pela interpretação e revisão periódica das Normas Técnicas 
hora aprovadas.

Art. 3o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4o - Revogam-se as disposições em contrário. 

Henrique Santillo 

Ministro da Saúde 

(Pub. DOU em 2/12/93) 

ANEXO À PORTARIA No 1.376, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1993 

NORMAS TÉCNICAS EM HEMOTERAPIA 

I - Das Normas Gerais : 

1 - A doação de sangue deve ser altruísta, voluntária e não gratificada direta ou 
indiretamente. 

2 - Deve-se garantir o anonimato do doador. 

3 - O órgão executor da atividade hemoterápica deve estar sob a direção de um 
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médico hematologista e/ou hemoterapeuta e/ ou qualificado por treinamento e/ou 
experiência, o qual deve ter responsabilidade e autoridades por todas as políticas e 
procedimentos médicos e técnicos. Tais responsabilidades incluem a aplicação das 
Normas Técnicas, a determinação da origem do sangue e componentes para 
transfusão, a coleta, armazenamento, processamento, distribuição e transfusão do 
sangue e componentes. O diretor médico deve ser responsável por oferecer ou obter 
consultoria adequada para situações especiais. Procedimentos especiais não 
mencionados nestas Normas Técnicas deverão ser aprovadas pelo diretor médico. 

4 - O sangue humano, seus componentes e derivados podem conter agentes 
infecciosos e devem ser manipulados, preservados e utilizados ou descartados 
conforme normas específicas. 

5 - Todos os materiais e substâncias que entre diretamente em contato com o 
sangue ou componentes a serem transfundidos em humanos, devem ser estéreis 
apirogênicos e descartáveis. 

6 - Todos os materiais, substâncias ou correlatos que entrem diretamente em contato 
com o sangue ou componentes a serem transfundidos em humanos, assim como os 
reagentes e correlatos utilizados para o cumprimento destas Normas Técnicas, 
devem ser registrados e/ou autorizados pelo órgão de saúde federal ou estadual 
competentes. 

7 - Os órgãos executores da atividade hemoterápica devem possuir controle interno 
de qualidade, visando assegurar que os reativos, equipamentos e métodos 
funcionem adequadamente, dentro dos padrões estabelecidos. 

8 - Visando a avaliação de sua eficácia, recomenda-se que os órgãos executores da 
atividade hemoterápica desenvolvam e participem de programas externos de 
controle de qualidade. 

9 - A transfusão de sangue e/ou hemocomponentes deve ser indicada 
criteriosamente, uma vez que não é procedimento isento de riscos. 

10 - Recomenda-se que toda instituição de saúde que possua serviço de pronto 
atendimento e/ou realize cirurgias de médio e grande porte e/ou transfunda em 
média 60 ou mais unidades de sangue ou hemocomponentes por mês possua, pelo 
menos, uma agência transfusional própria com equipamento adequado para 
estocagem de sangue e/ou hemocomponentes, assim como o pessoal, material, 
equipamentos e rotinas adequados para a realização das provas imunoematológicas 
pré-transfusionais de rotina para a execução e/ou orientação das indicações e do 
acompanhamento das transfusões. As instituições de saúde que não possuam uma 
agência transfusional própria, deverão obrigatoriamente possuir convênio 
preestabelecido com uma unidade hemoterápica e as transfusões realizadas em 
suas dependências deverão obedecer às normas e cuidados abaixo mencionados 
para "Transfusão em Residências". 

II - Do doador: 

1 - O doador deve ser submetido a triagem clínica no dia de doação. Esta deverá ser 
realizada por profissional de saúde qualificado e capacitado, sob a orientação e 
supervisão médica em local com condições de privacidade. As informações obtidas 
devem constar de fichas de triagem padronizadas, preenchidas pelo entrevistador, 
onde constem as perguntas realizadas, as respostas obtidas e a assinatura do 
doador autorizando a doação e assumindo a responsabilidade pelas informações 
fornecidas. Devem ser questionados e 

verificados itens que garantam a segurança do doador e do receptor conforme 
mencionadas a seguir. A coleta de sangue deverá ser feita de tal forma que do ato 
de doar não advenha ao doador conseqüências outras que as derivadas da retirada 
do volume de sangue compatível com a manutenção higida. 
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2 - Proteção ao doador: 

2.1 - Doenças: candidatos com história de doenças hematológica, renal, pulmonar, 
hepática, auto-imune, diabetes, hipertireoidismo, hanseníase, tuberculose, câncer, 
sangramento anormal, convulsão após a infância ou epilepsia devem ser 
convenientemente avaliados e podem ser excluídos da doação temporária ou 
definitivamente. 

2.2 - Medicamentos: história terapêutica recente deve merecer avaliação especial 
por parte de um médico uma vez que a indicação clínica do tratamento pode motivar 
a rejeição da doação. Cada medicamento deve ser avaliado individualmente e em 
conjunto, e registrado na ficha de triagem. Os medicamentos abaixo listados, quando 
em uso pelo candidato, são motivos de rejeição temporária: 

• Antibióticos e quimioterápicos antibacterianos; 

• Corticosteróides; 

• Anticoagulantes orais; 

• Agentes hipoglicemiantes; 

• Antipsicóticos. 

2.3 - Intervalo entre as doações: é obrigatório que se indague ao candidato se já 
doou sangue anteriormente e qual a data da ultima doação. O intervalo mínimo entre 
cada doação deverá ser de 90 dias para as mulheres e de 60 dias para os homens. 
Após uma doação de plaquetas por aférese, a doação de sangue total só pode ser 
feita depois de 48 horas. Em casos especiais em que se deseje ou se necessite 
efetuar doações com mais freqüência, deverá haver protocolo por escrito aprovado 
pela Comissão de Ética Médica da instituição em que será realizado o procedimento. 

2.4 - Idade: os doadores de sangue devem ter entre 18 e 60 anos de idade. Em 
casos especiais, o candidato menor será aceito com autorização do responsável, 
anotando-se na ficha de triagem qual a sua razão. Candidatos maiores de 60 anos 
poderão doar com a autorização por escrito de seu médico assistente e do médico 
hemoterapeuta. 

2.5 - Menstruação: a menstruação não contra-indica a doação. 

2.6 - Gestação e Puertério: exceto em condições excepcionais, a critério médico, 
devem ser excluídas da doação as gestantes e as puérteras com menos de 12 
semanas após o parto. 

2.7 - Abortamento: a candidata do sexo feminino deve ser excluída até 12 semanas 
após um abortamento. 

2.8 - Profissão: não devem ser aceitas para doação pessoas que exerçam profissões 
ou atividades que possam apresentar risco físico para si ou para outros e que não 
tenham condições de interromper sua atividade funcional por pelo menos doze horas 
após a doação; por exemplo, operadores de máquinas de corte ou prensa, ou 
motoristas de veículos coletivos. Trabalhadores em andaimes e pessoal de vôo ou 
pára-quedistas, por exercerem atividade de maior risco, devem interrompê-las pelo 
menos 24 horas após a doação. 

2.9 - Níveis de Hemoglobina/Hematócrito: é obrigatória a demonstração que os 
níveis de hemoglobina e/ou hematócrito sejam iguais ou superiores a: 

Hemoglobina: 12,0 g/13,0 g ( respectivamente para mulheres/homens ); 

Hematócrito: 38 %/ 40 % ( respectivamente para mulheres / homens ); 
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Candidatos com níveis hematimétricos abaixo dos acima citados não devem ser 
aceitos para doação. 

2.10 - Pulso: a medida do pulso não deve revelar a irregularidade cardíaca e deve 
estar entre 60 e 110 batimentos por minuto, acentuando-se a verificação por, no 
minuto, 30 segundos. Candidatos que refiram exercício físico intenso e apresentem 
pulsação abaixo do limite acima, podem ser aceitos a critério médico. 

2.11 - Pressão Arterial: a pressão sistólica deve estar entre 90 e 180 mmHg a 
pressão diastólica não deve exceder 100 mmHg. Doadores com pressão entre 100 
mmHg e 110 mmHg podem ser aceitos a critério médico. 

2.12 - Peso Corporal e Volume da Doação: recomenda-se que os doadores tenham 
acima de 50 kg de peso. Volume coletado não deve exceder o limite de 8 ml/kg para 
as mulheres e 9 ml/kg para os homens. Para nenhum caso deverá ser ultrapassado 
o limite de 500 ml por doação. É permitida a coleta adicional de até 30 ml 
independentemente do peso, para a realização de exames laboratoriais. 

3 - Proteção ao receptor: 

O sangue coletado não deverá representar para o receptor da transfusão outro risco 
o inerente à própria terapêutica. 

3.1 - Aparência Geral: deve ser a de um indivíduo sadio. 

3.2 - Historia de Hemoterapia: candidatos que receberam sangue componentes e/ou 
derivados nos 10 anos anteriores, devem ser excluídos em virtude do risco potencial 
de transmitir doenças infecciosas. 

3.3 - Imunização Ativa e Passiva: os candidatos à doação que anteriormente 
sofreram imunização ativa podem ser aceitos desde que obedecidos os seguintes 
critérios: 

3.3.1 - No caso de toxicóides, vacinas de vírus, bactérias, ricketsias mortos ou 
inativos, o doador poderá ser aceito desde que esteja livre de qualquer sintoma e 
afrebil; exemplos: vacinas para doença meningocócica, peste, pneumococo, cólera, 
difteria, hepatite B (não derivada do plasma), influenzia, paratifóide (injetável), 
Hahemophilus influenza. 

Observação: no caso de vacina anti-rábica (de embrião de pato ou humana diplóide) 
o candidato poderá ser aceito, exceto quando a vacina tenha sido aplicada em 
decorrência de mordida de animal. Neste caso, deve ser excluído por 1 ano. 

3.3.2 - No caso de vírus vivo atenuado, o candidato pode ser aceito após duas 
semanas. Exemplos: rubéola, febre tifóide (oral), varicela, poliomielite (oral). 

Exceções: sarampo e BCG quando a recusa será de quatro semanas. 

3.3.3. - No caso de hepatite B (derivada do plasma), deve ser recusado por 10 anos. 

3.3.4 - Imunização Passiva: os candidatos à doação que receberam este tipo de 
imunização devem ser rejeitados pelo período de 10 anos. 

3.4 - Doenças infecciosas: o candidato à doação não deve ser portador de doenças 
infecciosas conhecida por sua transmissibilidade através da transfusão de sangue, 
componentes e derivados. 

São excluídos definitivamente os indivíduos que já apresentaram, em alguma fase de 
suas vidas, as seguintes doenças: Chagas, Sida/Aids, Doença de Kreutzfeld-Jacob, 
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indivíduos infectados pelos vírus HTLV-I/II e/ou que tenham recebido hormônio de 
crescimento de origem humana. São excluídos por 6 meses os indivíduos que 
tiveram contato sexual com portadores de hepatite B. São excluídos por 10 anos os 
parceiros sexuais de indivíduos expostos a fatores de risco para Sida/Aids. 

3.4.1 - Malária: verificar as seguintes áreas: 

a) endêmica, com transmissão ativa : 

Recrutar candidatos nos municípios com baixa transmissão; 

Excluir candidatos com história febril nos últimos 30 dias. 

b) endêmica, sem transmissão, porém vulnerável (entendendo-se, neste caso, a 
existência de vetores que podem iniciar um foco malárico): 

Excluir candidatos que nos últimos 6 meses estiverem em áreas endêmicas com 
transmissão ativa; 

Excluir candidatos que nos últimos 12 anos tiveram malária. 

c) Não-endêmica: 

Excluir candidatos que, nos últimos 6 meses, estiveram em área endêmica com 
transmissão ativa; 

Excluir candidatos que, nos últimos três anos tiveram malária. 

d) Excluir, definitivamente, candidatos que tiveram infecção por Plasmodium malarie 
(febre quarta). 

3.4.2 - Sida/Aids: todos os candidatos à doação devem receber amplo material 
informativo sobre os grupos expostos a risco, a fim de que, se incluídos em um 
deles, não venham a doar sangue. Devem ser incluídos no grupo de fisco os 
indivíduos que pertenceram ou pertencem a estabelecimentos penais, colônias de 
recuperação de drogados ou de doentes mentais ou outros tipos de confinamento 
obrigatório. Devem ser obrigatoriamente incluídas na triagem questões relativas aos 
sintomas e sinais da Sida/Aids e ao Sarcoma de Kaposi. Devem ser excluídos 
definitivamente indivíduos com sorologia positiva para Anti-HIV e/ou com história de 
pertencer ou ter pertencido a grupos de risco para Sida/Aids, e/ ou que seja ou tenha 
sido parceiro sexual de indivíduos que se incluam naquele grupo. 

3.4.3 - Sífilis: só serão aceitos os indivíduos comprovadamente curados, com 
exames sorológicos negativos. 

3.4.4 - Hepatite: são excluídos definitivamente os candidatos que tenham história de 
hepatite viral, após os 10 anos de idade, e/ou de teste positivo para HBsAg, e /ou de 
teste positivo para Anti-HCV, e/ou de nível de ALT, além de 2 vezes o valor normal 
em mais de uma ocasião, e/ou de teste positivo para Anti-HBC em mais de uma 
ocasião. Também devem ser excluídos, definitivamente, indivíduos que sabidamente 
tenham tido hepatite viral não do tipo A, antes dos 10 anos de idade. 

3.4.5 - Outras doenças: as outras doenças infecciosas são de exclusão temporária e 
o período de rejeição do candidato deve ser estabelecido a critério médico. 

3.5 - Álcool: quaisquer sinais óbvios de intoxicação pelo álcool ou história de 
alcoolismo crônico exclui o candidato à doação. 

3.6 - Drogas e medicações: são definitivamente excluídos como doadores os 
usuários de drogas intravenosas que possam causar dependência, sejam 
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toxicômanos ou não. No momento da triagem clínica, ambos os baços devem ser 
examinados para verificar a presença de sinais de uso repetido de drogas 
intravenosas. 

Medicamentos utilizados pelo doador usualmente não levam a problemas no 
receptor. Entretanto, a indicação clínica para seu uso pode ser causa de recusa, e 
deve ser avaliada individualmente. Candidatos que nos últimos 3 dias tenham 
utilizados medicamentos que interfiram com a função plaquetária ( p. ex.:ácido 
acetilsalicílico) podem doar sangue total. Entretanto, não deve ser preparado 
concentrado de plaquetas de sua doação e não devem ser aceitos como doadores 
de plaquetas por aférese. 

3.7 - Perda de Peso: não devem ser aceitos para doação candidatos que refiram 
perda de peso acima de 10% do peso corporal nos últimos três meses, sem causa 
aparente. 

3.8 - Doença Grave: não devem ser aceitos como doadores indivíduos que tenham 
tido doença grave nos últimos 30 dias, ou que dela ainda não estejam recuperados. 

3.9 - Estado Gripal: não poderão ser aceitos como doadores, candidatos que estejam 
com estado gripal. 

3.10 - Cirurgias: os candidatos anteriormente submetidos a grandes cirurgias devem 
ser rejeitados por seis meses; a pequenas cirurgias por três meses; a extração 
dentária não complicada ou a manipulação dentária, por 72 horas. 

3.11 - Alergia: manifestações alérgicas ativas ( como febre do feno, urticária e asma 
brônquica ) implicam na rejeição temporária do doador. Nas formas leves, deve ser 
rejeitado até uma semana após o tratamento. 

3.12 - Alimentação: não devem ser aceitos os candidatos que ingeriram alimentos 
com substâncias gordurosas há menos de 4, ou que estejam em jejum. 

3.13 - Temperatura: à temperatura axilar não deve exceder 37o C. 

3.14 - Pele: a pele do doador, no local da punção, deve estar integra e sem lesões. 
Deve ser rejeitado o candidato que tenha história de tatuagem e/ou acupuntura nos 
doze meses que antecede a doação, após transcorrido este tempo, a decisão ficará 
a critério do médico responsável pelo serviço. 

4 - Informações ao candidato à doação: 

4.1 - Rotina de admissão: ao apresentar-se para doação, o indivíduo deverá ser 
submetido a rotina de admissão. É obrigatória a apresentação de um documento de 
identificação. Na ficha de triagem do candidato devem constar obrigatoriamente, pelo 
menos, os seguintes dados: 

• nome completo por extenso; 

• data de nascimento; 

• número e órgão expedidor do documento de identificação; 

• nacionalidade/naturalidade; 

• filiação; 

• raça; 

• ocupação habitual ; 
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• endereço e telefone; 

• numero de registro do candidato na instituição; 

• data-registros da entrevista ( conforme citado no item II.1 acima). 

As fichas de todos os candidatos devem permanecer arquivadas pelo período 
mínimo de 5 anos. 

4.2 - Requisitos para o Consentimento da Doação: o candidato deve autorizar por 
escrito a sua doação e responsabilizar-se pelas respostas fornecidas durante a 
triagem, após receber explicações sobre o procedimento a ser efetuado ( em termos 
que possa entender), a ter oportunidade de fazer perguntas sobre o ato e os efeitos 
da doação. Os candidatos devem ser instruídos com relação aos cuidados e 
advertidos acerca das possíveis reações adversas. 

O profissional que faz a triagem clínica deve registrar e assinar a ficha de triagem, e 
caso o candidato seja aceito, deve indicar o volume aproximado de sangue a ser 
coletado. 

4.3 - Notificação do Doador: no caso da rejeição do candidato, a causa motivante 
deve ser registrada na ficha de triagem. O candidato à doação deve ser notificado 
acerca de qualquer anomalia observada durante avaliação clínica ou quando dos 
resultados dos testes laboratoriais, devendo-se garantir total sigilo das informações. 
Também deverá ser encaminhado a profissional ou órgão competente para 
elucidação diagnóstica e/ou segmento clínico. 

III - Da Coleta de Sangue do Doador 

1 - Instruções Gerais: 

1.1 - A coleta do doador deve ser efetuada assepticamente, através de uma punção 
venosa, utilizando-se sistema fechado de bolsas plásticas especialmente destinadas 
para este fim, descartável apigogênico e estéril. 

1.2 - Imediatamente após a coleta, o sangue deve ser estocado em temperatura 
entre 1o e 6o C positivos, exceto quando destinados a preparação de concentrado de 
plaquetas. Para este Propósito deve ser mantido em temperatura ambiente, entre 
20oC e 24oC positivos, até o momento da separação das plaquetas, observando-se o 
limite máximo de 8 horas, contados a partir do momento da coleta. 

1.3 - Deve ser mantidas, a mão, instruções específicas a respeito dos procedimentos 
a serem adotados para a prevenção e tratamento das reações do doador, assim 
como os fármacos, equipamentos e materiais necessários ao seu pronto 
atendimento. 

2 - Local: a sala de coleta deve ser um local limpo, confortável e agradável, de modo 
a possibilitar que o doador se sinta bem e não sinta apreensão que o ato de doar 
possa vir a causar-lhe. 

3 - Flebotomia: a coleta de sangue deve ser realizada por pessoas treinadas e 
capacitadas, trabalhando sob supervisão de enfermeiro/ou médico. 

4 - Anticoagulante: a quantidade de anticoagulante deve estar de acordo com o 
volume de sangue a ser coletado. Durante a coleta: a bolsa de sangue deve ser 
adequadamente homogeneizada, manual ou mecanicamente, para garantir a mistura 
do sangue com o anticoagulante. O volume de sangue colhido deve estar em 
proporção com a quantidade de solução anticoagulante-preservante presentes na 
bolsa de coleta. Geralmente, o volume é de 450 + 45 ml. Se forem coletados 300-
404 ml em uma bolsa com volume de anticoagulante para 450+45 ml de sangue, o 
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concentrado de hemácias poderá ser utilizado para transfusão ser for rotulada com 
os seguintes dizeres "Unidade de pequeno volume: ml - Concentrado de Hemácias". 
Outros componentes sangüíneos não devem ser preparados a partir de unidades de 
pequeno volume. 

5 - Identificação do doador: a ficha de triagem deve qualificar adequadamente o 
doador, a unidade de sangue e os tubos-piloto. Tanto o recipiente para coleta como 
os tubos piloto devem ser identificados por dados constantes na ficha de triagem, 
durante o ato de coleta, e conferidos ao término desta. O nome do doador não deve 
constar no rótulo das unidades de sangue, com exceção daquelas destinadas à 
transfusão autóloga ou dirigida (específica). 

6 - Proteção contra contaminação: o doador, assim como os receptores, devem ser 
protegidos pelo adequado preparo do local da punção venosa . 

6.1 - A preparação da pele deve ser feita de maneira a assegurar uma boa assepsia, 
visando garantir a obtenção de um produto estéril. 

6.2 - A veia não deve ser poupada após a preparação do campo para punção; 
entretanto, se houver necessidade isto deve ser realizado somente após a agulha 
haver ultrapassado a pele. 

6.3 - Se for necessária a realização de mais de uma punção, deve-se utilizar novo 
material de coleta. A contaminação da agulha e do local de punção devem ser 
evitados. 

7 - Amostra para testes laboratoriais: os testes imunológicos e sorológicos devem ser 
realizados nas amostras colhidas nos tubos-piloto, identificados antes ou durante a 
coleta, e preenchidos imediatamente após o término desta. 

8 - Recomendações após a doação: 

8.1 - O doador deve receber lanche e hidratação adequados. 

8.2 - O doador deve ser orientado sobre a possibilidade de reações tardias e a 
conduta a tomar caso venham a ocorrer. Qualquer reação deve ser registrada na 
ficha de triagem. 

8.3 - O doador deve ser mantido nas dependências do serviço pelo tempo 
necessário para sua completa recuperação. 

9 - Situações especiais: todas as normas assim se aplicam acrescidas daquelas 
referentes às situações especiais: 

9.1 - Aféreses. 

9.2 - Transfusão intra-uterina (TIU). 

9.3 - Transfusão de substituição ou exsanguineotransfusão (TS). 

9.4 - Transfusão em transplantes de órgãos. 

9.5 - Criobiológico. 

9.6 - Transfusão autóloga. 

9.7 - Transfusão em residência. 

IV - Dos exames laboratoriais no sangue do doador 
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1 - Obrigações e recomendações: é obrigatória em todas as unidades coletadas a 
determinação do grupo ABO, do tipo Rh (D), do antígeno de fraco ( Do) nas Rh (D) 
negativo, e dos testes para exclusão das hepatites do tipo B e C, doença de Chagas, 
Sífilis, Sida/aids, dos anticorpos anti-HTLV I/II e anti-HBe. Devem ser realizados 
testes para a pesquisa de anticorpos irregulares e dosagem de ALT/TGP. 
Recomenda-se a realização de testes para exclusão de malária, falcização e 
detecção de hemoglobinas anormais. 

2 - Determinação do grupo ABO: 

2.1 - A classificação ABO deve ser realizada através de tipagens direta e reversa. A 
primeira, testando-se os glóbulos vermelhos do doador com sorosreativos anti-A, anti-
B, anti-A,B. A tipagem reversa deve ser realizada testando-se o soro ou plasma com 
sua suspensão de glóbulos vermelhos conhecidos: A1, b. 

2.2 - O sangue só deverá ser liberado para transfusão quando os resultados dos 2 
testes ( direta e reversa ) forem concordantes. 

2.3 - Caso a classificação ABO do sangue doado seja realizada em amostra de 
segmento de unidade, este deverá ser retirado de maneira tal que não desfaça a 
condição do sistema fechado da bolsa. 

3 - Determinação do tipo Rh (D): 

3.1 - O termo Do deve ser substituído por D fraco. 

3.2 - A tipagem do fator Rh (D) deve ser realizada com soro reativo anti-D 
albuminoso, acompanhada do soro controle Rh. 

3.3 - A tipagem com resultado negativo deve ser confirmada em testes separados e 
submetida à exclusão do antígeno B fraco (D). 

3.4 - Todos os testes D ou D fraco (D) positivos devem ser classificados e rotulados 
como Rh positivo. Os doadores D e D (Do) negativos devem ser classificados e 
rotulados como Rh negativos. 

4 - Determinações anteriores do grupo ABO e do tipo Rh (D) não devem servir para 
identificação do sangue doado subseqüentemente pelo mesmo doador. A cada nova 
coleta, deve ser feita uma nova determinação. 

5 - Pesquisa de anticorpos irregulares: 

5.1 - Em todo soro ou plasma do doador deve ser feita a pesquisa de anticorpos 
irregulares, utilizando-se como reativos glóbulos vermelhos fenotipados. 

5.2 - O método empregado na pesquisa de anticorpos irregulares deve permitir a 
demonstração de anticorpos hemolisantes, aglutinantes e sensibilizantes. 

5.3 - Nas unidades onde forem detectados anticorpos irregulares clinicamente 
significantes, o plasma pode ser destinado à produção de soros-teste ou à produção 
de derivados sangüíneos, e as hemácias podem ser utilizadas para fim 
transfusionais 

6 - Testes sorológicos para a Doença de Chagas, Sífilis, sida/aids, hepatite, HTLV-
I/II: 

6.1 - É obrigatória a realização de uma triagem sorológica em todas as unidades de 
sangue coletado, por técnicas laboratoriais de lata sensibilidade. O sangue total ou 
componentes não devem ser transfundidos antes da obtenção de resultados 
negativos nos testes sorológicos. 
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6.2 - As triagens sorológicas devem ser realizadas no mínimo por um método 
laboratorial, com exceção da Doença de Chagas, onde devem ser utilizados pelo 
menos dois métodos com princípios diferentes. 

São obrigatórios os testes para a pesquisa de Hepatite B e C, Sida/aids, Sífilis, 
Doença de Chagas, a dosagem da TGP/ALT, anti HBe e anti HTLV-I/II8, este último 
em regiões onde tenha sido demonstrada a presença do vírus. 

Nova redação dada pela Portaria n° 2.315, do Ministro da Saúde considerando a 
existência de sorologia positiva para HTLV-I em todas as regiões do País, resolveu, 
tornar obrigatória sua testagem em todo território nacional. Anteriormente, a 
testagem para o HTLV-I só era realizada em regiões onde tinha sido demonstrada a 
presença do vírus. 

6.3 - Recomenda-se: 

Que sejam utilizados métodos laboratoriais de alta sensibilidade. 

6.4 - Outros testes recomendados: 

6.4.1 - Malária: 

em regiões endêmicas com transmissão ativa: exame parasitológico/hermoscópico; 

em regiões endêmicas sem transmissão ativa, porém vulneráveis: exame sorológico. 

8 A Portaria no 2.315/95 do Ministro da Saúde, considerando a existência de 
sorologia positiva para HTLV-I em todas as regiões do País, resolveu tornar 
obrigatória sua testagem em todo território nacional, alterando o dispositivo referido. 

6.4.2 - Detecção de Hemoglobinas anormais. 

6.4.3 - Pesquisa de citomegavírus (CMV) em unidades de sangue ou componentes 
destinadas à: 

pacientes submetidos a transplante de órgãos e negativos para CMV; 

recém-natos de mães CMV negativas. 

6.5 - Estocagem de soros dos doadores: é aconselhável que o laboratório executor 
dos testes sorológicos mantenha estocadas alíquotas do soro doadores, por pelo 
menos seis meses, para eventuais repetições de testes, caso seja necessária 
verificação devido a problemas com receptor. 

6.6 - Resultados dos teste sorológicos: 

6.6.1. Compete ao órgão executor da atividade hemoterápica: 

a) realizar em triagem sorológica dos doadores, através de testes de alta 
sensibilidade; 

b) descartar convenientemente o sangue com resultado positivo para qualquer das 
reações relacionadas acima; 

c) Convocar, orientar e encaminhar o doador com resultado sorológico não- negativo, 
para serviços complementares de diagnóstico e tratamento; 

d) manter registros dos resultados dos exames realizados, assim como das 
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interpretações e disposições finais. 

6.6.2 - Não é obrigatório que o órgão executor da atividade hemoterápica firme o 
diagnóstico sorológico da doença, sendo facultada a realização de testes sorológicos 
confirmatórios ou diagnósticos. Deve, entretanto, respeitar o item 6.6.1.c, acima. 

VII - Dos Exames Imunoematológicos Pré-Transfusionais 

1 - Os exames imunoematológicos pré-transfusionais selecionam adequadamente o 
sangue ou componentes a serem transfundidos. Para os mesmos, são obrigatórios: 

1.1 - Na amostra do receptor: 

1.1.1 - A determinação do grupo ABO; 

1.1.2 - A determinação do tipo Rh (D); 

1.1.3 - A pesquisa de anticorpos séricos irregulares. 

1.2 - Na unidade de sangue total e concentrado de hemácias: 

1.2.1 - A redeterminação direta do grupo ABO. 

1.3 - Prova de compatibilidade maior. 

2 - Amostra de sangue do receptor: 

2.1 - A coleta de sangue para exames pré-transfusionais deve ser realizada por 
pessoa habilitada e capacitada, em vista da importância da identificação correta da 
amostra. 

2.2 - A amostra do receptor deve ser coletada em tubo limpo, seco e com tampa, 
sem anticoagulante, identificada de maneira legível no momento da coleta com o 
nome completo, número de registro ou data de nascimento do receptor, localização, 
bem como data e rúbrica da pessoa que realizou a coleta. 

2.3 - Antes do início dos exames, os dados contidos no rótulo da amostra devem ser 
comparados com os constantes da requisição; no caso de dúvida ou discrepância, 
uma nova coleta deve ser realizada. 

3 - Exames na amostra do receptor 

3.1 - Determinação do grupo ABO: 

3.1.1 - Antes de selecionar o sangue para a prova de compatibilidade, são 
obrigatórias as provas direta e reversa, bem com a resolução das discrepâncias 
entre as mesmas, antes da transfusão. 

3.2 - Determinação do Tipo Rh (D): 

3.2.1 - Na determinação do tipo Rh (D), é obrigatório o uso do soro anti-D e do 
controle Rh, este último pela possibilidade da presença de auto-anticorpo e/ou 
proteínas séricas anormais. 

3.3 - Pesquisa de anticorpos irregulares: 

3.3.1 - É obrigatória a pesquisa e identificação de anticorpos irregulares. 

4 - Exames realizados na unidade de sangue ou componente: 
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4.1 - No sangue total e no concentrado de hemácias é obrigatória a reclassificação 
direta do grupo ABO. Nas unidades recebidas de outros serviços, nas quais é 
obrigatória a reclassificação do grupo ABO (direta e reversa) e do tipo Rh (D). 

5 - Prova de compatibilidade: 

5.1 - É obrigatória a realização da prova de compatibilidade maior entre os glóbulos 
vermelhos do doador e o soro do receptor por pessoa habilitada e capacitada. 

5.2 - As provas de compatibilidade devem ser realizadas nas seguintes etapas: 
centrifugação imediata, incubação a 37°C e realização do teste de antiglobulina 
humana, com leitura e registro nas várias etapas. Recomenda-se a realização de 
autocontrole. 

5.3 - Deve ser empregado um sistema de controle utilizando-se glóbulos vermelhos 
sensibilizados com IgG, antes que o teste seja interpretado como negativo. 

5.4 - Em casos de extrema urgência, a liberação de sangue ou de concentrado de 
hemácias sem prova de compatibilidade só é possível com a autorização por escrito 
do método solicitante. 

5.5 - Quando a prova de compatibilidade for realizada em outro serviço, é 
recomendável que ela seja repetida pelo serviço responsável pela transfusão. 

5.6 - Quando pelos resultados dos testes de compatibilidade verificar-se que não 
existe sangue compatível com o receptor, o serviço de hemoterapia deve comunicar 
o fato ao médico solicitante e, em conjunto, realizar a avaliação clínica do paciente. 

5.7 - Deve ser utilizado o soro fresco, coletado no máximo há 48 horas. 

5.8 - É desnecessária a realização de prova de compatibilidade antes de transfusão 
de plasma, crioprecipitado e concentrado de plaquetas. 

5.8.1 - É obrigatória a realização da prova de compatibilidade quando da transfusão 
de granulócitos. 

6 - Testes pré-transfusionais em crianças de até 4 meses de idade: 

6.1 - Deve ser realizada a tipagem ABO direta e Rh (D); 

6.2 - Pesquisar anticorpos irregulares na amostra pré-transfusional; 

6.3 - Realizar a prova de compatibilidade utilizando-se o soro da mãe, ou soro ou 
eluato das hemácias da criança. 

7 - Seleção da unidade de sangue ou componentes para as provas de 
compatibilidade e transfusão: 

7.1 - É obrigatória a inspeção visual do sangue antes da realização da prova de 
compatibilidade; 

7.2 - Deve ser utilizado sangue e concentrado de hemácias compatíveis nos sistema 
ABO; 

7.3 - Sempre que, em circunstâncias especiais e justificadas, se fizer necessária a 
transfusão de sangue incompatível com o receptor, ou cujas provas de 
compatibilidade pré-transfusional não tenham sido completadas, o médico solicitante 
deve assumir por escrito a cor-responsabilidade pela indicação; 
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7.4 - O responsável pelo serviço de hemoterapia deve assumir a responsabilidade 
pela execução dos testes pré-transfusionais, mesmo que a transfusão tenha sido 
iniciada. 

8 - Registros: 

8.1 - A ficha do receptor deve trazer os registros de todos os dados concernentes 
aos testes transfusionais, número de unidade transfundidas e demais de interesse. 

IX - Da Transfusão de Sangue e seus Componentes 

1 - Considerações especiais: 

1.1 - Toda e qualquer transfusão de produto hemoterápico deve ser solicitada e/ou 
prescrita por médico, constando a sua assinatura, nome legível e o número de 
inscrição no CRM local. 

1.1.1 - A solicitação deve conter ainda a identificação do receptor, o produto 
hemoterápico indicado e sua respectiva quantidade, a indicação da transfusão e/ou 
dados que permitam uma avaliação correta pelo hemoterapeuta. 

1.1.2 - As prescrições ilegíveis, incompletas e/ou incorretas, não devem ser aceitas 
pelo serviço de hemoterapia. 

1.1.3 - É reservado ao médico do serviço de transfusão o direito de suspender a 
transfusão solicitada, se após análise do caso, decidir que o produto é desnecessário 
ou contra-indicado. A responsabilidade por esta conduta é exclusiva do 
hemoterapeuta. 

XI - Dos Procedimentos Especiais em Hemoterapia 

A - Aféreses 

* Durante a realização dos procedimentos de aféreses é obrigatória a presença do 
médico, sendo que o staff deve estar necessariamente treinado para o atendimento 
de situações de emergência. Da mesma forma, é obrigatória a existência na área 
destinada à realização de aférese de material e equipamento para o atendimento 
destas situações. 

* Todo procedimento por aférese, com fins transfusionais, deve ser precedido de 
uma explicação em termos que o doador possa entender, incluindo informações 
sobre os possíveis riscos do procedimento e sobre os testes realizados para reduzir 
os riscos de transmissão de doenças infecciosas ao receptor. Ao fim, o doador deve 
dar consentimento por escrito sobre sua doação. 

* Devem ser mantidos registros dos procedimentos de aférese realizados, das 
alterações clínico-laboratoriais bem como das eventuais complicações ocorridas. 

1 - Plasmaférese não-Terapêutica 

1.1 - Indicações: 

Plasmaférese de doadores normais pode ser realizada para se obter plasma com 
finalidade transfusional ou para processamento em outros componentes, derivados 
ou produtos. 

1.2 - Seleção de Doadores: 

Os critérios de triagem clínica devem seguir aqueles estabelecidos para doadores de 
sangue total. Com relação ao intervalo entre duas doações de plasma por aférese, o 
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doador poderá ser esporádico ou seriado: 

1.2.1 - Doadores esporádicos: As doações devem obedecer ao intervalo mínimo de 8 
semanas, sendo que o volume de plasma removido não deve exceder 600ml por 
doação. As demais exigências e orientações devem ser as mesmas aplicadas ao 
doador de sangue total. 

1.2.2 - Doadores Seriados: As doações podem ser feitas em intervalos inferiores a 8 
semanas, desde que obedecidos os seguintes cuidados: 

1.2.2.1 - Ocorra apenas em situações especiais e sob autorização expressa de 
médico responsável. 

1.2.2.2 - Antes da primeira doação, o candidato deve ser submetido à exames clínico-
laboratoriais e seus dados devem ser anotados em ficha própria. Constituem exames 
laboratoriais prévios: 

Hemograma Completo 

Proteínas Totais (com resultado acima de 6,0g/dl) 

Todos os exames realizados para doações de sangue total 

XIII - Dos Registros 

1 - A licença de funcionamento dos serviços executores de atividades hemoterápicas 
será liberada após devido registro dos mesmos no órgão competente da Secretaria 
de Saúde. 

2 - É obrigatório o uso de livros de registro de entrada (1) e de liberação de sangue 
(2), os quais devem ser convenientemente registrados no órgão referido no item 
anterior e conservados por tempo ilimitado. 

3 - O livro de registro de entrada de sangue deve conter os seguintes dados: 

3.1 - Data da coleta; 

3.2 - Número ou alfanúmero de identificação da unidade coletada; 

3.3 - Nome completo do doador; 

3.4 - Volume de sangue coletado; 

3.5 - Grupo ABO e tipo Rh0(D) do doador; 

3.6 - Resultado dos exames sorológicos para Sífilis, Doença de Chagas, Hepatite B, 
Aids e outros porventura realizados; 

3.7 - Destino do sangue total e de todos os componentes processados. 

4 - O livro de registro de liberação de sangue deve conter os seguintes dados: 

4.1 - Data; 

4.2 - Número de ordem; 

4.3 - Nome completo do receptor; 
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4.4 - Nome do hospital; 

4.5 - Número de registro do receptor no hospital; 

4.6 - Grupo ABO e tipo RO(D) do receptor; 

4.7 - Produto hemoterápico liberado (especificação, número ou alfanúmero de 
identificação e volume). 

5 - É recomendável a utilização de livros complementares aos obrigatórios, para o 
registro de componentes sangüíneos, de exames imunoematológicos de doadores e 
receptores e para as reações transfusionais e outros procedimentos. 

6 - Os dados referentes aos doadores e receptores podem ser registrados por meio 
da informática ou microfilmagem, em substituição aos livros de registro de entrada e 
de liberação de sangue. Esses dados, no entanto, devem ser armazenados em duas 
cópias, por tempo ilimitado. 

7 - Recomenda-se a anotação dos números das unidades transfundidas no 
prontuário do paciente. 

8 - Todos os registros do serviço são absolutamente sigilosos e só devem ser 
acessíveis a órgãos oficiais de fiscalização. 

PORTARIA No 2.009, DE 04 DE OUTUBRO DE 19969 

Complementa os termos da Portaria no 1.376 de 19 de novembro de 1993, que 
aprova normas técnicas para coleta, processamento e transfusão de sangue, 
componentes e derivados. 

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, usando de suas atribuições, e de acordo 
com a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, na Seção II. art. 16, inciso XVI, que 
define as competências da direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), no 
que refere ao Sistema Nacional de Sangue, Componente e Derivados, e 

Considerando que o sangue a ser coletado, processado e transfundido no País deve 
apresentar elevada qualidade, não podendo ser, portanto, veículo de propagação de 
patologias; 

Considerando o aumento de circulação do vírus HIV-2 no mundo, anteriormente 
confinado a algumas regiões conhecidas; 

Considerando que já existe disponibilidade no País de testes para detecção do HIV-2 
sem que tenha sido incorporado à rotina de testes obrigatórios para pesquisa da 
Sida/Aids, resolve: 

Art. 1o - Define como obrigatórios para pesquisa de anticorpos para o HIV, de que 
trata a Portaria no 1.376, de 19 de novembro de 1993, os testes anti HIV-1 e anti HIV-
2. 

Art. 2o - Encarregar o Secretário de Assistência à Saúde da expedição de atos 
normativos administrativos referentes ao Sistema Nacional de Sangue, 
Componentes e Derivados. 

9 Esta Portaria complementa os termos da Portaria no 1.376/93. 

Art. 3o - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
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ADIB D. JATENE 

(Pub. DOU em 7/10/96) 

PORTARIA No 127, DE 8 DE DEZEMBRO DE 1995 

Dispõe sobre a sua instituição, com o objetivo de executar inspeções para 
avaliar a qualidade dos processos nas Unidades Hemoterápicas existentes no 
País. 

O Secretário de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, no uso de suas 
atribuições legais, e 

Considerando o disposto na Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, que institui o 
Sistema Único de Saúde - SUS; 

Considerando o disposto no Decreto no 95.721, de 11 de fevereiro de 1988; 

Considerando o direito do cidadão ao acesso a serviços de transfusão de sangue 
seguros e de qualidade comprovada, por efetiva e permanente inspeção sanitária; 

Considerando a necessidade da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da 
Saúde se fazer representar, nessas inspeções, por intermédio de técnicos dos 
órgãos de vigilância sanitária do SUS das unidades federadas, especializados em 
inspeção em Unidades Hemoterápicas; 

Considerando a necessidade de se fazer cumprir a Portaria SAS/MS no 1.376, de 19 
de novembro de 1993, referente às Normas Técnicas para Coleta, Processamento e 
Transfusão de Sangue, Componentes e Derivados; 

Considerando a necessidade de pessoal técnico especializado para inspecionar as 
Unidades Hemoterápicas, resolve: 

Art. 1o - Instituir o Programa Nacional de Inspeção em Unidades Hemoterápicas - 
PNIUH - com o objetivo de executar inspeções para avaliar a qualidade dos 
processos nas Unidades Hemoterápicas existentes no País, de acordo com a 
legislação vigente, como um dos mecanismos fundamentais para a garantia da 
qualidade dos produtos hemoterápicos. 

Art. 2o - Vincular a coordenação nacional do Programa de Inspeção em Unidades 
Hemoterápicas à Divisão de Sangue e Hemoderivados do Departamento Técnico-
Normativo da Secretaria de Vigilância Sanitária. 

Parágrafo único. A coordenação, acima citada, encarregar-se-á de elaborar, em 
conjunto com os órgãos de vigilância sanitária do SUS das unidades federadas, a 
composição e a programação das inspeções a serem realizadas, bem como de 
prestar apoio técnico e operacional a esses órgãos. 

Art. 3o - Credenciar, por ato específico, técnicos de nível superior especializados, 
que exerçam atividades de vigilância sanitária nos órgãos competentes do SUS das 
unidades federadas, como auditores representantes da Secretaria de Vigilância 
Sanitária/MS no desenvolvimento do PNIUH. 

Parágrafo único. Os Auditores Federais, citados no caput deste artigo, serão técnicos 
devidamente capacitados em inspeção em Unidades Hemoterápicas, pelo Ministério 
da Saúde, com experiência comprovada, indicados pelo gestor do SUS das unidades 
federadas, selecionados pela coordenação do Programa. 

Art. 4o - Credenciar, por ato específico, técnicos de notório saber, para acompanhar 
as inspeções, pelo Ministério da Saúde, como consultores técnicos, os quais serão 
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designados para compor as equipes de inspeção em Unidades Hemoterápicas, 
conforme necessidade da coordenação do Programa. 

Art. 5o - As equipes de inspeção serão compostas por dois técnicos da própria 
unidade federada onde se localiza a Unidade Hemoterápica, um técnico de outra 
unidade federada, indicado pelo Ministério da Saúde e, sempre que necessário, um 
consultor técnico também indicado pelo Ministério da Saúde. 

Art. 6o - Serão inspecionados por este Programa os Hemocentros das capitais, os 
Hemocentros Regionais, os Hemonúcleos, as Unidades Sorológicas públicas e 
privadas, os Serviços Hemoterápicos públicos e privados, Unidades de Coleta e 
Transfusão públicas e privadas, Postos de Coleta públicos e privados, conforme 
definições do Anexo I. 

Parágrafo único. As agências transfusionais serão inspecionadas por este Programa, 
em casos especiais, definidos pelo Ministério da Saúde. 

Art. 7o - As inspeções, de que trata esta Portaria, deverão ser realizadas segundo as 
orientações da Portaria SVS/MS no 121, de 24 de novembro de 1995, priorizando 
sempre o critério da garantia da qualidade. 

Art. 8o - As informações e os relatórios provenientes das inspeções deverão ser 
enviados à coordenação nacional do Programa, dentro de um prazo máximo de 15 
(quinze) dias, a contar da data de sua realização. 

Parágrafo único. A coordenação nacional do Programa elaborará e encaminhará a 
todos os órgãos de vigilância sanitária do SUS das unidades federadas, relatórios 
mensais sobre as unidades inspecionadas pelo Programa, que informarão 
oficialmente aos municípios. 

Art. 9o - O Programa de Inspeção, a que se refere esta Portaria, não exclui as 
atividades de inspeção de competência dos órgãos de vigilância sanitária do SUS 
das unidades federadas. 

Art. 10 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

Elisaldo L. A. Carlini 

Secretário 

ANEXO I À PORTARIA NO 127, DE 8 DE DEZEMBRO DE 1995 

Definições 

Hemocentro: estrutura de âmbito central, localizada preferencialmente na capital, 
com a finalidade de prestar assistência e apoio hemoterápico e hematológico à rede 
de serviços de saúde, inclusive os serviços de maior complexidade e tecnologia. 
Deverá prestar serviços de ensino e pesquisa, de controle de qualidade, de suporte 
técnico, de formação de recursos humanos e de integração das instituições públicas 
e filantrópicas; definir, juntamente com a Secretaria Estadual de Saúde, o Sistema 
Estadual de Sangue e sua descentralização; promover junto à Secretaria Estadual 
de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, mecanismos que permitam desenvolver 
as ações de coleta de sangue, sua utilização e a distribuição de componentes 
sangüíneos, e ainda, a irradiação de normas técnicas adequadas e seguras. 

Hemocentro Regional: entidade de complexidade intermediária para atuação 
macrorregional na área hematológica-hemoterápica, prestando apoio e assistência à 
rede de serviços de saúde. Deverá coordenar e desenvolver as ações estabelecidas 
na política de sangue de uma macrorregião de saúde, constituindo-se na 
descentralização do Hemocentro. 
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Hemonúcleo: constitui-se na descentralização do Hemocentro Regional. Sua 
localização é, preferencialmente, extra-hospitalar. Presta assistência hemoterápica 
e/ou hematológica, em nível local. 

Unidades Sorológicas: laboratórios públicos ou privados com a tarefa de desenvolver 
o controle sorológico do sangue a ser transfundido. Além disso, devem apoiar as 
entidades de assistência que necessitam de diagnóstico sorológico. 

Serviço de Hemoterapia: localizado na capital ou no interior do estado, 
preferencialmente intra-hospitalar, de natureza jurídica pública ou privada, com a 
função de prestar assistência hemoterápica/hematológica, o qual recruta doadores, 
processa o sangue, realiza os testes necessários, armazena e o prepara para 
transfusão. Distribui o sangue, exclusivamente para apenas um hospital, podendo ou 
não prestar atendimento ambulatorial. 

Unidade de Coleta e Transfusão: estrutura de atendimento de coleta e transfusão 
localizada em hospitais isolados ou pequenos municípios, onde a demanda de 
serviços não justifique a instalação de uma estrutura complexa de hemoterapia. 
Envia o sangue para ser processado em outra unidade de maior complexidade. 
Prepara as transfusões, executando-as, sempre que necessário. 

Agência Transfusional: localização obrigatoriamente intra-hospitalar, com a função 
de prestar assistência hemoterápica. O suprimento de sangue a essas agências será 
realizado pelos Hemocentros, Hemocentros Regionais, Hemonúcleos e/ou Serviços 
de Hemoterapia Distribuidores. 

Posto de Coleta: estrutura especial para coleta de sangue, podendo ser intra ou 
extra-hospitalar. Se extra-hospitalar, pode ser fixo ou móvel. Envia o produto para 
outra unidade de maior complexidade, onde o sangue será processado e os testes 
necessários, realizados. 

Serviço de Hemoterapia Distribuidor: localização na capital ou no interior do estado, 
preferencialmente extra-hospitalar, de natureza jurídica privada, com a função de 
prestar assistência hemoterápica/hematológica, o qual recruta doadores, processa o 
sangue, realiza os testes necessários, armazena, distribui e o prepara para 
transfusão. Distribui o sangue para mais de um hospital, podendo ou não prestar 
atendimento ambulatorial. 

(Pub. DOU em 11/12/95) 

PORTARIA No 113, DE 06 DE AGOSTO DE 1996 

O SECRETÁRIO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINITÉRIO DA SAÚDE, no uso 
de suas atribuições legais, e considerando a necessidade de implementar a 
fiscalização na produção e industrialização de hemoderivados, com vistas em 
garantir ao cidadão segurança e qualidade do produto, resolve: 

Art. 1o - Os órgãos e instituições produtoras de hemoderivados ficam obrigados a 
enviar até o 10o dia útil do mês seguinte, o "Relatório Mensal de Controle 
Sorológico", contendo o resultado unitário de sorologia das bolsas fornecidas como 
matéria-prima, que apresentaram sorologia não-negativa (positiva ou inconclusiva), 
por ocasião da retestagem pelo produtor de hemoderivados. 

Art. 2o - o Relatório Mensal de Controle Sorológico deve conter obrigatoriamente os 
seguintes dados: nome e endereço da instituição e/ou órgão fornecedor da matéria 
prima, número da bolsa coletada, data da coleta, resultado da sorologia realizada, 
por patologia, de acordo com a Portaria no 1.378, de 25 de novembro de 1993. 

Art. 3o - Deverão ser enviadas duas relações: uma à Secretaria de Vigilância 
Sanitária/MS. Divisão de Sangue e Hemoderivados (Esplanada dos Ministérios - 
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Bloco G - 9o andar - sala 956 - CEP 70058-900 - Brasília - DF) e outra à Vigilância 
Sanitária Estadual à qual esteja subordinado. 

Art. 4o - As Vigilância Sanitárias Estaduais deverão proceder o rastreamento das 
bolsas de Concentrado de Hemácias e/ou de qualquer que apresentam vinculação 
com a bolsa que na retestagem, seu plasma apresentou sorologia positiva ou 
inconclusiva. 

Art. 5o - O não cumprimento do disposto nesta Portaria configurará Infração 
Sanitária, sujeitando o infrator às penas previstas na Lei no 6.437, de 20 de agosto 
de 1977. 

Art. 6o - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

ELISALDO L. A. CARLINI 

(Pub. DOU em 9/8/96) 

PORTARIA No 1.840, DE 13 DE SETEMBRO DE 1996 

Dispõe sobre a criação do Programa Nacional de Controle de Qualidade Externo em 
Sorologia para Unidades Hemoterápicas (PNCQES). 

O Ministro de Estado da Saúde, no uso de suas atribuições legais, e 

Considerando a necessidade de estabelecer um sistema de controle de qualidade 
sobre os testes sorológicos executados pelas Unidades Hemoterápicas, públicas e 
privadas, que coletam e realizam testes para triagem processando o sangue para 
fins terapêuticos; 

Considerando a necessidade de estabelecer padrões de referência para o controle 
de qualidade das reações sorológicas executadas pelas Unidades Hemoterápicas, 
na triagem de doadores de sangue; 

Considerando que a qualidade e confiabilidade do resultado de um teste sorológico 
depende de um conjunto de fatores, entre outros: da qualidade dos recursos 
humanos, dos equipamentos, dos conjuntos diagnósticos e reagentes, dos 
procedimentos de segurança utilizados e dos controles de qualidade internos e 
externos; 

Considerando que o controle de qualidade externo ou testes de proficiência são 
utilizados como prova objetiva da qualidade e segurança dos testes sorológicos 
executados para a triagem e seleção do sangue e seus componentes destinados à 
transfusão; 

Considerando que um resultado sorológico falso-negativo, com a conseqüente 
liberação de uma bolsa de sangue, seus componentes ou derivados contaminados, 
pode levar a danos irreversíveis e irreparáveis para o(s) paciente(s) que 
recebeu(ram) esta(s) unidade(s); 

Considerando os termos da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de 
Defesa do Consumidor - Capítulo IV - Da Qualidade de Produtos e Serviços, da 
Prevenção e da Reparação dos Danos; 

Considerando a Lei no 7.649, de 25 de janeiro de 1988 e o Decreto no 95.721, de 11 
de fevereiro de 1988, resolve: 

Art. 1o - Criar o Programa Nacional de Controle de Qualidade Externo em Sorologia 
para Unidades Hemo-terápicas (PNCQES), ao qual estão sujeitos todos os serviços 
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de hemoterapia, públicos e privados, em todo Território Nacional. 

Parágrafo único. Caberá ao Sistema Único de Saúde, por meio de seus órgãos 
competentes, fiscalizar e coordenar o cumprimento das normas estabelecidas nesta 
Portaria, e seu anexo. 

Art. 2o _ ( Revogado pela Portaria no 1.544 de 15.10.97 do Ministro de Estado da 
Saúde) 

Art. 3o - ( Revogado pela Portaria no 1.544 de 15.10.97 do Ministro de Estado da 
Saúde) 

Art. 4o - Todas as Unidades Hemoterápicas públicas e privadas, existentes no País, 
que executam testes sorológicos para triagem de doadores de sangue, por si ou por 
meio de terceiros, estão sujeitas ao PNCQES. 

§ 1o - Entende-se por Unidades Hemoterápicas aquelas enquadradas ou definidas 
na Portaria SVS no 121, de 24 de novembro de 1995 (Anexo 1), excetuando-se, para 
enquadramento na presente Portaria, as agências transfusionais. 

§ 2o - Em específico, os Postos de Coleta, Unidades de Coleta e Transfusão, ou 
qualquer serviço de hemoterapia que colete o sangue destinado à transfusão, deverá 
obrigatoriamente certificar-se, acompanhar e possuir cópias dos laudos técnicos e 
das medidas corretivas, se houverem, provando que o laboratório ou Unidade 
Hemoterápica aonde os testes sorológicos são executados, estão regulares no 
PNCQES, conforme exigências desta Portaria. 

Art. 5o - O cumprimento da presente Portaria será condição precípua para a 
obtenção e revalidação do licenciamento junto às Secretarias de Saúde dos estados 
e do Distrito Federal. 

Art. 6o - O não-cumprimento das normas estabelecidas por esta Portaria será 
considerado falta grave e resultará no descredenciamento do serviço junto ao SUS e 
aplicação das sanções previstas na Lei no 6.437, de 20 de agosto de 1977. 

Art. 7o - Esta Portaria entrará em vigor 30 (trinta) dias após a sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Adib D. Jatene 

Ministro da Saúde 

(Pub. DOU em 16/9/96) 

PORTARIA No 2.419, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1996 

Dispõe sobre a criação do Programa Nacional de Controle de Qualidade dos 
Medicamentos Hemoderivados de Uso Humano _ PNCQMH, e dá outras 
providências. 

O Ministro do Estado da Saúde, Interino, no uso de suas atribuições legais, visando 
à proteção da saúde pública, e 

Considerando a necessidade de normatizar o Controle de Qualidade dos 
Medicamentos Hemoderivados de uso humano no País, definindo os testes 
obrigatórios; 

Considerando a necessidade de credenciar, no âmbito nacional, laboratórios 
públicos com capacidade para dar suporte técnico à Secretaria de Vigilância 
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Sanitária - SVS/MS no desenvolvimento de ações de controle de qualidade dos 
medicamentos hemoderivados; 

Considerando as recomendações da comissão criada pela Portaria SVS/MS no 98, 
de 26 de junho de 1996, resolve: 

Art. 1o - Criar o Programa Nacional de Controle de Qualidade dos Medicamentos 
Hemoderivados de Uso Humano - PNCQMH com as determinações contidas nos 
artigos que seguem. 

Art. 2o - As empresas detentoras de registro de medicamentos hemoderivados no 
Ministério da Saúde ficam responsáveis pela realização do controle de qualidade em 
todas as partidas dos mesmos, elaborados no País e em todos os lotes importados, 
conforme as análises especificadas no Anexo I, da presente Portaria. 

Art. 3o - As Guias de Importação dos hemoderivados de uso humano, serão 
previamente autorizadas pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da 
Saúde, com base na avaliação do laudo técnico do controle de qualidade realizado 
no país de origem, referente a cada lote a ser importado. 

Art. 4o - O desembarque de hemoderivados de uso humano importados, 
devidamente registrados no Ministério da Saúde, dar-se-á nos portos e aeroportos 
relacionados no Anexo II da presente Portaria, não sendo permitida a entrada dos 
referidos produtos, nos demais portos e aeroportos do País. 

Art. 5o - É responsabilidade do importador, detentor do registro do produto no 
Ministério da Saúde executar, em território brasileiro, os procedimentos de Controle 
de Qualidade para liberação dos lotes, previstos no Anexo I da presente Portaria, 
podendo para tal executá-los em laboratório próprio ou contratar serviços de 
laboratórios devidamente capacitados para esta finalidade. 

§ 1o - Serão liberadas, nos portos e aeroportos autorizados, o máximo de 60 
unidades por lote para análise laboratorial, podendo estas amostras serem 
encaminhadas ao laboratório com antecedência suficiente para que os laudos 
técnicos estejam prontos antes do embarque da totalidade dos produtos a serem 
importados. 

§ 2o - O lote do produto somente será liberado em sua totalidade nos portos e 
aeroportos autorizados, após a apresentação dos laudos técnicos das análises 
realizadas no Brasil, atestando a conformidade do lote com os testes estabelecidos 
no Anexo I desta Portaria. 

Art. 6o - Credenciar os laboratórios abaixo designados para subsidiar as ações da 
Secretaria de Vigilância Sanitária ao programa instituído por esta Portaria, atuando 
com laboratórios oficiais para o Controle de Qualidade dos produtos identificados 
como Medicamentos Hemoderivados de uso humano: 

Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde - INCQS - Fundação Oswaldo 
Cruz; 

Fundação Hemocentro de Pernambuco - HEMOPE; 

Fundação Pró-Sangue - Hemocentro de São Paulo; 

Instituto Adolfo Lutz; 

Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels. 

Art. 7o - (Omissão). 
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Art. 8o - O não-cumprimento das normas estabelecidas nesta Portaria, resultará em 
sanções previstas na Lei no 6.437, de 20 de agosto de 1977. 

Art. 9o - Fica concedido o prazo de 90 (noventa) dias para os interessados 
adequarem-se ao disposto nesta Portaria. 

Art. 10 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

José Carlos Seixas 

Ministro da Saúde, Interino. 

ANEXOS INTEGRANTES À PORTARIA No 2.419, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1996 

ANEXO I (ALTERADO CONFORME PORTARIA No 52 DE 27.05.98) 

Definições 

1 - Denominação 

Albumina Humana de Origem Plasmática 

Imunoglobulina humana normal 

Imunoglobulina humana específica 

Concentrado de Fator VIII - Fator anti-hemofílico humano 

Concentrado de Fator IX 

Complexo protombínico 

2 - Definição Descritiva 

Os hemoderivados são medicamentos obtidos a partir do plasma e/ou soro 
humanos, submetidos a processos de industrialização e normatização que lhes 
conferem qualidades de estabilidade, atividade e especificidade. 

3 - Terminologia 

3.1 - Unidade de Sangue Total 

Sangue total, coletado do sistema venoso de um só doador, em uma única doação, 
em um sistema fechado, apirogênico e estéril, em recipiente único, contendo solução 
anticoagulante e/ou preservadora. 

3.2 - Unidade 

Volume de sangue total ou de um de seus componentes, obtido de coleta única, de 
um só doador, em um sistema fechado, apirogênico e estéril, em recipiente único, 
contendo solução anticoagulante e/ou preservadora. 

3.3 - Fracionamento ou Processamento do Sangue 

Conjunto de procedimentos físicos ou mecânicos utilizados na obtenção de 
hemocomponentes a partir de unidades de sangue total 

3.4 - Hemocomponentes (Componentes) 
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Parte de uma unidade de sangue total, separada por processos físicos e/ou 
mecânicos. 

3.5 - Plasma 

Porção líquida remanescente após separação física dos elementos celulares do 
sangue total, através de processos de sedimentação, centrifugação ou por 
plasmaférese. 

3.6 - Unidade de Plasma 

Plasma proveniente de uma unidade de sangue total. 

3.7 - Soro
Porção líquida do sangue total coagulado ou plasma desfibrinado. 

3.8 - Unidade de Soro 

Soro proveniente de uma unidade de sangue total. 

3.9 - Plasma Fresco 

Plasma obtido de uma unidade de sangue total, em sistema fechado, utilizado ou 
processado dentro do prazo máximo de 8 horas após a coleta do sangue. 

3.10 - Plasma Fresco Congelado (PFC) 

Plasma fresco cujo processo de congelamento completou-se em um prazo máximo 
de 8 horas após a coleta, devendo ser estocado em temperatura não superior a -
20oC. 

3.11 - Plasma Congelado 

Plasma obtido de uma unidade de sangue total, separado em sistema fechado, cujo 
processo de congelamento completou-se em mais de 8 horas após a coleta e 
estocado em temperatura não superior a -20oC. 

3.12 - Plasma Remanescente (Comum) 

Plasma obtido a partir de plasma fresco, plasma fresco congelado ou plasma 
congelado após a retirada de componente(s), devendo ser recongelado e estocado 
em temperatura não superior a -20oC. 

3.13 - Plasma Recuperado 

Plasma que não preenche os requisitos de plasma fresco, plasma fresco congelado, 
plasma congelado ou plasma remanescente e que se destina exclusivamente à 
produção de hemoderivados, devendo ser estocado em temperatura não superior a -
20oC. 

3.14 - Plasmaférese 

Procedimento de obtenção de plasma a partir da coleta de sangue total, onde os 
elementos celulares são removidos e devolvidos ao doador durante a doação. 

3.15 - Instituição Hemoterápica 
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É toda organização dedicada a recrutamento, seleção clínica dos doadores, coleta, 
classificação, controle sorológico, fracionamento, conservação e distribuição de 
sangue hemoderivados. 

3.16 - Matéria-Prima 

Toda substância de qualidade definida, utilizada na produção de hemoderivados, 
excluindo-se os materiais de envase. 

3.17 - Crioprecipitado 

Preparado bruto contendo Fator VIII, obtido de unidades de plasma provenientes de 
unidades de sangue total e/ou de unidades de plasmaférese, através de processo 
envolvendo congelamento, descongelamento e centrifugação a frio. 

3.18 - Processamento ou Fracionamento do Plasma/Soro 

Conjunto de procedimentos físico-químicos utilizados na obtenção de produtos 
hemoderivados, a partir de plasma ou soro. 

3.19 - Mistura Inicial (Pool de Plasma) 

Volume resultante da mistura de número variável de unidades de plasma ou de soro 
utilizado como matéria-prima no processo de obtenção de hemoderivados. 

3.20 - Produto Concentrado a Granel (Bulk Concentrado) 

Produto purificado e concentrado, obtido por processamento da mistura inicial. 

3.21 - Produto Acabado a Granel (Bulk Final) 

Solução estéril, apirogênica, obtida a partir do produto concentrado a granel, 
acondicionada em recipiente único e devidamente identificada. 

3.22 - Produto Envasado 

Produto acabado a granel, envasado em um único ciclo de enchimento, em envases 
definitivos e lacrados. 

3.23 - Inativação Viral 

Processo validado, ao qual devem ser submetidos os hemoderivados e que tem por 
objetivo inativar vírus encapsulados e não-encapsulados. 

3.24 - Lote Final de Hemoderivado 

Produto envasado, devidamente identificado e produzido, de acordo com os critérios 
e limites estabelecidos por este regulamento. 

4 - Normas Gerais de Produção e Controle 

A matéria-prima para a obtenção de hemoderivados de origem plasmática pode ser 
plasma fresco, plasma fresco congelado, plasma congelado, plasma recuperado, 
plasma remanescente ou soro, devendo cada unidade ser identificada de maneira a 
permitir relacioná-la corretamente ao doador e à respectiva data de doação. 

A matéria-prima para a obtenção de hemoderivados, deve ser produzida e fornecida 
por instituição hemoterápica devidamente cadastrada e autorizada pela autoridade 
sanitária competente. 
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As unidades de plasma ou de soro devem ser provenientes de unidades de sangue 
total e/ou de plasmaférese que tenham sido submetidas, individualmente, aos 
controles sorológicos obrigatórios para os doadores de sangue. 

A planta produtora de hemoderivados deve controlar todas as unidades de plasma 
e/ou soro a serem utilizadas na produção de hemoderivados ou validar os 
procedimentos sorológicos da(s) instituição(ões) hemoterápica(s) fornecedor(as) da 
matéria-prima. 

Os procedimentos físico-químicos de purificação de proteínas para obtenção de 
hemoderivados, devem resultar em preparações protéicas eficazes e seguras para 
uso endovenoso ou intramuscular. 

Todos os procedimentos utilizados para a produção e controle de qualidade de 
hemoderivados devem ser validados regularmente de acordo com as Boas Práticas 
de Fabricação de Produtos Farmacêuticos e Biológicos. 

A garantia de eficácia e segurança não pode ser assumida a priori, quando novos 
métodos de fracionamento são introduzidos, a menos que, os mesmos sejam 
validados e que sejam demonstrados que o produto obtido por tais processos está 
de acordo com os critérios e limites estabelecidos por este regulamento. 

Todas as matérias-primas utilizadas nos processos de produção de hemoderivados 
devem ser submetidas a controle de qualidade e aprovadas de acordo com as 
monografias descritas pela Farmacopéia Americana ou Européia, última edição. 

Equipamentos, procedimentos e todos os materiais que podem introduzir 
componentes alergênicos no produto final, não devem ser utilizados. 

Os frascos-ampola e rolhas utilizados como envase primário de hemoderivados 
devem cumprir com os requisitos para envases de produtos injetáveis. 

Todos os materiais que tenham estado em contato com sangue, hemocomponentes 
e/ou hemoderivados devem ser descontaminados por métodos validados. 

Os resíduos de produção devem ser esterilizados antes de serem descartados ou 
incinerados. 

4.1 - Manual de Procedimentos de Produção e Controle 

Todas as atividades desenvolvidas em uma Planta produtora de hemoderivados 
devem cumprir rigorosamente os Manuais de Procedimentos de Produção e 
Controle. Tais manuais devem ser revisados e atualizados periodicamente e 
aprovados pelo Diretor Técnico da Instituição produtora. 

4.2 - Registros 

A Planta produtora de hemoderivados deve manter, para cada lote produzido, 
registros da matéria-prima utilizada, dos procedimentos de produção e controle, dos 
resultados obtidos e de sua distribuição. 

Estes registros devem estar disponíveis até dois anos após expirados os prazos de 
validade dos respectivos lotes de hemoderivados. 

Devem, também, ser mantidos registros de uso, calibração, limpeza e manutenção 
de todos os equipamentos utilizados no processo. 

4.3 - Preservativos e Estabilizantes 
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Preservativos não devem ser adicionados à albumina, às gamaglobulinas e aos 
concentrados de fatores de coagulação. 

Antibióticos não devem ser utilizados como preservativos nem como nenhum outro 
propósito, no processamento do plasma ou no produto final. 

Estabilizantes aprovados por este regulamento podem ser utilizados a fim de 
prevenir a desnaturação protéica dos hemoderivados. 

4.4 - Contaminação por Microorganismos 

Todas as etapas do processo de produção devem realizar-se de modo a evitar a 
contaminação por qualquer microorganismo. O controle da contaminação durante o 
processo de preparação deve ser conduzido de maneira a detectar e identificar 
microorganismos eventualmente contaminantes. 

4.5 - Instalações 

As instalações destinadas ao fracionamento do plasma devem ter desenho e 
localização que facilitem a execução das operações inerentes ao trabalho que é 
desenvolvido na área, os procedimentos de limpeza e manutenção, devem estar de 
acordo com as Boas Práticas de Fabricação (BPM) para Produtos Farmacêuticos e 
Biológicos. 

O plasma deve ser estocado a uma temperatura não superior a -20oC, em 
instalações que são utilizadas exclusivamente para este fim. 

O processo de limpeza da bolsa de plasma e de descongelamento da mesma deve 
ser realizado em condições de assepsia rigorosa. 

O fracionamento do plasma deve ter lugar em área de contaminação controlada, 
distinta daquelas onde ocorra processamento de proteínas de origem não humana, 
manuseio de material microbiológico e de animais. 

As operações de filtração esterilizante final e envase devem realizar-se sob fluxo 
laminar. 

As diferentes operações: estocagem de matéria-prima, fracionamento, controle da 
qualidade, inativação viral, liofilização, embalagem, rotulagem e estocagem do lote 
final, estocagem de reagentes etc. devem ser efetuadas em áreas separadas. 

4.6 - Áreas de Contaminação Controlada 

A(s) área(s) de produção deve(m) ser provida(s) de ar filtrado através de filtros HEPA 
(High Efficience Particle Air), capazes de remover partículas com diâmetros maiores 
ou iguais a 5um. 

A área destinada ao envase asséptico deve ser Biolimpa, provida de ar filtrado 
através de filtros HEPA com capacidade de retenção de 99,95% para partículas com 
diâmetro maior ou igual a 0,5um. 

4.7 - Equipamentos 

Os equipamentos utilizados na coleta, processamento, estocagem e distribuição de 
matérias-primas, produtos intermediários ou de lotes finais de hemoderivados, 
devem cumprir as Boas Práticas de Fabricação (BPM) para Produtos Farmacêuticos 
e Biológicos. 

Os equipamentos utilizados em todas as operações de produção de hemoderivados 
devem ser submetidos à manutenção e calibração periódica, de acordo com os 
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manuais dos fabricantes. 

Todas as superfícies que entram em contato com o plasma e suas frações ou com 
solventes, não devem interagir com os mesmos. Superfícies metálicas devem ser 
resistentes a arranhões e a corrosão. 

Os equipamentos devem ser facilmente lavados, sanitizados e/ou esterilizados. 

Todos os agentes químicos utilizados como sanitizantes devem ser completamente 
eliminados, antes que o equipamento seja novamente utilizado. 

4.8 - Suprimentos 

4.8.1 - Água Purificada 

A água purificada utilizada no processo, na formulação do produto acabado a granel 
e na lavagem final dos equipamentos e de todos os recipientes, deve ser de 
qualidade injetável, de acordo com Farmacopéia Americana (USP), última edição. 

4.8.2 - Vapor 

O vapor para limpeza e sanitização dos equipamentos e recipientes deve ser obtido 
a partir de água de qualidade injetável de acordo com o item 4.8.1. 

4.9 - Pessoal 

Uma Planta produtora de hemoderivados deve ser dirigida por profissional 
tecnicamente qualificado, o qual é responsável pelo cumprimento das Boas Práticas 
de Fabricação (BPM) e das Normas de Biossegurança. 

As pessoas que trabalham em um centro de produção de hemoderivados devem ser 
adequadamente treinadas em suas funções, tanto no aspecto técnico, quanto nas 
Boas Práticas de Fabricação (BPM), na Garantia de Qualidade (GQ) e nos 
Procedimentos de Biossegurança. 

O pessoal envolvido no Controle da Qualidade deve ser independente da produção e 
diretamente subordinado ao Diretor-geral. 

As pessoas que manuseiam sangue, seus componentes e derivados ou trabalham 
em áreas onde estes materiais são processados, devem utilizar equipamento de 
contenção primária (equipamento de proteção individual). 

Todo o pessoal, previamente à sua contratação, deve ser submetido a exames 
clínicos e laboratoriais, incluindo a sorologia obrigatória para doadores de sangue. 
Esses exames devem ser repetidos anualmente. 

Os portadores de doenças infecto-contagiosas, a critério médico, devem ser 
temporária ou definitivamente afastados da área de produção. 

As pessoas que trabalham diretamente com sangue, seus componentes e derivados, 
devem estar imunizadas contra Hepatite B. 

A - Albumina 

A.1 - Denominação 

Albumina Humana de Origem Plasmática. 

A.2 - Definição Descritiva 
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Albumina humana de origem plasmática é uma solução protéica, estéril e 
apirogênica, obtida por fracionamento de plasma ou soro humano e que 
corresponde, eletroforeticamente à fração albumina do plasma. 

A.3 - Matéria-prima 

A matéria-prima para a obtenção de albumina humana de origem plasmática pode 
ser plasma fresco, plasma fresco congelado, plasma congelado, plasma recuperado, 
plasma remanescente ou soro, devendo cada unidade ser identificada de maneira a 
permitir relacioná-la corretamente ao doador e à respectiva data de doação. A 
matéria-prima não deve ser manipulada além do estritamente necessário. A 
exposição a temperaturas superiores a -20oC e repetidos descongelamentos devem 
ser evitados. 

A.3.1 - Controle da Matéria-prima 

As unidades de plasma ou de soro devem ser provenientes de unidades de sangue 
total e/ou de plasmaférese que tenham sido submetidas, individualmente, aos 
controles sorológicos obrigatórios para os doadores de sangue, segundo Legislação 
Brasileira vigente. Quando se tratar de produtos importados, a unidade de plasma 
deve ser testada individualmente para todos os testes obrigatórios no país de 
origem, sendo obrigatório a realização de testes para HIV 1 e 2, Hepatite B, Hepatite 
C e Sífilis. A Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde deve analisar 
o perfil epidemiológico para as patologias transmissíveis pelo sangue existentes no 
país de origem, podendo exigir a realização de outros testes em cada unidade de 
plasma coletado. A Planta produtora de albumina deve controlar todas as unidades 
de plasma e/ou soro a serem utilizadas na sua produção ou validar os procedimentos 
sorológicos da(s) instituição(ões) hemoterápica(s) fornecedora(s) de matéria-prima. 

A.4 - Controle das Operações de Fabricação 

A.4.1 - Controle da Mistura Inicial 

Uma amostra da mistura inicial deve ser submetida aos seguintes controles: 

A.4.1.1 - Determinação de pH 

Determinação potenciométrica de pH, a uma temperatura entre 20oC e 25oC. 

A.4.1.2 - Determinação da concentração de proteínas 

Determinação protéica pelo método do Biureto. 

A.4.1.3 - Provas sorológicas 

Todos os testes sorológicos obrigatórios conforme item A.3.1. 

A.4.2 - Controle de Produto Concentrado a Granel 

A.4.2.1 - Determinação de pH 

Uma amostra do produto concentrado a granel deve ser submetida à determinação 
potenciométrica do pH, a uma temperatura entre 20oC a 25oC. 

A.4.2.2 - Determinação da concentração de proteínas 

Uma amostra do produto concentrado a granel deve ser submetida à determinação 
de proteína pelo método de Micro-Kjeldahl ou do Biureto. 
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A.4.2.3 - Determinação da composição protéica 

Uma amostra do produto concentrado a granel deve ser submetida à análise 
eletroforética de acordo com Farmacopéia Européia, última edição. 

A.4.2.4 - Determinação de sódio e potássio 

Uma amostra do produto concentrado a granel deve ser submetida à determinação 
das concentrações de sódio e de potássio, por fotometria de chama, fotometria de 
absorção atômica ou potenciometria com eletrodos específicos. 

A.4.3 - Produto Acabado a Granel 

A.4.3.1 - Preparação 

O produto acabado a granel é obtido por diluição do produto concentrado com água 
para injetáveis (segundo normas da Farmacopéia dos Estados Unidos (USP), última 
edição), seguida de ajustes dos parâmetros físico-químicos e de filtração 
esterilizante. 

A.4.3.2 - Estabilizantes 

Deve-se utilizar octanoato de sódio (caprilato de sódio) e/ou acetiltriptofanato de 
sódio, como estabilizantes para prevenir a desnaturação de albumina. 

A.4.3.3 - Controle do Produto Acabado a Granel 

A.4.3.3.1 - Determinação de pH 

Uma amostra do produto acabado a granel, diluída a uma concentração protéica de 
1% (m/v) em solução de cloreto de sódio 0,15M, deve ter pH entre 6,7 e 7,3, quando 
determinada em potenciômetro, a uma temperatura entre 20oC e 25oC. 

A.4.3.3.2 - Determinação da concentração de proteínas 

O produto acabado a granel deve ser submetido à determinação da concentração 
protéica pelo método de Micro-Kjeldahl. A concentração protéica do produto acabado 
a granel não deve ser inferior a 94%, nem superior a 106% da concentração 
declarada no rótulo do produto final. 

A.4.3.3.3 - Determinação da composição protéica 

Uma amostra do produto acabado a granel deve ser submetida a teste de pureza por 
eletroforese de zona, de acordo com a metodologia descrita na Farmacopéia 
Européia, última edição. Na análise do eletroforetograma, a porcentagem da banda 
com mobilidade diferente da principal deve ser inferior a 5%. 

A.4.3.3.4 - Determinação de sódio 

Uma amostra do produto acabado a granel deve ser submetida à determinação da 
concentração de sódio, de acordo com o item A.4.2.4. A concentração de sódio não 
deve ser superior a 160mmol/l. 

A.4.3.3.5 - Determinação de potássio 

Uma amostra do produto acabado a granel deve ser submetida à determinação da 
concentração de potássio, de acordo com o item A.4.2.4. A concentração de potássio 
deve ser menor que 0,05mmol/g de proteína. 
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A.4.3.3.6 - Prova de esterilidade 

Uma amostra estatisticamente significativa do produto acabado a granel deve ser 
submetida à prova de esterilidade bacteriana e fúngica, de acordo com a 
Farmacopéia dos Estados Unidos (USP), última edição. O resultado deve ser 
satisfatório. 

A.4.3.3.7 - Prova de pirogênio 

Uma amostra do produto acabado a granel deve ser submetida à prova de pirogênio 
por inoculação endovenosa de 3,0ml da amostra/kg de peso, em coelhos de 1,5kg a 
2,5kg. O procedimento e a interpretação dos resultados devem estar de acordo com 
os critérios da Farmacopéia Brasileira, IV edição. O resultado deve ser satisfatório. 

A.4.4 - Produto Envasado 

A.4.4.1 - Termoinativação viral 

O produto envasado deve ser aquecido a uma temperatura entre 59,5oC e 60,5oC, 
durante, no mínimo, 10 horas. Este tratamento deve iniciar-se, no máximo, 24 horas 
após o envase. Deve-se assegurar uma distribuição uniforme de calor através dos 
recipientes no banho-maria ou na estufa. 

A.4.4.2 - Incubação 

Todos os recipientes contendo o produto envasado devem ser incubados entre 20oC 
e 35oC, imediatamente após a termoinativação, durante no mínimo 14 dias. Ao final 
da incubação, todos os frascos do lote final de albumina devem ser inspecionados 
visualmente, contra fundos claros e escuro ou revisor automático, quanto à cor, 
turbidez ou presença de partículas estranhas. Os frascos que apresentarem qualquer 
anormalidade devem ser rejeitados. 

A.4.4.3 - Controle do Lote Final de Albumina (Produto Envasado) 

A.4.4.3.1 - Inspeção visual 

Uma amostragem estatisticamente significativa deve ser submetida à inspeção 
visual. A solução de albumina deve apresentar coloração típica entre o amarelo 
esverdeado, incolor e o castanho, deve estar límpida, ligeiramente viscosa e isenta 
de partículas. 

A.4.4.3.2 - Controle do volume médio 

Uma amostra estatisticamente significativa deve ser submetida à determinação do 
volume médio, por medição direta. Admite-se uma variação de até 5% do volume 
declarado. 

A.4.4.3.3 - Determinação do pH 

Uma amostra do lote final de albumina, diluída a uma concentração protéica de 1% 
(m/v), em solução de cloreto de sódio 0,15M, deve ter pH entre 6,7 a 7,3, quando 
determinado em potenciômetro a uma temperatura entre 20oC e 25oC. 

A.4.4.3.4 - Determinação de concentração de proteínas 

O lote final de albumina deve ser submetido à prova indicada no item A.4.3.3.2. A 
concentração protéica do lote final não deve ser inferior a 94% nem superior a 106% 
da concentração declarada no rótulo. 

A.4.4.3.5 - Determinação da composição protéica 
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Uma amostra do lote final de albumina deve ser submetida à análise eletroforética de 
acordo com a Farmacopéia Européia, última edição. Na análise do 
eletroforetograma, a porcentagem da banda com mobilidade diferente da principal 
deve ser inferior a 5%. 

A.4.4.3.6 - Determinação de polímeros e agregados 

Uma amostra do lote final de albumina deve ser submetida à determinação da 
porcentagem de polímeros e agregados por cromatografia de gel filtração, com 
detecção em 280nm, de acordo com a Farmacopéia Européia, última edição. A área 
do cromatograma correspondente aos dímero e monômero não deve ser inferior a 
95%. 

A.4.4.3.7 - Determinação de sódio 

Uma amostra do lote final de albumina deve ser submetida à determinação da 
concentração de sódio, de acordo com o item A.4.2.4. A concentração de sódio não 
deve ser superior a 160mmol/l. 

A.4.4.3.8 - Determinação de potássio 

Uma amostra do lote final de albumina deve ser submetida à determinação da 
concentração de potássio, de acordo com o item A.4.2.4. A concentração de potássio 
deve ser menor que 0,05mmol/g proteína. 

A.4.4.3.9 - Determinação de alumínio 

Uma amostra do lote final de albumina deve ser submetida à determinação de 
alumínio por espectrofotometria de absorção atômica. O teor de alumínio não deve 
ser superior a 7,5mmol/l. 

A.4.4.3.10 - Determinação do ativador de pré-calicreína 

Uma amostra do lote final de albumina deve ser submetida à determinação de 
ativador de pré-calicreína (PKA). A atividade de PKA não deve ser superior a 35 
UI/ml. 

A.4.4.3.11 - Determinação do grupo heme 

Uma amostra do lote final de albumina diluída em água a uma concentração protéica 
de 10g/l deve, quando analisada espectrofotometricamente em comprimento de onda 
de 403nm e célula de 1cm de caminho óptico, apresentar absorbância menor ou 
igual a 0,25. 

A.4.4.3.12 - Prova de identidade 

Uma amostra do lote final de albumina deve ser testada quanto a sua origem, frente 
a anti-soros específicos e funcionantes de pelo menos quatro espécies diferentes 
(humano e bovino e/ou eqüino e/ou caprino e/ou porcino), por imunodifusão radial ou 
por imunoeletroforese. A amostra deve apresentar, necessariamente, reatividade 
somente frente ao soro antiplasma humano. Os anti-soros das demais espécies 
devem apresentar reatividade exclusivamente ante a seus antígenos específicos. 

A.4.4.3.13 - Prova de esterilidade 

Uma amostra estatisticamente significativa do lote final de albumina deve ser 
submetida à prova de esterilidade bacteriana e fúngica, de acordo com a 
Farmacopéia dos Estados Unidos (USP), última edição. O resultado deve ser 
satisfatório. 
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A.4.4.3.14 - Prova de pirogênio 

Uma amostra do lote final de albumina deve ser submetida à prova de pirogênio por 
inoculação endovenosa de 3,0ml da amostra/kg de peso, em coelhos de 1,5kg a 
2,5kg. O procedimento e a interpretação dos resultados devem estar de acordo com 
os critérios da Farmacopéia Brasileira, última edição. O resultado deve ser 
satisfatório. 

A.4.4.3.15 - Prova de Inocuidade (Toxicidade Inespecífica) 

Uma amostra do lote final de albumina deve ser submetida à prova de inocuidade de 
acordo com Farmacopéia Brasileira, última edição. O resultado deve ser satisfatório. 

A.4.4.3.16 - Prova de estabilidade térmica 

Uma amostra do lote final de albumina não deve apresentar modificação, após 
aquecimento de 57oC durante 50 horas, quando comparada, por inspeção visual, 
contra fundo claro e escuro a uma amostra do mesmo lote que não foi submetida a 
este tratamento. 

A.4.4.3.17 - Provas sorológicas 

Uma amostra do lote final de albumina deve ser submetida à prova de detecção de 
HBsAg, anti-HCV e anti-HIV 1 e 2, devendo não apresentar reatividade frente a estes 
testes. 

A.5 - Estocagem e Prazo de Validade 

O lote final tem prazo de validade máximo de 3 anos quando estocado a temperatura 
ambiente, não superior a 37oC e de 5 anos quando estocado à temperatura de 2oC a 
8oC. 

A.6 - Rotulagem 

A.6.1 - Rótulo do Frasco-Ampola (Envase Primário) 

O rótulo do frasco-ampola do lote final de albumina deve apresentar, além do exigido 
na legislação vigente para os medicamentos, as seguintes informações: 

a menção: "Não utilizar se a solução estiver turva ou apresentar depósito". 

a menção: "Após a violação do frasco-ampola, o produto deve ser utilizado 
imediatamente". 

a menção: "Somente para uso endovenoso". 

a menção: "Não agitar". 

A.6.2 - Rótulo da Embalagem (Cartucho) 

O rótulo do cartucho do lote final de albumina deve apresentar as informações 
exigidas pela legislação vigente. 

A.6.3 - Bula 

A bula do lote final de albumina deve apresentar as mesmas informações exigidas 
para os medicamentos. 

http://www.aids.gov.br/final/biblioteca/legislacao/vol2_4.htm (37 of 60) [15/04/03 12:41:44]



10.7. Sangue

A.7 - Registro 

Devem ser mantidos registros da matéria-prima utilizada, de todos os reagentes e 
das etapas de fabricação e controle de um lote, de maneira a possibilitar, a qualquer 
momento, o rastreamento do mesmo. A instituição também deve manter registros da 
expedição e edição dos lotes finais de albumina. Estes registros devem ser 
arquivados na Unidade de Controle de Qualidade do Produtor. 

A.8 - Memória (Arquivo de Amostra) 

A manutenção de arquivos de amostra tem como objetivo possibilitar a verificação, a 
qualquer momento, das características do produto. O fabricante deve reter, até no 
mínimo 6 meses após a data do vencimento de cada lote final de albumina, uma 
amostragem significativa do mesmo, assim como uma amostra da mistura inicial que 
lhe deu origem. As amostras retidas devem ser suficientes para que se repitam todas 
as provas exigidas por este Regulamento. 

A.9 - Liberação do Produto 

A liberação do lote final de albumina só pode ser autorizada pelo responsável do 
Controle de Qualidade Interno do Produtor. 

A.10 - Conservação e Transporte 

A albumina humana pode ser armazenada e transportada a temperaturas entre 2oC 
e 8oC. Nunca deverá ser transportada ou armazenada a temperaturas superiores a 
37oC. 

B - Imunoglobulinas 

B.1 - Denominações 

B.1.1 - Imunoglobulina humana normal de uso intramuscular e imunoglobulina 
humana normal de uso intravenoso. 

B.1.2 - Imunoglobulina humana específica. 

B.2 - Definição Descritiva 

B.2.1 - Imunoglobulina humana normal e humana normal de uso intravenoso. 

Imunoglobulina humana normal é uma solução ou liofilizado estério e apirogênico de 
globulinas contendo diversos anticorpos, principalmente da classe de imunoglobulina 
G (IgG), normalmente presentes no sangue de indivíduos adultos humanos normais. 

B.2.2 - Imunoglobulina humana específica 

Imunoglobulina humana específica é uma solução ou liofilizado estério e apirogênico 
que contém anticorpos específicos derivados de sangue humano. 

B.3 - Matéria-prima 

A matéria-prima para a obtenção de imunoglobulinas pode ser plasma fresco, 
plasma fresco congelado, plasma congelado, plasma recuperado, plasma 
remanescente ou soro, devendo cada unidade ser identificada de maneira a permitir 
relacioná-la corretamente ao doador e respectiva data de doação. A imunoglobulina 
humana normal e humana normal de uso intravenoso deve ser preparada a partir de 
misturas obtidas de um número nunca inferior a mil doadores. A matéria-prima não 
deve ser manipulada além do estritamente necessário. A exposição a temperaturas 
superiores a -20oC e repetidos descongelamentos devem ser evitados. 
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B.3.1 - Controle da Matéria-prima 

As unidades de plasma ou de soro devem ser provenientes de unidades de sangue 
total e/ou plasmaférese que tenham sido submetidas, individualmente, aos controles 
sorológicos obrigatórios para os doadores de sangue, segundo Legislação Brasileira 
vigente. Quando se tratar de produtos importados, a unidade de plasma deve ser 
testada individualmente para todos os testes obrigatórios no país de origem, sendo 
obrigatório a realização de testes para HIV 1 e 2, Hepatite B, Hepatite C e Sífilis. A 
Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde deve analisar o perfil 
epidemiológico para as patologias transmissíveis pelo sangue existentes no país de 
origem, podendo exigir a realização de outros testes em cada unidade de plasma 
coletado. A Planta produtora de imunoglobulinas deve controlar todas as unidades 
de plasma e/ou soro a serem utilizadas na sua produção ou validar os procedimentos 
sorológico(s) da(s) instituição(ões) hemoterápica(s) fornecedora(s) de matéria-prima. 

B.4 - Controle das Operações de Fabricação 

B.4.1 - Controle da Mistura Inicial 

Uma amostra da mistura inicial deve ser submetida aos seguintes controles: 

B.4.1.1 - Determinação de pH 

Determinação potenciométrica de pH, a uma temperatura entre 20oC e 25oC. 

B.4.1.2 - Determinação da concentração de proteínas 

Determinação protéica pelo método do Biureto. 

B.4.1.3 - Provas sorológicas 

Todos os controles sorológicos obrigatórios conforme item B.3.1. 

B.4.1.4 - Prova de atividade (potência dos anticorpos específicos) 

Deve indicar a presença de pelo menos dois anticorpos para agentes infecciosos 
(um de origem viral e um de origem bacteriana). 

B.4.1.5 - Determinação dos isotipos de IgG 

Deve apresentar uma distribuição bem definida dos isotipos da imunoglobulina G. 

B.4.2 - Controle do Produto Concentrado a Granel 

B.4.2.1 - Determinação da concentração de proteínas 

Uma amostra do produto concentrado a granel deve ser submetida à determinação 
de proteína pelo método de Micro-Kjeldahl ou do Biureto. 

B.4.2.2 - Prova de atividade (potência) 

Uma amostra do produto concentrado a granel deve ser submetida à determinação 
da potência de imunoglobulina de acordo com prova indicada no item B.4.1.4. 
Quando comparada com Padrão Internacional de Referência ou Preparação 
Referência à concentração de anticorpos deverá ser pelo menos três vezes àquela 
encontrada na mistura inicial. 

B.4.3 - Produto Acabado a Granel 
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B.4.3.1 - Preparação 

O produto acabado a granel é obtido por diluição do produto concentrado a granel, 
com água para injetáveis segundo normas da Farmacopéia dos Estados Unidos 
(USP), última edição, seguida de ajustes dos parâmetros físico-químicos e de 
filtração esterilizante. 

B.4.3.2 - Estabilizantes e preservativos 

Agentes preservativos antimicrobicidas, assim como agentes antivirais, não devem 
ser adicionadas à matéria-prima ou durante o processamento. Podem ser utilizados 
como estabilizadores glicina 0,3mmol/l ou albumina, em cloreto de sódio 0,15mmol/l. 

B.4.3.3 - Controle do Produto Acabado a Granel 

B.4.3.3.1 - Determinação de pH 

Uma amostra do produto acabado a granel, diluída a uma concentração protéica de 
1% (m/v) em solução de cloreto de sódio 0,15M, deve ter pH entre 6,4 e 7,4, quando 
determinada em potenciômetro, a uma temperatura entre 20oC e 25oC. 

B.4.3.3.2 - Determinação da concentração de proteínas totais 

O produto acabado a granel deve ser submetido à determinação da concentração 
protéica pelo método de Micro-Kjeldahl. A concentração protéica do produto acabado 
a granel de preparações de imunoglobulinas normais e específicas para uso 
intramuscular deve estar entre 100 e 180g/l. A concentração do produto acabado a 
granel de imunoglobulinas para uso endovenoso, deve ser de no mínimo 30g/l e não 
superior a 180g/l. 

B.4.3.3.3 - Determinação da composição protéica 

Uma amostra do produto acabado a granel deve ser submetida a teste de pureza por 
eletroforese de zona, de acordo com a metodologia descrita na Farmacopéia 
Européia, última edição. Na análise do eletroforetograma, a porcentagem da banda 
principal não deve ser inferior a 90%. 

B.4.3.3.4 - Prova de esterilidade 

Uma amostra estaticamente significativa do produto acabado a granel deve ser 
submetida à prova de esterilidade bacteriana e fúngica, de acordo com a 
Farmacopéia dos Estados Unidos (USP), última edição. O resultado deve ser 
satisfatório. 

B.4.3.3.5 - Prova de pirogênio 

Uma amostra do produto acabado a granel deve ser submetida à prova de pirogênio 
por inoculação endovenosa de 1,0ml de imonuglobulina intramuscular ou de 10ml de 
imonuglobulina endovenosa/kg de peso, em coelhos de 1,5 a 2,5kg. O procedimento 
e a interpretação dos resultados devem estar de acordo com os critérios da 
Farmacopéia Brasileira, última edição. 

B.4.3.3.6 - Determinação de anticorpos para antígeno de superfície da Hepatite B 

Uma amostra do produto acabado a granel deve ser submetida à análise através 
método imunoquímico adequado. Deve ser detectado não menos do que 0,5 UI/g de 
imunoglobulina. 

B.4.4 - Produto Envasado 
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Controle do Lote Final de Imunoglobulina (Produto Envasado) 

As preparações liofilizadas devem ser reconstituídas conforme suas instruções de 
uso, imediatamente antes dos ensaios, exceto para os testes de solubilidade ou 
umidade residual. 

B.4.4.1 - Inspeção visual 

Uma amostragem estatisticamente significativa deve ser submetida à inspeção 
visual. A solução deve apresentar coloração entre o incolor e o amarelo pálido, deve 
estar límpida, ligeiramente opalescente e isenta de partículas. A preparação 
liofilizada é um pó ou massa sólida friável branca ou ligeiramente amarelada. 

B.4.4.2 - Determinação de pH 

Uma amostra do lote final de imunoglobulina, diluída a uma concentração de 1% m/v, 
em solução de cloreto de sódio 0,9% m/v deve ter pH entre 4,0 a 7,4, quando 
determinado em potenciômetro a uma temperatura entre 20°C e 25oC. 

B.4.4.3 - Determinação da concentração de proteínas 

Uma amostra do lote final de imunoglobulina deve ser submetido à prova indicada no 
item B.4.3.3.1. A concentração protéica do lote final para uso intramuscular deve 
estar entre 100 e 180g/l. A concentração protéica do lote final para uso endovenoso 
deve ser no mínimo 30g/l e não superior a 180g/l. Ainda, as preparações devem 
apresentar um conteúdo protéico não inferior a 90% e não superior a 110% da 
quantidade de proteína descrita no rótulo. 

B.4.4.4 - Determinação da composição protéica 

Uma amostra do lote final de imunoglobulina, quando submetida à análise 
eletroforética, conforme indicado no item 4.3.3.3, deve apresentar um grau de pureza 
de no mínimo 90%. 

B.4.4.5 - Determinação de polímeros e agregados 

Uma amostra do lote final de imunoglobulina deve ser submetida à determinação da 
porcentagem de polímeros e agregados por cromatografia de gel filtração, com 
detecção em 280nm, de acordo com a Farmacopéia Européia, última edição. A área 
do cromatograma correspondente aos dímeros e monômero não deve ser inferior a 
90%. Não mais que 10% deve corresponder a produtos de degradação e agregados. 

B.4.4.6 - Prova de identidade 

Uma amostra do lote final de imunoglobulina deve ser testada quanto à sua origem, 
frente a anti-soros específicos e funcionantes de pelo menos quatro espécies 
diferentes (humano e bovino e/ou eqüino e/ou caprino e/ou porcino), por 
imunodifusão radial ou por imunoeletroforese. A amostra deve apresentar, 
necessariamente, reatividade somente frente ao soro antiplasma humano. Os soros 
das demais espécies devem apresentar reatividade exclusivamente frente a seus 
antígenos específicos. 

B.4.4.7 - Determinação de anticorpos para antígeno de superfície da Hepatite B 

Uma amostra do lote final deve ser submetida à análise através método 
imunoquímico adequado. Deve ser detectado não menos do que 0,5 UI/g de 
imunoglobulina. 

B.4.4.8 - Prova de esterilidade 
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Uma amostra estatisticamente significativa do lote final de imunoglobulina deve ser 
submetida à prova de esterilidade bacteriana e fúngica, de acordo com a 
Farmacopéia dos Estados Unidos (USP), última edição. O resultado deve ser 
satisfatório. 

B.4.4.9 - Prova de pirogênio 

Uma amostra do lote final de imunoglobulina deve ser submetida à prova de 
pirogênio por inoculação endovenosa de 1,0ml de imunoglobulina intramuscular ou 
10ml de imunoglobulina endovenosa/kg de peso, em coelhos de 1,5 a 2,5kg. O 
procedimento e a interpretação dos resultados devem estar de acordo com os 
critérios da Farmacopéia Brasileira, última edição. O resultado deve ser satisfatório. 

B.4.4.10 - Prova de inocuidade (toxicidade inespecífica) 

Uma amostra do lote final de imunoglobulina deve ser submetida à prova de 
inocuidade de acordo com Farmacopéia Brasileira, última edição. O resultado deve 
ser satisfatório. 

B.4.4.11 - Provas sorológicas 

Uma amostra do lote final deve ser submetida à prova de detecção de HBsAg, anti-
HIV 1 e 2, anti-VHC devendo não apresentar reatividade a estes testes. Deve ser 
realizada através da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) a detecção de HIV, 
HBV e HCV. Não deve ser observado o produto em amplificação específico. 

B.4.4.12 - Provas específicas para imunoglobulinas liofilizadas 

B.4.4.12.1 - Determinação da solubilidade 

Uma amostra do lote final de imunoglobulina liofilizada deverá se dissolver, quando 
adicionado o diluente recomendado pelo produtor, no máximo em 30 minutos a 
25oC. 

B.4.4.12.2 - Determinação da umidade residual 

Uma amostra do lote final de imunoglobulina liofilizada deve ser submetida à 
determinação de umidade residual por dessecação sobre pentóxido de fósforo 
durante, pelo menos, 24 horas à pressão não superior a 2,7Pa (0,02mmHg) ou pelo 
método de Karl Fisher. A umidade residual não deverá exceder a 3%. 

B.4.4.12.3 - Prova de estabilidade 

Uma amostra do lote final de imunoglobulina liofilizada, depois de dissolvida com o 
líquido recomendado pela bula, deve ser submetida à prova de estabilidade por 
aquecimento a 37oC, durante 4 semanas. Ao final deste período, à amostra, quando 
inspecionada visualmente contra fundos claro e escuro, não deverá apresentar 
alterações como gelificação ou floculação. 

B.4.4.13 - Provas específicas para imunoglobulinas endovenosas 

B.4.4.13.1 - Determinação do ativador de pré-calicreína 

Uma amostra do lote final de imunoglobulina deve ser submetida à determinação de 
ativador de pré-calicreína (PKA). A atividade não deve ser superior a 35 UI/ml. 

B.4.4.13.2 - Determinação de atividade anticomplementar 

Uma amostra do lote final de imunoglobulina deve ser submetida à determinação da 
atividade anticomplementar. O consumo de complemento não pode ser maior que 

http://www.aids.gov.br/final/biblioteca/legislacao/vol2_4.htm (42 of 60) [15/04/03 12:41:44]



10.7. Sangue

50% (1 CH50 por mg de imunoglobulina). 

B.4.4.13.3 - Determinação de hemaglutininas anti-A e anti-B 

Uma amostra do lote final de imunoglobulina deve ser submetida a testes, utilizando 
soros específicos anti-hemaglutininas A e anti-B. Não deve ser observada 
aglutinação nas diluições acima de 1:64. Lotes com concentrações superiores a 3% 
m/v devem ser diluídas a essa concentração. 

B.4.4.13.4 - Determinação da osmolalidade 

Uma amostra do lote final de imunoglobulina não deve apresentar osmolalidade 
inferior a 240 mOsmol/l. 

B.4.4.14 - Prova de atividade (potência) de imunoglobulinas normais 

Uma amostra do lote final deve apresentar potência no mínimo três vezes maior do 
que a mistura inicial. A determinação deve ser realizada conforme o descrito no item 
B.4.1.4. 

B.4.4.15 - Prova de atividade (potência) de imunoglobulinas específicas. 

A potência de cada lote final de imunoglobulina específica deve ser testada com 
relação ao anticorpo específico que a mesma contém. Para preparações 
intramusculares, são estabelecidos os seguintes limites: 

Imunoglobulina antitetânica: deve conter, no mínimo, 100 UI/ml de antitoxina 
tetânica, determinado por soroneutralização em animais ou por outro método 
equivalente e validado. 

Imunoglobulina anti-rábica: deve conter, no mínimo, 100 UI/ml de anticorpos anti-
rábicos determinados por soroneutralização em animais ou por outro método 
equivalente e validado. 

Imunoglobulina anti-Hepatite B: deve conter, no mínimo, 100 UI/ml de anticorpos anti-
Hepatite B, determinado por ensaio imunoenzimático (ELISA) ou outro método 
equivalente e validado. 

Imunoglobulina antivaricela Zoster: deve conter, no mínimo, 100 UI/ml de anticorpos 
antivaricela Zoster, determinado por ensaio imunoenzimático (ELISA) ou método 
equivalente e validado. 

Imunoglobulina anti-D (anti-Rh): a potência determinada por hemaglutinação deve 
ser expressa em UI, não deve ser menor que 90%, nem maior que 120% da potência 
declarada. 

Imunoglobulina anti-Hepatite A: deve conter, no mínimo, 100 UI/ml de anticorpo anti-
Hepatite A, determinado por imunoensaio ou método equivalente e validado. 

B.5 - Estocagem e Prazo de Validade 

O lote final tem prazo de validade máximo de 3 anos quando estocado à temperatura 
entre 4oC e 8oC. Preparações liofilizadas podem ser estocadas a 25oC e têm prazo 
de validade máximo de 5 anos. 

B.6 - Rotulagem 

A.6.1 - Rótulo do Frasco-Ampola (Envase Primário) 

O rótulo do frasco-ampola do lote final de imunoglobulina deve apresentar, além do 
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exigido para os medicamentos, as seguintes informações: 

a menção: "Não utilizar se a solução estiver turva ou apresentar depósito". 

a menção: "Após a violação do frasco-ampola, o produto deve ser utilizado 
imediatamente". 

a menção: "Não agitar". 

instrução para reconstituição. 

B.6.2 - Rótulo da Embalagem (Cartucho) 

O rótulo do cartucho do lote final de imunoglobulina deve apresentar as informações 
exigidas pela legislação vigente. 

B.6.3 - Bula 

A bula do lote final de albumina deve apresentar as mesmas informações exigidas 
para os medicamentos. 

B.7 - Registros 

Devem ser mantidos registros da matéria-prima utilizada, de todos os reagentes e 
das etapas de fabricação e controle de um lote, de maneira a possibilitar, a qualquer 
momento, o rastreamento do mesmo. A instituição também deve manter registro da 
expedição dos lotes finais de imunoglobulina. Estes registros devem ser arquivados 
na Unidade de Controle da Qualidade do Produtor. 

B.8 - Memória (Arquivo de Amostra) 

A manutenção de arquivos de amostra tem como objetivo possibilitar a verificação, a 
qualquer momento, das características do produto. O fabricante deve reter, até no 
mínimo 6 meses, após a data de vencimento de cada lote final de imunoglobulina, 
uma amostragem significativa do mesmo, assim como uma amostra da mistura inicial 
que lhe deu origem. As amostras retidas devem ser suficientes para que se repitam 
todas as provas exigidas por este Regulamento. 

B.9 - Liberação do Produto 

A liberação do lote final de imunoglobulina só pode ser autorizada pelo responsável 
do Controle Interno de Qualidade do Produtor. 

B.10 - Conservação e Transporte 

A imunoglobulina deve ser conservada sob refrigeração (2oC e 8oC) e transportadas 
sob estas condições. 

C - Fator VIII Humano de Origem Plasmática 

C.1 - Denominação 

Concentrado de Fator VIII - Fator anti-hemofílico humano. 

C.2 - Definição Descritiva 

Concentrado do Fator VIII humano de origem plasmática é um liofilizado estéril e 
apirogênico que contém o Fator VIII purificado, proveniente do plasma humano, 
cotendo atividade específica, que poderá ser inferior a 50 U.I./m.g. de proteína, 
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excluídas as proteínas utilizadas como estabilizantes. (Redação dada pela Portaria 
no 52 de 15.01.98 pub. DOU de 19.01.98). 

C.3 Matéria-prima 

A matéria-prima para a obtenção do Fator VIII de origem plasmático pode ser o 
plasma fresco congelado ou crioprecipitado, devendo cada unidade ser identificada 
de maneira que permita relacionar diretamente com o doador e sua respectiva ficha 
de doação. A matéria- prima não deve ser manipulada além do estritamente 
necessário. Quando se tratar de produtos importados, deverá ser obrigatória a 
identificação da origem da matéria-prima utilizada para a obtenção do Fator VIII. 
(Redação dada pela Portaria no 52 de 15.01.98 pub. DOU de 19.01.98). 

C.3.1 - Controle da Matéria-prima 

As unidades de plasma devem originar de unidades de sangue total e/ou 
plasmaférese, e são submetidas individualmente aos controles sorológicos 
obrigatórios para os doadores de sangue, de acordo com as normas brasileiras 
vigentes. Quando se tratar de produtos importados, a unidade de plasma deve ser 
testada individualmente para todos os testes obrigatórios no país de origem, sendo 
obrigatório a realização de testes para HIV 1 e 2, Hepatite B, Hepatite C e Sífilis. A 
Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde deve analisar o perfil 
epidemiológico para as patologias transmissíveis pelo sangue existentes no país de 
origem, podendo exigir a realização de outros testes em cada unidade de plasma 
coletado. 

As Plantas produtoras devem controlar todas as unidades de plasma ou 
crioprecipitado que serão utilizadas para a produção de Fator VIII ou validar os 
procedimentos sorológicos da(s) instituição(ões) hemoterápica(s) provedora(s) da 
matéria-prima. 

C.4 - Controle das Operações de Fabricação 

C.4.1 - Controle da Mistura Inicial 

Uma amostra da mistura inicial deve ser submetida aos seguintes controles: 

C.4.1.1 - Determinação de pH 

Determinação potenciométrica de pH, a uma temperatura entre 20oC e 25oC. 

C.4.1.2 - Determinação da concentração de proteínas 

Determinação protéica pelo método do Biureto. 

C.4.1.3 - Provas sorológicas 

Todos os testes sorológicos obrigatórios conforme item C.3.1. 

C.4.2 - Produto Acabado a Granel 

C.4.2.1 - Inativação viral 

Os métodos de inativação viral devem assegurar a inativação de vírus com e sem 
membrana lipídica. Preferencialmente devem ser utilizados métodos de duas etapas 
(uma física e outra química). Ainda, os métodos utilizados devem ter efetividade na 
eliminação do risco viral e serem validados e autorizados pela Autoridade Sanitária. 

C.4.2.2 - Estabilizantes 
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Admite-se que o uso de estabilizantes como albumina, glicina, sacarose, citrato de 
sódio ou outros validados pela Autoridade Sanitária. 

C.4.3 - Controle do Produto Acabado a Granel 

C.4.3.1 - Determinação de pH 

Uma amostra do produto acabado a granel, deve ter um pH entre 6,6 e 7,4, quando 
determinado em potenciômetro, a uma temperatura entre 20oC e 25oC. 

C.4.3.2 - Determinação da concentração de proteínas 

Uma amostra do produto acabado a granel deve ser submetida à determinação da 
concentração protéica pelo método de Micro-Kjeldahl. 

C.4.3.3 - Determinação do conteúdo de fibrinogênio 

Uma amostra do produto acabado a granel deve ser submetida à determinação da 
concentração de fibrinogênio de acordo com a metodologia descrita pela 
Farmacopéia Européia, última edição. A quantidade de fibrinogênio deve 
corresponder no máximo a 80% das proteínas totais presentes na preparação. 

C.4.3.4 - Prova de esterilidade 

Uma amostra estatisticamente significativa do produto acabado a granel deve ser 
submetida à prova de esterilidade bacteriana e fúngica, de acordo com a 
Farmacopéia dos Estados Unidos (USP), última edição. O resultado deve ser 
satisfatório. 

C.4.3.5 - Prova de pirogênio 

Uma amostra do produto acabado a granel deve ser submetida à prova de pirogênio 
por inoculação endovenosa de 10 UI/kg de peso, em coelhos de 1,5 a 2,5kg. O 
procedimento e a interpretação dos resultados devem estar de acordo com os 
critérios da Farmacopéia Brasileira, última edição. 

C.4.4 - Produto Envasado 

Controle do Lote Final do Fator VIII 

As preparações liofilizadas devem ser reconstituídas conforme suas instruções de 
uso, imediatamente antes dos ensaios, exceto para os testes de solubilidade ou 
umidade residual. 

C.4.4.1. Inspeção visual 

Um amostragem estatisticamente significante deve ser submetida à inspeção visual. 
A solução deve apresentar coloração entre o incolor e o amarelo pálido, deve estar 
límpida ligeiramente opalescente e isenta de partículas. A preparação liofilizada é um 
pó ou massa sólida friável branca ou ligeiramente amarelada. (Redação dada pela 
Portaria no 52 de 15.01.98 pub. DOU de 19.01.98) 

C.4.4.2 - Determinação de pH 

Uma amostra do lote final de fator VIII deve ter pH entre 6,6 a 7,4, quando 
determinado em potenciômetro a uma temperatura entre 20oC e 25oC. 

C.4.4.3 - Determinação da concentração de proteínas 
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Uma amostra do lote final de Fator VIII deve ser submetida à determinação da 
concentração protéica pelo método de Micro-Kjeldahl. 

C.4.4.4 - Determinação do conteúdo de fibrinogênio 

Uma amostra do lote final de Fator VIII deve ser submetida à determinação da 
concentração de fibrinogênio de acordo com a metodologia descrita pela 
Farmacopéia Européia, última edição. A quantidade de fibrinogênio deve 
corresponder no máximo a 80% das proteínas totais presentes na preparação. 

C.4.4.5 - Prova de identidade 

Uma amostra do lote final de Fator VIII deve ser testado, sua origem, ante a anti-
soros específicos de pelo menos três espécies diferentes (humano, bovino e/ou 
eqüino e/ou caprino e/ou porcino), por imunodifusão radial ou por imunoeletroforese. 
A amostra deve apresentar reatividade somente frente ao soro antiplasma humano. 
Os anti-soros das demais espécies devem apresentar reatividade exclusivamente 
frente a seus antígenos específicos. 

C.4.4.6 - Prova de esterilidade 

Uma amostra estatisticamente significante do lote final de Fator VIII deve ser 
submetida à prova de esterilidade bacteriana e fúngica, de acordo com a 
Farmacopéia dos Estados Unidos (USP), última edição. O resultado deve ser 
satisfatório. (Redação dada pela Portaria no52 de 15.01.98 pub. DOU em 19.01.98) 

C.4.4.7 - Prova de pirogênio 

Uma amostra do lote final de Fator VIII deve ser submetida à prova de pirogênio por 
inoculação endovenosa de 10 UI/kg de peso, em coelhos de 1,5 a 2,5kg. O 
procedimento e a interpretação dos resultados devem estar de acordo com os 
critérios da Farmacopéia Brasileira, última edição. 

C.4.4.8 - Prova de inocuidade (toxicidade inespecífica) 

Uma amostra do lote final de Fator VIII deve ser submetida à prova de inocuidade de 
acordo com a Farmacopéia Brasileira, última edição. O resultado deve ser 
satisfatório. 

C.4.4.9. Provas sorológicas 

Uma amostra do lote final de Fator VIII deve ser submetida a provas de detecção de 
HIV 1 e 2, HBV e HCV, por meio da Técnica de Reação em Cadeia da Polimerase 
(PCR). Não deverá ser observado o produto de amplificação específico. (Redação 
dada pela Portaria no52 de 15.01.98 pub. DOU de 19.01.98). 

C.4.4.10 - Determinação da solubilidade 

Uma amostra do lote final do Fator VIII liofilizado deverá se dissolver, quando 
adicionado o diluente recomendado pelo produtor, no máximo em 30 minutos na 
temperatura de 20oC a 25oC. 

C.4.4.11 - Determinação da umidade residual 

Uma amostra do lote final de Fator VIII liofilizada deve ser submetida à determinação 
de umidade residual por dessecação sobre pentóxido de fósforo durante pelo menos 
24 horas à pressão não superior a 2,7Pa (0,02mmHg) ou pelo método de Karl Fisher. 
A umidade residual não deve exceder a 2%. 

C.4.4.12 - Determinação de hemaglutininas anti-A e anti-B 
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Uma amostra do lote final de Fator VIII deve ser submetida a testes, utilizando soros 
específicos anti-hemaglutinas A e anti-B. Não deve ser observada aglutinação nas 
diluições acima de 1:64. 

C.4.4.13. Dosagem do fator VIII 

Uma amostra do lote final de fator VIII deve ser submetida ao ensaio de atividade 
segundo Farmacopéia Européia, última edição. A atividade específica poderá ser 
interior a 50 UI/mg de proteína, excluídas as proteínas utilizadas como estabilizante. 
A atividade medida não pode ser inferior a 80% nem superior a 120% da atividade 
declarada pelo produtor. (Redação dada pela Portaria no52 de 15.01.98 pub. DOU 
de 19.01.98). 

C.5. Estocagem e prazo de vencimento 

O lote final do Fator VIII tem prazo de validade máximo de 2 anos quando estocado a 
temperatura entre 2 a 8°C. Quando se tratar de produtos importados, deverá ser 
obrigatório prazo de validade mínimo de 12 meses. (Redação dada pela Portaria 
no52 de 15.01.98 pub. DOU de 19.01.98). 

C.6 - Rotulagem 

C.6.1 - Rótulo do Frasco-Ampola (Envase Primário) 

O rótulo do frasco-ampola do lote final do Fator VIII deve conter, além dos exigidos 
para os medicamentos, as seguintes informações: 

a menção: "Não utilizar se a solução estiver turva ou apresentar depósito". 

a menção: "Após a violação do frasco-ampola, o produto deve ser utilizado 
imediatamente". 

a menção: "Não agitar". 

instrução para reconstituição. 

C.6.2 - Rótulo do Frasco (cartucho) 

O rótulo do cartucho do lote final do Fator VIII deve apresentar as mesmas 
informações exigidas para os medicamentos. 

C.6.3 - Bula 

A bula do lote final do Fator VIII deve conter as mesmas informações exigidas para 
os medicamentos. 

C.7 - Arquivos de Registros 

Devem ser conservados os registros da matéria-prima utilizada, de todos os 
reagentes e das etapas de fabricação e controle de cada lote, de maneira a 
possibilitar, a qualquer momento, o rastreamento dos mesmos. A instituição também 
deve manter registros da expedição dos lotes finais do Fator VIII. Estes registros 
devem ser arquivados na Unidade de Controle da Qualidade do Produtor. 

C.8. Memória (Arquivo de Amostras) 

A manutenção de arquivo de amostra tem como objetivo possibilitar a verificação, a 
qualquer momento das características do produto. O fabricante deve reter, até no 
mínimo 6 meses após a data de vencimento de cada lote final de Fator VIII, uma 
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amostragem significante do mesmo, assim como uma amostra da mistura inicial que 
lhe deu origem. As amostras retidas devem ser suficientes para que se repitam todas 
as provas exigidas por este regulamento. (Redação dada pela Portaria no52 de 
15.01.98 pub. DOU de 19.01.98). 

C.9 - Liberação do Produto 

A liberação do lote final do Fator VIII só poderá ser autorizada por um profissional 
qualificado, responsável pelo laboratório de Controle Interno de Qualidade do 
Produtor. 

C.10 - Conservação e Transporte 

O Fator VIII é conservado sob refrigeração (2oC e 8oC) e transportado sob estas 
condições. 

D - Fator IX Humano de Origem Plasmática 

D.1 - Denominação 

Concentrado de Fator IX. 

D.2 - Definição Descritiva 

Concentrado do Fator IX humano de origem plasmática é um liofilizado estéril e 
apirogênico que contém o Fator IX purificado, proveniente do plasma humano, 
contendo atividade específica igual ou superior a 50 UI/mg de proteínas totais. Sem 
outros fatores de coagulação vitamina K dependente. (Redação dada pela Portaria 
no52 de 15.01.98 pub. DOU de 19.01.98) 

D.3. Matéria-prima 

A matéria-prima para a obtenção do Fator IX de origem plasmática é plasma fresco 
congelado ou plasma preservado, devendo cada unidade ser identificada de maneira 
que permita relacionar diretamente com o doador e sua respectiva ficha de doação. 
A matéria- prima não deve ser manipulada além do estritamente necessário. Quando 
se tratar de produtos importados, deverá ser obrigatória a identificação da origem da 
matéria-prima utilizada para obtenção do fator IX. (Redação dada pela Portaria no52 
de 15.01.98 pub. DOU de 19.01.98). 

D.3.1 Controle da Matéria-prima 

As unidades de plasma devem originar de unidades de sangue total e/ou 
plasmaférese e são submetidas individualmente aos controles sorológicos 
obrigatórios para os doadores de sangue de acordo com as normas brasileiras 
vigentes. Quando se tratar de produtos importados, a unidade de plasma deve ser 
testada individualmente para todos os testes obrigatórios no país de origem sendo 
obrigatório a realização de testes para HIV 1 e 2 , Hepatite B, Hepatite C e Sífilis. A 
Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde deve analisar o perfil 
epidemiológico para as patologias transmissíveis pelo sangue existentes no país de 
origem, podendo exigir a realização de outros testes em cada unidade de plasma 
coletado. 

As plantas produtoras devem controlar todas as unidades de plasma fresco 
congelado e plasma preservado. (Redação dada pela Portaria no52 de 15.01.98 pub. 
DOU de 19.01.98). 

D.4 - Controle das Operações de Fabricação 

D.4.1 - Controle da Mistura Inicial 
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Uma amostra da mistura inicial deve ser submetida aos seguintes controles: 

D.4.1.1 - Determinação de pH 

Determinação potenciométrica de pH, a uma temperatura entre 20oC e 25oC. 

D.4.1.2 - Determinação da concentração de proteínas 

Determinação protéica pelo método do Biureto. 

D.4.1.3 - Provas sorológicas 

Todos os testes sorológicos obrigatórios conforme item D.3.1. 

D.4.2 - Produto Acabado a Granel 

D.4.2.1 - Inativação viral 

Os métodos de inativação viral devem assegurar a inativação de vírus com e sem 
membrana lipídica. Preferencialmente devem ser utilizados métodos de duas etapas 
(uma física e outra química). Ainda, os métodos utilizados devem ter efetividade na 
eliminação do risco viral e serem validados e autorizados pela Autoridade Sanitária. 

D.4.2.2 - Estabilizantes 

Admite-se que o uso de estabilizantes como arginina, lisina, heparina e outros devem 
ser validados e autorizados pela Autoridade Sanitária. 

D.4.3 - Controle do Produto Acabado a Granel 

D.4.3.1 - Determinação de pH 

Uma amostra do produto acabado a granel deve ter um pH entre 6,6 e 7,4, quando 
determinado em potenciômetro, a uma temperatura entre 20oC e 25oC. 

D.4.3.2 - Determinação da concentração de proteínas 

Uma amostra do produto acabado a granel deve ser submetida à determinação da 
concentração protéica pelo método de Micro-Kjeldahl. 

D.4.3.3 - (Omissão). 

D.4.3.4. Prova de esterilidade 

Uma amostra significante do produto acabado a granel deve ser submetida à prova 
de esterilidade bacteriana e fúngica de acordo com a Farmacopéia dos Estados 
Unidos (USP), última edição. O resultado deve ser satisfatório. (Redação dada pela 
Portaria no52 de 15.01.98 pub. DOU de 19.01.98). 

D.4.3.5 - Prova de pirogênio 

Uma amostra do produto acabado a granel deve ser submetida à prova de pirogênio 
por inoculação endovenosa de 10 UI/kg de peso, em coelhos de 1,5 a 2,5kg. O 
procedimento e a interpretação dos resultados devem estar de acordo com os 
critérios da Farmacopéia Brasileira, última edição. 

D.4.4 - Produto Envasado 
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Controle do Lote Final do Fator IX 

As preparações liofilizadas devem ser reconstituídas conforme suas instruções de 
uso, imediatamente antes dos ensaios, exceto para os testes de solubilidade ou 
umidade residual. 

D.4.4.1 - Inspeção visual 

Uma amostragem estatisticamente significativa deve ser submetida à inspeção 
visual. A solução deve apresentar coloração entre o incolor e o amarelo pálido, deve 
estar límpida ligeiramente opalescente e isenta de partículas. A preparação liofilizada 
é um pó ou massa sólida friável branca ou ligeiramente amarelada. (Redação dada 
pela Portaria no52 de 15.01.98 pub. DOU de 19.01.98). 

D.4.4.2 - Determinação de pH 

Uma amostra do lote final de Fator IX deve ter pH entre 6,6 e 7,4, quando 
determinado em potenciômetro a uma temperatura entre 20oC e 25oC. 

D.4.4.3 - Determinação da concentração de proteínas 

Uma amostra do lote final de Fator IX deve ser submetido à determinação da 
concentração protéica pelo método de Micro-Kjeldahl. 

D.4.4.4 - Prova de identidade 

Uma amostra do lote final de Fator IX deve ser testado, sua origem, frente a anti-
soros específicos de pelo menos três espécies diferentes (humano, bovino e/ou 
eqüino e/ou caprino e/ou porcino), por imunodifusão radial ou por imunoeletroforese. 
A amostra deve apresentar reatividade somente ante ao soro antiplasma humano. 
Os anti-soros das demais espécies devem apresentar reatividade exclusivamente em 
face de seus antígenos específicos. 

D.4.4.5 - Prova de esterilidade 

Uma amostra estatisticamente significante do lote final de Fator IX deve ser 
submetida à prova de esterilidade bacteriana e fúngica, de acordo com a 
Farmacopéia dos Estados Unidos (USP), última edição. O resultado deve ser 
satisfatório. (Redação dada pela Portaria no52 de 15.01.98 pub. DOU de 19.01.98). 

D.4.4.6 - Prova de pirogênio 

Uma amostra do lote final de Fator IX deve ser submetida à prova de pirogênio por 
inoculação endovenosa de 10 UI/kg de peso, em coelhos de 1,5 a 2,5kg. O 
procedimento e a interpretação dos resultados devem estar de acordo com os 
critérios da Farmacopéia Brasileira, última edição. 

D.4.4.7 - Prova de inocuidade (toxicidade inespecífica) 

Uma amostra do lote final de Fator IX deve ser submetida à prova de inocuidade de 
acordo com a Farmacopéia Brasileira, última edição. O resultado deve ser 
satisfatório. 

D.4.4.8 - Provas sorológicas 

Uma amostra do lote final de Fator IX deve ser submetida a provas de detecção de 
HIV 1 e 2, HBV E HCV, por meio da técnica de Reação em Cadeia da Polimerase 
(PCR). Não deverá ser observado o produto de amplificação específico. (Redação 
dada pela Portaria no52 de 15.01.98 pub. DOU de 19.01.98). 
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D.4.4.9 - Determinação da solubilidade 

Uma amostra do lote final do Fator IX liofilizado deverá se dissolver, quando 
adicionado o diluente recomendado pelo produtor, no máximo em 30 minutos na 
temperatura de 20oC a 25oC. 

D.4.4.10 - Determinação da umidade residual 

Uma amostra do lote final de Fator IX liofilizada deve ser submetida à determinação 
de umidade residual por dessecação sobre pentóxido de fósforo durante pelo menos 
24 horas à pressão não-superior a 2,7Pa (0,02mmHg) ou pelo método de Karl 
Fisher. A umidade residual não deve exceder a 2%. 

D.4.4.11 - Determinação de hemaglutininas anti-A e anti-B 

Uma amostra do lote final do Complexo protrombínico deve ser submetida a testes, 
utilizando soros específicos anti-hemaglutinina A e anti-B. Não deve ser observada 
aglutinação nas diluições acima de 1:64. 

D.4.4.12 - Dosagem do Fator IX 

Uma amostra do lote final de Fator IX deve ser submetida à determinação da 
potência de acordo com a Farmacopéia Européia, última edição. A atividade 
específica deve ser superior a 50 UI/mg de proteínas totais. A atividade medida não 
pode ser inferior a 80% nem superior a 125% da atividade declarada pelo produtor. 

D.4.4.13 - Determinação de heparina 

Uma amostra do lote final de Fator IX deve ser submetida à sua análise segundo 
metodologia descrita pela Farmacopéia Européia, última edição. A solução deve 
conter no máximo 0,5 UI de heparina por Unidade Internacional de Fator IX. 

D.4.4.14 - Determinação de trombina 

Nas preparações que contêm heparina deve ser determinada a atividade de trombina 
segundo metodologia descrita pela Farmacopéia Européia, última edição. Não deve 
ser observada formação de coágulo no teste. 

D.5 - Estocagem e Prazo de Vencimento 

O lote final do Fator IX tem um prazo de validade máximo de 2 anos quando 
estocado à temperatura entre 2°C a 8°C. Quando se tratar de produtos importados, 
deverá ser obrigatório prazo de validade mínima de 12 meses. (Redação dada pela 
Portaria no52 de 15.01.98 pub. DOU de 19.01.98) 

D.6 - Rotulagem 

D.6.1 - Rótulo do Frasco-Ampola (Envase Primário) 

O rótulo do frasco-ampola do lote final do Fator IX deve conter além do exigido para 
os medicamentos, as seguintes informações: 

a menção: "Não utilizar se a solução estiver turva ou apresentar depósito". 

a menção: "Após a violação do frasco-ampola, o produto deve ser utilizado 
imediatamente". 

a menção: "Não agitar". 
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instrução para reconstituição. 

D.6.2 - Rótulo do Frasco (Cartucho) 

O rótulo do cartucho do lote final do Fator IX deve apresentar as mesmas 
informações exigidas para os medicamentos. 

D.6.3 - Bula 

A bula do lote final do Fator IX deve conter as mesmas informações exigidas para os 
medicamentos. 

D.7 - Arquivos de Registros 

Devem ser conservados os registros da matéria-prima utilizada, de todos os 
reagentes e das etapas de fabricação e controle de cada lote, de maneira a 
possibilitar, a qualquer momento, o rastreamento dos mesmos. A instituição também 
deve manter registros da expedição dos lotes finais de Fator IX. Estes registros 
devem ser arquivados na Unidade de Controle da Qualidade do Produtor. 

D.8 - Memória (Arquivo de Amostras) 

A manutenção de arquivos de amostra tem como objetivo possibilitar a verificação, a 
qualquer momento, das características do produto. O fabricante deve reter, até no 
mínimo 6 meses após a data de vencimento de cada lote final de Fator IX, uma 
amostragem significante do mesmo, assim como uma amostra da mistura inicial que 
lhe deu origem. As amostras retidas devem ser suficientes para que se repitam todas 
as provas exigidas por este regulamento. (Redação dada pela Portaria no52 de 
15.01.98 pub. DOU de 19.01.98). 

D.9 - Liberação do Produto 

A liberação do lote final do Fator IX só pode ser autorizada por um profissional 
qualificado, responsável pelo laboratório de Controle Interno de Qualidade do 
Produtor. 

D.10 - Conservação e Transporte 

O Fator IX é conservado sob refrigeração (2oC e 8oC) e transportado sob estas 
condições. 

E - Complexo Protrombínico Humano de Origem Plasmática 

E.1 - Complexo Protrombínico 

E.2 - Definição Descritiva 

Complexo protrombínico humano de origem plasmática é um liofilizado estéril e 
apirogênico que contém o Fator II, VII, X e principalmente o IX. A potência mínima de 
preparação não deve ser inferior a 20 UI/ml e a atividade específica não deve ser 
inferior a 0,6 UI/mg de proteínas totais. 

E.3 - Matéria-prima 

A matéria-prima para a obtenção do Complexo protrombínico é plasma fresco 
congelado ou plasma preservado devendo cada unidade ser identificada de maneira 
que permita relacionar diretamente com o doador e sua respectiva ficha de doação. 
A matéria-prima não deve ser manipulada além do estritamente necessário. Quando 
se tratar de produtos importados, deverá ser obrigatória a identificação da origem da 
matéria-prima utilizada para a obtenção do complexo protrombínico. (Redação dada 
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pela Portaria no52 de 15.01.98 pub. DOU de 19.01.98). 

E.3.1 - Controle da Matéria-prima 

As unidades de plasma devem originar de unidades de sangue total e/ou 
plasmaférese, e são submetidas individualmente aos controles sorológicos 
obrigatórios para os doadores de sangue, de acordo com as normas brasileiras 
vigentes. Quando se tratar de produtos importados, a unidade de plasma deve ser 
testada individualmente para todos os testes obrigatórios no país de origem, sendo 
obrigatório a realização de testes para HIV 1 e 2, Hepatite B, Hepatite C e Sífilis. A 
Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde deve analisar o perfil 
epidemiológico para as patologias transmissíveis pelo sangue existentes no país de 
origem, podendo exigir a realização de outros testes em cada unidade de plasma 
coletado. 

As Plantas produtoras devem controlar todas as unidades de plasma ou 
crioprecipitado que serão utilizadas para a produção de Complexo protrombínico ou 
validar os procedimentos sorológicos da(s) instituição(ões) hemoterápica(s) 
provedora(s) da matéria-prima. 

E.4 - Controle das Operações de Fabricação 

E.4.1 - Controle da Mistura Inicial 

Uma amostra da mistura inicial deve ser submetida aos seguintes controles: 

E.4.1.1 - Determinação de pH 

Determinação potenciométrica de pH, a uma temperatura entre 20oC e 25oC. 

E.4.1.2 - Determinação da concentração de proteínas 

Determinação protéica pelo método do Biureto. 

E.4.1.3 - Provas sorológicas 

Todos os Testes sorológicos obrigatórios conforme item D.3.1. 

E.4.2 - Produto Acabado a Granel 

E.4.2.1 - Inativação viral 

Os métodos de inativação viral devem assegurar a inativação de vírus com e sem 
membrana lipídica. Preferencialmente devem ser utilizados métodos de duas etapas 
(uma física e outra química). Ainda, os métodos utilizados devem ter efetividade na 
eliminação do risco viral e serem validados e autorizados pela Autoridade Sanitária. 

E.4.2.2 - Estabilizantes 

Admite-se que o uso de estabilizantes como arginina, lisina, heparina e outros 
aceitos pela Autoridade Sanitária. 

E.4.3 - Controle do Produto Acabado a Granel 

E.4.3.1 - Determinação de pH 

Uma amostra do produto acabado a granel deve ter um pH entre 6,6 e 7,4, quando 
determinado em potenciômetro, a uma temperatura entre 20oC e 25oC. 

http://www.aids.gov.br/final/biblioteca/legislacao/vol2_4.htm (54 of 60) [15/04/03 12:41:44]



10.7. Sangue

E.4.3.2 - Determinação da concentração de proteínas 

Uma amostra do produto acabado a granel deve ser submetida à determinação da 
concentração protéica pelo método de Micro-Kjeldahl. 

E.4.3.3 - (Omissão) 

E.4.3.4 - Prova de esterilidade 

Uma amostra estatisticamente significante do produto acabado a granel deve ser 
submetida à prova de esterilidade bacteriana e fúngica de acordo com a 
Farmacopéia dos Estados Unidos (USP), última edição. O resultado deve ser 
satisfatório. (Redação dada pela Portaria no52 de 15.01.98 pub. DOU de 19.01.98.). 

E.4.3.5 - Prova de pirogênio 

Uma amostra do produto acabado a granel deve ser submetida à prova de pirogênio 
por inoculação endovenosa de 10 UI/kg de peso, em coelhos de 1,5 a 2,5kg. O 
procedimento e a interpretação dos resultados devem estar de acordo com os 
critérios da Farmacopéia Brasileira, última edição. 

E.4.4 - Produto Envasado 

Controle do Lote Final do Complexo Protrombínico 

As preparações liofilizadas devem ser reconstituídas conforme suas instruções de 
uso, imediatamente antes dos ensaios, exceto para os testes de solubilidade ou 
umidade residual. 

E.4.4.1 - Inspeção visual 

Uma amostragem estatisticamente significante deve ser submetida à inspeção 
visual. A solução deve apresentar coloração entre o incolor e o amarelo pálido, deve 
estar límpida, ligeiramente opalescente e isenta de partículas. A preparação 
liofilizada é um pó ou massa sólida friável branca ou ligeiramente amarelada. 
(Redação dada pela Portaria no52 de 15.01.98 pub. DOU de 19.01.98). 

E.4.4.2 - Determinação de pH 

Uma amostra do lote final do Complexo protrombínico deve ter pH entre 6,6 a 7,4, 
quando determinado em potenciômetro a uma temperatura entre 20oC e 25oC. 

E.4.4.3 - Determinação da concentração de proteínas 

Uma amostra do lote final do Complexo protrombínico deve ser submetida à 
determinação da concentração protéica pelo método de Micro-Kjeldahl. 

E.4.4.4 - Prova de identidade 

Uma amostra do lote final do Complexo protrombínico deve ser testado, sua origem, 
frente a anti-soros específicos de pelo menos três espécies diferentes (humano, 
bovino e/ou eqüino e/ou caprino e/ou porcino), por imunodifusão radial ou por 
imunoeletroforese. A amostra deve apresentar reatividade somente ante ao soro 
antiplasma humano. Os anti-soros das demais espécies devem apresentar 
reatividade exclusivamente frente a seus antígenos específicos. 

E.4.4.5 - Prova de esterilidade 

Uma amostra estatisticamente significante do lote final do Complexo protrombínico 
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deve ser submetida à prova de esterilidade bacteriana e fúngica, de acordo com a 
Farmacopéia dos Estados Unidos (USP), última edição. O resultado deve ser 
satisfatório. (Redação dada pela Portaria no52 de 15.01.98 pub. DOU de 19.01.98). 

E.4.4.6 - Prova de pirogênio 

Uma amostra do lote final do Complexo protrombínico deve ser submetida à prova 
de pirogênio por inoculação endovenosa de 10 UI/kg de peso, em coelhos de 1,5 a 
2,5kg. O procedimento e a interpretação dos resultados devem estar de acordo com 
os critérios da Farmacopéia Brasileira, última edição. 

E.4.4.7 - Prova de inocuidade (toxicidade inespecífica) 

Uma amostra do lote final do Complexo protrombínico deve ser submetida à prova 
de inocuidade de acordo com a Farmacopéia Brasileira, última edição. O resultado 
deve ser satisfatório. 

E.4.4.8 - Provas sorológicas 

Uma amostra do lote final do Complexo protrombínico deve ser submetida a provas 
de detecção de HIV 1 e 2, HBV e HCV, pela Técnica de Reação em Cadeia da 
Polimerase (PCR). Não deverá ser observado o produto de amplificação específico. 
(Redação dada pela Portaria no52 de 15.01.98 pub. DOU de 19.01.98). 

E.4.4.9 - Determinação da solubilidade 

Uma amostra do lote final do Complexo protrombínico liofilizado deverá se dissolver, 
quando adicionado o diluente recomendado pelo produtor, no máximo em 30 minutos 
na temperatura de 20oC a 25oC. 

E.4.4.10 - Determinação da umidade residual 

Uma amostra do lote final do Complexo protrombínico liofilizada deve ser submetida 
à determinação de umidade residual por dessecação sobre pentóxido de fósforo 
durante pelo menos 24 horas à pressão não superior a 2,7Pa (0,02mmHg) ou pelo 
método de Karl Fisher. A umidade residual não deve exceder a 2%. 

E.4.4.11 - Determinação de hemaglutininas anti-A e anti-B 

Uma amostra do lote final do Complexo protrombínico deve ser submetida a testes, 
utilizando soros específicos anti-hemaglutina A e anti-B. Não deve ser observada 
aglutinação nas diluições acima de 1:64. 

E.4.4.12 - Dosagem do Fator IX 

Uma amostra do lote final do Complexo protrombínico deve ser submetida à 
determinação da potência de Fator IX de acordo com a Farmacopéia Européia, 
última edição. A solução deve conter no mínimo 20 UI/ml e não menos do que 0,6 
UI/mg de proteína. 

E.4.4.13 - Determinação de heparina 

Uma amostra do lote final do Complexo protrombínico deve ser submetida à sua 
análise segundo metodologia descrita pela Farmacopéia Européia, última edição. A 
solução deve conter no máximo 0,5 UI de heparina por Unidade Internacional de 
Fator IX. 

E.4.4.14 - Determinação de trombina 

Nas preparações que contêm heparina deve ser determinada a atividade de trombina 
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segundo metodologia descrita pela Farmacopéia Européia, última edição. Não deve 
ser observada formação de coágulo no teste. 

E.5 - Estocagem e Prazo de Vencimento 

O lote final do Complexo protrombínico tem prazo de validade máximo de 2 anos 
quando estocado à temperatura entre 2oC a 8oC. Quando se tratar de produtos 
importados, deverá ser obrigatório prazo de validade mínimo de 12 meses. (Redação 
dada pela Portaria no52 de 15.01.98 pub. DOU de 19.01.98). 

E.6 - Rotulagem 

E.6.1 - Rótulo do Frasco-Ampola (Envase Primário) 

O rótulo do frasco-ampola do lote final do Complexo protrombínico deve conter, além 
dos exigidos para os medicamentos, as seguintes informações: 

a menção: "Não utilizar se a solução estiver turva ou apresentar depósito". 

a menção: "Após a violação do frasco-ampola, o produto deve ser utilizado 
imediatamente". 

a menção: "Não agitar". 

instrução para reconstituição. 

E.6.2 - Rótulo do Frasco (Cartucho) 

O rótulo do cartucho do lote final do Complexo protrombínico deve apresentar as 
mesmas informações exigidas para os medicamentos. 

E.6.3 - Bula 

A bula do lote final do Complexo protrombínico deve conter as mesmas informações 
exigidas para os medicamentos. 

E.7 - Arquivos de Registros 

Devem ser conservados os registros da matéria-prima utilizada, de todos os 
reagentes e das etapas de fabricação e controle de cada lote, de maneira a 
possibilitar, a qualquer momento, o rastreamento dos mesmos. A instituição também 
deve manter registros da expedição dos lotes finais do Complexo protrombínico. 
Estes registros devem ser arquivados na Unidade de Controle da Qualidade do 
Produtor. 

E.8 - Memória (Arquivo de Amostras) 

A manutenção de arquivos de amostra tem como objetivo possibilitar a verificação, a 
qualquer momento, das características do produto. O fabricante deve reter, até no 
mínimo 6 meses após a data de vencimento de cada lote final do Complexo 
protrombínico, uma amostragem significante do mesmo, assim como uma amostra 
da mistura inicial que lhe deu origem. As amostras retidas devem ser suficientes para 
que se repitam todas as provas exigidas por este regulamento. (Redação dada pela 
Portaria no52 de 15.01.98 pub. DOU de 19.01.98). 

E.9 - Liberação do Produto 

A liberação do lote final do Complexo protrombínico só poderá ser autorizada por um 
profissional qualificado, responsável pelo laboratório de Controle Interno da 
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Qualidade do Produtor. 

E.10 - Conservação e Transporte 

O Complexo protrombínico é conservado sob refrigeração (2oC a 8oC) e 
transportado sob estas condições. 

ANEXO II 

Os portos e aeroportos autorizados a receber produtos hemoderivados de uso 
humano (Albumina Humana, Fatores da Coagulação e Imunoglobulinas), os quais 
foram descritos no Anexo I desta Portaria são: 

Portos: 

- Porto de Santos - São Paulo 

- Porto de Recife - Pernambuco 

- Porto do Rio de Janeiro - Rio de Janeiro 

Aeroportos: 

- Aeroporto de Confins - Minas Gerais 

- Aeroporto Salgado Filho - Rio Grande do Sul 

- Aeroporto Internacional de Guarulhos - São Paulo 

- Aeroporto Internacional de Brasília 

- Aeroporto Internacional dos Guararapes - Recife - Pernambuco 

- Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro - Rio de Janeiro 

(Pub. DOU em 19/12/96) 

PORTARIA No 1.544, DE 15 DE OUTUBRO DE 1997 

Declara que o Programa Nacional de Controle de Qualidade Externo em 
Sorologia para Unidades Hemoterápicas (PNCQES), passa a denominar-se 
Programa Nacional de Controle de Qualidade Externo em Sorologia em 
Imunoematologia; estabelece suas modificações e revoga as portarias que 
menciona. 

O Ministro de Estado da Saúde, no uso de suas atribuições e tendo em vista o 
disposto no item II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e 

Considerando a necessidade de imprimir a desejável operacionalidade às ações de 
inspeção sanitária, na área do sangue e dos hemoderivados, particularmente no 
tocante ao respectivo controle de qualidade externo; 

Considerando o imperativo de intensificar e harmonizar o trabalho cooperativo entre 
os três níveis de Governo, na área de vigilância sanitária, em benefício da garantia 
da qualidade desses produtos indispensáveis à saúde; 

Considerando a urgência de utilizar a capacitação técnica dos laboratórios de 
controle de qualidade em saúde, para a produção diversificada, competitiva e 
econômica dos painéis de soros, aplicáveis ao controle de qualidade externo; 
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Considerando a necessidade de compatibilizar as atribuições dos órgãos e entidades 
que integram o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, na área de sangue e 
hemoderivados, resolve: 

Art. 1o - O Programa Nacional de Controle de Qualidade Externo em Sorologia para 
Unidades Hemoterápicas (PNCQES), instituído pela Portaria Ministerial no 1.840, de 
13 de setembro de 1996, passa a denominar-se Programa Nacional de Controle de 
Qualidade Externo em Sorologia e Imunoematologia, com as modificações 
introduzidas por este ato. 

Art. 2o - O PNCQES será coordenado pela Secretaria de Vigilância Sanitária do 
Ministério da Saúde, em consonância com as diretrizes e procedimentos 
estabelecidos pela Coordenação de Sangue e Hemoderivados - COSAH, da 
Secretaria de Projetos Especiais do Ministério da Saúde. 

Art. 3o - Os serviços de hemoterapia, públicos e privados, autônomos ou integrantes 
da estrutura de estabelecimentos de saúde, ficam sujeitos às normas fixadas na Lei 
no 7.649(1), de 25 de janeiro de 1988, no seu Regulamento, aprovado pelo Decreto 
no 95.721(2), de 11 de fevereiro de 1988, e por esta Portaria, bem como às demais 
constantes da legislação de vigilância sanitária. 

§ 1o - O disposto no caput aplica-se, inclusive, aos estabelecimentos de saúde que 
realizam procedimentos médico-cirúrgicos para os quais seja necessária a utilização 
de sangue para transfusão. 

§ 2o - Os estabelecimentos referidos no parágrafo anterior, quando não dispuserem 
de serviços hemoterápicos próprios, deverão comprovar, para esse fim, a 
contratação de serviços hemoterápicos com instituição licenciada pelo órgão de 
vigilância sanitária competente. 

Art. 4o - Os painéis de soros e hemácias para controle, certificação e garantia de 
qualidade, utilizados no País, serão registrados na Secretaria de Vigilância Sanitária 
do Ministério da Saúde. 

Art. 5o - Caberá à Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde 
estabelecer, em conjunto com os órgãos de Vigilância Sanitária Estaduais, a 
programação anual das inspeções, bem como a demanda e o suprimento de painéis 
de soros e hemácias, os procedimentos de avaliação dos sistemas de controle dos 
serviços hemoterápicos e as medidas corretivas pertinentes. 

Parágrafo único. Caberá ao Ministério da Saúde a aquisição dos painéis de soros e 
hemácias para distribuição às Vigilâncias Sanitárias Estaduais. 

Art. 6o - A análise de referência dos conjuntos e reagentes diagnósticos registrados e 
comercializados no País, utilizados nos serviços hemoterápicos, será executada 
pelos laboratórios oficiais de controle de qualidade, integrantes da Rede Nacional de 
Laboratórios Oficiais de Saúde Pública. 

Art. 7o - Ficam revogados a Portaria Ministerial no 1.300, de 27 de junho de 1996, os 
arts. 2o e 3o da Portaria Ministerial no 1.840, de 13 de setembro de 1996, e o item 2, 
do seu Anexo. 

Art. 8o - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Carlos César de AlbuquerquE 

Ministro da Saúde. 

10.4. MEDICAMENTOS 

10.5. PRESERVATIVOS 
MASCULINOS DE 
BORRACHA 

10.6. LEITE HUMANO 

10.7. SANGUE 

10.8. INGRESSO DE 
VIAJANTES NO BRASIL 

11. PESQUISA 

12. SEGUROS E PLANOS 
DE SAÚDE _ 
REGULAMENTAÇÃO 

CAPÍTULO III 
EDUCAÇÃO 

CAPÍTULO IV 
PREVIDÊNCIA SOCIAL & 
TRABALHO
1. PREVIDÊNCIA SOCIAL 

2.TRABALHADORES EM 
GERAL 

3.SERVIDOR PÚBLICO 
DA UNIÃO 

4.MILITARES 

CAPÍTULO V 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CAPÍTULO VI 
BENEFÍCIOS FISCAIS 

CAPÍTULO VII
PENAL & 
PENITENCIÁRIO 

CAPÍTULO VIII
NORMAS ÉTICAS DO 
CONSELHO FEDERAL DE 
MEDICINA _ CFM 

http://www.aids.gov.br/final/biblioteca/legislacao/vol2_4.htm (59 of 60) [15/04/03 12:41:44]



10.7. Sangue

(Pub. DOU em 16/10/97) 
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10.8. INGRESSO DE VIAJANTES NO BRASIL 

PORTARIA No 28, DE 27 de abril de 1993 

O SECRETÁRIO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, no uso da competência que lhe foi 
delegada pela Portaria no 390 de 3 de maio de 1991, do Ministro da Saúde, 
publicada no DOU de 13 de maio de 1991, considerando as recomendações 
contidas no Capítulo III do Regulamento Sanitário Internacional e o disposto no art. 
3o , inciso I, alínea "a", "b" e "c", e §§ 1o e 2o, do Decreto no 87, de 15 de abril de 
1991, resolve: 

I - Baixar as seguintes Normas Técnicas a serem adotadas no exercício da Vigilância 
Sanitária no País: 

1 - Não será permitido o ingresso no Território Nacional, de viajantes procedentes de 
área de ocorrência de Febre Amarela, que não estejam portando o Certificado 
Internacional válido de Vacinação, excetuados os casos de crianças com menos de 9 
meses, gestantes, indivíduos com alteração do quadro imunológico, pacientes com 
imunodepressão associada a Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - AIDS, 
pacientes portadores de leucemias, linfomas, tumores malignos e pacientes com uso 
freqüente de corticóide, drogas alquilantes, antimetabólicos e radiação. 

2 - Incumbe à Divisão de Saúde de Portos, Aeroportos e Fronteiras da Secretaria de 
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, fiscalizar a validade do Certificado 
referido no item anterior, podendo essa fiscalização ser complementada pelos 
estados, Distrito Federal e municípios. 

3 - Será de responsabilidade das Empresas de Transporte Aéreo, Empresas de 
Navegação, Afretadores, Agentes Consignatários, Corretores de Navios, Empresas 
de Transportes Rodoviários, Ferroviários e afins; 

a) orientar e exigir, no ato do embarque do viajante procedente do exterior, o 
cumprimento do item 1; 

b) custear as despesas de hospedagem, transporte e retorno do viajante ao país de 
origem ou de procedência, que não atenda aos requisitos acima citados. 

II - A Secretaria de Vigilância Sanitária, através da Divisão de Saúde de Portos, 
Aeroportos e Fronteiras, divulgará, mensalmente, relação atualizada de áreas de 
ocorrência de Febre Amarela, no exterior e no Território Nacional. 

III - O descumprimento do disposto na presente norma, configura infração de 
natureza sanitária conforme dispõe o inciso XXIII do art. 10 e art. 11 da Lei no 6.437, 
de 20 de agosto de 1977, sujeitando o infrator às penalidades previstas nesse 
mesmo diploma legal. 

IV - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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CONSELHO FEDERAL DE 
MEDICINA _ CFM 

  

  

V - Revogam-se as disposições em contrário. 

ROBERTO CHABO 

(Pub. DOU em 3/6/93) 
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11. PESQUISA 

RESOLUÇÃO No 196, DE 10 DE OUTUBRO DE 1996 

Aprova diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres 
humanos e revoga a Resolução no 1, de 13 de junho de 1988. 

O Plenário do Conselho Nacional de Saúde, em sua Quinquagésima Nona Reunião 
Ordinária, realizada nos dias 9 e 10 de outubro de 1996, no uso de suas 
competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei no 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, e pela Lei no 8.142, de 28 de dezembro de 1990, resolve: 

Aprovar as seguintes diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas 
envolvendo seres humanos: 

I - Preâmbulo 

A presente Resolução fundamenta-se nos principais documentos internacionais que 
emanaram declarações e diretrizes sobre pesquisas que envolvem seres humanos: o 
Código de Nuremberg (1947), a Declaração dos Direitos do Homem (1948), a 
Declaração de Helsinque (1964 e suas versões posteriores de 1975, 1983 e 1989), o 
Acordo Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (ONU, 1966, aprovado pelo 
Congresso Nacional Brasileiro em 1992), as Propostas de Diretrizes Éticas 
Internacionais para Pesquisas Biomédicas Envolvendo Seres Humanos 
(CIOMS/OMS 1982 e 1993) e as Diretrizes Internacionais para Revisão Ética de 
Estudos Epidemiológicos (CIOMS, 1991). Cumpre as disposições da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988 e da Legislação Brasileira correlata: Código 
de Direitos do Consumidor, Código Civil e Código Penal, Estatuto da Criança e do 
Adolescente, Lei Orgânica da Saúde no 8.080, de 19 de setembro de 1990 (dispõe 
sobre as condições de atenção à saúde, a organização e o funcionamento dos 
serviços correspondentes), Lei no 8.142, de 28 de dezembro de 1990 (participação 
da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde), Decreto no 99.438, de 7 de 
agosto de 1990 (organização e atribuições do Conselho Nacional de Saúde), Decreto 
no 98.830, de 15 de janeiro de 1990 (coleta por estrangeiros de dados e materiais 
científicos no Brasil), Lei no 8.489, de 18 de novembro de 1992, e Decreto no 879, de 
22 de julho de 1993 (dispõem sobre retirada de tecidos, órgãos e outras partes do 
corpo humano com fins humanitários e científicos), Lei no 8.501, de 30 de novembro 
de 1992 (utilização de cadáver), Lei no 8.974, de 5 de janeiro de 1995 (uso das 
técnicas de engenharia genética e liberação no meio ambiente de organismos 
geneticamente modificados), Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996 (regula direitos e 
obrigações relativos à propriedade industrial), e outras. 

Esta Resolução incorpora, sob a ótica do indivíduo e das coletividades, os quatro 
referenciais básicos da bioética: autonomia, não-maleficência, beneficência e justiça, 
entre outros, e visa assegurar os direitos e deveres que dizem respeito à 
comunidade científica, aos sujeitos da pesquisa e ao Estado. 

O caráter contextual das considerações aqui desenvolvidas implica em revisões 
periódicas desta Resolução, conforme necessidades nas áreas tecnocientífica e 
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ética. 

Ressalta-se, ainda, que cada área temática de investigação e cada modalidade de 
pesquisa, além de respeitar os princípios emanados deste texto, deve cumprir com 
as exigências setoriais e regulamentações específicas. 

II - Termos e Definições 

A presente Resolução adota no seu âmbito as seguintes definições: 

II.1 - Pesquisa - classe de atividades cujo objetivo é desenvolver ou contribuir para o 
conhecimento generalizável. O conhecimento generalizável consiste em teorias, 
relações ou princípios ou no acúmulo de informações sobre as quais estão 
baseados, que possam ser corroborados por métodos científicos aceitos de 
observação e inferência. 

II.2 - Pesquisa envolvendo seres humanos - pesquisa que, individual ou 
coletivamente, envolva o ser humano, de forma direta ou indireta, em sua totalidade 
ou partes dele, incluindo o manejo de informações ou materiais. 

II.3 - Protocolo de Pesquisa - documento contemplando a descrição da pesquisa em 
seus aspectos fundamentais, informações relativas ao sujeito da pesquisa, à 
qualificação dos pesquisadores e a todas as instâncias responsáveis. 

II.4 - Pesquisador responsável - pessoa responsável pela coordenação e realização 
da pesquisa e pela integridade e bem-estar dos sujeitos da pesquisa. 

II.5 - Instituição de pesquisa - organização, pública ou privada, legitimamente 
constituída e habilitada na qual são realizadas investigações científicas. 

II.6 - Promotor - indivíduo ou instituição, responsável pela promoção da pesquisa. 

II.7 - Patrocinador - pessoa física ou jurídica que apóia financeiramente a pesquisa. 

II.8 - Risco da pesquisa - possibilidade de danos à dimensão física, psíquica, moral, 
intelectual, social, cultural ou espiritual do ser humano, em qualquer fase de uma 
pesquisa e dela decorrente. 

II.9 - Dano associado ou decorrente da pesquisa - agravo imediato ou tardio, ao 
indivíduo ou à coletividade, com nexo causal comprovado, direto ou indireto, 
decorrente do estudo científico. 

II.10 - Sujeito da pesquisa - é o(a) participante pesquisado(a), individual ou 
coletivamente, de caráter voluntário, vedada qualquer forma de remuneração. 

II.11 - Consentimento livre e esclarecido - anuência do sujeito da pesquisa e/ou de 
seu representante legal, livre de vícios (simulação, fraude ou erro), dependência, 
subordinação ou intimidação, após explicação completa e pormenorizada sobre a 
natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, benefícios previstos, potenciais 
riscos e o incômodo que esta possa acarretar, formulada em um termo de 
consentimento, autorizando sua participação voluntária na pesquisa. 

II.12 - Indenização - cobertura material, em reparação a dano imediato ou tardio, 
causado pela pesquisa ao ser humano a ela submetida. 

II.13 - Ressarcimento - cobertura, em compensação, exclusiva de despesas 
decorrentes da participação do sujeito na pesquisa. 

II.14 - Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) - colegiados interdisciplinares e 
independentes, com munus publico, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, 

http://www.aids.gov.br/final/biblioteca/legislacao/vol2_6.htm (2 of 21) [15/04/03 12:41:49]



11. Pesquisa

criados para defender os interesses dos sujeitos da pesquisa em sua integridade e 
dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões 
éticos. 

II.15 - Vulnerabilidade - refere-se a estado de pessoas ou grupos que, por quaisquer 
razões ou motivos, tenham a sua capacidade de autodeterminação reduzida, 
sobretudo no que se refere ao consentimento livre e esclarecido. 

II.16 - Incapacidade - refere-se ao possível sujeito da pesquisa que não tenha 
capacidade civil para dar o seu consentimento livre e esclarecido, devendo ser 
assistido ou representado, de acordo com a legislação brasileira vigente. 

III - Aspectos Éticos da Pesquisa envolvendo Seres Humanos 

As pesquisas envolvendo seres humanos devem atender às exigências éticas e 
científicas fundamentais. 

III.1 - A eticidade da pesquisa implica em: 

a) consentimento livre e esclarecido dos indivíduos-alvo e a proteção a grupos 
vulneráveis e aos legalmente incapazes (autonomia). Neste sentido, a pesquisa 
envolvendo seres humanos deverá sempre tratá-los em sua dignidade, respeitá-los 
em sua autonomia e defendê-los em sua vulnerabilidade; 

b) ponderação entre riscos e benefícios, tanto atuais como potenciais, individuais ou 
coletivos (beneficência), comprometendo-se com o máximo de benefícios e o mínimo 
de danos e riscos; 

c) garantia de que danos previsíveis serão evitados (não-maleficência); 

d) relevância social da pesquisa, com vantagens significativas para os sujeitos da 
pesquisa e minimização do ônus para os sujeitos vulneráveis, o que garante a igual 
consideração dos interesses envolvidos, não perdendo o sentido de sua destinação 
sócio-humanitária (justiça e eqüidade). 

III.2 - Todo procedimento de qualquer natureza envolvendo o ser humano, cuja 
aceitação não esteja ainda consagrada na literatura científica, será considerado 
como pesquisa e, portanto, deverá obedecer às diretrizes da presente Resolução. Os 
procedimentos referidos incluem entre outros, os de natureza instrumental, 
ambiental, nutricional, educacional, sociológica, econômica, física, psíquica ou 
biológica, sejam eles farmacológicos, clínicos ou cirúrgicos e de finalidade 
preventiva, diagnóstica ou terapêutica. 

III.3 - A pesquisa em qualquer área do conhecimento, envolvendo seres humanos 
deverá observar as seguintes exigências: 

a) ser adequada aos princípios científicos que a justifique e com possibilidades 
concretas de responder a incertezas; 

b) estar fundamentada na experimentação prévia realizada em laboratórios, animais 
ou em outros fatos científicos; 

c) ser realizada somente quando o conhecimento que se pretende obter não possa 
ser obtido por outro meio; 

d) prevalecer sempre as probabilidades dos benefícios esperados sobre os riscos 
previsíveis; 

e) obedecer a metodologia adequada. Se houver necessidade de distribuição 
aleatória dos sujeitos da pesquisa em grupos experimentais e de controle, assegurar 
que, a priori, não seja possível estabelecer as vantagens de um procedimento sobre 
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outro por meio de revisão de literatura, métodos observacionais ou métodos que não 
envolvam seres humanos; 

f) ter plenamente justificada, quando for o caso, a utilização de placebo, em termos 
de não-maleficência e de necessidade metodológica; 

g) contar com o consentimento livre e esclarecido do sujeito da pesquisa e/ou seu 
representante legal; 

h) contar com os recursos humanos e materiais necessários que garantam o bem-
estar do sujeito da pesquisa, devendo ainda haver adequação entre a competência 
do pesquisador e o projeto proposto; 

i) prever procedimentos que assegurem a confidencialidade e a privacidade, a 
proteção da imagem e a não estigmatização, garantindo a não utilização das 
informações em prejuízo das pessoas e/ou das comunidades, inclusive em termos 
de auto-estima, de prestígio e/ou econômico-financeiro; 

j) ser desenvolvida preferencialmente em indivíduos com autonomia plena. 
Indivíduos ou grupos vulneráveis não devem ser sujeitos de pesquisa quando a 
informação desejada possa ser obtida por meio de sujeitos com plena autonomia, a 
menos que a investigação possa trazer benefícios diretos aos vulneráveis. Nestes 
casos, o direito dos indivíduos ou grupos que queiram participar da pesquisa deve 
ser assegurado, desde que seja garantida a proteção à sua vulnerabilidade e 
incapacidade legalmente definida; 

k) respeitar sempre os valores culturais, sociais, morais, religiosos e éticos, bem 
como os hábitos e costumes quando as pesquisas envolverem comunidades; 

l) garantir que as pesquisas em comunidades, sempre que possível, traduzir-se-ão 
em benefícios cujos efeitos continuem a se fazer sentir após sua conclusão. O 
projeto deve analisar as necessidades de cada um dos membros da comunidade e 
analisar as diferenças presentes entre eles, explicitando como será assegurado o 
respeito a elas; 

m) garantir o retorno dos benefícios obtidos pelas pesquisas para as pessoas e as 
comunidades onde elas forem realizadas. Quando, no interesse da comunidade, 
houver benefício real em incentivar ou estimular mudanças de costumes ou 
comportamentos, o protocolo de pesquisa deve incluir, sempre que possível, 
disposições para comunicar tal benefício às pessoas e/ou comunidades; 

n) comunicar às autoridades sanitárias os resultados da pesquisa, sempre que eles 
puderem contribuir para a melhoria das condições de saúde da coletividade, 
preservando, porém, a imagem e assegurando que os sujeitos da pesquisa não 
sejam estigmatizados ou percam a auto-estima; 

o) assegurar aos sujeitos da pesquisa os benefícios resultantes do projeto, seja em 
termos de retorno social, acesso aos procedimentos, produtos ou agentes da 
pesquisa; 

p) assegurar aos sujeitos da pesquisa as condições de acompanhamento, 
tratamento ou de orientação, conforme o caso, nas pesquisas de rastreamento; 
demonstrar a preponderância de benefícios sobre riscos e custos; 

q) assegurar a inexistência de conflito de interesses entre o pesquisador e os 
sujeitos da pesquisa ou patrocinador do projeto; 

r) comprovar, nas pesquisas conduzidas do exterior ou com cooperação estrangeira, 
os compromissos e as vantagens, para os sujeitos das pesquisas e para o Brasil, 
decorrentes de sua realização. Nestes casos deve ser identificado o pesquisador e a 
instituição nacionais co-responsáveis pela pesquisa. O protocolo deverá observar as 
exigências da Declaração de Helsinque e incluir documento de aprovação, no país 
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de origem, entre os apresentados para avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa da 
instituição brasileira, que exigirá o cumprimento de seus próprios referenciais éticos. 
Os estudos patrocinados do exterior também devem responder às necessidades de 
treinamento de pessoal no Brasil, para que o País possa desenvolver projetos 
similares de forma independente; 

s ) utilizar o material biológico e os dados obtidos na pesquisa exclusivamente para a 
finalidade prevista no seu protocolo; 

t) levar em conta, nas pesquisas realizadas em mulheres em idade fértil ou em 
mulheres grávidas, a avaliação de riscos e benefícios e as eventuais interferências 
sobre a fertilidade, a gravidez, o embrião ou o feto, o trabalho de parto, o puerpério, 
a lactação e o recém-nascido; 

u) considerar que as pesquisas em mulheres grávidas devem, ser precedidas de 
pesquisas em mulheres fora do período gestacional, exceto quando a gravidez for o 
objetivo fundamental da pesquisa; 

v) propiciar, nos estudos multicêntricos, a participação dos pesquisadores que 
desenvolverão a pesquisa na elaboração do delineamento geral do projeto; e 

x) descontinuar o estudo somente após análise das razões da descontinuidade pelo 
CEP que a aprovou. 

IV - Consentimento livre e esclarecido 

O respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após 
consentimento livre e esclarecido dos sujeitos, indivíduos ou grupos que por si e/ou 
por seus representantes legais manifestem a sua anuência à participação na 
pesquisa. 

IV.1 - Exige-se que o esclarecimento dos sujeitos se faça em linguagem acessível e 
que inclua necessariamente os seguintes aspectos: 

a) a justificativa, os objetivos e os procedimentos que serão utilizados na pesquisa; 

b) os desconfortos e riscos possíveis e os benefícios esperados; 

c) os métodos alternativos existentes; 

d) a forma de acompanhamento e assistência, assim como seus responsáveis; 

e) a garantia de esclarecimentos, antes e durante o curso da pesquisa, sobre a 
metodologia, informando a possibilidade de inclusão em grupo controle ou placebo; 

f) a liberdade do sujeito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em 
qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma e sem prejuízo ao seu cuidado; 

g) a garantia do sigilo que assegure a privacidade dos sujeitos quanto aos dados 
confidenciais envolvidos na pesquisa; 

h) as formas de ressarcimento das despesas decorrentes da participação na 
pesquisa; e 

i) as formas de indenização diante de eventuais danos decorrentes da pesquisa. 

IV.2 - O termo de consentimento livre e esclarecido obedecerá aos seguintes 
requisitos: 

a) ser elaborado pelo pesquisador responsável, expressando o cumprimento de cada 
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uma das exigências acima; 

b) ser aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa que referenda a investigação; 

c) ser assinado ou identificado por impressão dactiloscópica, por todos e cada um 
dos sujeitos da pesquisa ou por seus representantes legais; e 

d) ser elaborado em duas vias, sendo uma retida pelo sujeito da pesquisa ou por seu 
representante legal e uma arquivada pelo pesquisador. 

IV.3 - Nos casos em que haja qualquer restrição à liberdade ou ao esclarecimento 
necessários para o adequado consentimento, deve-se ainda observar: 

a) em pesquisas envolvendo crianças e adolescentes, portadores de perturbação ou 
doença mental e sujeitos em situação de substancial diminuição em suas 
capacidades de consentimento, deverá haver justificação clara da escolha dos 
sujeitos da pesquisa, especificada no protocolo, aprovada pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa, e cumprir as exigências do consentimento livre e esclarecido, pelos 
representantes legais dos referidos sujeitos, sem suspensão do direito de informação 
do indivíduo, no limite de sua capacidade; 

b) a liberdade do consentimento deverá ser particularmente garantida para aqueles 
sujeitos que, embora adultos e capazes, estejam expostos a condicionamentos 
específicos ou à influência de autoridade, especialmente estudantes, militares, 
empregados, presidiários, internos em centros de readaptação, casas-abrigo, asilos, 
associações religiosas e semelhantes, assegurando-lhes a inteira liberdade de 
participar ou não da pesquisa, sem quaisquer represálias; 

c) nos casos em que seja impossível registrar o consentimento livre e esclarecido, tal 
fato deve ser devidamente documentado, com explicação das causas da 
impossibilidade, e parecer do Comitê de Ética em Pesquisa; 

d) as pesquisas em pessoas com o diagnóstico de morte encefálica só podem ser 
realizadas desde que estejam preenchidas as seguintes condições: 

d.1 - documento comprobatório da morte encefálica (atestado de óbito); 

d.2- consentimento explícito dos familiares e/ou do responsável legal, ou 
manifestação prévia da vontade da pessoa; 

d.3 - respeito total à dignidade do ser humano sem mutilação ou violação do corpo; 

d.4 - sem ônus econômico-financeiro adicional à família; 

d.5 - sem prejuízo para outros pacientes aguardando internação ou tratamento; 

d.6 - possibilidade de obter conhecimento científico relevante novo e que não possa 
ser obtido de outra maneira. 

e) em comunidades culturalmente diferenciadas, inclusive indígenas, deve-se contar 
com a anuência antecipada da comunidade por meio dos seus próprios líderes, não 
se dispensando, porém, esforços no sentido de obtenção do consentimento 
individual; 

f) quando o mérito da pesquisa depender de alguma restrição de informações aos 
sujeitos, tal fato deve ser devidamente explicitado e justificado pelo pesquisador e 
submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa. Os dados obtidos a partir dos sujeitos 
da pesquisa não poderão ser usados para outros fins que não os previstos no 
protocolo e/ou no consentimento. 
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V - Riscos e Benefícios 

Considera-se que toda pesquisa envolvendo serem humanos envolve risco. O dano 
eventual poderá ser imediato ou tardio, comprometendo o indivíduo ou a 
coletividade. 

V.1 - Não obstante os riscos potenciais, as pesquisas envolvendo seres humanos 
serão admissíveis quando: 

a) oferecerem elevada possibilidade de gerar conhecimento para entender, prevenir 
ou aliviar um problema que afete o bem-estar dos sujeitos da pesquisa e de outros 
indivíduos; 

b) o risco se justifique pela importância do benefício esperado; 

c) o benefício seja maior, ou no mínimo igual, a outras alternativas já estabelecidas 
para a prevenção, o diagnóstico e o tratamento. 

V.2 - As pesquisas sem benefício direto ao indivíduo devem prever condições de 
serem bem suportadas pelos sujeitos da pesquisa, considerando sua situação física, 
psicológica, social e educacional. 

V.3 - O pesquisador responsável é obrigado a suspender a pesquisa imediatamente 
ao perceber algum risco ou dano à saúde do sujeito participante da pesquisa, 
conseqüente a ela, não previsto no termo de consentimento. Do mesmo modo, tão 
logo constatada a superioridade de um método em estudo sobre outro, o projeto 
deverá ser suspenso, oferecendo-se a todos os sujeitos os benefícios do melhor 
regime. 

V.4 - O Comitê de Ética em Pesquisa da instituição deverá ser informado de todos os 
efeitos adversos ou fatos relevantes que alterem o curso normal do estudo. 

V.5 - O pesquisador, o patrocinador e a instituição devem assumir a 
responsabilidade de dar assistência integral às complicações e danos decorrentes 
dos riscos previstos. 

V.6 - Os sujeitos da pesquisa que vierem a sofrer qualquer tipo de dano previsto ou 
não no termo de consentimento e resultante de sua participação, além do direito à 
assistência integral, têm direito à indenização. 

V.7 - Jamais poderá ser exigido do sujeito da pesquisa, sob qualquer argumento, 
renúncia ao direito à indenização por dano. O formulário do consentimento livre e 
esclarecido não deve conter nenhuma ressalva que afaste essa responsabilidade ou 
que implique ao sujeito da pesquisa abrir mão de seus direitos legais, incluindo o 
direito de procurar obter indenização por danos eventuais. 

VI - Protocolo de Pesquisa 

O protocolo a ser submetido à revisão ética somente poderá ser apreciado se estiver 
instruído com os seguintes documentos, em português: 

VI.1 - Folha de rosto: título do projeto, nome, número da carteira de identidade, CPF, 
telefone e endereço para correspondência do pesquisador responsável e do 
patrocinador, nome e assinaturas dos dirigentes da instituição e/ou organização. 

VI.2 - Descrição da pesquisa, compreendendo os seguintes itens: 

a) descrição dos propósitos e das hipóteses a serem testadas; 

b) antecedentes científicos e dados que justifiquem a pesquisa. Se o propósito for 
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testar um novo produto ou dispositivo para a saúde, de procedência estrangeira ou 
não, deverá ser indicada a situação atual de registro junto a agências regulatórias do 
país de origem; 

c) descrição detalhada e ordenada do projeto de pesquisa (material e métodos, 
casuística, resultados esperados e bibliografia); 

d) análise crítica de riscos e benefícios; 

e) duração total da pesquisa, a partir da aprovação; 

f) explicitação das responsabilidades do pesquisador, da instituição do promotor e do 
patrocinador; 

g) explicitação de critérios para suspender ou encerrar a pesquisa; 

h) local da pesquisa: detalhar as instalações dos serviços, centros, comunidades e 
instituições nas quais se processarão as várias etapas da pesquisa; 

i) demonstrativo da existência de infra-estrutura necessária ao desenvolvimento da 
pesquisa e para atender eventuais problemas dela resultantes, com a concordância 
documentada da instituição; 

j) orçamento financeiro detalhado da pesquisa: recursos, fontes e destinação, bem 
como a forma e o valor da remuneração do pesquisador; 

k) explicitação de acordo preexistente quanto à propriedade das informações 
geradas, demonstrando a inexistência de qualquer cláusula restritiva quanto à 
divulgação pública dos resultados, a menos que se trate de caso de obtenção de 
patenteamento; neste caso, os resultados devem se tornar públicos, tão logo se 
encerre a etapa de patenteamento; 

l) declaração de que os resultados da pesquisa serão tornados públicos, sejam eles 
favoráveis ou não; e 

m) declaração sobre o uso e destinação do material e/ou dados coletados. 

VI.3 - Informações relativas aos sujeitos da pesquisa: 

a) descrever as características da população a estudar: tamanho, faixa etária, sexo, 
cor (classificação do IBGE), estado geral de saúde, classes e grupos sociais etc. 
Expor as razões para a utilização de grupos vulneráveis; 

b) descrever os métodos que afetem diretamente os sujeitos da pesquisa; 

c) identificar as fontes de material de pesquisa, tais como espécimes, registros e 
dados a serem obtidos de seres humanos. Indicar se esse material será obtido 
especificamente para os propósitos da pesquisa ou se será usado para outros fins; 

d) descrever os planos para o recrutamento de indivíduos e os procedimentos a 
serem seguidos. Fornecer critérios de inclusão e exclusão; 

e) apresentar o formulário ou termo de consentimento, específico para a pesquisa, 
para a apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa, incluindo informações sobre as 
circunstâncias sob as quais o consentimento será obtido, quem irá tratar de obtê-lo e 
a natureza da informação a ser fornecida aos sujeitos da pesquisa; 

f) descrever qualquer risco, avaliando sua possibilidade e gravidade; 

g) descrever as medidas para proteção ou minimização de qualquer risco eventual. 
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Quando apropriado, descrever as medidas para assegurar os necessários cuidados 
à saúde, no caso de danos aos indivíduos. Descrever também os procedimentos 
para monitoramento da coleta de dados para prover a segurança dos indivíduos, 
incluindo as medidas de proteção à confidencialidade; e h) apresentar previsão de 
ressarcimento de gastos aos sujeitos da pesquisa. A importância referente não 
poderá ser de tal monta que possa interferir na autonomia da decisão do indivíduo ou 
responsável de participar ou não da pesquisa. 

VI.4 - Qualificação dos pesquisadores: curriculum vitae do pesquisador responsável 
e dos demais participantes. 

VI.5 - Termo de compromisso do pesquisador responsável e da instituição de cumprir 
os termos desta Resolução. 

VII - Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

Toda pesquisa envolvendo seres humanos deverá ser submetida à apreciação de 
um Comitê de Ética em Pesquisa. 

VII.1 - As instituições nas quais se realizem pesquisas envolvendo seres humanos 
deverão constituir um ou mais de um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), conforme 
suas necessidades. 

VII.2 - Na impossibilidade de se constituir CEP, a instituição ou o pesquisador 
responsável deverá submeter o projeto à apreciação do CEP de outra instituição, 
preferencialmente dentre os indicados pela Comissão Nacional de Ética em 
Pesquisa (CONEP/MS). 

VII.3 - Organização - a organização e criação do CEP será da competência da 
instituição, respeitadas as normas desta Resolução, assim como o provimento de 
condições adequadas para o seu funcionamento. 

VII.4 - Composição - o CEP deverá ser constituído por colegiado com número não 
inferior a 7 (sete) membros. Sua constituição deverá incluir a participação de 
profissionais da área de saúde, das ciências exatas, sociais e humanas, incluindo, 
por exemplo, juristas, teólogos, sociólogos, filósofos, bioeticistas e, pelo menos, um 
membro da sociedade representando os usuários da instituição. Poderá variar na 
sua composição, dependendo das especificidades da instituição e das linhas de 
pesquisa a serem analisadas. 

VII.5 - Terá sempre caráter multi e transdisciplinar, não devendo haver mais que 
metade de seus membros pertencentes à mesma categoria profissional, participando 
pessoas dos dois sexos. Poderá ainda contar com consultores ad hoc, pessoas 
pertencentes ou não à instituição, com a finalidade de fornecer subsídios técnicos. 

VII.6 - No caso de pesquisas em grupos vulneráveis, comunidades e coletividades, 
deverá ser convidado um representante, como membro ad hoc do CEP, para 
participar da análise do projeto específico. 

VII.7 - Nas pesquisas em população indígena deverá participar um consultor 
familiarizado com os costumes e tradições da comunidade. 

VII.8 - Os membros do CEP deverão se isentar de tomada de decisão, quando 
diretamente envolvidos na pesquisa em análise. 

VII.9 - Mandato e escolha dos membros - a composição de cada CEP deverá ser 
definida a critério da instituição, sendo pelo menos metade dos membros com 
experiência em pesquisa, eleitos pelos seus pares. A 

escolha da coordenação de cada Comitê deverá ser feita pelos membros que 
compõem o colegiado, 
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durante a primeira reunião de trabalho. Será de três anos a duração do mandato, 
sendo permitida recondução. 

VII.10 - Remuneração - os membros do CEP não poderão ser remunerados no 
desempenho desta tarefa, sendo recomendável, porém, que sejam dispensados nos 
horários de trabalho do Comitê das outras obrigações nas instituições às quais 
prestam serviço, podendo receber ressarcimento de despesas efetuadas com 
transporte, hospedagem e alimentação. 

VII.11 - Arquivo - o CEP deverá manter em arquivo o projeto, o protocolo e os 
relatórios correspondentes, por 5 (cinco) anos após o encerramento do estudo. 

VII.12 - Liberdade de trabalho - os membros dos CEP deverão ter total 
independência na tomada das decisões no exercício das suas funções, mantendo 
sob caráter confidencial as informações recebidas. Deste modo, não podem sofrer 
qualquer tipo de pressão por parte de superiores hierárquicos ou pelos interessados 
em determinada pesquisa, devem isentar-se de envolvimento financeiro e não 
devem estar submetidos a conflito de interesse. 

VII.13 - Atribuições do CEP: 

a) revisar todos os protocolos de pesquisa envolvendo seres humanos, inclusive os 
multicêntricos, cabendo-lhe a responsabilidade primária pelas decisões sobre a ética 
da pesquisa a ser desenvolvida na instituição, de modo a garantir e resguardar a 
integridade e os direitos dos voluntários participantes nas referidas pesquisas; 

b) emitir parecer consubstanciado por escrito, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
identificando com clareza o ensaio, documentos estudados e data de revisão. A 
revisão de cada protocolo culminará com seu enquadramento em uma das seguintes 
categorias: 

b.1 - aprovado; 

b.2 - com pendência: quando o Comitê considera o protocolo como aceitável, porém 
identifica determinados problemas no protocolo, no formulário do consentimento ou 
em ambos, e recomenda uma revisão específica ou solicita uma modificação ou 
informação relevante, que deverá ser atendida em 60 (sessenta) dias pelos 
pesquisadores; 

b.3 - retirado: quando, transcorrido o prazo, o protocolo permanece pendente; 

b.4 - não aprovado; e 

b.5 - aprovado e encaminhado, com o devido parecer, para apreciação pela 
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP/MS), nos casos previstos no 
Capítulo VIII, item 4."c". 

c) manter a guarda confidencial de todos os dados obtidos na execução de sua 
tarefa e arquivamento do protocolo completo, que ficará à disposição das 
autoridades sanitárias; 

d) acompanhar o desenvolvimento dos projetos através de relatórios anuais dos 
pesquisadores; 

e) desempenhar papel consultivo e educativo, fomentando a reflexão em torno da 
ética na ciência; 

f) receber dos sujeitos da pesquisa ou de qualquer outra parte denúncias de abusos 
ou notificação sobre fatos adversos que possam alterar o curso normal do estudo, 
decidindo pela continuidade, modificação ou suspensão da pesquisa, devendo, se 
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necessário, adequar o termo de consentimento. Considera-se como antiética a 
pesquisa descontinuada sem justificativa aceita pelo CEP que a aprovou; 

g) requerer instauração de sindicância à direção da instituição em caso de denúncias 
de irregularidades de natureza ética nas pesquisas e, em havendo comprovação, 
comunicar à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP/MS) e, no que 
couber, a outras instâncias; e 

h) manter comunicação regular e permanente com a CONEP/MS. 

VII.14 - Atuação do CEP: 

a) a revisão ética de toda e qualquer proposta de pesquisa envolvendo seres 
humanos não poderá ser dissociada da sua análise científica. Pesquisa que não se 
faça acompanhar do respectivo protocolo não deve ser analisada pelo Comitê; 

b) cada CEP deverá elaborar suas normas de funcionamento, contendo metodologia 
de trabalho, a exemplo de: elaboração das atas; planejamento anual de suas 
atividades; periodicidade de reuniões; número mínimo de presentes para início das 
reuniões; prazos para emissão de pareceres; critérios para solicitação de consultas 
de "experts" na área em que se desejam informações técnicas; modelo de tomada 
de decisão, etc. 

VIII - Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP/MS) 

A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP/MS) é uma instância colegiada, 
de natureza consultiva, deliberativa, normativa, educativa, independente, vinculada 
ao Conselho Nacional de Saúde. 

O Ministério da Saúde adotará as medidas necessárias para o funcionamento pleno 
da Comissão e de sua Secretaria Executiva. 

VIII.1 - Composição: a CONEP terá composição multi e transdisciplinar, com 
pessoas de ambos os sexos e deverá ser composta por 13 (treze) membros titulares 
e seus respectivos suplentes, sendo 5 (cinco) deles personalidades destacadas no 
campo da ética na pesquisa e na saúde e 8 (oito) personalidades com destacada 
atuação nos campos teológico, jurídico e outros, assegurando-se que pelo menos 
um seja da área de gestão da saúde. Os membros serão selecionados, a partir de 
listas indicativas elaboradas pelas instituições que possuem CEP registrados na 
CONEP, sendo que 7 (sete) serão escolhidos pelo Conselho Nacional de Saúde e 6 
(seis) serão definidos por sorteio. Poderá contar também com consultores e 
membros ad hoc, assegurada a representação dos usuários. 

VIII.2 - Cada CEP poderá indicar duas personalidades. 

VIII.3 - O mandato dos membros da CONEP será de quatro anos com renovação 
alternada a cada dois anos, de sete ou seis de seus membros. 

VIII.4 - Atribuições da CONEP - compete à CONEP o exame dos aspectos éticos da 
pesquisa envolvendo seres humanos, bem como a adequação e atualização das 
normas atinentes. A CONEP consultará a sociedade sempre que julgar necessário, 
cabendo-lhe, entre outras, as seguintes atribuições: 

a) estimular a criação de CEP institucionais e de outras instâncias; 

b) registrar os CEP institucionais e de outras instâncias;
c) aprovar, no prazo de 60 dias, e acompanhar os protocolos de pesquisa em áreas 
temáticas especiais, tais como:
1. genética humana; 

2. reprodução humana; 
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3. fármacos, medicamentos, vacinas e testes diagnósticos novos (fases I, II e III) ou 
não registrados no País (ainda que fase IV), ou quando a pesquisa for referente a 
seu uso com modalidades, indicações, doses ou vias de administração diferentes 
daquelas estabelecidas, incluindo seu emprego em combinações; 

4. equipamentos, insumos e dispositivos novos para a saúde , ou não registrados no 
País; 

5. novos procedimentos ainda não consagrados na literatura; 

6. populações indígenas; 

7. projetos que envolvam aspectos de biossegurança; 

8. pesquisas coordenadas do exterior ou com participação estrangeira e pesquisas 
que envolvam remessa de material biológico para o exterior; 

9. projetos que, a critério do CEP, devidamente justificado, sejam julgados 
merecedores de análise pela CONEP. 

d) prover normas específicas no campo da ética em pesquisa, inclusive nas áreas 
temáticas especiais, bem como recomendações para aplicação das mesmas; 

e) funcionar como instância final de recursos, a partir de informações fornecidas 
sistematicamente, em caráter ex-ofício ou a partir de denúncias ou de solicitação de 
partes interessadas, devendo manifestar-se em um prazo não superior a 60 
(sessenta) dias; 

f) rever responsabilidades, proibir ou interromper pesquisas, definitiva ou 
temporariamente, podendo requisitar protocolos para revisão ética, inclusive, os já 
aprovados pelo CEP; 

g) constituir um sistema de informação e acompanhamento dos aspectos éticos das 
pesquisas envolvendo seres humanos em todo o Território Nacional, mantendo 
atualizados os bancos de dados; 

h) informar e assessorar o MS, o CNS e outras instâncias do SUS, bem como do 
governo e da sociedade, sobre questões éticas relativas à pesquisa em seres 
humanos; 

i) divulgar esta e outras normas relativas à ética em pesquisa envolvendo seres 
humanos; 

j) a CONEP juntamente com outros setores do Ministério da Saúde estabelecerá 
normas e critérios para o credenciamento de Centros de Pesquisa. Este 
credenciamento deverá ser proposto pelos setores do Ministério da Saúde, de 
acordo com suas necessidades, e aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde; e 

k) estabelecer suas próprias normas de funcionamento. 

VIII.5 - A CONEP submeterá ao CNS para sua deliberação: 

a) propostas de normas gerais a serem aplicadas às pesquisas envolvendo seres 
humanos, inclusive modificações desta Norma; 

b) plano de trabalho anual; 

c) relatório anual de suas atividades, incluindo sumário dos CEP estabelecidos e dos 
projetos analisados. 
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IX - Operacionalização 

IX.1 - Todo e qualquer projeto de pesquisa envolvendo seres humanos deverá 
obedecer às recomendações desta Resolução e dos documentos endossados em 
seu preâmbulo. A responsabilidade do pesquisador é indelegável, indeclinável e 
compreende os aspectos éticos e legais. 

IX.2 - Ao pesquisador cabe: 

a) apresentar o protocolo, devidamente instruído ao CEP, aguardando o 
pronunciamento deste, antes de iniciar a pesquisa; 

b) desenvolver o projeto conforme delineado; 

c) elaborar e apresentar os relatórios parciais e final; 

d) apresentar dados solicitados pelo CEP, a qualquer momento; 

e) manter em arquivo, sob sua guarda, por 5 anos, os dados da pesquisa, contendo 
fichas individuais e todos os demais documentos recomendados pelo CEP; 

f) encaminhar os resultados para publicação, com os devidos créditos aos 
pesquisadores associados e ao pessoal técnico participante do projeto; 

g) justificar, perante o CEP, interrupção do projeto ou a não-publicação dos 
resultados. 

IX.3 - O Comitê de Ética em Pesquisa institucional deverá estar registrado junto à 
CONEP/MS. 

IX.4 - Uma vez aprovado o projeto, o CEP passa a ser co-responsável no que se 
refere aos aspectos éticos da pesquisa. 

IX.5 - Consideram-se autorizados para execução, os projetos aprovados pelo CEP, 
exceto os que se enquadrarem nas áreas temáticas especiais, os quais, após 
aprovação pelo CEP institucional deverão ser enviados à CONEP/MS, que dará o 
devido encaminhamento. 

IX.6 - Pesquisas com novos medicamentos, vacinas, testes diagnósticos, 
equipamentos e dispositivos para a saúde deverão ser encaminhados do CEP à 
CONEP/MS e desta, após parecer, à Secretaria de Vigilância Sanitária. 

IX.7 - As agências de fomento à pesquisa e o corpo editorial das revistas científicas 
deverão exigir documentação comprobatória de aprovação do projeto pelo CEP e/ou 
CONEP, quando for o caso. 

IX.8 - Os CEP institucionais deverão encaminhar trimestralmente à CONEP/MS a 
relação dos projetos de pesquisa analisados, aprovados e concluídos, bem como 
dos projetos em andamento e, imediatamente, aqueles suspensos. 

X - Disposições Transitórias 

X.1 - O Grupo Executivo de Trabalho (GET), constituído através da Resolução CNS 
no 170/95, assumirá as atribuições da CONEP até a sua constituição, 
responsabilizando-se por: 

a) tomar as medidas necessárias ao processo de criação da CONEP/MS; 

b) estabelecer normas para registro dos CEP institucionais. 
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X.2 - O GET terá 180 dias para finalizar as suas tarefas. 

X.3 - Os CEP das instituições devem proceder, no prazo de 90 (noventa) dias, ao 
levantamento e análise, se for o caso, dos projetos de pesquisa em seres humanos 
já em andamento, devendo encaminhar à CONEP/MS, a relação dos mesmos. 

X.4 - Fica revogada a Resolução no 1, de 13 de junho de 1988 - Adib D. Jatene, 
Presidente. 

Homologo a Resolução CNS no 196, de 10 de outubro de 1996, nos termos do 
Decreto de Delegação de Competência de 12 de novembro de 1991 

Adib D. Jatene 

Ministro da Saúde 

(Pub. DOU em 16/10/96) 

RESOLUÇÃO No 251, DE 7 DE AGOSTO DE 1997 

Aprova as normas de pesquisa envolvendo seres humanos para a área 
temática de pesquisa com novos fármacos, medicamentos, vacinas e testes 
diagnósticos. 

Plenário do Conselho Nacional de Saúde em sua Décima Quinta Reunião 
Extraordinária, realizada no dia 5 de agosto de 1997, no uso de suas competências 
regimentais e atribuições conferidas pela Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 
pela Lei no 8.142, de 28 de dezembro de 1990, resolve: 

Aprovar as seguintes normas de pesquisa envolvendo seres humanos para a área 
temática de pesquisa com novos fármacos, medicamentos, vacinas e testes 
diagnósticos: 

I - PREÂMBULO 

I.1 - A presente Resolução incorpora todas as disposições contidas na Resolução no 
196, de 10 de outubro de 1996 do Conselho Nacional de Saúde, sobre Diretrizes e 
Normas Regulamentadoras de Pesquisa Envolvendo Seres Humanos, da qual esta é 
parte complementar da área temática específica de pesquisa com novos fármacos, 
medicamentos, vacinas e testes diagnósticos. 

I.2 - Reporta-se ainda à Resolução do Grupo Mercado Comum (GMC) no 129/96, da 
qual o Brasil é signatário, que dispõe acerca de regulamento técnico sobre a 
verificação de boas práticas de pesquisa clínica. 

I.3 - Deverão ser obedecidas as normas, resoluções e regulamentações emanadas 
da SVS/MS, subordinando-se à sua autorização para execução e subseqüente 
acompanhamento e controle, o desenvolvimento técnico dos projetos de pesquisa de 
Farmacologia Clínica (Fases I, II, III e IV de produtos não registrados no País) e de 
Biodisponibilidade e de Bioequivalência. Os projetos de pesquisa nesta área devem 
obedecer ao disposto na Lei no 6.360, de 23 de setembro de 1976, regulamentada 
pelo Decreto no 79.094, de 5 de janeiro de 1977. 

I.4 - Em qualquer ensaio clínico e particularmente nos conflitos de interesses 
envolvidos na pesquisa com novos produtos, a dignidade e o bem-estar do sujeito 
incluído na pesquisa devem prevalecer sobre outros interesses, sejam econômicos, 
da ciência ou da comunidade. 

I.5 - É fundamental que toda pesquisa na área temática deva estar alicerçada em 
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normas e conhecimentos cientificamente consagrados em experiências laboratoriais, 
in vitro e no conhecimento da literatura pertinente. 

I.6 - É necessário que a investigação de novos produtos seja justificada e que os 
mesmos efetivamente acarretem avanços significativos em relação aos já existentes. 

II - TERMOS E DEFINIÇÕES 

II.1 - Pesquisas com novos fármacos, medicamentos, vacinas ou testes diagnósticos. 
Refere-se às pesquisas com estes tipos de produtos em fases I, II ou III, ou não 
registrados no País, ainda que fase IV quando a pesquisa for referente ao seu uso 
com modalidades, indicações, doses ou vias de administração diferentes daquelas 
estabelecidas quando da autorização do registro, incluindo seu emprego em 
combinações, bem como os estudos de biodisponibilidade e/ou bioequivalência. 

II.2 - Ficam incorporados, passando a fazer parte da presente Resolução, os termos 
a seguir referidos que constam da Resolução do Grupo Mercado Comum (GMC no 
129/96): 

a - Fase I 

É o primeiro estudo em seres humanos em pequenos grupos de pessoas voluntárias, 
em geral sadias, de um novo princípio ativo, ou nova formulação pesquisada 
geralmente em pessoas voluntárias. Estas pesquisas se propõem a estabelecer uma 
evolução preliminar da segurança e do perfil farmacocinético, e quando possível, um 
perfil farmacodinâmico. 

b - Fase II 

(Estudo Terapêutico Piloto) 

Os objetivos do Estudo Terapêutico Piloto visam demonstrar a atividade e 
estabelecer a segurança a curto prazo do princípio ativo, em pacientes afetados por 
uma determinada enfermidade ou condição patológica. As pesquisas realizam-se em 
um número limitado (pequeno) de pessoas e freqüentemente são seguidas de um 
estudo de administração. Deve ser possível, também, estabelecer-se as relações 
dose-resposta, com o objetivo de obter sólidos antecedentes para a descrição de 
estudos terapêuticos ampliados (Fase III). 

c - Fase III 

Estudo Terapêutico Ampliado 

São estudos realizados em grandes e variados grupos de pacientes, com o objetivo 
de determinar: 

- o resultado do risco/benefício a curto e longo prazos das formulações do princípio 
ativo. 

- de maneira global (geral) o valor terapêutico relativo. 

Exploram-se nesta fase o tipo e perfil das reações adversas mais freqüentes, assim 
como características especiais do medicamento e/ou especialidade medicinal, por 
exemplo: interações clinicamente relevantes, principais fatores modificatórios do 
efeito tais como idade etc. 

d - Fase IV 

São pesquisas realizadas depois de comercializado o produto e/ou especialidade 
medicinal. 
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Estas pesquisas são executadas com base nas características com que foi 
autorizado o medicamento e/ou especialidade medicinal. Geralmente são estudos de 
vigilância pós-comercialização, para estabelecer o valor terapêutico, o surgimento de 
novas reações adversas e/ou confirmação da freqüência de surgimento das já 
conhecidas, e as estratégias de tratamento. 

Nas pesquisas de fase IV devem-se seguir as mesmas normas éticas e científicas 
aplicadas às pesquisas de fases anteriores. 

Depois que um medicamento e/ou especialidade medicinal tenha sido 
comercializado, as pesquisas clínicas desenvolvidas para explorar novas indicações, 
novos métodos de administração ou novas combinações (associações) etc., são 
consideradas como pesquisa de novo medicamento e/ou especialidade medicinal. 

e - Farmacocinética 

Em geral, são todas as modificações que um sistema biológico produz em um 
princípio ativo. 

Operativamente, é o estudo da cinética (relação quantitativa entre a variável 
independente tempo e a variável dependente concentração) dos processos de 
absorção, distribuição, biotransformação e excreção dos medicamentos (princípios 
ativos e/ou seus metabolitos). 

f - Farmacodinâmica 

São todas as modificações que um princípio ativo produz em um sistema biológico. 
Do ponto de vista prático, é o estudo dos efeitos bioquímicos e fisiológicos dos 
medicamentos e seus mecanismos de ação. 

g - Margem de Segurança 

Indicador farmacodinâmico que expressa a diferença entre a dose tóxica (por 
exemplo, DL 50) e a dose efetiva (por exemplo DE 50). 

h - Margem Terapêutica 

É a relação entre a dose máxima tolerada, ou também tóxica, e a dose terapêutica 
(dose tóxica/dose terapêutica). Em farmacologia clínica se emprega como 
equivalente de Índice Terapêutico. 

III - RESPONSABILIDADE DO PESQUISADOR 

III.1 - Reafirma-se a responsabilidade indelegável e intransferível do pesquisador nos 
termos da Resolução no 196/96. Da mesma forma, reafirmam-se todas as 
responsabilidades previstas na referida Resolução, em particular a garantia de 
condições para o atendimento dos sujeitos da pesquisa. 

III.2 - O pesquisador responsável deverá: 

a - Apresentar ao Comitê de Ética em Pesquisa - CEP - o projeto de pesquisa 
completo, nos termos da Resolução no 196/96 e desta Resolução. 

b - Manter em arquivo, respeitando a confidencialidade e o sigilo, as fichas 
correspondentes a cada sujeito incluído na pesquisa, por 5 anos, após o término da 
pesquisa. 

c - Apresentar relatório detalhado sempre que solicitado ou estabelecido pelo CEP, 
pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa - CONEP ou pela Secretaria de 
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Vigilância Sanitária - SVS/MS. 

d - Comunicar ao CEP a ocorrência de efeitos colaterais e/ou de reações adversas 
não esperadas. 

e - Comunicar também propostas de eventuais modificações no projeto e/ou 
justificativa de interrupção, aguardando a apreciação do CEP, exceto em caso 
urgente para salvaguardar a proteção dos sujeitos da pesquisa, devendo então ser 
comunicado o CEP a posteriori, na primeira oportunidade. 

f - Colocar à disposição, do CEP, da CONEP e da SVS/MS toda informação 
devidamente requerida. 

g - Proceder à análise contínua dos resultados, à medida que prossegue a pesquisa, 
com o objetivo de detectar o mais cedo possível benefícios de um tratamento sobre 
outro ou para evitar efeitos adversos em sujeitos de pesquisa. 

h - Apresentar relatórios periódicos dentro de prazos estipulados pelo CEP, havendo, 
no mínimo, relatório semestral e relatório final. 

i - Dar acesso aos resultados de exames e de tratamento ao médico do paciente 
e/ou ao próprio paciente sempre que solicitado e/ou indicado. 

j - Recomendar que a mesma pessoa não seja sujeito de pesquisa em novo projeto 
antes de decorrido um ano de sua participação em pesquisa anterior, a menos que 
possa haver benefício direto ao sujeito da pesquisa. 

IV - PROTOCOLO DE PESQUISA 

IV.1 - O protocolo deve conter todos os itens referidos no Capítulo VI da Resolução 
no 196/96 e ainda as informações farmacológicas básicas adequadas à fase do 
projeto, em cumprimento da Resolução GMC no 129/96 - Mercosul - incluindo: 

a - Especificação e fundamentação da fase de pesquisa clínica na qual se realizará o 
estudo, demonstrando que fases anteriores já foram cumpridas. 

b - Descrição da substância farmacológica ou produto em investigação, incluindo a 
fórmula química e/ou estrutural e um breve sumário das propriedades físicas, 
químicas e farmacêuticas relevantes. Quaisquer semelhanças estruturais com outros 
compostos conhecidos devem ser também mencionadas. 

c - Apresentação detalhada da informação pré-clínica necessária para justificar a 
fase do projeto, contendo relato dos estudos experimentais (materiais e métodos, 
animais utilizados, testes laboratoriais, dados referentes à farmacodinâmica, margem 
de segurança, margem terapêutica, farmacocinética e toxicologia, no caso de 
drogas, medicamentos ou vacinas). Os resultados pré-clínicos devem ser 
acompanhados de uma discussão quanto à relevância dos achados em conexão 
com os efeitos terapêuticos esperados e possíveis efeitos indesejados em humanos. 

d - Os dados referentes à toxicologia pré-clínica compreendem o estudo da 
toxicidade aguda, subaguda a doses repetidas e toxicidade crônica (doses 
repetidas). 

e - Os estudos de toxicidade deverão ser realizados pelo menos em 3 espécies 
animais, de ambos os sexos, das quais uma deverá ser de mamíferos não roedores. 

f - No estudo da toxicidade aguda deverão ser utilizadas duas vias de administração, 
sendo que uma delas deverá estar relacionada com a recomendada para o uso 
terapêutico proposto e a outra deverá ser uma via que assegure a absorção do 
fármaco. 
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g - No estudo da toxicidade subaguda e a doses repetidas e da toxicidade crônica, a 
via de adminis-tração deverá estar relacionada com a proposta de emprego 
terapêutico: a duração do experimento deverá ser de, no mínimo, 24 semanas. 

h - Na fase pré-clínica, os estudos da toxicidade deverão abranger também a análise 
dos efeitos sobre a fertilidade, embriotoxicidade, atividade mutagênica, potencial 
oncogênico (carcinogênico) e ainda outros estudos, de acordo com a natureza do 
fármaco e da proposta terapêutica. 

i - De acordo com a importância do projeto, tendo em vista a premência de tempo, e 
na ausência de outros métodos terapêuticos, o CEP poderá aprovar projetos sem 
cumprimento de todas as fases da farmacologia clínica; neste caso deverá haver 
também aprovação da CONEP e da SVS/MS. 

j - Informação quanto à situação das pesquisas e do registro do produto no país de 
origem. 

k - Apresentação das informações clínicas detalhadas obtidas durante as fases 
prévias, relacionadas à segurança, farmacodinâmica, eficácia, dose-resposta, 
observadas em estudos no ser humano, sejam voluntários sadios ou pacientes. Se 
possível, cada ensaio deve ser resumido individualmente, com descrição de 
objetivos, desenho, método, resultados (segurança e eficácia) e conclusões. Quando 
o número de estudos for grande, resumir em grupos por fase para facilitar a 
discussão dos resultados e de suas implicações. 

l - Justificativa para o uso de placebo e eventual suspensão de tratamento (washout). 

m - Assegurar por parte do patrocinador ou, na sua inexistência, por parte da 
instituição, pesquisador ou promotor, acesso ao medicamento em teste, caso se 
comprove sua superioridade em relação ao tratamento convencional. 

n - Em estudos multicêntricos o pesquisador deve, na medida do possível, participar 
do delineamento do projeto antes de ser iniciado. Caso não seja possível, deve 
declarar que concorda com o delineamento já elaborado e que o seguirá. 

o - O pesquisador deve receber do patrocinador todos os dados referentes ao 
fármaco. 

p - O financiamento não deve estar vinculado a pagamento per capita dos sujeitos 
efetivamente recrutados. 

q - O protocolo deve ser acompanhado do termo de consentimento: quando se tratar 
de sujeitos cuja capacidade de autodeterminação não seja plena, além do 
consentimento do responsável legal, deve ser levada em conta a manifestação do 
próprio sujeito, ainda que com capacidade reduzida (por exemplo, idoso) ou não 
desenvolvida (por exemplo, criança). 

r - Pesquisa em pacientes psiquiátricos: o consentimento, sempre que possível, deve 
ser obtido do próprio paciente. É imprescindível que, para cada paciente psiquiátrico 
candidato a participar da pesquisa, se estabeleça o grau de capacidade de expressar 
o consentimento livre e esclarecido, avaliado por profissional psiquiatra e que não 
seja pesquisador envolvido no projeto. 

No caso de drogas com ação psicofarmacológica, deve ser feita análise crítica 
quanto aos riscos eventuais de se criar dependência. 

IV.2 - Inclusão na pesquisa de sujeitos sadios: 

a - Justificar a necessidade de sua inclusão no projeto de pesquisa, analisar 
criticamente os riscos envolvidos. 
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b - Descrever as formas de recrutamento, não devendo haver situação de 
dependência. 

c - No caso de drogas com ação psicofarmacológica, analisar criticamente os riscos 
de se criar dependência. 

V - ATRIBUIÇÕES DO CEP 

V.1 - O CEP assumirá com o pesquisador a co-responsabilidade pela preservação 
de condutas eticamente corretas no projeto e no desenvolvimento da pesquisa, 
cabendo-lhe ainda: 

a - Emitir parecer consubstanciado apreciando o embasamento científico e a 
adequação dos estudos das fases anteriores, inclusive pré-clínica, com ênfase na 
segurança, toxicidade, reações ou efeitos adversos, eficácia e resultados. 

b - Aprovar a justificativa do uso de placebo washout. 

c - Solicitar ao pesquisador principal os relatórios parciais e final, estabelecendo os 
prazos (no mínimo um relatório semestral) de acordo como as características da 
pesquisa. Cópias dos relatórios devem ser enviadas à SVS/MS. 

d - No caso em que, para o recrutamento de sujeitos da pesquisa, utilizem-se avisos 
em meios de comunicação, os mesmos deverão ser autorizados pelo CEP. Não se 
deverá indicar de forma implícita ou explícita que o produto em investigação é eficaz 
e/ou seguro, ou que é equivalente ou melhor que outros produtos existentes. 

e - Convocar sujeitos da pesquisa para acompanhamento e avaliação. 

f - Requerer à direção da instituição a instalação de sindicância, a suspensão ou 
interrupção da pesquisa, comunicando o fato à CONEP e à SVS/MS. 

g - Qualquer indício de fraude ou infringência ética de qualquer natureza deve levar o 
CEP a solicitar a instalação de Comissão de Sindicância e comunicar à CONEP, 
SVS/MS e demais órgãos (direção da Instituição, Conselhos Regionais pertinentes) 
os resultados. 

h - Comunicar à CONEP e a SVS/MS a ocorrência de eventos adversos graves. 

i - Comunicar à instituição a ocorrência ou existência de problemas de 
responsabilidade administrativa que possam interferir com a ética da pesquisa: em 
seguida dar ciência à CONEP e à SVS/MS, e, se for o caso, aos Conselhos 
Regionais. 

V.2 - Fica delegado ao CEP a aprovação do ponto de vista da ética, dos projetos de 
pesquisa com novos fármacos, medicamentos e testes diagnósticos, devendo porém 
ser encaminhado à CONEP e à SVS/MS: 

a - Cópia do parecer consubstanciado de aprovação, com folha de rosto preenchida; 

b - Parecer sobre os relatórios parciais e final da pesquisa; 

c - Outros documentos que, eventualmente, o próprio CEP, a CONEP ou a SVS 
considerem necessários. 

V.3 - Em pesquisas que abrangem pacientes submetidos a situações de emergência 
ou de urgência, caberá ao CEP aprovar previamente as condições ou limites em que 
se dará o consentimento livre e esclarecido, devendo o pesquisador comunicar 
oportunamente ao sujeito da pesquisa sua participação no projeto. 
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V.4 - Avaliar se estão sendo asseguradas todas as medidas adequadas, nos casos 
de pesquisas em seres humanos cuja capacidade de autodeterminação seja ou 
esteja reduzida ou limitada. 

VI - OPERACIONALIZAÇÃO 

VI.1 - A CONEP exercerá suas atribuições nos termos da Resolução no 196/96, com 
destaque para as seguintes atividades: 

a - Organizar, com base nos dados fornecidos pelos CEP (parecer consubstanciado 
de aprovação, folha de rosto devidamente preenchida, relatórios parciais e final etc.) 
o sistema de informação e acompanhamento (item VIII.9.g, da Resolução no 196/96). 

b - Organizar sistema de avaliação e acompanhamento das atividades dos CEP. Tal 
sistema, que deverá também servir para o intercâmbio de informações e para a troca 
de experiências entre os CEP, será disciplinado por normas específicas da CONEP, 
tendo, porém, a característica de atuação interpares, isto é, realizado por membros 
dos diversos CEP, com relatório à CONEP. 

c - Comunicar às autoridades competentes, em particular à Secretária de Vigilância 
Sanitária/MS, para as medidas cabíveis, os casos de infração ética apurados na 
execução dos projetos de pesquisa. 

d - Prestar as informações necessárias aos órgãos do Ministério da Saúde, em 
particular à Secretaria de Vigilância Sanitária, para o pleno exercício das suas 
respectivas atribuições, no que se refere às pesquisas abrangidas pela presente 
Resolução. 

VI.2 - A Secretaria de Vigilância Sanitária/MS exercerá suas atribuições nos termos 
da Resolução no 196/96, com destaque para as seguintes atividades: 

a - Comunicar, por escrito, à CONEP, os eventuais indícios de infrações de natureza 
ética que sejam observados ou detectados durante a execução dos projetos de 
pesquisa abrangidos pela presente Resolução. 

b - Prestar, quando solicitado ou julgado pertinente, as informações necessárias para 
o pleno exercício das atribuições da CONEP. 

c - Nos casos de pesquisas envolvendo situações para as quais não há tratamento 
consagrado ("uso humanitário" ou "por compaixão") poderá vir a ser autorizada a 
liberação do produto, em caráter de emergência, desde que tenha havido aprovação 
pelo CEP, ratificada pela CONEP e pela SVS/MS. 

d - Normatizar seus procedimentos operacionais internos, visando o efetivo controle 
sanitário dos produtos objeto de pesquisa clínica 

CARLOS CÉSAR S. DE ALBUQUERQUE 

Presidente 

(Pub. DOU em 23/9/97) 
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12. SEGUROS E PLANOS DE SAÚDE _ REGULAMENTAÇÃO 

LEI No 9.656, DE 03 DE JUNHO DE 1998 

Dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o - Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito 
privado que operam planos ou serviços privados de assistência à saúde, sem 
prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade. 

§ 1o - Para os fins do disposto no caput deste artigo, consideram-se: 

I - operadoras de planos privados de assistência à saúde: toda e qualquer pessoa 
jurídica de direito privado, independente da forma jurídica de sua constituição, que 
ofereça tais planos mediante contraprestações pecuniárias, com atendimento em 
serviços próprios ou de terceiros; 

II - operadoras de seguros privados de assistência à saúde: as pessoas jurídicas 
constituídas e reguladas em conformidade com a legislação específica para a 
atividade de comercialização de seguros e que garantam a cobertura de riscos de 
assistência à saúde, mediante livre escolha pelo segurado, do prestador do 
respectivo serviço e reembolso de despesas, exclusivamente. 

§ 2o - Incluem-se na abrangência desta Lei as entidades ou empresas que mantêm 
sistemas de assistência à saúde pela modalidade de autogestão. 

§ 3o - A assistência a que alude o caput deste artigo compreende todas as ações 
necessárias à prevenção da doença e à recuperação, à manutenção e à reabilitação 
da saúde, observados os termos desta Lei e do contrato firmado entre as partes. 

§ 4o - As pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior podem 
constituir ou participar do capital, ou do aumento do capital, de pessoas jurídicas de 
direito privado constituídas sob as leis brasileiras para operar planos e seguros 
privados de assistência à saúde. 

§ 5o - É vedada às pessoas físicas a operação de plano ou seguro privado de 
assistência à saúde. 

Art. 2o - Para o comprimento das obrigações constantes do contrato, as pessoas 
jurídicas de que trata esta Lei poderão: 

I - nos planos privados de assistência à saúde, manter serviços próprios, contratar ou 
credenciar pessoas físicas ou jurídicas legalmente habilitadas e reembolsar o 
benefício das despesas decorrentes de eventos cobertos pelo plano; 
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II - nos seguros privados de assistência à saúde, reembolsar o segurado ou, ainda, 
pagar por ordem e conta deste, diretamente aos prestadores, livremente escolhidos 
pelo segurado, as despesas advindas de eventos cobertos, nos limites da apólice. 

Parágrafo único. Nos seguros privados de assistência à saúde, e sem que isso 
implique o desvirtuamento do princípio da livre escolha dos segurados, as 
sociedades seguradoras podem apresentar relação de prestadores de serviços de 
assistência à saúde. 

Art. 3o - Sem prejuízo das atribuições previstas na legislação vigente e observadas, 
no que couber, as disposições expressas nas Leis nos 8.078, de 11 de setembro de 
1990, e 8.080, de 19 de setembro de 1990, compete ao Conselho Nacional de 
Seguros Privados - CNSP, 

dispor sobre: 

(Redação dada pela Medida Provisória no1.685-6 de 26.11.98). 

I - a constituição, organização, funcionamento e fiscalização das operadoras de 
planos privados de assistência à saúde; 

II - as condições técnicas aplicáveis às operadoras de planos privados de assistência 
à saúde, de acordo com as suas peculiaridades; 

III - as características gerais dos instrumentos contratuais utilizados na atividade das 
operadoras de planos privados de assistência à saúde; 

IV - as normas de contabilidade, atuariais e estatísticas, a serem observadas pelas 
operadoras de planos privados de assistência à saúde; 

V - o capital e o patrimônio líquido das operadoras de planos privados de assistência 
à saúde, assim como a forma de sua subscrição e realização quando se tratar de 
sociedade anônima de capital; 

VI - os limites técnicos das operações relacionadas com planos privados de 
assistência à saúde; 

VII - os critérios de constituição de garantias de manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro, consistentes em bens, móveis ou imóveis, ou fundos especiais ou 
seguros garantidores, a serem observados pelas operadoras de planos privados de 
assistência à saúde; 

a direção fiscal, a liquidação extrajudicial e os procedimentos de recuperação 
financeira. 

normas de aplicação de penalidades. 

(Inciso IX introduzido pela Medida Provisória no1.685-6 de 26.11.98) 

Parágrafo único. A regulamentação prevista neste artigo obedecerá às 
características específicas da operadora, mormente no que concerne à natureza 
jurídica de seus atos constitutivos. 

Art. 4o - O art. 33 do Decreto-Lei no 73, de 21 de novembro de 1966, alterado pela 
Lei no 8.127, de 20 de dezembro de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 33. O Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP será integrado pelos 
seguintes membros: 
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I - Ministro de Estado da Fazenda, ou seu representante legal; 

II - Ministro de Estado da Saúde, ou seu representante legal; 

III - Ministro de Estado da Justiça, ou seu representante legal; 

IV - Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social, ou seu representante 
legal; 

V - Presidente do Banco Central do Brasil, ou seu representante legal; 

VI - Superintendente da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, ou seu 
representante legal; 

VII - Presidente do Instituto de Resseguros do Brasil - IRB, ou seu representante 
legal. 

§ 1o - O Conselho será presidido pelo Ministro de Estado da Fazenda e, na sua 
ausência, pelo Superintendente da Susep. 

§ 2o - O CNSP terá seu funcionamento regulado em regimento interno." 

Art. 5o - Compete à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, de acordo com 
as diretrizes e resoluções I do CNSP, sem prejuízo da atribuições previstas na 
legislação em vigor: 

I - autorizar os pedidos de constituição, funcionamento, cisão, fusão, incorporação, 
alteração ou transferência do controle societário das operadoras de planos privados 
de assistência à saúde; 

II - fiscalizar as atividades das operadoras de planos privados de assistência à saúde 
e zelar pelo cumprimento das normas atinentes ao funcionamento dos planos 
privados de saúde; 

III - aplicar as penalidades cabíveis às operadoras de planos privados de assistência 
à saúde previstas nesta Lei; 

IV - estabelecer critérios gerais para o exercício de cargos diretivos das operadoras 
de planos privados de assistência à saúde, segundo normas definidas pelo CNSP; 

V - proceder à liquidação das operadoras que tiverem cassada a autorização para 
funcionar no País; 

VI - promover a alienação da carteira de planos ou seguros das operadoras. 

§ 1o _ (Revogado pela Medida Provisória no 1.685-6 de 26.11.98) 

§ 2o _ (Revogado pela Medida Provisória no 1.685-6 de 26.11.98) 

Art. 6o _ (Revogado pela Medida Provisória no 1.685-6 de 26.11.98 ) 

Art. 7o _ (Revogado pela Medida Provisória no 1.685-6 de 26.11.98) 

Art. 8o - Para obter a autorização de funcionamento a que alude o inciso I do art. 5o, 
as operadoras de planos privados de assistência à saúde devem satisfazer as 
seguintes exigências: 

I - registro nos Conselhos Regionais de Medicina e Odontologia, conforme o caso, 
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em cumprimento ao disposto no art. 1o da Lei no 6.839, de 30 de outubro de 1980; 

II - descrição pormenorizada dos serviços de saúde próprios oferecidos e daqueles a 
serem prestados por terceiros; 

III - descrição de suas instalações e equipamentos destinados a prestação de 
serviços; 

IV - especificação dos recursos humanos qualificados e habilitados, com 
responsabilidade técnica de acordo com as leis que regem a matéria; 

V - demonstração da capacidade de atendimento em razão dos serviços a serem 
prestados; 

VI - demonstração da viabilidade econômico-financeira dos planos privados de 
assistência à saúde oferecidos, respeitadas as peculiaridades operacionais de cada 
uma das respectivas operadoras; 

VII - especificação da área geográfica coberta pelo plano privado de assistência à 
saúde. 

Parágrafo único. São dispensadas do cumprimento das condições estabelecidas: 

I - nos incisos I, II, III a V de caput, as operadoras de seguros privados a que alude o 
inciso II do § 1o do art. 1o desta Lei; 

(Inciso I redação dada pela Medida Provisória no1.685-6 de 26.11.98) 

II - nos incisos VI e VII do caput, as entidades ou empresas que mantêm sistemas de 
assistência privada à saúde na modalidade de autogestão, definidas no § 2o do art. 
1o . 

Art. 9o - Após decorridos cento e vinte dias de vigência desta Lei, as empresas de 
que trata o art. 1o só poderão comercializar ou operar planos ou seguros de 
assistência à saúde que tenham sido previamente protocolados na Susep, de acordo 
com as normas técnicas e gerais definidas pelo CNSP e pelo Conselho de Saúde 
Suplementar CONSU. 

Caput - (Redação dada pela Medida Provisória no1.685-6 de 26.11.98) 

§ 1o - O protocolamento, previsto no caput, não exclui a responsabilidade pelo 
descumprimento das disposições desta Lei e dos respectivos regulamentos. 

(§1o - Redação dada pela Medida Provisória no1.685-6 de 26.11.98) 

§ 2o - A Susep, por iniciativa própria ou a requerimento do Ministério da Saúde, 
poderá solicitar informações, determinar alterações e promover a suspensão do todo 
ou de parte da condições dos planos apresentados." (NR) 

(§2o - Redação dada pela Medida Provisória no1.685-6 de 26.11.98) 

Art. 10 - É instituído o plano ou seguro-referência de assistência à saúde, com 
cobertura assistencial compreendendo partos e tratamentos, realizados 
exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria ou centro de terapia intensiva, 
ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças relacionadas na 
Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a 
Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas 
estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: 
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Caput - (Redação dada pela Medida Provisória no1.685-6 de 26.11.98) 

I- tratamento clínico ou cirúrgico experimental; 

inc. I - (Redação dada pela Medida Provisória no1.685-6 de 26.11.98) 

II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e 
próteses para o mesmo fim; 

III - inseminação artificial; 

IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética; 

V- fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados; 

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar; 

VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato 
cirúrgico; 

inc. VII _ (Redação dada pela Medida Provisória no 1.685-6 de 26.11.98) 

VIII - (Revogado pela Medida Provisória no1.685-6 de 26.11.98) 

IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não 
reconhecidos pelas autoridades competentes; 

X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela 
autoridade competente. 

§ 1o - As exceções constantes do inciso I a X serão objeto de regulamentação pelo 
Consu. 

(§1o - Redação dada pela Medida Provisória no1.685-6 de 26.11.98) 

§ 2o - As operadoras definidas nos incisos I e II do § 1o do art. 1o oferecerão, 
obrigatoriamente, o plano ou seguro-referência de que trata este artigo a todos os 
seus atuais e futuros consumidores. 

§ 3o - Excluem-se da obrigatoriedade a que se refere o § 2o deste artigo as 
entidades ou empresas que mantém sistemas de assistência à saúde pela 
modalidade de autogestão e as empresas que operem exclusivamente planos 
odontológicos. 

(§3o - Redação dada pela Medida Provisória no1.685-6 de 26.11.98) 

§ 4o A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de 
alta complexidade, serão definidos por normas editadas pelo Consu.(NR) 

(§4o - Acrescentado pela Medida Provisória no1.685-6 de 26.11.98) 

Art. 11 - É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes à data 
de contratação dos planos ou seguros de que trata esta Lei após vinte e quatro 
meses de vigência do aludido instrumento contratual, cabendo à respectiva 
operadora o ônus da prova e da demonstração do conhecimento prévio do 
consumidor. 

Parágrafo único. É vedada a suspensão da assistência à saúde do consumidor, 
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titular ou dependente, ate a prova de que trata o caput, na forma da regulamentação 
a ser editada pelo Consu." (NR) 

(Parágrafo único acrescentado pela Medida Provisória no1.685-6 de 26.11.98) 

Art. 12 - São facultadas a oferta, a contratação e a vigência de planos ou seguros 
privados de assistência à saúde, nas segmentações previstas nos incisos de I a IV 
deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano 
ou seguroreferência de que trata o art. 10. segundo as seguintes exigências 
mínimas: 

Caput - (Redação dada pela Medida Provisória no1.685-6 de 26.11.98) 

I- quando incluir atendimento ambulatorial: 

a) cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e 
especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina; 

b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos 
ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente; 

inc. I, b - (Redação dada pela Medida Provisória 1685-6 de 26.11.98) 

II - quando incluir internação hospitalar: 

a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, valor máximo 
e quantidade, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho 
Federal de Medicina, admitindose a exclusão dos procedimentos obstétricos; 

b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou similar, 
vedada a limitação de prazo valor máximo e quantidade, a critério do médico 
assistente; 

inc. II, a e b - (Redação dada pela Medida Provisória no1.685-6 de 26.11.98) 

c) cobertura de despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de 
enfermagem e alimentação; 

d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da evolução 
da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos, 
gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme 
prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de 
internação hospitalar; 

e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim como da 
remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento 
hospitalar, em território brasileiro, dentro dos limites de abrangência geográfica 
previstos no contrato; 

inc. II, "d" e "e" - (redação dada pela Medida Provisória no1.685-6 de 26.11.98) 

f) cobertura de despesas de acompanhante, no caso de pacientes menores de 
dezoito anos. 

II - quando incluir atendimento obstétrico: 

a) cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, 
ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto; 
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b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, 
no plano ou seguro como dependente, isento do cumprimento dos períodos de 
carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do 
nascimento. 

IV - quando incluir atendimento odontológico: 

a) cobertura de consultas e exames auxiliares ou complementares, solicitados pelo 
odontólogo assistente; 

b) cobertura de procedimentos preventivos, de dentística e endodontia; 

c) cobertura de cirurgias orais menores, assim consideradas as realizadas em 
ambiente ambulatorial e sem anestesia geral; 

V - quando fixar períodos de carência: 

a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; 

b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; 

c) prazo máximo de vinte e quatro horas para cobertura dos casos de urgência e 
emergência; 

(inc. "c"acrescentado pela Medida Provisória no1.685-6 de 26.11.98) 

VI - reembolso, em todos os tipos de plano ou seguro, nos limites das obrigações 
contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário, titular ou dependente, com 
assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível 
a utilização de serviços próprios, contratados ou credenciados pelas operadoras 
definidas no art. 1o, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e 
hospitalares praticados pelo respectivo plano ou seguro, pagáveis no prazo máximo 
de trinta dias após a entrega à operadora da documentação adequada . 

(inc. VI com redação dada pela Medida Provisória no1.685-6 de 26.11.98) 

Parágrafo único. Da documentação relativa à contratação de planos e seguros de 
assistência à saúde com redução da cobertura prevista no plano ou seguroreferência 
mencionado no art. 10, deve constar declaração em separado do consumidor 
contratante de que tem conhecimento da existência e disponibilidade do plano ou 
seguroreferência, e de que este lhe foi oferecido.(NR) 

(parágrafo único acrescentado pela Medida Provisória no1.685-6 de 26.11.98) 

VII - inscrição de filho adotivo, menor de doze anos de idade, aproveitando os 
períodos de carência já cumpridos pelo consumidor adotante. 

§ 1o - Dos contratos de planos e seguros de assistência à saúde com redução da 
cobertura prevista no plano ou seguro-referência, mencionado no art. 10, deve 
constar: 

I - declaração em separado do consumidor contratante de que tem conhecimento da 
existência e disponibilidade do aludido plano ou seguro e de que este lhe foi 
oferecido; 

II - a cobertura às doenças constantes na Classificação Estatística Internacional de 
Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial da 
Saúde. 
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§ 2o - É obrigatória cobertura do atendimento nos casos: 

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de 
lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico 
residente; 

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de 
complicações no processo gestacional. 

§ 3o - Nas hipóteses previstas no parágrafo anterior, é vedado o estabelecimento de 
carências superiores a três dias úteis. 

Art. 13 - Os contratos de planos e seguros privados de assistência à saúde têm 
renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não 
cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. 

Parágrafo único. Os planos ou seguros contratados individualmente terão vigência 
mínima de um ano, sendo vedadas: 

I - a recontagem de carências; 

II - a suspensão do contrato e a denúncia unilateral, salvo por fraude ou 
nãopagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos 
ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor 
seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; 

III - a suspensão e a denúncia unilateral, em qualquer hipótese, durante a ocorrência 
de internação do titular (NR) 

(art. 13 e seus inc. com redação dada pela Medida Provisória no1.685-6 de 26.11.98) 

Art. 14 - Em razão da idade do consumidor, ou da condição de pessoa portadora de 
deficiência, ninguém pode ser impedido de participar de planos ou seguros privados 
de assistência à saúde. 

Art. 15 - A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de 
planos e seguros de que trata esta Lei, em razão da idade do consumidor, somente 
poderá ocorrer caso estejam previstas no contrato inicial as faixas etárias e os 
percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas 
pelo CNSP, a partir de critérios e parâmetros gerais fixados pelo Consu. 

(Caput - redação dada pela Medida Provisória no1.685-6 de 26.11.98) 

Parágrafo único. É vedada a variação a que alude o caput para consumidores com 
mais de sessenta anos de idade, se já participarem do mesmo plano ou seguro, ou 
sucessor, há mais de dez anos. 

Art. 16 - Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos planos e seguros 
tratados nesta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza: 

I - as condições de admissão; 

II - o início da vigência; 

III - os períodos de carência para consultas, internações, procedimentos e exames; 

IV - as faixas etárias e os percentuais a que alude o caput do art. 15; 

V - as condições de perda da qualidade de beneficiário ou segurado; 
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VI - os eventos cobertos e excluídos; 

VII - as modalidades do plano, ou seguro: 

a) individual; 

b) familiar; ou 

c) coletivo. 

VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de co-participação do 
consumidor, contratualmente previstos nas despesas com assistência médica, 
hospitalar e odontológica; 

IX - os bônus, os descontos ou os agravamentos da contraprestação pecuniária; 

X - a área geográfica de abrangência do plano ou seguro; 

os critérios de reajuste e revisão das contraprestações pecuniárias. 

XII número do certificado de registro da operadora, emitido pela Susep. 

(inc. XII acrescentado pela Medida Provisória no1.685-6 de 26.11.98) 

§ 1o - A todo consumidor titular de plano individual ou familiar será obrigatoriamente 
entregue, quando de sua inscrição, cópia do contrato, do regulamento ou das 
condições gerais do plano ou seguro privado de assistência à saúde, além de 
material explicativo que descreva, em linguagem simples e precisa todas as suas 
características, direitos e obrigações. 

§ 2o - (Revogado pela Medida Provisória no1.685-6 de 26.11.98) 

Art. 17 - A inclusão como contratados ou credenciados dos planos privados de 
assistência à saúde, de qualquer hospital, casa de saúde, clínica, laboratório ou 
entidade correlata ou assemelhada de assistência à saúde implica compromisso 
para com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos 
contratos. 

§ 1o - É facultada a substituição do contratado ou credenciado a que se refere o 
caput, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores 
com trinta dias de antecedência. 

§ 2o - Na hipótese de a substituição a que se refere o parágrafo anterior ocorrer 
durante internação do consumidor, o estabelecimento obriga-se a mantê-lo internado 
e a operadora obriga-se ao pagamento das despesas até a alta hospitalar, a critério 
médico, na forma do contrato. 

§ 3o - Excetuamse do previsto no parágrafo anterior os casos de substituição do 
estabelecimento hospitalar por infração às normas sanitárias em vigor durante 
período de internação, quando a operadora arcará com a responsabilidade pela 
transferência imediata para outro estabelecimento equivalente, garantindo a 
continuação da assistência, sem ônus adicional para o consumidor. 

§ 4o - Em caso de redimensionamento da rede hospitalar por redução, as empresas 
deverão solicitar ao Ministério da Saúde autorização expressa, para tal, informando: 

I - nome da entidade a ser excluída; 

II - capacidade operacional a ser reduzida com a exclusão; 
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III - impacto sobre a massa assistida, a partir de parâmetros universalmente aceitos, 
correlacionando a necessidade de leitos e a capacidade operacional restante; 

IV - justificativa para a decisão, observando a obrigatoriedade de manter cobertura 
com padrões de qualidade equivalente e sem ônus adicional para o consumidor." 
(NR) 

(art. 17 redação dada pela Medida Provisória no1.685-6 de 26.11.98) 

Art. 18 - A aceitação, por parte de qualquer prestador de serviço ou profissional de 
saúde, da condição de contratado ou credenciado de uma operadora de planos ou 
seguros privados de assistência à saúde, impõe-lhe as seguintes obrigações e 
direitos: 

I - o consumidor de determinada operadora, em nenhuma hipótese e sob nenhum 
pretexto ou alegação, pode ser discriminado ou atendido de fama distinta daquela 
dispensada aos clientes vinculados a outra operadora ou plano; 

II - a marcação de consultas, exames e quaisquer outros procedimentos deve ser 
feita de forma a atender às necessidades dos consumidores, privilegiando os casos 
de emergência ou urgência, assim como as pessoas com mais de sessenta e cinco 
anos de idade, as gestantes, lactantes, lactentes e crianças até cinco anos; 

III - a manutenção de relacionamento de contratação ou credenciamento com 
número ilimitado de operadoras de planos ou seguros privados de assistência à 
saúde, sendo expressamente vedado às operadoras impor contratos de 
exclusividade ou de restrição à atividade profissional.(NR) 

(inciso III com redação dada pela Medida Provisória no1.685-6 de 26.11.98) 

Art. 19 - As pessoas jurídicas que, na data de vigência desta Lei, já atuavam como 
operadoras de planos ou seguros privados de assistência à saúde terão o prazo de 
cento e oitenta dias, contados da expedição das normas pelo CNSP e CONSU, para 
requerer a sua autorização de funcionamento. 

(Caput - redação dada pela Medida Provisória no1.685-6 de 26.11.98) 

Parágrafo único. O não cumprimento do disposto no caput deste artigo implica o 
pagamento de multa diária fixada pelo CNSP e aplicada pela Susep às operadoras 
de planos e seguros de que trata esta Lei. 

Art. 20 - As operadoras de planos ou seguros de que trata esta Lei são obrigadas a 
fornecer periodicamente ao Ministério da Saúde e à Susep informações e 
estatísticas, incluídas as de natureza cadastral, que permitam a identificação de seus 
consumidores, e de seus dependentes, consistentes de seus nomes, inscrições no 
Cadastro de Pessoas Físicas dos titulares e municípios onde residem, para fins do 
disposto no art. 32. 

§ 1o Os servidores da Susep, no exercício de suas atividades, têm livre acesso às 
operadoras de planos privados de assistência à saúde, podendo requisitar e 
apreender livros, notas técnicas, processos e documentos, caracterizando-se como 
embaraço à fiscalização, sujeito às penas previstas na lei, qualquer dificuldade 
oposta à consecução desse objetivo. 

§ 2o Os servidores do Ministério da Saúde, especialmente designados pelo titular 
desse órgão para o exercício das atividades de fiscalização, na área de sua 
competência, têm livre acesso às operadoras de planos privados de assistência à 
saúde, podendo requisitar e apreender processos, contratos com prestadores de 
serviços, manuais de rotina operacional e demais documentos, caracterizando-se 
como embaraço à fiscalização, sujeito às penas privativas na lei, qualquer dificuldade 
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oposta à consecução desse objetivo." (NR) 

(§§1o e 2o acrescentados pela Medida Provisória no1.685-56 de 26.11.98) 

Art. 21 - É vedado às operadoras de planos privados de assistência à saúde realizar 
quaisquer operações financeiras: 

I - com seus diretores e membros dos conselhos administrativos, consultivos, fiscais 
ou assemelhados, bem como com os respectivos cônjuges e parentes até o segundo 
grau, inclusive; 

II - com empresa de que participem as pessoas a que se refere o inciso anterior, 
desde que estas sejam, em conjunto ou isoladamente, consideradas como 
controladora da empresa. 

Art. 22 - As operadoras de planos privados de assistência à saúde submeterão suas 
contas a auditores independentes, registrados no respectivo Conselho Regional de 
Contabilidade e na Comissão de Valores Mobiliários - CVM, publicando, anualmente, 
o parecer respectivo, juntamente com as demonstrações financeiras determinadas 
pela Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 

Parágrafo único. A auditoria independente também poderá ser exigida quanto aos 
cálculos atuariais, elaborados segundo normas definidas pelo CNSP. 

Art. 23 - As operadoras de planos privados de assistência à saúde não podem 
requerer concordata e não estão sujetras à falência, mas tão-somente ao regime de 
liquidação extrajudicial, previsto no Decreto-Lei no 73, de 21 de novembro de 1966. 

Art. 24 - Sempre que ocorrer insuficiência nas garantias a que alude o inciso VII do 
art. 3o, ou anormalidades econômico-financeiras ou administrativas graves, em 
qualquer operadora de planos privados de assistência à saúde, a Susep poderá 
nomear, por prazo não superior a cento e oitenta dias, um diretor-fiscal com as 
atribuições que serão fixadas de acordo com as normas baixadas pelo CNSP. 

§ 1o - O descumprimento das determinações do diretor-fiscal por administradores, 
conselheiros ou empregadas da operadora de planos privados de assistência à 
saúde acarretará o imediato afastamento do infrator, sem prejuízo das sanções 
penais cabíveis, assegurado o direito ao contraditório, sem efeito suspensivo, para o 
CNSP. 

§ 2o - Os administradores da operadora que se encontrar em regime de direção fiscal 
serão suspensos do exercício de suas funções a partir do momento em que for 
instaurado processo-crime por atos ou fatos relativos à respectiva gestão, perdendo 
imediatamente o cargo na hipótese de condenação judicial transitada em julgado. 

§ 3o - No prazo que lhe for designado, o diretor-fiscal procederá à análise da 
organização administrativa e da atuação econômico-financeira da operadora e 
proporá à Susep as medidas cabíveis conforme previsto nesta Lei. 

§ 4o - O diretor-fiscal poderá propor a transformação do regime de direção em 
liquidação extrajudicial. 

§ 5o - No caso de não surtirem efeitos as medidas especiais para recuperação 
econômico-financeira, a Susep promoverá, no prazo máximo de noventa dias, a 
alienação por leilão da carteira das operadoras de planos e seguros privados de 
assistência à saúde. 

Art. 25 - As infrações dos dispositivos desta Lei sujeitam a operadora de planos ou 
seguros privados de assistência à saúde, seus administradores, membros de 
conselhos administrativos, deliberativos, consultivos, fiscais e assemelhados às 
seguintes penalidades, sem prejuízo de outras estabelecidas na legislação vigente: 
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I - advertência; 

II - multa pecuniária; 

III - suspensão do exercício do cargo; 

IV - inabilitação temporária para exercício de cargos em operadoras de planos ou 
seguros de assistência à saúde; 

V - inabilitação permanente para exercício de cargos de direção ou em conselhos 
das operadoras a que se refere esta Lei, bem como em entidades de previdência 
privada, sociedades seguradoras, corretoras de seguros e instituições financeiras. 

VI - cancelamento, providenciado pela Susep, dá autorização de funcionamento e 
alienação da carreira da operadora mediante leilão." (NR) 

(inciso VI acrescentado pela Medida Provisória no1.685-6 de 26.11.98) 

Art. 26 - Os administradores e membros dos conselhos administrativos, deliberativos, 
consultivos, fiscais e assemelhados das operadoras de que trata esta Lei respondem 
solidariamente pelos prejuízos causados a terceiros, inclusive aos acionistas, 
cotistas, cooperados e consumidores, conforme o caso, em conseqüência do 
descumprimento de leis, normas e instruções referentes às operações previstas na 
legislação e, em especial, pela falta de constituição e cobertura das garantias 
obrigatórias referidas no inciso VII do art. 3o. 

Art. 27 - As multas fixadas pelo CNSP, no âmbito de suas atribuições e em função da 
gravidade da infração, serão aplicadas pela Susep, até o limite de R$ 50.000,00 
(cinqüenta mil reais), ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 19 desta Lei. 

Parágrafo único. As multas de que trata o caput constituir-se-ão em receitas da 
SUSEP. (NR) (art. 27 e § com redação dada pela Medida Provisória no1.685-6 de 
26.11.98) 

Art. 28 - Das decisões da Susep caberá recurso ao CNSP, no prazo de quinze dias, 
contado a partir do recebimento da intimação. 

Art. 29 - As infrações serão apuradas mediante processo administrativo que tenha 
por base o auto de infração, a representação ou a denúncia positiva dos fatos 
irregulares, cabendo ao CNSP e ao Consu, observadas suas respectivas atribuições, 
dispor sobre normas para instauração, recursos e seus efeitos, instâncias, prazos, 
perempção e outros atos processuais, assegurando-se à parte contrária amplo 
direito de defesa e o contraditório." (NR) 

(Com redação dada pela Medida Provisória 1685-6 de 26.11.98) 

Art. 30 - Ao consumidor que contribuir para plano ou seguro privado coletivo de 
assistência à saúde, decorrente de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou 
exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de 
manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de que gozava quando 
da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma também o pagamento da 
parcela anteriormente de responsabilidade patronal. 

§ 1o - O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput 
será de um terço do tempo de permanência no plano ou seguro, ou sucessor, com 
um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses. 

§ 2o - A manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente, a todo o 
grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho. 
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§ 3o - Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos 
dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, 
nos termos do disposto neste artigo. 

§ 4o - O direito assegurado neste artigo não exclui vantagens obtidas pelos 
empregados decorrentes de negociações coletivas de trabalho. 

§ 5o A condição prevista no caput deste artigo deixará de existir quando da admissão 
do consumidor titular em novo emprego. 

§ 6o Nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa, não é considerado 
contribuição a co-participação do consumidor, única e exclusivamente em 
procedimentos, como fator de moderação, na utilização dos serviços de assistência 
médica ou hospitalar." (NR) 

(§§ 5o e 6o acrescentado pela Medida Provisória no1.685-6 de 26.11.98) 

Art. 31 - Ao aposentado que contribuir para plano ou seguro coletivo de assistência à 
saúde, decorrente de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é 
assegurado o direito de manutenção com beneficiário, nas mesmas condições de 
cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, 
desde que assuma o pagamento integral do mesmo. 

(Caput com redação dada pela Medida Provisória no1.685-6 de 26.11.98) 

§ 1o - Ao aposentado que contribuir para plano ou seguro coletivos de assistência à 
saúde por período inferior ao estabelecido no caput é assegurado o direito de 
manutenção como beneficiário, à razão de um ano para cada ano de contribuição, 
desde que assuma o pagamento integral do mesmo. 

§ 2o _ (Revogado pela Medida Provisória no1.685-6 de 26.11.98) 

§ 3o - Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as mesmas 
condições estabelecidas nos §§ 2o , 3o, 4o , 5o e 6o do artigo anterior . (NR) 

(§3o acrescentado pela Medida Provisória no1.685-6 de 26.11.98) 

Art. 32 - Serão ressarcidos pelas operadoras, as quais alude o art. 1o, de acordo com 
normas a serem definidas pelo Consu, os serviços de atendimento à saúde previstos 
nos respectivos contratos, prestados a seus consumidores e respectivos 
dependentes, em instituições públicas ou privadas, conveniadas ou contratadas, 
integrantes do Sistema único de Saúde _ SUS. 

§ 1o - O ressarcimento a que se refere o caput será efetuado pelas operadoras 
diretamente à entidade pres-tadora de serviços, quando esta possuir personalidade 
jurídica própria, e ao Sistema Único de Saúde - SUS nos demais casos, mediante 
tabela de procedimentos a ser aprovada pelo Consu. 

§ 2o - Para a efetivação do ressarcimento, os gestores do SUS disponibilizarão às 
operadoras a discriminação dos procedimentos realizados para cada consumidor. 

§ 3o - A operadora efetuará o ressarcimento até o trigésimo dia após a apresentação 
da fatura, creditando os valores correspondentes à entidade prestadora ou ao 
respectivo fundo de saúde, conforme o caso. 

§ 4o - O Consu fixará normas aplicáveis ao processo de glosa ou impugnação dos 
procedimentos encaminhados, conforme prevista no § 2o deste artigo. 
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§ 5o - Os valores a serem ressarcidos não serão inferiores aos praticados pelo SUS 
e nem superiores aos praticados pelos planos e seguros." (NR) 

(Art. 32 com redação dada pela Medida Provisória no1.685-6 de 26.11.98) 

Art. 33 - Havendo indisponibilidade de leito hospitalar nos estabelecimentos próprios 
ou credenciados pelo plano, é garantido ao consumidor o acesso à acomodação, em 
nível superior, sem ônus adicional. 

Art. 34 - As entidades que executam outras atividades além das abrangidas por esta 
Lei podem constituir pessoas jurídicas independentes, com ou sem fins lucrativos, 
especificamente para operar planos de assistência à saúde, na forma da legislação 
em vigor e em especial desta Lei e de seus regulamentos. 

Art. 35 - Aplicam-se as disposições desta Lei a todos os contratos celebrados a partir 
de sua vigência. Assegurada ao consumidor com contrato já em curso a 
possibilidade de optar pela adaptação ao sistema previsto nesta Lei, observado o 
prazo estabelecido no § 1o. 

§ 1o - A adaptação aos termos desta legislação de todos os contratos celebrados 
anteriormente à vigência desta Lei, bem como daqueles celebrados entre 2 de 
setembro e 30 de dezembro de 1998, dar-se-á no prazo máximo de quinze meses a 
partir da data da vigência desta Lei, sem prejuízo do disposto no art. 35-H. 

§ 2o - A adaptação dos contratos não implica nova contagem dos períodos de 
carência e dos postos de aquisição dos benefícios previstos nos arts. 30 e 31 desta 
Lei, observados os limites de cobertura previstos no contrato original. 

§ 3o - O CNSP e o Consu farão publicar as normas regulamentadoras desta Lei até 
sessenta dias após a sua vigência." (NR) 

(Art. 35 com redação dada pela Medida Provisória no1.685-6 de 26.11.98) 

Art. 35 A - Fica criado o Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, órgão colegiado 
integrante da estrutura regimental do Ministério da Saúde, com competência para 
deliberar sobre questões relacionadas à prestação de serviços de saúde 
suplementar nos seus aspectos médico, sanitário e epidemiológico e, em especial: 

I - regulamentar as atividades das operadoras de planos e seguros privados de 
assistência à saúde no que concerne aos conteúdos e modelos assistenciais, 
adequação e utilização de tecnologias em saúde; 

II - elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirão referência 
básica para os fins do disposto nesta Lei: 

III - fixar as diretrizes para a cobertura assistencial; 

IV - fixar critérios para os procedimentos de credenciamento e descredenciamento 
de prestadores de serviço às operadoras; 

V - estabelecer parâmetros e indicadores de qualidade e de cobertura em assistência 
à saúde para os serviços próprios e de terceiros oferecidos pelas operadoras; 

VI - fixar, no âmbito de sua competência, as normas de fiscalização, controle e 
aplicação de penalidades previstas nesta Lei; 

VII - estabelecer normas para intervenção técnica nas operadoras; 

VIII - estabelecer as condições mínimas, de caráter técnico-operacional dos serviços 
de assistência à saúde; 
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IX - estabelecer normas para ressarcimento do Sistema Único de Saúde. 

X - estabelecer normas relativas à adoção e utilização, pelas empresas de 
assistência médica suplementar, de mecanismos de regulação de um dos serviços 
de saúde. 

XI - deliberar sobre a criação de câmaras técnicas, de caráter consultivo, de forma a 
subsidiar suas decisões; 

XII - normatizar os conceitos de doença e lesão preexistente; 

XIII - qualificar, para fins de aplicação desta Lei, as operadoras de planos privados 
de saúde; 

XIV - outras questões relativas à saúde suplementar. 

§ 1o - O Consu terá o seu funcionamento regulado em regimento interno. 

§ 2o - A regulamentação prevista neste artigo obedecerá às características 
específicas da operadora, momento que concerne à natureza jurídica de seus atos 
constitutivos." (NR) 

(Art. 35-A acrescentado pela Medida Provisória no1.685-6 de 26.11.98) 

"Art. 35B. O Consu será integrado pelos seguintes membros ou seus representantes: 

I - Ministro de Estado da Saúde; 

II - Ministro de Estado da Fazenda; 

III -Ministro de Estado da Justiça; 

IV - Superintendente da Susep; 

V - do Ministério da Saúde: 

a) Secretário de Assistência à Saúde; 

b) Secretário de Políticas de Saúde. 

§ 1o - O Consu será presidido pelo Ministro de Estado da Saúde e, na sua ausência, 
pelo Secretário-executivo do respectivo Ministério. 

§ 2o - O Secretário de Assistência à Saúde, ou representante por ele especialmente 
designado, exercerá a função de Secretário do Conselho. 

§ 3o - Fica instituída, no âmbito do Consu, a Câmara de Saúde Suplementar, de 
caráter permanente e consultivo, integrada: 

I - por um representante de cada Ministério a seguir indicado: 

a) da Saúde, na qualidade de seu Presidente; 

b) da Fazenda; 

c) da Previdência e Assistência Social; 
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d) do Trabalho; 

e) da Justiça. 

II - pelo Secretário de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde, ou seu 
representante; 

III - na qualidade de Secretário; 

IV - pelo Superintendente da Susep, ou seu representante; 

V - por um representante de cada órgão e entidade a seguir indicados: 

a) Conselho Nacional de Saúde; 

b) Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde; 

c) Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde; 

d) Conselho Federal de Medicina; 

e) Conselho Federal de Odontologia; 

f) Federação Brasileira de Hospitais; 

g) Confederação Nacional de Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços; 

VI - por um representante de cada entidade a seguir indicada: 

a) de defesa do consumidor; 

b) de representação de associações de consumidores de planos e seguros privados 
de assistência à saúde; 

c) de representação das empresas de seguro de saúde; 

d) de representação do segmento de auto-gestão de assistência à saúde; 

e) de representação das empresas de medicina de grupo; 

f) de representação das cooperativas de serviços médicos que atuem na saúde 
suplementar; 

g) de representação das instituições filantrópicas de assistência à saúde; 

h) de representação das empresas de odontologia de grupo; 

i) de representação das cooperativas de serviços odontológicos que atuem na saúde 
suplementar; 

j) de representação do Fórum Nacional de Entidades de Portadores de Patologias e 
Deficiências do consumidor. 

§ 4o - Os membros da Câmara de Saúde Suplementar serão designados pelo 
Ministro de Estado da Saúde." (NR) (Art. 35-B acrescentado pela Medida Provisória 
no1.685-6 de 26.11.98) 
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Art. 35C - Compete ao Ministério da Saúde, sem prejuízo das atribuições previstas 
na legislação em vigor: 

I - formular e propor ao Consu as normas de procedimentos relativos à prestação de 
serviços pelas operadoras de planos e seguros privados de saúde; 

II - exercer o controle e a avaliação dos aspectos concernentes à garantia de acesso, 
manutenção e qualidade dos serviços prestados, direta ou indiretamente pelas 
operadoras de planos e seguros privados de saúde; 

III - avaliar a capacidade técnico-operacional das operadoras de planos e seguros; 
privados de saúde e garantir a compatibilidade da cobertura oferecida com os 
recursos disponíveis na área geográfica de abrangência; 

IV - fiscalizar a atuação das operadoras e prestadores de serviços de saúde com 
relação à abrangerem as coberturas de patologias e procedimentos; 

V - fiscalizar questões concernentes às coberturas e aos aspectos sanitários e 
pidemiológicos, relativos à prestação de serviços médicos e hospitalares no âmbito 
da saúde suplementar; 

VI - avaliar os mecanismos de regulação utilizados pelas operadoras de planos e 
seguros privados de saúde, com a finalidade de preservar a qualidade da atenção à 
saúde; 

VII - estabelecer critérios de aferição e controle da qualidade dos serviços próprios, 
referenciados, contratados ou conveniados oferecidos pelas operadoras de planos e 
seguros privados de saúde; 

VIII - fiscalizar o cumprimento das normas estabelecidas pelo Consu; 

IX - aplicar as penalidades cabíveis às operadoras de planos e seguros privados de 
assistência à saúde previstas nesta Lei, segundo as normas fixadas pelo Consu". 
(NR) 

(Art. 35C acrescentado pela Medida Provisória no1.685-6 de 26.11.98) 

Art. 35D - É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: 

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de 
lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico 
assistente; 

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de 
complicações no processo gestacional. 

Parágrafo único. O Consu fará publicar normas regulamentares para o disposto 
neste artigo, observados os termos e prazos de adaptação previstos no art. 35(NR) 

(Art. 35D acrescentado pela Medida Provisória no1.685-6 de 26.11.98) 

Art. 35E - Sempre que ocorrerem graves deficiências em relação aos parâmetros e 
indicadores de qualidade e de cobertura em assistência à saúde, para os serviços 
próprios e de terceiros, oferecidos pelas operadoras, o Ministério da Saúde poderá 
designar, por prazo não superior a cento e oitenta dias, um diretor-técnico com as 
atribuições que serão fixadas de acordo com as normas baixadas pelo Consu. 

§ 1o - O descumprimento das determinações do diretor-técnico por administradores, 
conselheiros ou empregados da entidade operadora de planos privados de 
assistência à saúde acarretará o imediato afastamento do infrator, sem prejuízo das 
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sanções penais cabíveis, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, 
sem efeito suspensivo. para o Consu. 

§ 2o - Os administradores da operadora que se encontrarem em regime de direção-
técnica ficarão suspensos do exercício de suas funções a partir do momento em que 
for instaurado processo-crime em face de atos ou fatos relativos à respectiva gestão, 
perdendo imediatamente o cargo na hipótese de condenação judicial transitada em 
julgado. 

§ 3o - No prazo que lhe for designado, o diretor-médico procederá à análise da 
situação da operadora e proporá ao Ministério da Saúde as medidas cabíveis. 

§ 4o - No caso de não surtirem efeitos as medidas especiais para regularização da 
operadora, o Ministério da Saúde determinará à Susep a aplicação da penalidade 
prevista no ant. 25, inciso VI, desta Lei. 

§5o - Antes da adoção da medida prevista no parágrafo anterior, o Ministério da 
Saúde assegurará ao infrator o contraditório e a ampla defesa." (NR) 

(Art. 35E acrescentado pela Medida Provisória no1.685-6 de 26.11.98) 

Art. 35F - As multas fixadas pelo Consu, no âmbito de suas atribuições e em função 
da gravidade da infração, serão aplicadas pelo Ministério da Saúde, até o limite de 
R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais)." (NR) 

(Art. 35F acrescentado pela Medida Provisória no1.685-6 de 26.11.98) 

Art. 35G - Aplica-se às operadoras de planos de assistência à saúde taxa de 
fiscalização instituída pela Lei no 7.944, de 20 de dezembro de 1989. 

§ 1o - O Ministério da Saúde e a Susep firmarão convênio com o objetivo de definir 
as respectivas atribuições no que se refere à fiscalização das operadoras de planos 
e seguros de saúde. 

§ 2o - O convênio de que trata o parágrafo anterior estipulará o percentual de 
participação do Ministério da Saúde, na receita da taxa de fiscalização, incidente 
sobre operadoras de planos de saúde e fixará as condições dos respectivos 
repasses." (NR) 

(Art. 35G acrescentado pela Medida Provisória no1.685-6 de 26.11.98) 

Art. 35H - A partir de 5 de junho de 1998, fica estabelecido para os contratos 
celebrados anteriormente à data de vigência desta Lei que: 

I - qualquer variação na contraprestação pecuniária para consumidores com mais de 
sessenta anos de idade estará sujeita à autorização prévia da Susep; 

II - a alegação de doença ou lesão preexistente estará sujeita à prévia 
regulamentação da matéria pelo Consu; 

III - é vedada a suspensão ou denúncia unilateral de contrato individual ou familiar de 
plano ou seguro de assistência à saúde por parte da operadora, salvo o disposto no 
inciso II do parágrafo único do art. 13 desta Lei; 

IV - é vedada a interrupção de internação hospitalar em leito clínico, cirúrgico ou em 
centro de terapia intensiva ou similar, salvo a critério do médico assistente. 

§ 1o - Nos contratos individuais de planos ou seguros de saúde, independentemente 
da data de sua celebração, e pelo prazo estabelecido no § 1o do art. 35, a aplicação 
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de cláusula de reajuste das contra-prestações pecuniárias, vinculadas à 
sinistralidade ou à variação de custos, dependerá de prévia aprovação da Susep. 

§ 2o - O disposto no art. 35 desta Lei aplica-se sem prejuízo do estabelecido neste 
artigo." (NR) 

(Art. 35H acrescentado pela Medida Provisória no 1.685-6 de 26.11.98) 

Art. 36 - Esta Lei entra em vigor noventa dias após a data de sua publicação. 
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Pedro Malan 

Waldeck ORNélas 

José Serra 

(Pub. DOU de 4/6/98) 
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EDUCAÇÃO 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

TÍTULO VIII
DA ORDEM SOCIAL 

CAPÍTULO III
DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO 

Seção I
Da Educação 

Art. 205 - A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. 

Art. 206 - O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o 
saber; 

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições 
públicas e privadas de ensino; 

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

V - valorização dos profissionais do ensino, garantido, na forma da lei, planos de 
carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso 
exclusivamente por concurso público de provas e títulos; (Inciso V com redação dada 
pela Emenda Constitucional no 19 de 04.06.98) 

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 

VII - garantia de padrão de qualidade. 

Art. 207 - As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e 
de gestão financeira e patri-monial e obedecerão ao princípio de indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão. 

§1o - É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas 
estrangeiros, na forma da lei. (§1o acrescentado pela Emenda Constitucional no 11 
de 30.04.96) 
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CONSELHO FEDERAL DE 
MEDICINA _ CFM 

§2o - O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e 
tecnológica. (§2o - acrescentado pela Emenda Constitucional no 11 de 30.04.96) 

Art. 208 - O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive, sua oferta gratuita para todos 
os que a ele não tiveram acesso na idade própria; (inciso I com redação dada pela 
Emenda Constitucional no 14 de 12.09.96) 

II - progressiva universalização do ensino médio gratuito; (inciso II com redação dada 
pela Emenda Constitucional no 14 de 12.09.96) 

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino; 

IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade; 

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, 
segundo a capacidade de cada um; 

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 

VII - atendimento ao educando, no ensino fundamental, por meio de programas 
suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à 
saúde. 

§ 1o - O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. 

§ 2o - O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta 
irregular, importa responsabilidade da autoridade competente. 

§ 3o - Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental, 
fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela freqüência à 
escola. 

PORTARIA INTERMINISTERIAL No 796, DE 29 DE MAIO DE 1992 

Os Ministros de Estado da Educação e da Saúde, no uso das atribuições que lhes 
confere o art. 87, parágrafo único, inciso IV da Constituição Federal, e considerando 
o dever de proteger a dignidade e os direitos humanos das pessoas infectadas pelo 
vírus da imunodeficiência humana (HIV); 

Considerando que têm ocorrido injustificadas restrições a esses direitos no País; 

Considerando que não foi documentado nenhum caso de transmissão mediante 
contatos casuais entre pessoas em ambiente familiar, social, de trabalho, escolar ou 
qualquer outro; 

Considerando que a educação é direito constitucionalmente - Considerando que a 
ampla informação sobre a infecção pelo HIV é estratégia para eliminar o preconceito 
contra portadores e doentes e essa medida é essencial para controle da infecção; 

Considerando que a limitação ou violação de direitos constitucionais à saúde, à 
educação e ao trabalho de pessoas infectadas pelo HIV não se justificam, resolvem: 

Art. 1o - Recomendar a observância das seguintes normas e procedimentos: 

I - A realização de teste sorológico compulsório, prévio à admissão ou matrícula de 
aluno, e a exigência de testes para manutenção da matrícula de sua freqüência nas 

http://www.aids.gov.br/final/biblioteca/legislacao/vol2_8.htm (2 of 8) [15/04/03 12:41:55]



Educação

redes pública e privada de ensino de todos os níveis, são injustificadas e não devem 
ser exigidas. 

II - Da mesma forma não devem ser exigidos testes sorológicos prévios à 
contratação e manutenção do emprego de professores e funcionários, por parte de 
estabelecimentos de ensino. 

III - Os indivíduos sorologicamente positivos, sejam alunos, professores ou 
funcionários, não estão obrigados a informar sobre sua condição à direção, a 
funcionários ou a qualquer membro da comunidade escolar. 

IV - A divulgação de diagnóstico de infecção pelo HIV ou de aids de que tenha 
conhecimento qualquer pessoa da comunidade escolar, entre alunos, professores ou 
funcionários, não deve ser feita. 

V - Não deve ser permitida a existência de classes especiais ou de escolas 
específicas para infectados pelo HIV. 

Art. 2o - Recomendar a implantação, onde não exista, e a manutenção e ampliação, 
onde já se executa, de projeto educativo, enfatizando os aspectos de transmissão e 
prevenção da infecção pelo HIV e aids, dirigido a professores, pais, alunos, 
funcionários e dirigentes das redes oficial e privada de ensino de todos os níveis, na 
forma do anexo. 

§ 1o - O projeto educativo de que trata o caput deste artigo deverá ser desenvolvido 
em todos os estabelecimentos de ensino do País, em todos os níveis, com 
participação e apoio dos serviços que compõem o Sistema Único de Saúde. 

§ 2o - Os conteúdos programáticos do projeto educativo deverão estar em 
consonância coms diretrizes do Programa Nacional de Controle das Doenças 
Sexualmente Transmissíveis e Aids do Ministério da Saúde. 

§ 3o - Os resultados do projeto educativo serão avaliados pela Coordenação do 
Programa Nacional de Controle das Doenças Sexualmente Transmissíveis e Aids e 
seus relatórios encaminhados periodicamente aos Ministros da Educação e da 
Saúde. 

Art. 3o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

JOSÉ GOLDEMBERG 

Ministro da Educação 

ADIB JATENE 

Ministro da Saúde 

ANEXO 

AIDS NAS ESCOLAS 

I - INTRODUÇÃO
Há preocupação legítima por parte de pais, professores, funcionários e até das 
próprias crianças, em escolas de primeiro grau, quanto a eventuais riscos de 
transmissão do vírus da aids no ambiente escolar. Os mecanismos de transmissão, 
permitem, com grande margem de certeza, qualificar como desprezível o perigo no 
que se refere às crianças que ainda não iniciaram atividade sexual ou encontram-se 
em idades nas quais o uso de drogas pela via endovenosa é muito pouco freqüente: 
o vírus da aids (HIV) é transmitido através do sangue, do relacionamento sexual e de 
gestante infectada para seu filho. Não há nenhum caso rigorosamente documentado, 
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no mundo, de propagação no convívio escolar, sem a interveniência do uso de 
drogas ou do contato sexual. A literatura médica é consensual no sentido de que a 
convivência com o indivíduo portador do vírus da aids, no âmbito familiar, ou em 
lugares de trabalho, clubes, escolas e outras comunidades sociais, afigura-se 
plenamente admissível. Observações decorrentes do que vem sucedendo em alguns 
países, há pelo menos cinco anos, atestam a inocuidade desses tipos de convívio. 

Medidas habituais de higiene, inclusive nos sanitários de uso comum, devem ser 
respeitadas. 

Situações nas quais pessoas podem se expor a sangue de contaminados, tendo 
igualmente lesões de tegumento cutâneo, oferecem riscos potenciais. Todavia, elas 
não são mais freqüentes na escolas do que na vida civil de um modo geral, já que 
acidentes acontecem em todos os locais onde têm lugar atividade humana. 

Outras infecções, além da provocada pelo HIV, podem ser transmitidas pelo sangue. 
A Hepatite, pelo vírus B, por exemplo, nunca mereceu destacada atenção e nem 
causou episódios de pânico e discriminação, o que mostra não ser racional nem uma 
coisa nem outra, quando está em foco a aids. 

Diante desses fatos, é judicioso que as escolas do primeiro grau preparem-se para 
implantação de precauções pertinentes ao sangue, envolvendo todos os alunos, sem 
nenhuma preocupação com informações advindas de exames sorológicos. Qualquer 
ocorrência precisa ser manuseada com cuidado, para que o sangue não entre em 
contato com quem presta atendimento, e isso implica no uso de luvas descartáveis. 
O sangue deixado no lugar requer cobertura com álcool a 70%, por dez minutos, ou 
hipoclorito de sódio 1% (ver item IV - superfícies não corpóreas), igualmente durante 
dez minutos, para inativar possíveis vírus presentes, só devendo ser removido 
depois da adoção desta providência. São essas, aliás, as normas seguidas por 
médicos e seus colaboradores em tarefas assistenciais, assim como por barbeiros, 
policiais e outros profissionais que não raramente podem ter contato com sangue, 
em virtude das exposições a que ficam sujeitos. Secreções e excreções (saliva, suor, 
lágrima, fezes e urina), excluídos o sangue, esperma e secreções vaginais, não 
geram risco palpável, inexistindo relatos de contaminação por intermédio delas. 
Precauções simples e rotineiras de higiene em relação às secreções ou excreções, 
nas escolas e em quaisquer outras situações de convivência, são suficientes para 
eliminar qualquer risco, mesmo teórico, de contaminação. 

As precauções indicadas nesta instrução possuem da mesma forma o valor de 
prevenir outras moléstias potencialmente transmissíveis por sangue, além de 
infecção pelo HIV; não dependem de custosos investimentos ou de materiais 
complexos, estando ao alcance de qualquer escola. 

Os tópicos subseqüentes procuram responder questões gerais e específicas que 
surgem com freqüência no âmbito das escolas. 

II - SITUAÇÕES GERAIS 

1 - É segura a convivência com pessoas infectadas pelo vírus da aids na 
comunidade escolar? 

Sim. O vírus da aids não é transmitido pelo contato casual cotidiano. O HIV ( vírus da 
aids) é mais freqüentemente transmitido através de relações sexuais e pelo uso 
comum de agulhas e seringas infectadas. Estas atividades são obviamente proibidas 
nas escolas. 

2 - Segundo o Ministério da Saúde, os indivíduos infectados não estão obrigados a 
informar sobre sua condição à direção. Caso isto ocorra, qual deve ser o 
procedimento da Direção da Escola? 

Por intermédio da pessoa ou da família, em se tratando de menor, contactar 
confidencialmente o médico assistente e/ou autoridade de saúde pública para 
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verificar se é necessária a adoção de cuidados especiais para preservação da saúde 
do indivíduo em questão. 

III - SITUAÇÕES ESPECÍFICAS 

1 - MORDIDAS 

Após ter sido exaustivamente pesquisado, conclui-se que mordeduras não 
constituem meio de transmissão do HIV. 

Embora o vírus da aids tenha sido isolado na saliva, isto ocorreu com muito pouca 
freqüência. Além do mais, há evidências de que a saliva pode bloquear a ação 
infectante do HIV. 

No entanto, o risco teórico pode existir. Por risco teórico deve se entender "algo que 
nunca ocorreu e é improvável que venha a ocorrer". Portanto, a transmissão do HIV 
através de mordeduras não deve ser motivo de preocupação na comunidade escolar. 

Em relação ao mordedor "contumaz" recomenda-se a busca de orientação 
profissional adequada, por tratar-se de distúrbio de comportamento e não por 
significar risco de transmissão do HIV. 

2 - LIMPEZA APÓS ACIDENTES 

A perda de controle orgânico, em decorrência de acidentes, pode provocar vômitos e 
a liberação de fezes e urina. Embora o vírus da aids tenha sido isolado destas 
excreções, bem como de secreção nasal, o risco de transmissão por estas vias 
inexiste. Com relação a limpeza de sangue e outros fluidos corporais ver uso de 
precauções universais (item IV - ferimentos). 

IV - CONTROLE DE INFECÇÕES 

1 - Como os fluidos corpóreos podem ser manipulados na comunidade escolar para 
prevenir a infecção pelo HIV? 

Como dito anteriormente, não existe nenhuma evidência da transmissão do HIV 
através de vômitos, saliva, secreção nasal, fezes ou urina. Entretanto, estes fluidos 
podem transmitir outras infecções como hepatite A. Por esta razão recomenda-se a 
adoção dos seguintes procedimentos: 

O uso de luvas de látex ou papel toalha para limpeza da criança. 

Lavar as mãos com água e sabão após o atendimento de cada criança. 

Desinfectar superfícies ou áreas contaminadas. 

2 - Qual o risco da transmissão do HIV através da exposição ao sangue? 

O risco, embora pequeno, existe nas seguintes condições: 

a) ferimentos com instrumentos perfuro cortantes contaminados. Para que isto ocorra 
é necessário que haja corte ou perfuração de outrem ou que haja contato imediato 
do instrumento com mucosa ou pele lesadas. Mesmo assim, a quantidade de sangue 
introduzido deverá ser grande para significar risco. 

b) Contato direto do sangue com mucosa ou pele lesadas. 

3 - Quais são as precauções? 
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Ferimentos 

• Usar luvas de látex para manipulação de sangue em geral. 

• Lavar o local do ferimento com água e sabão. 

• Cobrir com curativo. 

• Encorajar a criança a tomar as primeiras iniciativas, como comprimir o local do 
ferimento com gaze ou papel toalha, enquanto aguarda atendimento. 

Superfícies não corpóreas 

• Cobrir a superfície com álcool a 70% ou hipoclorito de sódio a 1%10 durante 10 
minutos. 

• Limpar o local com pano embebido em desinfetante. 

• Hipoclorito de sódio de 1% é = 1 parte de água para 4 partes de água sanitária ou 
água de Lavadeira (Q-BOA, Cândida ou similares). 

V - SOROLOGIA 

Não existe indicação médica para triagem sorológica de estudantes ou funcionários 
de escolas, nem para admissão, nem para manutenção de matrícula e/ou emprego. 

VI - CONFIDENCIALIDADE 

Em nenhuma hipótese os resultados de teste anti-HIV, eventualmente realizados, 
poderão ser divulgados. Aqui, como em qualquer outra situação relacionada a esta 
Síndrome, a privacidade do indivíduo e da família deve ser sempre respeitada. A 
perda do sigilo, como já ocorreu, pode levar a preconceitos, com rejeição ou 
isolamento, acarretando sérios problemas para o indivíduo e sua família. Assim, 
qualquer informação sobre o estado clínico ou laboratorial deve ser estritamente 
confidencial. Em casos específicos de indivíduos com sintomatologia, caberá ao 
médico assistente ou autoridade sanitária, estabelecer as medidas de proteção ao 
indivíduo e à comunidade escolar. Em algumas situações, definidas pelos 
profissionais de saúde, poderá ser necessário que pessoas da escola saibam da 
condição do infectado. Por exemplo, em casos de necessidade de medicação 
específica, de ausências para tratamento, e na eventualidade de algum surto de 
doenças infecto-contagiosas na escola (ex.: catapora, sarampo) que poderá exigir 
medidas de proteção à criança portadora do HIV. 

Existe risco para a comunidade escolar quando uma criança, quer seja positiva ou 
negativa para o vírus da aids, desenvolve doenças como tuberculose ou meningite. 
Nestes casos, mas só nestes casos, recomenda-se o afastamento temporário 

10 Hipoclorito de Sódio de 1% é = 1 parte de água para 4 partes de água sanitária ou 
água de lavadeira (Q-BOA, Cândida ou similares) 
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Normatividad Sobre Sida em América Latina y el Caribe Fuenzalida-Nuelma et. all 

Lei Federal no 6.259 - 30.10.1975 

Aids e o Trabalho - Divisão Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis e Aids 
- 1987 

Aids - Recomendações Técnicas e Éticas - Divisão Nacional de Doenças 
Sexualmente Transmissíveis e Aids - 1988 

(Pub. DOU em 3/6/92) 

PORTARIA INTERMINISTERIAL No 1.094, DE 05 DE SETEMBRO DE 1997 

Estabelece um conjunto de atividades sob a denominação de Saúde na Escola. 

Os Ministros de Estado da Saúde e da Educação e do Desporto, no uso de suas 
atribuições, e 

Considerando a responsabilidade do Ministério da Saúde de promover a saúde da 
criança e do adolescente por meio do desenvolvimento de comportamentos 
saudáveis e estilos de vida de baixo risco à saúde; 

Considerando a responsabilidade do Ministério da Educação e do Desporto de 
promover a educação integral da criança e do adolescente e tendo em vista ser a 
escola local privilegiado para a aquisição de conhecimentos e formação de hábitos 
desejáveis em relação à saúde, resolvem: 

Art. 1o - Estabelecer um conjunto de atividades sob a denominação de "Saúde na 
Escola", com o objetivo de tornar acessíveis aos educadores os conhecimentos 
básicos nas áreas de saúde e nutrição, visando à educação dos alunos nessas 
áreas. 

Parágrafo único. As atividades referidas no caput serão veiculadas através da TV 
Escola. 

Art. 2o - Atribuir à Secretaria de Projetos Especiais de Saúde do Ministério da Saúde, 
à Secretaria de Educação Fundamental e Secretaria de Educação a Distância do 
Ministério da Educação e do Desporto a competência para definir e promover as 
atividades a serem desenvolvidas, bem assim, a periodicidade e cronograma de 
veiculação do material de apoio didático. 

Art. 3o - Esta Portaria Interministerial entra em vigor na sua publicação. 

CARLOS CESAR ALBUQUERQUE 

Ministro da Saúde 

PAULO RENATO SOUZA 

Ministro da Educação e do Desporto 

(Pub. DOU em 8/9/97) 

Art. 2o - Atribuir à Secretaria de Projetos Especiais de Saúde do Ministério da Saúde, 
à Secretaria de Educação Fundamental e Secretaria de Educação a Distância do 
Ministério da Educação e do Desporto a competência para definir e promover as 
atividades a serem desenvolvidas, bem assim, a periodicidade e cronograma de 
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veiculação do material de apoio didático. 

Art. 3o - Esta Portaria Interministerial entra em vigor na sua publicação. 

CARLOS CESAR ALBUQUERQUE 

Ministro da Saúde 

PAULO RENATO SOUZA 

Ministro da Educação e do Desporto 

(Pub. DOU em 8/9/97) 
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1. PREVIDÊNCIA SOCIAL 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

TÍTULO VIII 
DA ORDEM SOCIAL 

CAPÍTULO II 

Da Seguridade Social 

Seção III 

Da Previdência Social

Art. 201 - Os planos de previdência social, mediante contribuição, atenderão, nos 
termos da lei, a: 

I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte, incluídos os resultantes de 
acidentes do trabalho, velhice e reclusão;
II - ajuda à manutenção dos dependentes dos segurados de baixa renda; 

III - proteção à maternidade, especialmente à gestante; 

IV - proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário; 

V - pensão por morte de segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e 
dependentes, obedecido o disposto no § 5o e no art. 202. 

§ 1o - Qualquer pessoa poderá participar dos benefícios da previdência social, 
mediante contribuição na forma dos planos previdenciários. 

§ 2o - É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter 
permanente, o valor real, conforme critérios definidos em lei. 

 

§ 3o - Todos os salários de contribuição considerados no cálculo de benefício serão 
corrigidos monetariamente. 

§ 4o - Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao 
salário para efeito de contribuição previdenciária e conseqüente repercussão em 
benefícios, nos casos e na forma da lei. 
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§ 5o - Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do 
trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo. 

§ 6o - A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor 
dos proventos do mês de dezembro de cada ano. 

§ 7o - A previdência social manterá seguro coletivo, de caráter complementar e 
facultativo, custeado por contribuições adicionais. 

§ 8o - É vedado subvenção ou auxílio do Poder Público às entidades de previdência 
privada com fins lucrativos. 

Art. 202 - É assegurada aposentadoria, nos termos da lei, calculando-se o benefício 
sobre a média dos trinta e seis últimos salários de contribuição, corrigidos 
monetariamente mês a mês, e comprovada a regularidade dos reajustes dos salários 
de contribuição de modo a preservar seus valores reais e obedecidas as seguintes 
condições: 

I - aos sessenta e cinco anos de idade, para o homem, e aos sessenta, para a 
mulher, reduzido em cinco anos o limite de idade para os trabalhadores rurais de 
ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia 
familiar, neste incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal; 

II - após trinta e cinco anos de trabalho, ao homem, e após trinta, à mulher, ou em 
tempo inferior, se sujeitos a trabalho sob condições especiais, que prejudiquem a 
saúde ou a integridade física, definidas em lei; 

III - após trinta anos, ao professor, e, após vinte e cinco, à professora, por efetivo 
exercício de função de magistério. 

§ 1o - É facultada aposentadoria proporcional, após trinta anos de trabalho, ao 
homem, e, após vinte e cinco, à mulher. 

§ 2o - Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo 
de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, 
hipótese em que os diversos sistemas de previdência social se compensarão 
financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei. 

LEI No 7.670, DE 08 DE SETEMBRO DE 1988 

Estende aos portadores da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 
(SIDA/AIDS) os benefícios que especifica e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o - A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA/AIDS) fica considerada, 
para os efeitos legais, causa que justifica: 

I - a concessão de: 

a) licença para tratamento de saúde prevista nos arts. 104 e 105 da Lei no 1.711, de 
28 de outubro de 1952; 

b) aposentadoria, aos termos do art. 179, inciso I, alínea "b", da Lei no 1.711, de 28 
de outubro de 1952;11 

c) reforma militar, na forma do disposto no art. 108, inciso V, da Lei no 6.8809, de 9 
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de dezembro de 1980; 

d) pensão especial nos termos do art. 1o da Lei no 3.738, de 04 de abril de 1960; 

e) auxílio-doença ou aposentadoria, independemente do período de carência, para o 
segurado que, após a filiação à Previdência Social , vier a manifestá-la, bem como a 
pensão por morte aos seus dependentes. 

II - levantamento dos valores correspondentes ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço - FGTS, independentemente de rescisão de contrato individual de trabalho 
ou de qualquer outro tipo de pecúlio a que o paciente tenha direito. 

Parágrafo único. O exame pericial para os fins deste artigo será realizado no local 
em que se encontre a pessoa, desde que impossibilitada de se locomover. 

11 Atualmente os Servidores Públicos Civis são regidos pela Lei nº8.112 de 11.12.90, 
que reconhece esses direitos nos art. 202 a 206 e 186 inc. §1o, ver no item 3 desse 
capítulo. 

Art. 2o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, em 08 de setembro de 1988; 167o da Independência e 100o da República 

JOSÉ SARNEY 

Luiz Carlos Borges da Silveira
Jáder Fontenelle Barbalho
Prisco Viana 

Aluizio Alves 

Valbert Lisieux Medeiros de Figueiredo 

(Pub. DOU em 9/9/88) 

LEI No 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 

Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras 
providências. 

O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

TÍTULO I 

Da finalidade e dos princípios básicos 

da previdência social 

Art. 1o - A Previdência Social mediante contribuição, tem por assegurar aos seus 
beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivos de incapacidade, 
desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e 
prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente . 

Art. 2o - A Previdência Social rege-se pelos seguintes princípios e objetivos :
I - universalidade de participação aos planos previdenciários; 
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II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e 
rurais; 

III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios; 

IV - cálculo dos benefícios, considerando-se os salários-de-contribuição, corrigido 
monetariamente; 

V - irredutibilidade do valor dos benefícios de forma a preserva-lhes o poder 
aquisitivo; 

VI - o valor da renda mensal dos benefícios substitutos do salário-de-contribuição ou 
do rendimento do trabalho do segurado não inferior ao do salário mínimo; 

VII - previdência complementar facultativa, custeada por contribuição adicional; 

VIII - caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a 
participação do governo e da comunidade, em especial de trabalhadores em 
atividade, empregadores e aposentados. 

Parágrafo único. A participação referida no inciso VIII deste artigo será efetivada em 
nível federal, estadual e municipal. 

TÍTULO II 

Do plano de benefícios 

da previdência social 

CAPÍTULO ÚNICO 

Dos regimes de previdência social 

Art. 9o - A Previdência Social compreende: 

I - o Regime Geral de Previdência Social; 

II - o Regime Facultativo Complementar de Previdência Social . 

§ 1o - O Regime Geral de Previdência Social - RGPS, garante a cobertura de todas 
as situações expressas no art. 1o desta Lei, exceto a de desemprego involuntário, 
objeto de lei específica.
§ 2o - O Regime Facultativo Complementar de Previdência Social será objeto de lei 
específica. 

TÍTULO III 

Do Regime Geral de Previdência Social 

CAPÍTULO I 

Dos Beneficiários 

Art. 10 - Os beneficiários do Regime Geral de Previdência Social classificam-se 
como segurados e dependentes, nos termos das Seções I e II deste capítulo. 

Seção I 
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Dos Segurados

Art. 11 - São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas 
físicas: 

I - Como empregado: 

a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não 
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor 
empregado; 

b) aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário definida em legislação 
específica, presta serviço para atender à necessidade transitória de substituição 
pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviço de outras 
empresas;
c) o brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar 
como empregado em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior; 

d) aquele que presta serviço no Brasil a missão diplomática ou a repartição consular 
de carreira estrangeira e a órgãos a elas subordinados, ou a membros dessas 
missões ou repartições, excluídos o não-brasileiro sem residência permanente no 
Brasil e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva 
missão diplomática ou repartição consular; 

e) o brasileiro civil que trabalha para a União, no exterior, em organismos oficiais 
brasileiros ou internacionais do qual o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá 
domiciliado e contratado salvo se segurado na forma da legislação vigente do país 
de domicílio; 

f) o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como 
empregado em empresa domiciliada no exterior, cuja a maioria do capital volante 
pertença à empresa brasileira de capital nacional. 

g) o servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a 
União, Autarquias, inclusive em regime especial e Fundações Públicas Federais. 
(Redação alínea "g", dada pela Lei no 8.647/93). 

II - como empregado doméstico: aquele que presta serviço de natureza contínua a 
pessoa ou família, no âmbito residencial desta em atividades sem fins lucrativos; 

III - como empresário: o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não-
empregado, o membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio 
solidário, o sócio de indústria e o sócio cotista que participe da gestão ou receba 
remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural. 

IV - como trabalhador autônomo: 

a) quem presta serviço de natureza urbana ou rural em caráter eventual a uma ou 
mais empresas, sem relação de empregos; 

b) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza 
urbana, com fins lucrativos ou não. 

V - como equiparado a trabalhador autônomo, além dos casos previstos em 
legislação específica : 

a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária, pesqueira 
ou de extração de minerais, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou 
através de prepostos e com auxílios de empregados, utilizados a qualquer título, 
ainda que da forma não contínua; 
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b) o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada e de 
congregação ou de ordem religiosa, este quando por ela mantido, salvo se filiado 
obrigatoriamente à Previdência Social em razão de outra atividade, ou a outro 
sistema previdenciário, militar ou civil, ainda que na condição de inativo; 

c) empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no 
Brasil, salvo quando coberto por sistema próprio de previdência social; 

d) o brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do 
qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando 
coberto por sistema de previdência social do país do domicílio; 

VI - como trabalhador avulso : quem presta a diversas empresas, sem vínculo 
empregatício, serviços de natureza urbana ou rural definidos no Regulamento; 

VII - como segurado especial : o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário 
rurais, o garimpeiro, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas 
atividades individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o 
auxílio eventual de terceiros, bem como seus respectivos cônjuges ou companheiros 
e filhos maiores de 14 (quatorze) anos ou a eles equiparados, desde que trabalhem, 
comprovadamente, com o grupo familiar respectivo. 

§ 1o - Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho 
dos membros da família é indispensável à própria subsistência e é exercido em 
condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados . 

§ 2o - Todo aquele que exercer, concomitantemente, mais de uma atividade 
remunerada sujeita ao Regime Geral de Previdência Social é obrigatoriamente filiado 
em relação a cada uma delas. 

§ 3o - O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS que estiver 
exercendo ou que voltar a exercer atividade abrangida por este Regime é segurado 
obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições de que trata 
a Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991, para fins de custeio da Seguridade Social 
(Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.032 de 28.04.95). 

Art. 12 - O servidor civil ou militar da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos 
Municípios, bem como o das respectivas autarquias e fundações, é excluído do 
Regime Geral de Previdência Social consubstanciado nesta Lei, desde que esteja 
sujeito a sistema próprio de previdência social. 

Parágrafo único. Caso este servidor venha a exercer, concomitantemente, uma ou 
mais atividades abrangidas pelo Regime Geral de Previdência Social, tornar-se-á 
segurado obrigatório em relação a essas atividades. 

Art. 13 - É segurado facultativo o maior de 14 (quatorze) anos que se filiar ao Regime 
Geral de Previdência Social, mediante contribuição, desde que não incluído nas 
disposições do art. 11. 

Art. 14 - Consideram-se : 

I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade 
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como órgãos e 
entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional; 

II - empregador doméstico - a pessoa ou família que admite a seu serviço sem 
finalidade lucrativa empregado doméstico. 

Parágrafo único. Considera-se empresa para os efeitos desta lei, o autônomo e 
equiparado em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, 
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a associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e 
a repartição consular de carreiras estrangeiras. 

Art. 15 - Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições: 

I - Sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício; 

II - Até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar 
de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver 
suspenso ou licenciado sem remuneração; 

III - Até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de 
doença de segregação compulsória; 

IV - Até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso; 

V - Até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças 
Armadas para prestar serviço militar; 

VI - Até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo. 

§ 1o - o prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o 
segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem 
interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado. 

§ 2o - os prazos do inciso II ou do § 1 serão acrescidos de 12 (doze) meses para o 
segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no 
órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social. 

§ 3o - durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos 
perante a Previdência Social. 

§ 4o - A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do 
prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social, para recolhimento da 
contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados 
neste artigo e seus parágrafos. 

CAPÍTULO II 

Das prestações em geral 

Seção I 

Das Espécies de Prestações 

Art. 18 - O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes prestações 
devidas, inclusive em razão de eventos decorrentes de acidentes de trabalho 
expressas em benefícios e serviços: 

I - quanto ao segurado: 

a) aposentadoria por invalidez;
b) aposentadoria por idade: 

c) aposentadoria por tempo de serviço;
d) aposentadoria especial; 

e) auxílio-doença; 
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f) salário-família; 

g)salário-maternidade; 

h) auxílio-acidente; 

i) (Revogado pela Lei no 8.870 de 15.04.94) 

II - quanto ao dependente: 

a) pensão por morte: 

b) auxílio-reclusão; 

III - quanto ao segurado e dependente: 

a) (Revogado pela Lei no 9.032 de 28.04.95) 

b) serviço social; 

c) reabilitação profissional. 

Seção II 

Dos Períodos de Carência 

Art. 24 - Período de carência é o número mínimo de contribuições mensais 
indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do 
transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências. 

Parágrafo único. Havendo perda de qualidade de segurado, as contribuições 
anteriores a essa data só serão computadas para efeito de carência depois que o 
segurado contar, a partir da nova filiação à previdência social, com o mínimo de 1/3 
(um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência 
definida para o benefício a ser requerida. 

Art. 25 - A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência 
Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado no disposto do art. 
26:
I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais; 

II - aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço, e aposentadoria 
especial: 180 (cento e oitenta) contribuições mensais (Redação dada pela Lei no 
8.870 de 15.04.94); 

Art. 26 - Independente de carência a concessão das seguintes prestações: 

I - pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-família, salário-maternidade, auxílio-
acidente e pecúlios; 

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, nos casos de acidente de qualquer 
natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como os casos de 
segurado que, após filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social, for acometido 
de alguma das doenças e afecções especificadas em lista estabelecida pelos 
Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Previdência Social a cada três anos de 
acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator 
que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado; 

III - os benefícios concedidos na forma do inciso I do art. 39 aos segurados especiais 
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referidos ao inciso VII do art. 11 desta Lei. 

IV - serviço social; 

V - reabilitação profissional. 

Seção V 

os benefícios 

SUBSEÇÃO I 

Da Aposentadoria por Invalidez 

Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 
carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-
doença, considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de 
atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer 
nesta condição. 

§ 1o - A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação de 
incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, 
podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua 
confiança.
§ 2o - A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao regime 
geral da Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, 
salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento 
dessa doença ou lesão. 

Art. 43 - A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da 
cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos § § 1o, 2o e 3o deste artigo.
§ 1o - Concluindo a perícia médica inicial pela existência de incapacidade total e 
definitiva para o trabalho, a aposentadoria por invalidez será devida: (Redação dada 
pela Lei no 9.032 de 28.04.95). 

a) ao segurado empregado ou empresário, definidos no art. 11 desta Lei, a contar do 
16o (décimo sexto) dia do afastamento da atividade ou a partir da data da entrada do 
requerimento, se entre o afastamento e a entrada do requerimento decorrerem mais 
de 30 (trinta) dias; 

b) ao segurado empregado doméstico, autônomo e equiparado, trabalhador avulso, 
segurado especial ou facultativo, definidos nos arts. 11 e 13 desta Lei, a contar da 
data do início da incapacidade ou da data da entrada do requerimento, se entre 
essas datas decorrerem mais de 30 (trinta) dias. 

§ 2o - Durante os primeiros 15 (quinze) dias de afastamento da atividade por motivo 
de invalidez, caberá à empresa pagar ao segurado empregado o salário, ou, ao 
segurado empresário a remuneração. 

§ 3o - (Revogado pela Lei no 9.032, de 28.04.95) 

Art. 44 - A aposentadoria por invalidez, inclusive a decorrente de acidente do 
trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do 
salário-de-benefício, observado o disposto na seção III, especialmente no art. 33 
desta Lei. (Redação dada ao artigo pela Lei no 9.032 de 28.04.95). 

Art. 45 - O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da 
assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por 
cento). 
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Parágrafo único. O acréscimo de que trata este artigo: 

a) será devido ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite máximo legal; 

b) será recalculado quando o benefício que lhe deu origem for reajustado; 

c) cessará com a morte do aposentado não sendo incorporável ao valor da pensão. 

Art. 46 - O aposentado por invalidez que retornar voluntariamente à atividade terá 
sua aposentadoria automaticamente cancelada, a partir da data do retorno. 

Art. 47 - Verificada a recuperação da capacidade de trabalho do aposentado por 
invalidez, será observado o seguinte procedimento: 

I - quando a recuperação ocorrer dentro de 5 (cinco) anos contados da data do início 
da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que a antecedeu sem 
interrupção, o benefício cessará: 

a) de imediato para o segurado empregado que tiver direito a retornar à função que 
desempenhava na empresa quando se aposentou, na forma da legislação 
trabalhista, valendo como documento, para tal fim, o certificado de capacidade 
fornecido pela Previdência Social; ou 

b) após tantos meses quantos forem os anos de duração do auxílio-doença ou da 
aposentadoria por invalidez, para os demais segurados; 

II - quando a recuperação for parcial, ou ocorrer após o período do inciso I, ou ainda 
quando o segurado for declarado apto para o exercício de trabalho diverso do qual 
habitualmente exercia a aposentadoria será mantida, sem prejuízo da volta à 
atividade: 

a) no seu valor integral, durante 6 (seis) meses contados da data em que for 
verificada a recuperação da capacidade; 

b) com redução de 50% (cinqüenta por cento), no período seguinte de 6(seis) meses; 

c) com redução de 75% (setenta e cinco por cento) também por igual período de 6 
(seis) meses, ao término do qual cessará definitivamente. 

SUBSEÇÃO V 

Do Auxílio-Doença 

Art. 59 - O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 
for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para seu 
trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. 

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao 
Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada 
como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de 
progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. 

Art. 60 - O auxílio-doença será devido ao empregado e empresário a contar do 16o 
(decimo sexto) dia do afastamento da atividade, no caso dos demais segurados, a 
contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz. 

§ 1o - Quando o requerido por segurado afastado da atividade por mais de 30 (trinta) 
dias, o auxílio-doença será devido a contar da data da entrada do requerimento. 
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§ 2o - (Revogada pela Lei no 9.032, de 28.04.95).
§3o - Durante os primeiros 15 (quinze) dias consecutivos ao do afastamento da 
atividade por motivo de doença, incumbirá a empresa pagar ao segurado empregado 
o seu salário integral ou ao segurado empresário a sua remuneração. 

§ 4o - A empresa que dispuser de serviço médico, próprio ou em convênio, terá a seu 
cargo o exame médico e o abono das faltas correspondentes ao referido no § 3o, 
somente devendo encaminhar o segurado à perícia médica da Previdência Social 
quando a incapacidade ultrapassar 15 (quinze) dias. 

Art. 61 - O auxílio-doença, inclusive o decorrente de acidente de trabalho, consistirá 
numa renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário-de-
benefício, observado o disposto na Seção III, especialmente no art. 33 desta Lei 
(Redação dada pela Lei no 9.032, de 28.04.95). 

Art. 62 - O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para 
sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional 
para o exercício de outra atividade. Não cessará o benefício até que seja dado como 
habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, 
quando considerado não recuperável, for aposentado por invalidez. 

Art. 63 - O segurado empregado em gozo ao auxílio-doença será considerado pela 
empresa como licenciado. 

Parágrafo único. A empresa que garantir ao segurado licença remunerada, ficará 
obrigada a pagar-lhe durante o período de auxílio-doença a eventual diferença entre 
o valor deste e a importância garantida pela licença. 

Art. 64 - (Revogado pela Lei no 9.032, de 28.04.95) 

SUBSEÇÃO VIII 

Da Pensão por Morte 

Art. 74 - A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado 
que falecer, aposentado ou não, a contar da data do óbito ou da decisão judicial no 
caso de morte presumida. 

Art. 75 - O valor mensal da pensão por morte, inclusive a decorrente de acidente de 
trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do 
salário-de-benefício, observado o disposto na Seção III, especialmente no art. 33 
desta Lei (Redação dada pela Lei no. 9.032, de 28.04.95). 

Art. 76 - A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de 
habilitação de outro possível dependente, e qualquer inscrição ou habilitação por 
menor que importe em inclusão ou exclusão de dependente só produzirá efeito a 
contar da data da inscrição ou habilitação. 

§ 1o - O cônjuge ausente não exclui do direito à pensão por morte o companheiro ou 
a companheira que somente fará jus ao benefício a partir da data de sua habilitação 
e mediante prova de dependência econômica. 

§ 2o - O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato que receba pensão 
de alimentos concorrerá em igualdade de condições com os dependentes referidos 
no inciso I do art. 16 desta lei. 

Art. 77 - A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre 
todos em partes iguais (Redação dada ao artigo e § § pela lei no. 9.032, de 
28.04.95).
§ 1o - Reverterá em favor dos demais a parte daquele cujo direito a pensão cessar. 
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§ 2o - A parte individual da pensão extingue-se: 

I - pela morte do pensionista; 

II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão de ambos os sexos, pela 
emancipação ou ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido; 

III - para o pensionista inválido pela cessação de invalidez; 

§ 3o - Com a extinção da parte do último pensionista a pensão extinguir-se-á 
(Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.032 de 28.04.95) 

Art. 78 - Por morte presumida do segundo, declarada pela autoridade judicial 
competente depois de 6 (seis) meses de ausência será concedida pensão provisória 
na forma desta subseção. 

§ 1o - Mediante prova do desaparecimento do segurado, em conseqüência de 
acidente desastre ou catástrofe, seus dependentes farão jus à pensão provisória 
independentemente da declaração e do prazo deste artigo. 

§ 2o - Verificado o reaparecimento do segurado, o pagamento da pensão cessará 
imediatamente, desobrigados os dependentes da reposição dos valores recebidos 
salvo má-fé. 

Art. 79 - Não se aplica o disposto no art. 103 desta Lei ao pensionista menor, 
incapaz ou ausente na formada lei. 

Subseção IX 

Do Auxílio-Reclusão 

Art. 80 - O auxílio-reclusão será devido, nas mesmas condições da pensão por morte 
aos dependentes do segurado recolhido à prisão, que não receber remuneração da 
empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, da aposentadoria ou de abono de 
permanência em serviço. 

Parágrafo único. O requerimento do auxílio-reclusão deverá ser instruído com 
certidão do efetivo recolhimento à prisão, sendo obrigatória para a manutenção do 
benefício, a apresentação de declaração de permanência nas condições de 
presidiário. 

Seção VIII 

Das Disposições Diversas Relativas às Prestações 

Art. 100 - (VETADO) 

Art. 101 - O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o 
pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a 
submeterem-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de 
reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado 
gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos. 
(Redação dada pela Lei no 9.032, de 28.04.95). 

TÍTULO IV 

Das disposições finais e transitórias 

10.4. MEDICAMENTOS 

10.5. PRESERVATIVOS 
MASCULINOS DE 
BORRACHA 

10.6. LEITE HUMANO 

10.7. SANGUE 

10.8. INGRESSO DE 
VIAJANTES NO BRASIL 

11. PESQUISA 

12. SEGUROS E PLANOS 
DE SAÚDE _ 
REGULAMENTAÇÃO 

CAPÍTULO III 
EDUCAÇÃO 

CAPÍTULO IV 
PREVIDÊNCIA SOCIAL & 
TRABALHO
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Art. 151 - Até que seja elaborada a lista de doenças mencionadas no inciso II do art. 
26, independe de carência a concessão de auxílio-doença e aposentadoria por 
invalidez, ao segurado que, após filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social, for 
acometido das seguintes doenças: tuberculose ativa; hanseníase, alienação mental ; 
neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; 
doença de Parkison; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado 
avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência 
imunológica adquirida (AIDS); e contaminação por radiação, com base em conclusão 
da medicina especializada.

Art. 155 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 

Art. 156 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, em 24 de julho de 1991; 170o da Independência e 103o da República. 

FERNANDO COLLOR 
Antonio Magri 

(Pub. DO em 25/7/91) 

1. PREVIDÊNCIA SOCIAL 

2.TRABALHADORES EM 
GERAL 

3.SERVIDOR PÚBLICO 
DA UNIÃO 

4.MILITARES 

CAPÍTULO V 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CAPÍTULO VI 
BENEFÍCIOS FISCAIS 

CAPÍTULO VII
PENAL & 
PENITENCIÁRIO 

CAPÍTULO VIII
NORMAS ÉTICAS DO 
CONSELHO FEDERAL DE 
MEDICINA _ CFM 
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10.4. MEDICAMENTOS 

10.5. PRESERVATIVOS 
MASCULINOS DE 
BORRACHA 

10.6. LEITE HUMANO 

10.7. SANGUE 

10.8. INGRESSO DE 
VIAJANTES NO BRASIL 

11. PESQUISA 

12. SEGUROS E PLANOS 
DE SAÚDE _ 
REGULAMENTAÇÃO 

CAPÍTULO III 
EDUCAÇÃO 

CAPÍTULO IV 
PREVIDÊNCIA SOCIAL & 
TRABALHO
1. PREVIDÊNCIA SOCIAL 

2.TRABALHADORES EM 
GERAL 

3.SERVIDOR PÚBLICO 
DA UNIÃO 

4.MILITARES 

CAPÍTULO V 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CAPÍTULO VI 
BENEFÍCIOS FISCAIS 

CAPÍTULO VII
PENAL & 
PENITENCIÁRIO 

CAPÍTULO VIII
NORMAS ÉTICAS DO 

CAPÍTULO IV 

2. TRABALHADORES EM GERAL 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

TÍTULO II 

DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 

CAPÍTULO II 

Dos Direitos Sociais 

Art. 6o - São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a 
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição. 

Art. 7o - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social: 

I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos 
termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros 
direitos; 

II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário; 

III - fundo de garantia do tempo de serviço; 

IV - salário-mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas 
necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, 
educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com 
reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua 
vinculação para qualquer fim;
V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho; 

VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo; 

VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem 
remuneração variável;
VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da 
aposentadoria; 

IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; 

X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa; 

XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, 
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei; 
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CONSELHO FEDERAL DE 
MEDICINA _ CFM 

  

XII - salário-família para os seus dependentes; 

XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e 
quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, 
mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho; 

XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de 
revezamento, salvo negociação coletiva; 

XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos; 

XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinqüenta por 
cento à do normal; 

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que 
o salário normal; 

XVII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 
cento e vinte dias; 

XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei; 

XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, 
nos termos da lei; 

XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, 
nos termos da lei; 

XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, 
higiene e segurança; 

XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou 
perigosas, na forma da lei; 

XXIV - aposentadoria; 

XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até seis 
anos de idade em creches e pré-escolas; 

XXVI - reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho; 

XXVII - proteção em face da automação, na forma da lei; 

XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a 
indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa; 

XXXIX - ação, quanto a créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo 
prescricional de: 

a - cinco anos para o trabalhador urbano, até o limite de dois anos após a extinção 
do contrato; 

b - até dois anos após a extinção do contrato, para o trabalhador rural; 

XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de 
admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil; 

XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de 
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admissão do trabalhador portador de deficiência; 

XXXII - proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os 
profissionais respectivos; 

XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito 
e de qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz; 

XXXIV - igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício 
permanente e o trabalhador avulso; 

Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os 
direitos previstos nos incisos IV, VI, VIII, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI e XXIV, bem como 
a sua integração à previdência social. 

PORTARIA INTERMINISTERIAL No 3.195, DE 10 DE AGOSTO DE 1988 

OS MINISTROS DE ESTADO DO TRABALHO E DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições legais e, 

Considerando a gravidade do problema gerado pelo aumento incessante do número 
de casos de AIDS - Síndrome de Imunodeficiência Adquirida; 

Considerando que nenhum segmento social se revela imune à propagação dessa 
moléstia; 

Considerando a responsabilidade atribuída aos Ministérios do Trabalho e da Saúde, 
na luta pela defesa da saúde e da vida dos trabalhadores; 

Considerando o caráter prevencionista constante do Decreto no 68.255 de 16 de 
fevereiro de 1971, que instituiu em caráter permanente e em âmbito nacional, a 
Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes - CANPAT, resolvem: 

Art. 1o - Fica instituída em âmbito nacional a Campanha Interna de Prevenção da 
Aids - CIPAS, com a finalidade de divulgar conhecimentos e estimular no interior das 
empresas e em todos os locais de trabalho a adoção das medidas preventivas contra 
a Síndrome de Imunodeficiência Adquirida, mais conhecida por AIDS/SIDA. 

Art. 2o - A CIPAS de que trata o art. 1o de presente Portaria passa a integrar a 
Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes - CANPAT, e será realizada 
permanentemente pelos Órgãos Regionais da Administração Direta e Indireta, 
empresas públicas e privadas, sob a Supervisão da Secretaria de Segurança e 
Medicina do Trabalho do Ministério do Trabalho e da Divisão Nacional de Doenças 
Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde. 

Art. 3o - Às Comissões Internas de Prevenção de Acidentes - CIPAS compete, no 
âmbito das empresas onde se acham organizadas a promoção de campanha de 
prevenção contra a Aids/Sida, sem prejuízo das suas atividades normais no campo 
de prevenção de acidentes e doenças profissionais. 

Art. 4o - Constituem atividades da Campanha Interna de Prevenção da Aids - CIPAS: 

a) Palestras e debates; 

b) Divulgação educativa através da imprensa falada e escrita; 

c) Confecção e distribuição gratuita de cartazes, livretos, cartilhas, folhetos e demais 
impressos relacionados com os objetivos da Campanha; 

d) Exibição de filmes e slides sobre o assunto. 
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Art. 5o - As entidades sindicais de trabalhadores e de empregadores serão 
convocadas a dar toda a sua cooperação à CIPAS - Campanha Interna de 
Prevenção da Aids. 

Art. 6o - A Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho - 
FUNDACENTRO, deverá prestar estreita colaboração aos Ministérios do Trabalho e 
da Saúde, no desenvolvimento dos trabalhos afetos às Cipas ora constituídas. 

Art. 7o - As despesas com a realização das Cipas correrão à conta da dotação 
orçamentária da União quando se tratar da Administração Direta Federal. 

Art. 8o - As empresas desobrigadas de constituir Cipa, deverão participar ativamente 
das referidas Cipas por seu representante, junto ao Órgão regional do Ministério do 
Trabalho ou outra instituição que realize tal evento. 

Art. 9o - Os Agentes da Inspeção do Trabalho empenhar-se-ão na fiscalização do 
cumprimento da presente Portaria, nos termos do art. 200, VI, da Consolidação das 
Leis do Trabalho. 

Art. 10 - As dúvidas suscitadas e os casos omissos serão dirimidos pela Secretaria 
de Segurança e Medicina do Trabalho do Ministério do Trabalho, e pela Divisão 
Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde. 

Art. 11 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

ALMIR PAZZIANOTTO PINTO 

Ministro do Trabalho 

LUIZ CARLOS BORGES DA SILVEIRA 

Ministro da Saúde 

(Pub. DOU em 11/8/88) 

RESOLUÇÃO No 2, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1992 

O Conselho Diretor do Fundo de Participação PIS/PASEP, no uso das atribuições 
que lhe conferem o art. 10 do Decreto no 78.276, de 17 de agosto de 1976, e com 
fundamento na Lei no 7.670, de 8 de setembro de 1988, resolve: 

I - Autorizar a liberação do saldo das contas do Programa de Integração Social - PIS 
e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP aos 
titulares não aposentados vitimados pela Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 
(SIDA/AIDS). 

II - A liberação prevista nesta Resolução beneficiará os participantes acometidos de 
infecções oportunistas ou neoplasias malignas, decorrentes de deficiência 
imunológica originária de infestação por vírus HIV. 

III - Serão documentos hábeis para comprovar a situação de que trata o item 
anterior, laudos periciais fornecidos pelo Instituto Nacional de Assistência Médica da 
Previdência Social - INAMPS, por outros institutos oficiais de assistência e 
previdência ou por serviços de assistência médica mantidos pelos empregadores. 

IV - O saque a que se refere esta Resolução poderá ser efetuado a qualquer tempo, 
independemente dos períodos estabelecidos anualmente pelo Conselho Diretor. 
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CARLOS ALBERTO LEITE COUTINHO 

Coordenador, em exercício 

(Pub. DOU em 21/12/92) 

LEI No 9.029, DE 13 DE ABRIL DE 1995 

Proíbe a exigência de atestados de gravidez e esterilização e outras práticas 
discriminatórias, para efeitos admissionais ou de permanência da relação 
jurídica de trabalho, e dá outras providências 

O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o - Fica proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para 
efeito de acesso a relação de emprego, ou sua manutenção, por motivo de sexo, 
origem, raça, cor, estado civil, situação familiar ou idade, ressalvadas, neste caso, as 
hipóteses de proteção ao menor previstas no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição 
Federal. 

Art. 2o - Constituem crime as seguintes práticas discriminatórias: 

I- a exigência de teste, exame, perícia, laudo, atestado, declaração ou qualquer outro 
procedimento relativo à esterilização ou a estado de gravidez; 

II- a adoção de quaisquer medidas, de iniciativa do empregador, que configurem: 

a) indução ou instigamento à esterilização genética; 

b) promoção do controle de natalidade, assim não considerado o oferecimento de 
serviços e de aconselhamento ou planejamento familiar, realizados por instituições 
públicas ou privadas, submetidas às normas do Sistema Único de Saúde - SUS. 

Pena: detenção de um a dois anos e multa. 

Parágrafo único. São sujeitos ativos dos crimes a que se refere este artigo: 

I- a pessoa física empregadora; 

II- o representante legal do empregador, como definido na legislação trabalhista; 

III- o dirigente, direto ou por delegação, de órgãos públicos e entidades das 
Administrações Públicas direta, indireta e fundacional de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Art. 3o - Sem prejuízo do prescrito no artigo anterior, as infrações do disposto nesta 
Lei são passíveis das seguintes cominações: 

I- multa administrativa de dez vezes o valor do maior salário pago pelo empregador, 
elevado em cinqüenta por cento em caso de reincidência; 

II- proibição de obter empréstimo ou financiamento junto a instituições financeiras 
oficiais. 

Art. 4o - O rompimento da relação de trabalho por ato discriminatório, nos moldes 
desta Lei, faculta ao empregado optar entre: 

I- a readmissão com ressarcimento integral de todo o período de afastamento, 
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mediante pagamento das remunerações devidas, corrigidas monetariamente, 
acrescidas dos juros legais; 

II- a percepção, em dobro, da remuneração do período de afastamento, corrigida 
monetariamente e acrescida dos juros legais. 

Art. 5o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 6o - Revogam-se as disposições em contrário. 

Fernando Henrique Cardoso 

Presidente da República 

Paulo Paiva 

(Pub. dou em 17/04/95) 

PORTARIA No 3, DE 20 DE MARÇO DE 1998 

O Delegado Regional do Trabalho no Estado do Rio Grande do Sul, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VII do art. 54 da Portaria no 786, de 11 
de setembro de 1997, resolve: 

Considerando as propostas do 1o Seminário de Aids no Local de Trabalho; 

Considerando a Portaria Interministerial no 3.195/88, do Ministério da Saúde e do 
Ministério do Trabalho; 

Considerando a orientação da Organização Internacional do Trabalho OIT sobre as 
questões da aids no local de trabalho, resolve: 

Art. 1o - Constituir a Comissão Regional de Aids no Local de Trabalho, para assuntos 
de prevenção e assistência aos trabalhadores portadores de HIV e doentes de aids. 

Art. 2o Esta Comissão será integrada por membros titulares e dos respectivos 
suplentes das seguintes instituições: 

a) Divisão de Segurança e Saúde do Trabalhador DRT/RS; 

b) Secretaria Estadual da Saúde e do Meio Ambiente do RS; 

c) Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre; 

d) Grupo de Apoio e Prevenção à Aids/Gapa/RS; 

e) Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/Aids - Região Sul - 

Art. 3o - A Comissão reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês, ou ainda, em 
reunião extraordinária, em caso de convocação por um dos membros. 

Art. 4o - São atribuições da Comissão: 

a) Participar da elaboração do plano sobre as questões de aids no local de trabalho e 
acompanhar sua execução; 

b) elaborar e implantar programa de formação, prevenção e assistência aos 
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trabalhadores vivendo com HIV/aids no local de trabalho; 

c) Manifestar-se a respeito de todos os assuntos de interesse dos trabalhadores no 
que tange a aids no local de trabalho. 

Art. 5o - A coordenação da Comissão ficará sob a responsabilidade de servidor da 
Divisão de Segurança e Saúde do Trabalhador, a ser designado pelo Delegado 
Regional do Trabalho no RS. 

Art. 6o - As dúvidas suscitadas e os casos omissos serão dirimidos pelo Delegado 
Regional do Trabalho no RS 

Art. 7o - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

LUIZ CARLOS MELLO 

(Pub. DOU em 02/04/98) 

PORTARIA No 3.120, DE 1o DE JULHO DE 1998 

O Ministro de Estado da Saúde, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, inciso 
II, da Constituição Federal, tendo em vista o disposto em seu art. 200, inciso II, 
combinado com os preceitos da Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 

Considerando que as determinações contidas na NOB-SUS 01/96 incluem a Saúde 
do Trabalhador como campo de atuação da atenção à saúde; 

Considerando as determinações contidas na Resolução no 220, de 6 de março de 
1997, do Conselho Nacional de Saúde, e na Instrução Normativa no 01/97, de 15 de 
maio de 1997, do Ministério da Saúde, resolve: 

Art. 1o - Aprovar a Instrução Normativa de Vigilância em Saúde do Trabalhador no 
SUS, na forma do Anexo a esta Portaria, com a finalidade de definir procedimentos 
básicos para o desenvolvimento das ações correspondentes. 

Art. 2o - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

JOSÉ SERRA 

ANEXO 

1 - Apresentação 

O avanço gradual, quantitativo e qualitativo da institucionalização das práticas de 
Saúde do Trabalhador, no setor saúde em todo o Brasil, reflete a consolidação da 
área como objeto indiscutível da saúde pública. E, por assim dizer, objeto, também, 
das políticas públicas direcionadas, em todos os níveis do Sistema Único de Saúde 
(SUS), para a prevenção dos agravos à saúde da população trabalhadora. 

O conjunto de elementos deflagradores do avanço institucional, em relação à 
questão da Saúde do Trabalhador no SUS, compõe-se do aspecto legislativo, 
calcado na Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, e em diversas Constituições 
Estaduais e Municipais, na luta pela saúde desenvolvida pelos trabalhadores e suas 
organizações sindicais, passando pelo crescente comprometimento dos técnicos ao 
nível dos serviços e universidades. 

A presente Instrução Normativa pretende, de uma forma sucinta, fornecer subsídios 
básicos para o desenvolvimento de ações de Vigilância em Saúde do Trabalhador, 
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no âmbito do Sistema Único de Saúde. Parte do pressuposto que o sistema de 
saúde, embora deva ser preservado nas suas peculiaridades regionais que 
impliquem um respeito às diversas culturas e características populacionais, por ser 
único, também deve manter linhas mestras de atuação, especialmente pela 
necessidade de se compatibilizarem instrumentos, bancos de informações e 
intercâmbio de experiências. 

As recomendações aqui apresentadas são fruto de alguns anos de discussão 
acumulada e extraída de diversas experiências de Vigilância em Saúde do 
Trabalhador, em vários estados e municípios de todo o País. 

Trata-se de uma primeira aproximação normativa não só com os Programas 
Estaduais e Municipais de Saúde do Trabalhador, já instalados e em fase de 
instalação mas, também, com as estruturas de atenção à saúde das Secretarias 
Estaduais e Municipais, especialmente nas áreas de Vigilância Epidemiológica, 
Vigilância Sanitária e Fiscalização Sanitária. 

A possibilidade de traduzir a capilaridade institucional do setor saúde em instâncias 
efetoras de mudança dos perfis de morbidade e mortalidade, resultantes da relação 
trabalho-ambiente-consumo e saúde, pressupõe um comprometimento das 
estruturas de atenção à saúde, em especial as de vigilância e fiscalização em saúde. 

O objetivo da Instrução Normativa é, em suma, o de poder instrumentalizar 
minimamente os setores responsáveis pela vigilância e defesa da saúde, nas 
Secretarias de Estados e Municípios, de forma a incorporarem em suas práticas, 
mecanismos de análise e intervenção sobre os processos e os ambientes de 
trabalho. 

A abordagem de Vigilância em Saúde do Trabalhador, considerada na Instrução 
Normativa, implica a superação dos limites conceituais e institucionais, 
tradicionalmente estruturados nos serviços de saúde, das ações dissociadas de 
vigilância epidemiológica e sanitária. 

Além disso, nas ações de vigilância e fiscalização sanitária, propriamente ditas, 
implica-se transpor o objeto usual - o produto/consumidor - de forma a considerar, 
igualmente, como objeto, o processo trabalhador/ambiente. 

Dessa forma, a Vigilância em Saúde do Trabalhador calca-se no modelo 
epidemiológico de pesquisa dos agravos, nos diversos níveis da relação entre o 
trabalho e a saúde, agregando ao universo da avaliação e análise a capacidade 
imediata da intervenção sobre os fatores determinantes dos danos à saúde. 

Devido à sua concepção mais abrangente de saúde, relacionada ao processo de 
produção, capaz de lidar com a diversidade, a complexidade e o surgimento de 
novas formas de adoecer, a Vigilância em Saúde do Trabalhador ultrapassa o 
aspecto normativo tratado pela fiscalização tradicional. 

Em razão dessas implicações, a vigilância em saúde do trabalhador pressupõe uma 
rede de articulações que passa, fundamentalmente, pelos trabalhadores e suas 
organizações, pela área de pesquisa e formação de recursos humanos e pelas áreas 
de assistência e reabilitação. 

Finalmente, levando-se em consideração o fato de ser uma área ainda em 
construção dentro do SUS, pretende-se que esta Instrução Normativa possa ser 
aprimorada, com a maior brevidade, uma vez utilizada pela rede de serviços, assim 
como se constitui na primeira de uma série de publicações normativas e 
orientadoras, relacionadas a temas específicos em saúde do trabalhador. 

2 - Conceituação básica
A Vigilância em Saúde do Trabalhador compreende uma atuação contínua e 
sistemática, ao longo do tempo, no sentido de detectar, conhecer, pesquisar e 
analisar os fatores determinantes e condicionantes dos agravos à saúde 
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relacionados aos processos e ambientes de trabalho, em seus aspectos tecnológico, 
social, organizacional e epidemiológico, com a finalidade de planejar, executar e 
avaliar intervenções sobre esses aspectos, de forma a eliminá-los ou controlá-los. 

A Vigilância em Saúde do Trabalhador compõe um conjunto de práticas sanitárias, 
articuladas supra-setorialmente, cuja especificidade está centrada na relação da 
saúde com o ambiente e os processos de trabalho e nesta com a assistência, 
calcado nos princípios da vigilância em saúde, para a melhoria das condições de 
vida e saúde da população. 

A Vigilância em Saúde do Trabalhador não constitui uma área desvinculada e 
independente da vigilância em saúde como um todo, mas, ao contrário, pretende 
acrescentar ao conjunto de ações da vigilância em saúde, estratégias de produção 
de conhecimentos e mecanismos de intervenção sobre os processos de produção, 
aproximando os diversos objetos comuns das práticas sanitárias àqueles oriundos da 
relação entre o trabalho e a saúde. 

3 - Princípios 

A Vigilância em Saúde do Trabalhador pauta-se nos princípios do Sistema Único de 
Saúde, em consonância com os Sistemas Nacionais de Vigilância Sanitária e de 
Vigilância Epidemiológica, articulada com a área assistencial. 

Além disso, tendo em vista a complexidade e a abrangência do objeto da vigilância, 
guarda peculiaridades que transpõem os limites setoriais da saúde, implicando a 
ampliação de sua abordagem. 

Como princípios, esquematicamente, pode-se considerar: 

3.1 - Universalidade: todos os trabalhadores, independentemente de sua localização, 
urbana ou rural, de sua forma de inserção no mercado de trabalho, formal ou 
informal, de seu vínculo empregatício, público ou privado, autônomo, doméstico, 
aposentado ou demitido são objeto e sujeitos da Vigilância em Saúde do 
Trabalhador. 

3.2 - Integralidade das ações: o entendimento de atenção integral à saúde do 
trabalhado compreendendo a assistência e recuperação dos agravos, os aspectos 
preventivos, implicando intervenção sobre seus fatores determinantes em nível dos 
processos de trabalho e a promoção da saúde que implicam ações articuladas com 
os próprios trabalhadores e suas representações. A ênfase deve ser dirigida ao fato 
de que as ações individuais/curativas articulam-se com as ações coletivas, no âmbito 
da vigilância, considerando que os agravos à saúde do trabalhador são 
absolutamente preveníveis. 

3.3 - Pluriinstitucionalidade: articulação, com formação de redes e sistemas, entre as 
instâncias de Vigilância em Saúde do Trabalhador e os centros de assistência e 
reabilitação, as universidades e centros de pesquisa e as instituições públicas com 
responsabilidade na área de saúde do trabalhador, consumo e ambiente 

3.4 - Controle social: incorporação dos trabalhadores e das suas organizações, 
principalmente as sindicais, em todas as etapas da Vigilância em Saúde do 
Trabalhador, compreendendo sua participação na identificação das demandas, no 
planejamento, no estabelecimento de prioridades e adoção de estratégias, na 
execução das ações, no seu acompanhamento e avaliação e no controle da 
aplicação de recursos. 

3.5 - Hierarquização e descentralização: consolidação do papel do município e dos 
distritos sanitários como instância efetiva de desenvolvimento das ações de 
Vigilância em Saúde do Trabalhador, integrando os níveis estadual e nacional do 
Sistema Único de Saúde, no espectro da ação, em função de sua complexidade. 

3.6 - Interdisciplinaridade: a abordagem multiprofissional sobre o objeto da Vigilância 
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em Saúde do Trabalhador deve contemplar os saberes técnicos, com a concorrência 
de diferentes áreas do conhecimento e, fundamentalmente, o saber operário, 
necessários para o desenvolvimento da ação. 

3.7 - Pesquisa-intervenção: o entendimento de que a intervenção, no âmbito da 
Vigilância em Saúde do Trabalhador, é o deflagrador de um processo contínuo, ao 
longo do tempo, em que a pesquisa é sua parte indissolúvel, subsidiando e 
aprimorando a própria intervenção. 

3.8 - O caráter transformador: a intervenção sobre os fatores determinantes e 
condicionantes dos problemas de saúde relacionados aos processos e ambientes de 
trabalho com o entendimento de que a Vigilância em Saúde do Trabalhador, sob a 
lógica do controle social e da transparência das ações, pode ter na intervenção um 
caráter proponente de mudanças dos processos de trabalho, a partir das análises 
tecnológica, ergonômica, organizacional e ambiental efetuadas pelo coletivo de 
instituições, sindicatos, trabalhadores e empresas, inclusive, superando a própria 
legislação. 

4 - Objetivos 

De forma esquemática pode-se dizer que a Vigilância em Saúde do Trabalhador tem 
como objetivos: 

a - conhecer a realidade de saúde da população trabalhadora, independentemente 
da forma de inserção no mercado de trabalho e do vínculo trabalhista estabelecido, 
considerando: 

a1 - a caracterização de sua forma de adoecer e morrer em função da sua relação 
com o processo de trabalho; 

a2 - o levantamento histórico dos perfis de morbidade e mortalidade em função da 
sua relação com o processo de trabalho ; 

a3 - a avaliação do processo, do ambiente e das condições em que o trabalho se 
realiza, identificando os riscos e cargas de trabalho a que está sujeita, nos seus 
aspectos tecnológicos, ergonômicos e organizacionais já conhecidos; 

a4 - a pesquisa e a análise de novas e ainda desconhecidas formas de adoecer e 
morrer em decorrência do trabalho; 

b - intervir nos fatores determinantes de agravos à saúde da população trabalhadora, 
visando eliminá-los ou, na sua impossibilidade, atenuá-los e controlá-los, 
considerando: 

b1 - a fiscalização do processo, do ambiente e das condições em que o trabalho se 
realiza, fazendo cumprir, com rigor, as normas e legislações existentes, nacionais ou 
mesmo internacionais, quando relacionadas à promoção da saúde do trabalhador; 

b2 - a negociação coletiva em saúde do trabalhador, além dos preceitos legais 
estabelecidos, quando se impuser a transformação do processo, do ambiente e das 
condições em que o trabalho se realiza, não prevista normativamente; 

c - avaliar o impacto das medidas adotadas para a eliminação, atenuação e controle 
dos fatores determinantes de agravos à saúde, considerando: 

c1 - a possibilidade de transformar os perfis de morbidade e mortalidade; 

c2 - o aprimoramento contínuo da qualidade de vida no trabalho; 

d - subsidiar a tomada de decisões dos órgãos competentes, nas três esferas de 
governo, considerando: 
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d1 - o estabelecimento de políticas públicas, contemplando a relação entre o trabalho 
e a saúde no campo de abrangência da vigilância em saúde; 

d2 - a interveniência, junto às instâncias do Estado e da sociedade, para o 
aprimoramento das normas legais existentes e para a criação de novas normas 
legais em defesa da saúde dos trabalhadores; 

d3 - o planejamento das ações e o estabelecimento de suas estratégias; 

d4 - a participação na estruturação de serviços de atenção à saúde dos 
trabalhadores; 

d5 - a participação na formação, capacitação e treinamento de recursos humanos 
com interesse na área; 

e - estabelecer sistemas de informação em saúde do trabalhador, junto às estruturas 
existentes no setor saúde, considerando: 

e1 - a criação de bases de dados comportando todas as informações oriundas do 
processo de vigilância e incorporando as informações tradicionais já existentes; 

e2 - a divulgação sistemática das informações analisadas e consolidadas. 

5 - Estratégias 

A vigilância em Saúde do Trabalhador, como um conjunto de práticas sanitárias 
contínuas, calcada, entre outros princípios, na interdisciplinaridade, na 
pluriinstitucionalidade, no controle social, balisada na configuração do Sistema Único 
de Saúde, e tendo como imagem-objetivo a melhoria da qualidade de vida no 
trabalho, pressupõe o estabelecimento de estratégias operacionais para alcançá-la. 

Embora cada estado, região ou município, guardadas suas características, deva 
buscar a melhor forma de estabelecer suas próprias estratégias de vigilância, alguns 
pressupostos podem ser considerados como aplicáveis ao conjunto do SUS. Dentre 
os passos que podem ser estabelecidos na estratégia de operacionalização das 
ações, buscando manter uma lógica seqüencial de consolidação da vigilância, pode-
se destacar: 

5.1 - Onde já existam estruturas, estaduais e municipais, de saúde do trabalhador - 
Programas, Coordenações, Divisões, Gerências, Centros, Núcleos - promover e/ou 
aprofundar a relação institucional com as estruturas de Vigilância Epidemiológica, 
Vigilância Sanitária e Fiscalização Sanitária, buscando a superação da dicotomia 
existente em suas práticas, em que o objeto de ação da vigilância, em geral, não 
contempla o processo de produção e sua relação com a saúde dos trabalhadores. 
Com este intuito, recomenda-se a constituição de equipes multiprofissionais para a 
execução de ações interdisciplinares e pluriinstitucionais. 

5.2 - Recomenda-se a criação de comissão, na forma colegiada, com a participação 
de trabalhadores, suas organizações sindicais e instituições públicas com 
responsabilidades em saúde do trabalhador, vinculada organicamente ao SUS e 
subordinada aos Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde, com a finalidade de 
assessorá-lo na definição de políticas, no estabelecimento de diretrizes e 
prioridades, e no acompanhamento e avaliação da execução das ações de saúde do 
trabalhador. 

5.3 - Dada a abrangência e as dificuldades operacionais de se implementarem, 
simultaneamente, ações de vigilância em todos os ambientes de trabalho, em um 
dado município ou região, faz-se necessário o planejamento dessas ações com o 
estabelecimento de prioridades, visando a intervenções de impacto, com efeitos 
educativos e disciplinadores sobre o setor. Para tanto, recomenda-se a adoção de 
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alguns critérios como: 

Base Sindical: Uma vez que um determinado sindicato de trabalhadores, com 
alguma tradição de luta pela saúde identifique e encaminhe situações-problema, 
junto à estrutura de vigilância, desencadeia-se uma ação integrada que visa atuar 
não apenas na empresa denunciada, mas nas principais empresas abrangidas por 
aquela categoria de trabalhadores. O investimento da ação nesta base deve 
considerar a capacidade de reprodutibilidade, a partir do sindicato em questão e para 
o movimento sindical como um todo, numa dada região. 

Ramo Produtivo: Consiste na atuação em todas as empresas com o mesmo perfil 
produtivo, capaz de se constituir em fonte de risco para a saúde, preponderantes 
numa dada região, independente da capacidade de mobilização dos sindicatos 
envolvidos. A utilização deste critério pode se dar por avaliação epidemiológica dos 
casos notificados, denúncias sucessivas ou análise dos processos produtivos. O 
investimento da ação, neste caso, visa à mudança dos processos de forma 
integrada, sem a punição de uma empresa em particular, mas intervindo em todas as 
empresas daquele setor e, em especial, nas que apresentam grande concentração 
de trabalhadores, sempre buscando a atuação conjunta com os sindicatos das 
categorias expostas. 

Território: Consiste na intervenção por varredura, em pequena área geográfica 
previamente delimitada (setor censitário, distrito de saúde, bairro, distrito industrial 
etc.), de todos os processos produtivos capazes de gerar dano à saúde. O 
investimento da ação, neste caso, visa abranger todos os trabalhadores, ao longo do 
tempo, a despeito de sua forma de inserção no mercado de trabalho e seu vínculo de 
emprego, a partir da elaboração de mapas dos processos produtivos, de modo a 
estabelecer um perfil de risco à saúde dos trabalhadores. 

Epidemiológico (evento-sentinela): Consiste na intervenção nas empresas, a partir 
de agravos à saúde dos trabalhadores que podem representar um problema coletivo, 
ainda não detectado, e mesmo um problema epidemiológico relevante, mas 
submerso. A intervenção dirige-se à maior ou às maiores empresas considerando os 
aspectos potenciais de freqüência e/ou gravidade dos eventos-sentinela. 

É importante salientar que os critérios acima não obedecem à ordem de hierarquia e 
tampouco são excludentes, podendo ser utilizados de forma combinada. 

5.4 - Como estratégia de consolidação das ações de Vigilância em Saúde do 
Trabalhador é fundamental que os estados e os municípios contemplem o tema na 
revisão de seus códigos de saúde. 

6 - Metodologia 

Considerando os objetivos da vigilância em saúde do trabalhador - conhecer a 
realidade para transformá-la, buscando um aprimoramento da qualidade de vida no 
trabalho - é necessário que se adotem metodologias capazes de estabelecer um 
diagnóstico situacional, dentro do princípio da pesquisa-intervenção, e capazes, 
ainda, de avaliar de modo permanente os seus resultados no sentido das mudanças 
pretendidas. 

Nesta linha, podem-se observar alguns pressupostos de caráter metodológico, 
compreendendo: 

6.1 - Fase preparatória 

Uma vez identificada a demanda, com base nas estratégias relacionadas, o 
planejamento da ação pressupõe uma fase preparatória, em que a equipe busca 
conhecer, com o maior aprofundamento possível, o(s) processo(s), o ambiente e as 
condições de trabalho do local onde será realizada a ação. 

A preparação deve ser efetuada por meio de análise conjunta sem os trabalhadores 
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da(s) empresa(s) - objeto da vigilância e dos representantes sindicais daquela(s) 
categoria(s), tendo por objetivo não só aprofundar o conhecimento sobre o objeto da 
vigilância, pelo seu saber operário mas, principalmente, traçar estratégias de 
desenvolvimento da ação. 

Deve-se lançar mão, ainda nesta fase, de consulta bibliográfica especializada e das 
informações locais disponíveis acerca do caso em questão. 

6 2 - A intervenção (inspeção/fiscalização sanitária) 

A intervenção, realizada em conjunto com os representantes dos trabalhadores, de 
outras instituições, e sob a responsabilidade administrativa da equipe da Secretaria 
Estadual e/ou Municipal de Saúde, deverá considerar, na inspeção sanitária em 
saúde do trabalhador, a observância das normas e legislações que regulamentam a 
relação entre o trabalho e a saúde, de qualquer origem, especialmente na esfera da 
saúde, do trabalho, da previdência, do meio ambiente e das internacionai 

Além disso, é preciso considerar os aspectos passíveis de causar dano à saúde, 
mesmo que não estejam previstos nas legislações, considerando-se não só a 
observação direta por parte da equipe de situações de risco à saúde como, também, 
as questões subjetivas referidas pelos trabalhadores na relação de sua saúde com o 
trabalho realizado. 

Os instrumentos administrativos de registro da ação, de exigências e outras medidas 
são os mesmos utilizados pelas áreas de Vigilância/Fiscalização Sanitária, tais como 
os Termos de Visita, Notificação, Intimação, Auto de Infração etc. 

6 3 - Análise dos processos 

Uma forma importante de considerar a capacidade potencial de adoecer no 
processo, no ambiente ou em decorrência das condições em que o trabalho se 
realiza é utilizar instrumentos que inventariem o processo produtivo e a sua forma de 
organização. Os instrumentos metodológicos, a serem estabelecidos no âmbito do 
SUS, devem ser entregues no ato da inspeção, para serem preenchidos pela 
empresa, e o Roteiro de Vigilância, construído e aplicado pela equipe, no momento 
da ação, é outra forma de conhecer os processos. 

6 4 - Inquéritos 

Como proposta metodológica de investigação, no mesmo tempo da intervenção, 
podem-se organizar inquéritos, por meio da equipe interdisciplinar e de 
representantes sindicais e/ou dos trabalhadores, aplicando questionários ao conjunto 
dos trabalhadores, contemplando a sua percepção da relação entre trabalho e 
saúde, a morbidade referida (sinais e sintomas objetivos e subjetivos), a vivência 
com o acidente e o quase acidente de trabalho (incidente crítico), consigo e com os 
companheiros, e suas sugestões para a transformação do processo, do ambiente e 
das condições em que o trabalho se realiza. 

6 5 - Mapeamento de riscos 

Podem-se utilizar algumas técnicas de mapeamento de riscos dos processos 
produtivos, de forma gradualmente mais complexa, à medida que a intervenção se 
consolide e as mudanças vão ocorrendo, sempre com a participação dos 
trabalhadores na sua elaboração. 

Uma das técnicas que deve ser utilizada, especialmente em casos de acidentes 
graves e fatais, e a metodologia de árvore de causas para a investigação dos fatores 
determinantes do evento, que será objeto de publicação posterior. 

Com a concorrência interdisciplinar na equipe de profissionais de áreas diversas e à 
medida que os trabalhadores se apropriem de novos conhecimentos acerca do tema, 
aprofunda-se a investigação, por intermédio da utilização de técnicas mais 
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sofisticadas. 

É importante mapear, além dos riscos tradicionalmente reconhecidos, as chamadas 
cargas de trabalho e as formas de desgaste do trabalhador. 

6.6 - Estudos epidemiológicos 

Os estudos epidemiológicos clássicos, tais como os seccionais, de coorte e caso-
controle, podem ser aplicados sempre que se identificar sua necessidade, 
igualmente com a concorrência, na equipe interdisciplinar de técnicos das 
universidades e centros de pesquisa, como assessores da equipe. 

6.7 - Acompanhamento do processo 

A intervenção implica a confecção de um relatório detalhado, incorporando o 
conjunto de informações coletadas, elaborado pela equipe, com a participação dos 
trabalhadores, servindo como parâmetro de avaliações futuras. 

Em razão do ritmo de implementação das medidas, avalia-se a necessidade do 
envolvimento de outras instâncias como, por exemplo, o Ministério Público, com o 
objetivo de garantir as mudanças requeridas. 

Cabe ressaltar que o entendimento da intervenção deve ser o de um processo de 
acompanhamento e avaliação, ao longo do tempo, em que se deve buscar a 
negociação com as diversas instâncias, objetivando o aprimoramento da qualidade 
de vida no trabalho. 

7 - Informações básicas 

As informações de interesse para as ações em saúde do trabalhador, atualmente 
disponíveis, limitam-se à avaliação do perfil de morbi-mortalidade da população em 
geral, sem lograr o conhecimento sistemático dos riscos e o dimensionamento da 
população trabalhadora a eles exposta, que permitam a análise e a intervenção 
sobre seus determinantes. 

E pensando na necessidade de se avançar nesse conhecimento para fins de 
intervenção e prevenção efetivas dos agravos relacionados ao trabalho, que foi 
definido o elenco de informações aqui apresentadas, sem perder a perspectiva de 
serem acrescidas outras de interesse local, regional ou mesmo nacional, à medida 
que o sistema de informações em saúde do trabalhador se estruture e se consolide. 

7.1 - Infrmações acerca da mortalidade 

As informações de mortalidade serão coletadas principalmente a partir da 
Declaração de óbito, por intermédio do Sistema de Informações sobre Mortalidade 
(SIM). Cada município deverá investir na melhoria da qualidade dos dados da 
Declaração de Óbito e, sempre que possível, cruzar com outras informações 
disponíveis, principalmente a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), da 
Previdência Social. 

7.2 - Informações acerca da morbidade 

As informações de morbidade podem ser obtidas de diversas fontes, tais como a 
Ficha. 

Individual de Notificação de Agravos, referente às doenças incluídas no Sistema de 
Notificação de Agravos Notificáveis (SINAN), a Comunicação de Acidente do 
Trabalho (CAT), normalmente utilizada para os trabalhadores do mercado formal de 
trabalho, regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT); as fichas, 
prontuários e outros documentos oriundos dos atendimentos ambulatoriais 
(SAI/SUS) e de internações (SIH/SUS) na rede de serviços de saúde. 
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Os estados e os municípios poderão definir eventos-sentinela a ser notificados, 
incluindo-os no Sinam. Essa definição deverá ter por referência a análise do parque 
produtivo local ou a suspeita da existência de um agravo não diagnosticado como 
relacionado ao trabalho. A análise dos eventos-sentinela constituir-se-á em atividade 
complementar ao sistema de informações, particularmente neste momento em que o 
diagnóstico de doenças é muito reduzido. Observar, por exemplo, excessos de 
mortes ou morbidade por alguns tipos de cânceres ou de achados laboratoriais 
(leucopenias, anemias) que possam estar ocorrendo em grupos específicos de 
trabalhadores. 

7.3 - Informações relativas às atividades e aos processos produtivos 

Essas informações deverão ser obtidas à medida que os estados e os municípios 
executem e implantem as ações de vigilância. 

Consideram-se, neste caso, Cadastros de Estabelecimentos, Relatórios de Inspeção, 
Termos de Notificação e Fichas de Vigilância. 

Outras informações, utilizando os bancos de dados da RAIS e do IBGE, também 
poderão ser incorporadas, devendo ser desagregadas, por município, para que 
possam ser adequadas aos níveis locais. 

Outras fontes de informação que deverão ser utilizadas, à medida que o sistema se 
capacite para tal, são as dos serviços médicos e de segurança e higiene industrial de 
empresas, do Anexo I da CIPA (Norma Regulamentadora no 5, Portaria no 3.214/78, 
MTb), dos sindicatos, das associações patronais, dos serviços/institutos de medicina 
legal, de associações e entidades civis (associações de moradores, grupos 
ecológicos, culturais), de outros órgãos da administração pública (Detran, secretarias 
de proteção ambiental, de indústria e comércio, do trabalho etc.). Devem ser 
considerados ainda estudos epidemiológicos e resultados de pesquisas de interesse 
da área de saúde do trabalhador, como fonte de informações. 

Um maior detalhamento acerca da criação de bancos de dados e adequação das 
informações em saúde do trabalhador aos Sistemas de Informação existentes, 
considerando, entre outros, a coleta, o fluxo, o processamento, a análise e a 
divulgação das informações, será efetuado em publicação posterior. 

Os estados e os municípios poderão acrescentar outras informações e metodologias 
que julgarem pertinentes, inclusive sugerindo sua incorporação em âmbito nacional 
nas publicações subseqüentes. 

8 - Considerações finais 

A construção do Sistema Único de Saúde pressupõe um esforço permanente na 
afirmação de seus princípios e na ampliação das redes solidárias institucionais com 
a sociedade organizada. 

Dentro do SUS, a área de saúde do trabalhador emerge como um desafio a mais, no 
sentido de se proverem os meios necessários para atender com primazia o que, a 
partir de 1988, com a Constituição Federal, passou a ser atribuição precípua das 
Secretarias de Saúde de estados e municípios: a Vigilância em Saúde do 
Trabalhador. 

É preciso considerar, contudo, as dificuldades inerentes ao sistema de saúde, cujas 
práticas tradicionais, de há muito enraizadas, não dispõem de mecanismos ágeis de 
adequação às novas necessidades, determinadas pela lei e, mesmo, ansiadas pela 
sociedade. 

Com este intuito, a Instrução Normativa de Vigilância em Saúde do Trabalhador 
pretende ser um instrumento capaz de ser um móvel de sensibilização e de 
ampliação das redes solidárias de construção da área específica e do próprio 
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Sistema único de Saúde. 

Nesta perspectiva, pretende-se, ainda, com esta Instrução Normativa, iniciar uma 
série de publicações temáticas afins, entre as quais se destacam as questões dos 
Agrotóxicos, dos Sistemas de Informações, da Investigação de Acidentes de 
Trabalho, das Intoxicações por Metais Pesados, dos Agravos de Caráter 
Ergonômico, das Pneumopatias de Origem Ocupacional. 

(Repub. DOU em 14/7/98) 
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3. SERVIDOR PÚBLICO DA UNIÃO 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

TÍTULO III 

DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO 

CAPÍTULO VII 

Da Administração Pública 

Seção II 

Dos Servidores Públicos Civis 

Art. 39 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho 
de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores 
designados pelos respectivos Poderes. (Caput com redação dada pela Emenda 
Constitucional no 19 de 04.06.98). 

§ 1o - A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema 
renumeratório observará: 

I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos 
componentes de cada carreira; 

II - os requisitos para a investidura; 

III - as peculiaridades dos cargos. 

(§1o com redação dada pela Emenda Constitucional no 19 de 04.06.98). 

§ 2o - A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a 
formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a 
participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada, 
para isso, a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados. (§2o 
acrescentado pela Emenda Constitucional no 19 de 04.06.98). 

§3o - Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7o, IV, 
VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei 
estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o 
exigir. (§3o acrescentado pela Emenda Constitucional no 19 de 04.06.98). 

Art. 40 - O servidor será aposentado:
I- por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de 
acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, 

http://www.aids.gov.br/final/biblioteca/legislacao/vol2_11.htm (1 of 13) [15/04/03 12:42:03]



3. Servidor Público da União

CONSELHO FEDERAL DE 
MEDICINA _ CFM 

  

especificadas em lei, e proporcionais nos demais casos; 

II- compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao 
tempo de serviço; 

III- voluntariamente:
a) aos trinta e cinco anos de serviço, se homem, e aos trinta, se mulher, com 
proventos integrais; 

b) aos trinta anos de efetivo exercício em funções de magistério, se professor, e vinte 
e cinco, se professora, com proventos integrais; 

c) aos trinta anos de serviço, se homem, e aos vinte e cinco, se mulher, com 
proventos proporcionais a esse tempo;
d) aos sessenta e cinco anos de idade, se homem, e aos sessenta, se mulher, com 
proventos proporcionais ao tempo de serviço. 

§ 1o - Lei complementar poderá estabelecer exceções ao disposto no inciso III, "a" e 
"c", no caso de exercício de atividades consideradas penosas, insalubres ou 
perigosas. 

§ 2o - A lei disporá sobre a aposentadoria em cargos ou empregos temporários. 

§ 3o - O tempo de serviço público federal, estadual ou municipal será computado 
integralmente para os efeitos de aposentadoria e de disponibilidade. 

§ 4o - Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na 
mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, 
sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens 
posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando 
decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu 
a aposentadoria, na forma da lei. 

§ 5o - O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos 
ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o 
disposto no parágrafo anterior. 

§ 6o - As aposentadorias e pensões dos servidores públicos federais serão 
custeadas com recursos provenientes da União e das contribuições dos servidores, 
na forma da lei. 

(§6o acrescentado pela Emenda Constitucional no 3, de 17.03.93). 

LEI No 8.112, de 11 de dezembro de 1990 

Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos civis da União, das 
autarquias e das fundações públicas federais. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

TÍTULO I 

Capítulo Único 

Das Disposições Preliminares 

Art. 1o - Esta Lei institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, 
das autarquias, inclusive as em regime especial e das fundações públicas federais. 
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Art. 2o - Para os efeitos desta Lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo 
público. 

Art. 3o - Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na 
estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. 

Parágrafo único. Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros, são criados 
por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para 
provimento em caráter efetivo ou em comissão. 

Art. 4o - É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei. 

Capítulo IV 

Das Licenças 

Seção I 

Disposições Gerais 

Art. 81 - Conceder-se-á ao servidor licença:
I- por motivo de doença em pessoa da família;
II- por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro; 

III- para o serviço militar; 

IV- para atividade política; 

V- para capacitação; (Redação dada pela Lei no 9.630, de 23.4.98). 

VI- para tratar de interesses particulares; 

VII-para desempenho de mandato classista. 

§ 1o - A licença prevista no inciso I será precedida de exame por médico ou junta 
médica oficial. 

§ 2o - (Revogado pela Lei no 9.527, de 10.12.97) 

§ 3o - É vedado o exercício de atividade remunerada durante o período da licença 
prevista no inciso I deste artigo. 

Art. 82 - A licença concedida dentro de 60 (sessenta) dias do término de outra da 
mesma espécie será considerada como prorrogação. 

Seção II 

Da Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família 

Art. 83 - Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge 
ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrasta e enteado, ou 
dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, 
mediante comprovação por junta médica oficial. (Redação dada pela Lei no 9.630, de 
23.4.98). 

§ 1o - A licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for 
indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo 
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ou mediante compensação de horário, na forma do disposto no inciso II do art. 44. 
(Redação dada pela Lei no 9.527, de 10.12.97). 

§ 2o - A licença será concedida sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo, até 
trinta dias, podendo ser prorrogada por até trinta dias, mediante parecer de junta 
médica oficial e, excedendo estes prazos, sem remuneração por até noventa dias. 
(Redação dada pela Lei no 9.630, de 23.4.98).

TÍTULO VI 

DA SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR 

Capítulo I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 183 - A União manterá Plano de Seguridade Social para o servidor e sua família. 

Parágrafo único. O servidor ocupante de cargo em comissão que não seja, 
simultaneamente, ocupante de cargo ou emprego efetivo na administração pública 
direta, autárquica e fundacional, não terá direito aos benefícios do Plano de 
Seguridade Social, com exceção da assistência à saúde. (Parágrafo acrescentado 
pela Lei no 8.647, de 13 de abril de 1993). 

Art. 184. O Plano de Seguridade Social visa a dar cobertura aos riscos a que estão 
sujeitos o servidor e sua família, e compreende um conjunto de benefícios e ações 
que atendam às seguintes finalidades: 

I- garantir meios de subsistência nos eventos de doença, invalidez, velhice, acidente 
em serviço, inatividade, falecimento e reclusão; 

II- proteção à maternidade, à adoção e à paternidade; 

III- assistência à saúde. 

Parágrafo único. Os benefícios serão concedidos nos termos e condições definidos 
em regulamento, observadas as disposições desta Lei. 

Art. 185. Os benefícios do Plano de Seguridade Social do servidor compreendem: 

I - quanto ao servidor: 

a) aposentadoria; 

b) auxílio-natalidade; 

c) salário-família;
d) licença para tratamento de saúde; 

e) licença à gestante, à adotante e licença-paternidade;
f) licença por acidente em serviço; 

g) assistência à saúde; 

h) garantia de condições individuais e ambientais de trabalho satisfatórias; 

II - quanto ao dependente: 

http://www.aids.gov.br/final/biblioteca/legislacao/vol2_11.htm (4 of 13) [15/04/03 12:42:03]



3. Servidor Público da União

a) pensão vitalícia e temporária; 

b) auxílio-funeral; 

c) auxílio-reclusão; 

d) assistência à saúde. 

§ 1o - As aposentadorias e pensões serão concedidas e mantidas pelos órgãos ou 
entidades aos quais se encontram vinculados os servidores, observado o disposto 
nos arts. 189 e 224. 

§ 2o - O recebimento indevido de benefícios havidos por fraude, dolo ou má-fé, 
implicará devolução ao erário do total auferido, sem prejuízo da ação penal cabível. 

Capítulo II 

DOS BENEFÍCIOS 

Seção I 

Da Aposentadoria 

Art. 186 - O servidor será aposentado: 

I- por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrente de 
acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, 
especificada em lei, e proporcionais nos demais casos; 

II- compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao 
tempo de serviço; 

III- voluntariamente: 

a) aos 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, e aos 30 (trinta) se mulher, 
com proventos integrais; 

b) aos 30 (trinta) anos de efetivo exercício em funções de magistério, se professor, e 
25 (vinte e cinco) se professora, com proventos integrais; 

c) aos 30 (trinta) anos de serviço, se homem, e aos 25 (vinte e cinco) se mulher, com 
proventos proporcionais a esse tempo; 

d) aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e aos 60 (sessenta) se 
mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. 

§ 1o - Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o 
inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, 
neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, 
cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, 
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados do mal de Paget 
(osteíte deformante), Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - AIDS, e outras que a 
lei indicar, com base na medicina especializada. 

§ 2o - Nos casos de exercício de atividades consideradas insalubres ou perigosas, 
bem como nas hipóteses previstas no art. 71, a aposentadoria de que trata o inciso 
III, "a" e "c", observará o disposto em lei específica. 
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§ 3o - Na hipótese do inciso I o servidor será submetido à junta médica oficial, que 
atestará a invalidez quando caracterizada a incapacidade para o desempenho das 
atribuições do cargo ou a impossibilidade de se aplicar o disposto no art. 24. 
(Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.527, de 10.12.97). 

Art. 187 - A aposentadoria compulsória será automática, e declarada por ato, com 
vigência a partir do dia imediato àquele em que o servidor atingir a idade-limite de 
permanência no serviço ativo. 

Art. 188 - A aposentadoria voluntária ou por invalidez vigorará a partir da data da 
publicação do respectivo ato. 

§ 1o - A aposentadoria por invalidez será precedida de licença para tratamento de 
saúde, por período não excedente a 24 (vinte e quatro) meses. 

§ 2o - Expirado o período de licença e não estando em condições de reassumir o 
cargo ou de ser readaptado, o servidor será aposentado.
§ 3o - O lapso de tempo compreendido entre o término da licença e a publicação do 
ato da aposentadoria será considerado como de prorrogação da licença. 

Art. 189 - O provento da aposentadoria será calculado com observância do disposto 
no § 3o do art. 41, e revisto na mesma data e proporção, sempre que se modificar a 
remuneração dos servidores em atividade. 

Parágrafo único. São estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens 
posteriormente concedidas aos servidores em atividade, inclusive quando 
decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu 
a aposentadoria. 

Art. 190 - O servidor aposentado com provento proporcional ao tempo de serviço, se 
acometido de qualquer das moléstias especificadas no art. 186, § 1o, passará a 
perceber provento integral. 

Art. 191 - Quando proporcional ao tempo de serviço, o provento não será inferior a 
1/3 (um terço) da remuneração da atividade. 

Art. 192 - (Revogado pela Lei no 9.527, de 10.12.97). 

Art. 193 - (Revogado pela Lei no 9.527, de 10.12.97). 

Art. 194 - Ao servidor aposentado será paga a gratificação natalina, até o dia vinte do 
mês de dezembro, em valor equivalente ao respectivo provento, deduzido o 
adiantamento recebido. 

Seção IV 

Da Licença para Tratamento de Saúde 

Art. 202 - Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde, a pedido ou 
de ofício, com base em perícia médica, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus. 

Art. 203 - Para licença até 30 (trinta) dias, a inspeção será feita por médico do setor 
de assistência do órgão de pessoal e, se por prazo superior, por junta médica oficial. 

§ 1o - Sempre que necessário, a inspeção médica será realizada na residência do 
servidor ou no estabelecimento hospitalar onde se encontrar internado. 

§ 2o - Inexistindo médico no órgão ou entidade no local onde se encontra ou tenha 
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exercício em caráter permanente o servidor, e não se configurando as hipóteses 
previstas nos parágrafos do art. 230, será aceito atestado passado por médico 
particular. (Redação dada pela Lei no 9.630, de 23.4.98). 

§ 3o - No caso do parágrafo anterior, o atestado somente produzirá efeitos depois de 
homologado pelo setor médico do respectivo órgão ou entidade, ou pelas 
autoridades ou pessoas de que tratam os parágrafos do art. 230. (Redação dada 
pela Lei no 9.630, de 23.4.98). 

§ 4o - O servidor que durante o mesmo exercício atingir o limite de trinta dias de 
licença para tratamento de saúde, consecutivos ou não, para a concessão de nova 
licença, independentemente do prazo de sua duração, será submetido a inspeção 
por junta médica oficial. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.527, de 10.12.97). 

Art. 204 - Findo o prazo da licença, o servidor será submetido a nova inspeção 
médica, que concluirá pela volta ao serviço, pela prorrogação da licença ou pela 
aposentadoria. 

Art. 205 - O atestado e o laudo da junta médica não se referirão ao nome ou 
natureza da doença, salvo quando se tratar de lesões produzidas por acidente em 
serviço, doença profissional ou qualquer das doenças especificadas no art. 186, § 1o. 

Art. 206 - O servidor que apresentar indícios de lesões orgânicas ou funcionais será 
submetido à inspeção médica. 

Da Licença por Acidente em Serviço 

Art. 211 - Será licenciado, com remuneração integral, o servidor acidentado em 
serviço. 

Art. 212 - Configura acidente em serviço o dano físico ou mental sofrido pelo 
servidor, que se relacione, mediata ou imediatamente, com as atribuições do cargo 
exercido.

Parágrafo único. Equipara-se ao acidente em serviço o dano: 

I- decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exercício do 
cargo; 

II- sofrido no percurso da residência para o trabalho e vice-versa. 

Art. 213 - O servidor acidentado em serviço que necessite de tratamento 
especializado poderá ser tratado em instituição privada, à conta de recursos 
públicos. 

Parágrafo único. O tratamento recomendado por junta médica oficial constitui medida 
de exceção e somente será admissível quando inexistirem meios e recursos 
adequados em instituição pública. 

Art. 214 - A prova do acidente será feita no prazo de 10 (dez) dias, prorrogável 
quando as circunstâncias o exigirem. 

Seção VII 

Da Pensão 

Art. 215 - Por morte do servidor, os dependentes fazem jus a uma pensão mensal de 
valor correspondente ao da respectiva remuneração ou provento, a partir da data do 
óbito, observado o limite estabelecido no art. 42. 
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Art. 216 - As pensões distinguem-se, quanto à natureza, em vitalícias e temporárias. 

§ 1o - A pensão vitalícia é composta de cota ou cotas permanentes, que somente se 
extinguem ou revertem com a morte de seus beneficiários. 

§ 2o - A pensão temporária é composta de cota ou cotas que podem se extinguir ou 
reverter por motivo de morte, cessação de invalidez ou maioridade do beneficiário. 

Art. 217 - São beneficiários das pensões: 

I- vitalícia: 

a) o cônjuge; 

b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de 
pensão alimentícia; 

c) o companheiro ou companheira designado que comprove união estável como 
entidade familiar; 

d) a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do servidor; 

e) a pessoa designada, maior de 60 (sessenta) anos e a pessoa portadora de 
deficiência, que vivam sob a dependência econômica do servidor; 

II- temporária: 

a) os filhos, ou enteados, até 21 (vinte e um) anos de idade, ou, se inválidos, 
enquanto durar a invalidez; 

b) o menor sob guarda ou tutela até 21 (vinte e um) anos de idade; 

c) o irmão órfão, até 21 (vinte e um) anos, e o inválido, enquanto durar a invalidez, 
que comprovem dependência econômica do servidor; 

d) a pessoa designada que viva na dependência econômica do servidor, até 21 (vinte 
e um) anos, ou, se inválida, enquanto durar a invalidez. 

§ 1o - A concessão de pensão vitalícia aos beneficiários de que tratam as alíneas "a" 
e "c" do inciso I deste artigo exclui desse direito os demais beneficiários referidos nas 
alíneas "d" e "e". 

§ 2o - A concessão da pensão temporária aos beneficiários de que tratam as alíneas 
"a" e "b" do inciso II deste artigo exclui desse direito os demais beneficiários referidos 
nas alíneas "c" e "d".

Art. 218 - A pensão será concedida integralmente ao titular da pensão vitalícia, 
exceto se existirem beneficiários da pensão temporária. 

§ 1o - Ocorrendo habilitação de vários titulares à pensão vitalícia, o seu valor será 
distribuído em partes iguais entre os beneficiários habilitados. 

§ 2o - Ocorrendo habilitação às pensões vitalícia e temporária, metade do valor 
caberá ao titular ou titulares da pensão vitalícia, sendo a outra metade rateada em 
partes iguais, entre os titulares da pensão temporária. 

§ 3o - Ocorrendo habilitação somente à pensão temporária, o valor integral da 
pensão será rateado, em partes iguais, entre os que se habilitarem. 
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Art. 219 - A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, prescrevendo tão-
somente as prestações exigíveis há mais de 5 (cinco) anos. 

Parágrafo único. Concedida a pensão, qualquer prova posterior ou habilitação tardia 
que implique exclusão de beneficiário ou redução de pensão só produzirá efeitos a 
partir da data em que for oferecida. 

Art. 220 - Não faz jus à pensão o beneficiário condenado pela prática de crime 
doloso de que tenha resultado a morte do servidor. 

Art. 221 - Será concedida pensão provisória por morte presumida do servidor, nos 
seguintes casos: 

I - declaração de ausência, pela autoridade judiciária competente; 

II - desaparecimento em desabamento, inundação, incêndio ou acidente não 
caracterizado como em serviço; 

III - desaparecimento no desempenho das atribuições do cargo ou em missão de 
segurança. 

Parágrafo único. A pensão provisória será transformada em vitalícia ou temporária, 
conforme o caso, decorridos 5 (cinco) anos de sua vigência, ressalvado o eventual 
reaparecimento do servidor, hipótese em que o benefício será automaticamente 
cancelado. 

Art. 222 - Acarreta perda da qualidade de beneficiário: 

I- o seu falecimento; 

II- a anulação do casamento, quando a decisão ocorrer após a concessão da pensão 
ao cônjuge; 

III- a cessação de invalidez, em se tratando de beneficiário inválido; 

IV- a maioridade de filho, irmão órfão ou pessoa designada, aos 21 (vinte e um) anos 
de idade; 

V- a acumulação de pensão na forma do art. 225; 

VI- a renúncia expressa. 

Art. 223 - Por morte ou perda da qualidade de beneficiário, a respectiva cota 
reverterá: 

I- da pensão vitalícia para os remanescentes desta pensão ou para os titulares da 
pensão temporária, se não houver pensionista remanescente da pensão vitalícia; 

II- da pensão temporária para os co-beneficiários ou, na falta destes, para o 
beneficiário da pensão vitalícia. 

Art. 224 - As pensões serão automaticamente atualizadas na mesma data e na 
mesma proporção dos reajustes dos vencimentos dos servidores, aplicando-se o 
disposto no parágrafo único do art. 189. 

Art. 225 - Ressalvado o direito de opção, é vedada a percepção cumulativa de mais 
de duas pensões. 

Seção VIII 
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Do Auxílio-Funeral 

Art. 226 - O auxílio-funeral é devido à família do servidor falecido na atividade ou 
aposentado, em valor equivalente a um mês da remuneração ou provento. 

§ 1o - No caso de acumulação legal de cargos, o auxílio será pago somente em 
razão do cargo de maior remuneração. 

§ 2o - (VETADO). 

§ 3o - O auxílio será pago no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, por meio de 
procedimento sumaríssimo, à pessoa da família que houver custeado o funeral. 

Art. 227 - Se o funeral for custeado por terceiro, este será indenizado, observado o 
disposto no artigo anterior. 

Art. 228 - Em caso de falecimento de servidor em serviço fora do local de trabalho, 
inclusive no exterior, as despesas de transporte do corpo correrão à conta de 
recursos da União, autarquia ou fundação pública. 

Capítulo III 

DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

Art. 230 - A assistência à saúde do servidor, ativo ou inativo, e de sua família, 
compreende assistência médica, hospitalar, odontológica, psicológica e 
farmacêutica, prestada pelo Sistema Único de Saúde - SUS ou diretamente pelo 
órgão ou entidade ao qual estiver vinculado o servidor, ou, ainda, mediante convênio 
ou contrato, na forma estabelecida em regulamento. (Redação dada pela Lei no 
9.630, de 23.4.98). 

§ 1o - Nas hipóteses previstas nesta Lei em que seja exigida perícia, avaliação ou 
inspeção médica, na ausência de médico ou junta médica oficial, para a sua 
realização o órgão ou entidade celebrará, preferencialmente, convênio com unidades 
de atendimento do sistema público de saúde, entidades sem fins lucrativos 
declaradas de utilidade pública, ou com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 
(Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.527, de 10.12.97) 

§ 2o - Na impossibilidade, devidamente justificada, da aplicação do disposto no 
parágrafo anterior, o órgão ou entidade promoverá a contratação da prestação de 
serviços por pessoa jurídica, que constituirá junta médica especificamente para 
esses fins, indicando os nomes e especialidades dos seus integrantes, com a 
comprovação de suas habilitações e de que não estejam respondendo a processo 
disciplinar junto à entidade fiscalizadora da profissão. (Parágrafo acrescentado pela 
Lei no 9.527, de 10.12.97). 

Capítulo IV 

Do Custeio 

Art. 231 - O Plano de Seguridade Social do servidor será custeado com o produto da 
arrecadação de contribuições sociais obrigatórias dos servidores ativos dos Poderes 
da União, das autarquias e das fundações públicas. (Redação dada pela Lei no 
9.630, de 23.4.98). 

§ 1o - A contribuição do servidor, diferenciada em função da remuneração mensal, 
bem como dos órgãos e entidades, será fixada em lei.(Redação dada pela Lei no 
9.630, de 23.4.98). 
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§ 2o - O custeio das aposentadorias e pensões é de responsabilidade da União e de 
seus servidores. (Redação dada pela Lei no 9.630, de 23.4.98). 

PORTARIA INTERMINISTERIAL No 869, DE 11 DE AGOSTO DE 1992 

Os Ministros de Estado da Saúde e do Trabalho e da Administração, no uso das 
atribuições que lhes confere o Art. 87, parágrafo único, inciso IV, da Constituição 
Federal, e, 

Considerando que os arts. 13 e 14 da Lei no 8.112/9012 exigem tão-somente a 
apresentação de um atestado de aptidão física e mental, para posse em cargo 
público; 

Considerando que a sorologia positiva para o vírus da imunodeficiência adquirida 
(HIV) em si não acarreta prejuízo da capacidade laborativa de seu portador; 

Considerando que os convívios social e profissional com portadores do vírus não 
configuram situações de risco; 

Considerando que as medidas para o controle da infecção são a correta informação 
e os procedimentos preventivos pertinentes; 

Considerando que a solidariedade e o combate à discriminação são a fórmula de que 
a sociedade dispõe para minimizar o sofrimento dos portadores do HIV e das 
pessoas com aids; 

Considerando que o manejo dos casos de aids deve ser conduzido segundo os 
preceitos da ética e do sigilo; 

Considerando que as pesquisas relativas ao HIV vêm apresentando surpreendentes 
resultados, em curto espaço de tempo, no sentido de melhorar a qualidade de vida 
dos indivíduos infectados e doentes, resolvem: 

Proibir, no âmbito do Serviço Público Federal, a exigência de teste para detecção do 
vírus de imunodeficiência adquirida, tanto nos exames pré-admissionais quanto nos 
exames periódicos de saúde.

ADIB D. JATENE 

Ministro da Saúde 

JOÃO MELLÃO NETO 

Ministro do Trabalho e da Administração 

(Pub. DOU em 12/8/92) 

12 Regime jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das 
fundações públicas federais. 

RESOLUÇÃO No 37, DE 20 DE SETEMBRO DE 1995 

Disciplina a concessão de aposentadoria por invalidez permanente prevista no 
art. 186, inciso I, combinado com o art. 188 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990. 

O Tribunal de Contas da União, no uso das atribuições constitucionais e legais, 
considerando o disposto nos arts. 186, inciso I, e § 1o e 188, §§ 1o e 2o da Lei no 
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8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve: 

Art. 1o - O servidor será aposentado por invalidez permanente, sendo os proventos 
integrais, quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença 
grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcionais, nos demais 
casos. 

§ 1o - Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, tuberculose ativa, 
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao 
ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, 
paralisia irreversível e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, 
estados avançados do mal de Paget (osteíte deformante), Síndrome de 
Imunodeficiência Adquirida - AIDS, e outras que a lei indicar, com base na medicina 
especializada. 

§ 2o - Considera-se acidente em serviço o evento causador de dano físico ou mental 
que tiver como causa imediata ou remota o exercício das atribuições inerentes ao 
cargo. 

§ 3o - Equipara-se ao acidente em serviço a agressão sofrida e não provocada pelo 
servidor no exercício do cargo, ainda que fora do local de trabalho, bem como o dano 
sofrido no percurso da residência para o trabalho e vice-versa. 

§ 4o - A prova do acidente será feita em processo especial, no prazo de 10 dias, 
prorrogável quando as circunstâncias o exigirem. 

§ 5o - Entende-se por moléstia profissional a que decorrer das condições do serviço 
ou de fatos nele ocorridos, devendo o laudo da junta médica estabelecer-lhe a 
rigorosa caracterização. 

Art. 2o - A invalidez permanente do servidor será comprovada através de laudo 
médico, após inspeção a ser realizada por junta médica oficial, conforme definido em 
portaria. 

§ 1o - O servidor poderá apresentar laudo médico particular ou de entidade 
credenciada, emitido há, no máximo, 30 (trinta) dias, para subsidiar o trabalho do 
Serviço de Assistência Médica. 

§ 2o - A junta médica do Serviço de Assistência Médica solicitará os exames 
complementares que julgar necessários para a perfeita comprovação da doença. 

§ 3o - O laudo médico não emitido por junta médica do SAM/DRH somente produzirá 
efeitos após ser homologado pelo referido serviço. 

§ 4o - O laudo médico que atestar a invalidez do servidor deverá conter o nome ou 
natureza da doença, o CID, e indicar claramente qual das situações abaixo motivou 
sua incapacidade: 

I- acidente em serviço; 

II- moléstia profissional; 

III- doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei. Nesse caso, 
acrescentar em qual das hipóteses previstas no § 1o do art. 1o, desta Resolução a 
doença se enquadra; ou 

IV-acidente ou doença sem relação de causa e efeito com o serviço. 

Art. 3o - A aposentadoria por invalidez deverá ser precedida de licença para 
tratamento de saúde, não excedente a 24 (vinte e quatro) meses. 

http://www.aids.gov.br/final/biblioteca/legislacao/vol2_11.htm (12 of 13) [15/04/03 12:42:03]



3. Servidor Público da União

§ 1o - Ao término da licença para tratamento de saúde, o servidor será submetido a 
uma reavaliação médica, que poderá concluir pela prorrogação do afastamento, 
respeitado o limite previsto no caput deste artigo, pela reassunção do cargo, pela 
readaptação ou pela aposentadoria por invalidez. 

§ 2o - Será considerado como de prorrogação da licença para tratamento de saúde o 
lapso de tempo entre o término da licença e a publicação do ato concessório da 
aposentadoria. 

Art. 4o - O servidor considerado incapaz para o exercício do cargo e sem condições 
de readaptação poderá ser aposentado com qualquer tempo de serviço. 

Art. 5o - O servidor aposentado por invalidez poderá, a critério da Administração ou 
por iniciativa do interessado, ser submetido a nova inspeção médica, em períodos a 
serem definidos pela Presidência, visando a avaliar a permanência dos motivos que 
ensejaram sua aposentadoria. 

§ 1o - A Administração, através do seu Serviço de Assistência Médica, providenciará 
os meios necessários ao cumprimento da medida prevista no caput deste artigo. 

§ 2o - Será dispensado da reavaliação de que trata o caput deste artigo o servidor 
que: 

I - tiver idade igual ou superior a 65 anos, se homem, ou a 60 anos, se mulher; 

II - contar com tempo de serviço igual ou superior a 35 anos, se homem, ou a 30 
anos, se mulher, computando-se, inclusive, o período de inatividade; e/ou 

III - for declarado definitiva e irreversivelmente incapaz para o Serviço Público. 

Art. 6o - Nos exames médico-periciais procedidos com vistas a avaliar a condição de 
saúde do servidor, bem como sua capacidade funcional, a fim de emitir o respectivo 
laudo, a junta médica, a juízo de seus integrantes, poderá observar normas e 
instruções disponíveis na Administração Pública Federal disciplinando a matéria. 

Art. 7o - Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente do Tribunal de Contas 
da União. 

Art. 8o - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Homero Santos 

na Presidência 

(Pub. DOU em 26/7/95) 
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4. MILITARES 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

TÍTULO V 

DA DEFESA DO ESTADO E DAS INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS 

CAPÍTULO II 

Seção III 

Disposições gerais 

Art. 142 - As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela 
Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com 
base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da 
República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais 
e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. 

§ 1o - Lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na 
organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas. 

.§ 3o - Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-
lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: 

VIII - aplica-se aos militares o disposto no art. 7o VIII, XII, XVII, XVIII , XIX e XXV e 
no art. 37, XI, XIII, XIV e XV; (Inciso VIII acrescentado pela Emenda Constitucional 
no 18, de 05.02.98). 

IX _ aplica-se aos militares e a seus pensionistas o disposto no art. 40, §§ 4o, 5o e 6o 
(Inciso IV acrescentado pela Emenda Constitucional no 18, de 05.02.98). 

LEI No 3.738, DE 04 DE ABRIL DE 1960 

Assegura pensão especial à viúva de militar ou de funcionário civil atacada de 
tuberculose ativa, alienação mental , neoplasia maligna , cegueira , lepra, 
paralisia ou cardiopatia grave. 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e ou sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o - É assegurada pensão especial , na base do vencimento mensal do marido, à 
viúva de militar ou de funcionário público civil atacada de tuberculose ativa, alienação 
mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia ou cardiopatia grave e que não 
tenha economia própria.13 

http://www.aids.gov.br/final/biblioteca/legislacao/vol2_12.htm (1 of 17) [15/04/03 12:42:06]



4. Militares

CONSELHO FEDERAL DE 
MEDICINA _ CFM 

  

§ 1o - A pensão será deferida em qualquer época , desde que constatada a moléstia. 

§ 2o - A pensão instituída neste artigo não é acumulável com quaisquer outros 
proventos recebidos dos cofres públicos. 

Art. 2o - (VETADO). 

Art. 3o - As petições , certidões e demais documentos necessários à habilitação das 
beneficiárias são isentos do pagamento do imposto de selo , na forma da lei.

Art. 4o - A invalidez da beneficiária será verificada mediante exame médico. 

Art. 5o - (VETADO). 

Art. 6o - Revogam-se as disposições em contrário . 

Rio de Janeiro, 4 de abril de 1960; 139o da Independência e 72o da República. 

Juscelino Kubitschek 

S. Paes de Almeida 

13 A lei no7.670 de 08/09/88 acrescenta SIDA/AIDS na relação de doenças que 
asseguram a pensão especial 

LEI No3.765, DE 04 DE MAIO DE 1960 

Dispõe sobre as Pensões Militares. 

CAPÍTULO I 

Dos Contribuintes e das Contribuições 

(artigos 1o a 6o) 

Art. 1o - A pensão militar destina-se a amparar os beneficiários do militar falecido ou 
extraviado, e será paga conforme o disposto na Lei de Pensões Militares. (Lei no 
5.774, de 23/12/71, art. 76) 

CAPÍTULO II 

Dos Beneficiários e sua Habilitação 

(Arts. 7o a 10) 

Art. 7o - A pensão militar é deferida em processo de habilitação, tomando-se por 
base a declaração de beneficiários preenchida em vida pelo contribuinte, na ordem 
de prioridades e condições a seguir: 

I- primeira ordem de prioridade _ viúva ou viúvo; companheira ou companheiro; filhas 
solteiras e filhos menores de 21 anos ou, quando estudantes, menores de 24 anos; 

II- segunda ordem de prioridade _ pais, ainda que adotivos que comprovem 
dependência econômica do contribuinte ; 
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III- terceira ordem de prioridade _ a pessoa designada, mediante declaração escrita 
do contribuinte e que viva sob a dependência econômica deste, quando menor de 
vinte e um ou maior de sessenta anos. 

Parágrafo único. Os beneficiários de que trata este artigo, quando interditos ou 
inválidos, ou, ainda, acometidos de enfermidade grave, que os impeça de prover a 
própria subsistência, julgados por junta de saúde militar, poderão habilitar-se à 
pensão, independentemente dos limites de idade. 

(Art 7o com redação dada pela Lei no 8.216 de 13.08.91). 

Art. 8o - O beneficiário a que se refere o item VI14 do artigo anterior poderá ser 
instituído a qualquer tempo, mediante declaração na conformidade do Capítulo III 
desta lei ou testamento feito de acordo com a lei civil, mas só gozará de direito à 
pensão militar se não houver beneficiário legítimo. 

Art. 9o - A habilitação dos beneficiários obedecerá à ordem de preferência 
estabelecida no art. 7o desta lei. 

§ 1o - O beneficiário será habilitado com a pensão integral; no caso de mais de um 
com a mesma precedência, a pensão será repartida igualmente entre eles, 
ressalvadas as hipóteses dos §§ 2o e 3o seguintes. 

§ 2o - Quando o contribuinte, além da viúva, deixar filhos do matrimônio anterior ou 
de outro leito, metade da pensão respectiva pertencerá à viúva, sendo a outra 
metade distribuída igualmente entre os filhos habilitados na conformidade desta lei. 

§ 3o - Se houver, também, filhos do contribuinte com a viúva ou fora do matrimônio 
reconhecidos estes na forma da Lei no 883, de 21 de outubro de 1949 metade da 
pensão será dividida entre todos os filhos, adicionando-se à metade da viúva as 
cotas-partes dos seus filhos. 

§ 4o - Se o contribuinte deixar pai inválido e mãe que vivam separados, a pensão 
será dividida igualmente entre ambos. (Lei no 3.765 de 04/05/1960) 

(Pub DOU em 4/5/60) 

LEI No 6.880, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1980 

Dispõe sobre o Estatuto dos Militares 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

ESTATUTO DOS MILITARES

TÍTULO I 

Generalidades 

CAPÍTULO I 

Disposições Preliminares 

Art. 1o - O presente Estatuto regula a situação, obrigações, deveres, direitos e 
prerrogativas dos membros das Forças Armadas. 

Art. 2o - As Forças Armadas, essenciais à execução da política de segurança 
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nacional, são constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, e 
destinam-se a defender a Pátria e a garantir os poderes constituídos, a lei e a ordem. 
São instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na 
hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e 
dentro dos limites da Lei. 

Art. 3o - Os membros das Forças Armadas, em razão de sua destinação 
constitucional, formam uma categoria especial de servidores da Pátria e são 
denominadas militares. 

TÍTULO III 

Dos Direitos e das Prerrogativas dos Militares 

CAPÍTULO I 

Dos Direitos 

Seção I 

Enumeração 

Art. 50 - São direitos dos militares: 

I- a garantia da patente em toda a sua plenitude, com as vantagens, prerrogativas e 
deveres a ela inerentes, quando oficial, nos termos da Constituição. 

II- a percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior ou 
melhoria da mesma quando, ao ser transferido para a inatividade, contar mais de 30 
(trinta) anos de serviço; 

III- a remuneração calculada com base no soldo integral do posto ou graduação 
quando, não contando 30 (trinta) anos de serviço, for transferido para a reserva 
remunerada, ex ofício, por ter atingido a idade-limite de permanência em atividade no 
posto ou na graduação, ou ter sido abrangido pela quota compulsória; e 

IV- nas condições ou nas limitações impostas na legislação e regulamentação 
específicas: 

a) a estabilidade, quando praça com 10 (dez) ou mais anos de tempo de efetivo 
serviço; 

b) o uso das designações hierárquicas; 

c) a ocupação de cargo correspondente ao posto ou à graduação; 

d) a percepção de remuneração; 

e) a assistência médico-hospitalar para si e seus dependentes, assim entendida 
como o conjunto de atividades relacionadas com a prevenção, conservação ou 
recuperação da saúde, abrangendo serviços profissionais médicos, farmacêuticos e 
odontológicos, bem como o fornecimento, a aplicação de meios e os cuidados e 
demais atos médicos e paramédicos necessários; 

Seção II 

Da Remuneração 

Art. 53 - a remuneração dos militares, devida em bases estabelecidas em legislação 
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específica comum às Forças Armadas, compreende:
I- na ativa: 

a) vencimentos, constituídos de soldo e gratificações; e 
b) indenizações; 

II- na inatividade: 

a) proventos, constituídos de soldo ou quotas de soldo de gratificações 
incorporáveis; e 

b) indenizações na inatividade. 

Parágrafo único. O militar fará jus, ainda, a outros direitos pecuniários em casos 
especiais. 

Art. 54 - O soldo é irredutível e não está sujeito a penhora, seqüestro ou arresto, 
exceto nos casos previstos em lei.

Art. 55 - O valor do soldo é igual para o militar da ativa, da reserva remunerada ou 
reformado, de um mesmo grau hierárquico, ressalvado o disposto no item II do caput 
do artigo 50. 

Art. 56 - Por ocasião de sua passagem para a inatividade, o militar terá direito a 
tantas quotas de soldo quantos forem os anos de serviço, computáveis para a 
inatividade, até o máximo de 30 (trinta) anos, ressalvado o disposto no item III, do 
caput do art. 50. 

Parágrafo único. Para efeito de contagem das quotas, a fração de tempo igual ou 
superior a 180 (cento e oitenta) dias será considerada um (um) ano. 

Art. 57 - Nos termos do § 9o do art. 93 da Constituição, a proibição de acumular 
proventos de inatividade não se aplica aos militares de reserva remunerada e aos 
reformados quanto ao exercício de mandato eletivo, quanto ao de função de 
magistério ou de cargo em comissão ou quanto ao contrato para prestação de 
serviços técnicos ou especializados. 

Art. 58 - Os proventos de inatividade serão revistos sempre que, por motivo de 
alteração do poder aquisitivo da moeda, se modificarem os vencimentos dos 
militares em serviço ativo. 

Parágrafo único. Ressalvados os casos previsto em lei, os proventos da inatividade 
não poderão exceder a remuneração percebida pelo militar da ativa no posto ou 
graduação correspondente ao dos seus proventos. 

Seção V 

Das licenças 

Art. 67 - Licença é a autorização para afastamento total do serviço, em caráter 
temporário, concedida ao militar, obedecidas as disposições legais e 
regulamentares.
§ 1o - A licença pode ser: 

a) especial; 

b) para tratar de interesse particular; 
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c) para tratamento de saúde de pessoa da família; e 

d) para tratamento de saúde própria. 

§ 2o - a remuneração do militar licenciado será regulada em legislação específica. 

§ 3o - A concessão de licença é regulada pelos Ministros das Forças Singulares. 

Art. 68 - Licença especial é a autorização para o afastamento total do serviço, 
relativa a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado, concedida ao militar 
que a requeira, sem que implique em qualquer restrição para a sua carreira. 

§ 1o - A licença especial tem a duração de 6 (seis) meses, a ser gozada de uma só 
vez; quando solicitado pelo interessado e julgado conveniente pela autoridade 
competente, poderá ser parcelada em 2 (dois) ou 3 (três) meses. 

§ 2o - O período de licença especial não interrompe a contagem de tempo de efetivo 
serviço. 

§ 3o - Os períodos de licença especial não gozados pelo militar são computados em 
dobro para fins exclusivos de contagem de tempo para a passagem à inatividade e, 
nesta situação, para todos os efeitos legais. 

§ 4o - A licença especial não é prejudicada pelo gozo anterior de qualquer licença 
para tratamento de saúde e para que sejam cumpridos os atos de serviço, bem como 
não anula o direito àquelas licenças. 

§ 5o - Uma vez concedida a licença especial, o militar será exonerado do cargo ou 
dispensado do exercício das funções que exercer e ficará à disposição do órgão de 
pessoal da respectiva Força Armada, adido à organização militar onde servir. 

Art. 69 - Licença para tratar de interesse particular é a autorização para o 
afastamento total do serviço, concedida ao militar, com mais de 10 (dez) anos de 
efetivo serviço, que a requeira com aquela finalidade. 

Parágrafo único. A licença de que trata este artigo será sempre concedida com 
prejuízo da remuneração e da contagem de tempo de efetivo serviço, exceto, quanto 
a este último, para fins de indicação para a quota compulsória. 

Art. 70 - As licenças poderão ser interrompidas a pedido ou nas condições 
estabelecidas neste artigo. 

§ 1o - A interrupção da licença especial e da licença para tratar de interesse 
particular poderá ocorrer: 

a) em caso de mobilização e estado de guerra; 

b) em caso de decretação de estado de emergência ou de estado de sítio; 

c) para cumprimento de sentença que importe em restrição da liberdade individual; 

d) para cumprimento de punição disciplinar, conforme regulado pelo spectivo 
Ministério Militar; e 

e) em caso de denúncia ou de pronúncia em processo criminal ou indicação em 
inquérito militar, a juízo da autoridade que efetivou a denúncia, a pronúncia ou a 
indicação. 

§ 2o - A interrupção de licença para tratar de interesse particular será definitiva 
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quando o militar for reformado ou transferido ex offício para a reserva remunerada. 

§ 3o - a interrupção da licença para tratamento de saúde de pessoa da família, para 
cumprimento de pena disciplinar que importe em restrição da liberdade individual, 
será regulada em cada Força. 

Seção VI 

Da pensão militar 

Art. 71 - A pensão militar destina-se a amparar os beneficiários do militar falecido ou 
extraviado e será paga conforme o disposto em legislação específica. 

§ 1o - Para fins de aplicação da legislação específica, será considerado como posto 
ou graduação do militar o correspondente ao soldo sobre o qual forem calculadas as 
suas contribuições. 

§ 2o - Todos os militares são contribuintes obrigatórios da pensão militar 
correspondente ao seu posto ou graduação, com as exceções previstas em 
legislação específica. 

§ 3o - Todo militar é obrigado a fazer sua declaração de benefícios que, salvo prova 
em contrário, prevalecerá para a habilitação dos mesmos à pensão militar. 

Art. 72 - A pensão militar defere-se nas prioridades e condições estabelecidas em 
legislação específica. 

Seção III 

Da reforma 

Art. 104 - A passagem do militar à situação de inatividade, mediante reforma, se 
efetua: 

I- a pedido; e 

II- ex-offício. 

Art. 105 - A reforma a pedido, exclusivamente aplicada aos membros do Magistério 
Militar, se o dispuser a legislação específica da respectiva Força, somente poderá 
ser concedida àquele que contar mais de 30 (trinta) anos de serviço, dos quais 10 
(dez), no mínimo, de tempo de Magistério Militar. 

Art. 106 - A reforma ex offício será aplicada o militar que: 

I- atingir as seguintes idades-limite de permanência na reserva: 

a) para oficial-general, 68 (sessenta e oito) anos; 

b) para oficial superior, inclusive membros do Magistério Militar, 64 (sessenta e 
quatro) anos; 

c) para Capitão-Tenente, Capitão e Oficial subalterno, 60 (sessenta) anos; e 

d) para praças, 56 (cinqüenta e seis) anos; 
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II- for julgado incapaz, definitivamente, para o serviço ativo das Forças Armadas; 

III- estiver agregado por mais de 2 (dois) anos por ter sido julgado 
incapaz,temporariamente, mediante homologação de junta superior de saúde, ainda 
que se trate de moléstia curável; 

IV- for condenado à pena de reforma prevista no Código Penal Militar, por sentença 
transitada em julgado; 

V- sendo oficial, a tiver determinada em julgado do Superior Tribunal Militar, efetuado 
em conseqüência de Conselho de Justificação a que foi submetido; e 

VI- sendo Guarda-Marinha, Aspirante-a-Oficial ou praça com estabilidade 
assegurada, for para tal indicado, ao Ministro respectivo, em julgamento de Conselho 
de Disciplina. 

Parágrafo único. O Militar reformado na forma dos itens V ou VI só poderá readquirir 
a situação militar anterior: 

a) no caso do item V, por outra sentença do Superior Tribunal Militar e nas condições 
nela estabelecidas; 

b) no caso do item VI, por decisão do Ministério respectivo. 

Art. 107 - Anualmente, no mês de fevereiro, o órgão competente da Marinha, do 
Exército e da Aeronáutica organizará a organização dos militares, inclusive membros 
do Magistério Militar, que houverem atingido a idade-limite de permanência na 
reserva, a fim de serem reformados. 

Parágrafo único. A situação de inatividade do militar da reserva remunerada, quando 
reformado por limite de idade, não sofre solução de continuidade, exceto quanto às 
condições de mobilização. 

Art. 108 - A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência de: 

I- ferimento recebido em campanha ou na manutenção da ordem pública; 

II- enfermidade contraída em campanha ou na manutenção da ordem pública, ou 
enfermidade cuja causa eficiente decorra de uma dessas situações; 

III- acidente em serviço;
IV- doença, moléstia ou enfermidade adquirida em tempo de paz, com relação de 
causa e efeito a condições inerentes ao serviço; 

V- tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia 
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, 
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave e outras moléstias que a lei indicar 
com base nas conclusões da medicina especializada; e15 

15 A Lei 7.670 de 08/09/88 acrescentou a SIDA/AIDS como doença que justifica a 
incapacidade definitiva do militar. O critério a ser adotado pela perícia médica do 
Exército encontra-se na Portaria no 12 de 25/01/89 expedida pelo Ministério do 
Exército, ver índice 

VI- acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito com 
o serviço. 

§ 1o - Os casos de que tratam os itens I, II, III e IV serão provados por atestado de 
origem, inquérito sanitário de origem ou ficha de evacuação, sendo os termos do 
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acidente, baixa ao hospital, papeleta de tratamento nas enfermarias e hospitais, e os 
registros de baixa utilizados como meios subsidiários para esclarecer a situação. 

§ 2o - Os militares julgados incapazes por um dos motivos constantes do item V 
deste artigo somente poderão ser reformados após a homologação, por junta 
superior de saúde, da inspeção de saúde que concluiu pela incapacidade definitiva, 
obedecida a regulamentação específica de cada Força singular. 

Art. 109 - O militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos 
constantes dos itens I, II, III, IV e V do artigo anterior será reformado com qualquer 
tempo de serviço. 

Art. 110 - O militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos 
constantes dos itens I e II do art. 108 será reformado com remuneração calculada 
com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir na 
ativa. 

§ 1o - Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos itens III, IV e V do 
art. 108, quando, verificada a incapacidade definitiva, for o militar considerado 
inválido, isto é, impossibilitado total e permamentemente para qualquer trabalho. 

§ 2o - Considera-se, para efeito deste artigo, grau hierárquico imediato: 

a) o de Primeiro-Tenente, para Guarda-Marinha, Aspirante-a-Oficial e Suboficial ou 
Subtenente; 

b) o de Segundo-Tenente, para Primeiro-Sargento, Segundo-Sargento e Terceiro-
Sargento; e 

c) o de Terceiro-Sargento, para Cabo e demais praças constantes do Quadro a que 
se refere o art. 16. 

§ 3o - Aos benefícios previstos neste artigo e seus parágrafos poderão ser 
acrescidos outros relativos à remuneração, estabelecidos em leis especiais, desde 
que o militar, ao ser reformado, já satisfaça as condições por ela exigidas. 

§ 4o - O direito do militar previsto no art. 50, item II, independerá de qualquer dos 
benefícios referidos no caput e no § 1o deste artigo, ressalvado o disposto no 
parágrafo único do art. 152. 

§ 5o - Quando a praça fizer jus ao direito previsto no art. 50, item II, e, 
conjuntamente, a um dos benefícios a que se refere o parágrafo anterior, aplicar-se-á 
somente o disposto no § 2o deste artigo. 

Art. 111 - O militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos 
constantes do item VI do art. 108 será reformado: 

I- com remuneração proporcional ao tempo de serviço, se oficial ou praça com 
estabilidade assegurada; e 

II- com remuneração calculada com base no soldo integral do posto ou graduação, 
desde que, com qualquer tempo de serviço, seja considerado inválido, isto é, 
impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho. 

Art. 112 - O militar reformado por incapacidade definitiva que for julgado apto em 
inspeção de saúde por junta superior, em grau de recurso ou revisão, poderá 
retornar ao serviço ativo ou ser transferido para a reserva remunerada, conforme 
dispuser regulamentação específica. 

§ 1o - o retorno ao serviço ativo ocorrerá se o tempo decorrido na situação de 
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reformado não ultrapassar a 2 (dois) anos e na forma do disposto no § 1o do art. 88. 

§ 2o - A transferência para a reserva remunerada, observado o limite de idade para a 
permanência nessa reserva, ocorrerá se o tempo transcorrido na situação de 
reformado ultrapassar 2 (dois) anos. 

Art. 113 - A interdição judicial do militar reformado por alienação mental deverá ser 
providenciada junto ao Ministério Público, por iniciativa de beneficiários, parentes ou 
responsáveis até 60 (sessenta) dias a contar da data do ato da reforma. 

§ 1o - a interdição judicial do militar e seu internamento em instituição apropriada, 
militar ou não, deverão ser providenciados pelo Ministério Militar, sob cuja 
responsabilidade houver sido preparado o processo de reforma, quando: 

a) não existirem beneficiários, parentes ou responsáveis, ou estes não promoveram 
a interdição conforme previsto no parágrafo anterior; ou 

b) não forem satisfeitas as condições de tratamento exigidas neste artigo. 

§ 2o - Os processos e os atos de registro de interdição do militar terão andamento 
sumário, serão instruídos com laudo proferido por junta militar de saúde e isento de 
custas. 

§ 3o - O militar reformado por alienação mental, enquanto não ocorrer a designação 
mental do curador, terá sua remuneração paga aos seus beneficiários, desde que 
estes o tenham sob sua guarda e responsabilidade e lhe dispensem tratamento 
humano e condigno. 

Art. 114 - Para fins de passagem à situação de inatividade, mediante reforma ex 
ofício, as praças especiais, constantes do Quadro a que se refere o art. 16, são 
consideradas como: 

I- Segundo-Tenente: os Guardas-Marinha e Aspirantes-a-Oficial; 

II- Guarda-Marinha ou Aspirante-a-Oficial: os Aspirantes, os Cadetes, os alunos da 
Escola de Oficiais Especialistas da Aeronáutica, conforme o caso específico; 

III- Segundo-Sargento: os alunos do Colégio Naval, da Escola Preparatória de 
Cadetes do Exército e da Escola Preparatória de Cadetes-do-Ar; 

IV- Terceiro-Sargento: os alunos de órgão de formação de oficiais da reserva e de 
escola ou centro de formação de sargentos; e 

V- Cabos: os Aprendizes-Marinheiros e os demais alunos de órgãos de formação de 
praças, da ativa e da reserva. 

Art. 160 - Ressalvado o disposto no art. 156 e no parágrafo único do artigo anterior, 
ficam revogadas a Lei no 5.774, de 23 de dezembro de 1971, e demais disposições 
em contrário. 

Brasília, em 9 de dezembro de 1980; 159o da Independência e 92o da República. 

JOÃO FIGUEIREDO 

Maximiliano Fonseca 

Ernani Ayrosa da Silva 

Délio Jardim de Mattos 
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José Ferraz da Rocha 

  

  

  

  

PORTARIA No 12 _ DGS, DE 25 DE JANEIRO DE 1989 

Instruções reguladoras das atividades de perícias médicas relacionadas com a 
síndrome da imunodeficiência adquirida, no âmbito do Ministério do Exército - 
(ir 70-14) 

CAPÍTULO I 

Da Finalidade 

Art. 1o - As presentes Instruções Reguladoras têm por finalidade regular os 
procedimentos e condutas, na área médico-pericial, a serem adotados no âmbito do 
Ministério do Exército, relacionados com os indivíduos infectados pelo vírus da 
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA/AIDS). 

CAPÍTULO II 

Dos Objetivos 

Art. 2o - São objetivos das presentes instruções padronizar os procedimentos e 
condutas médico-periciais relacionados com indivíduos infectados pelo vírus da 
Sida/aids, com ou sem manifestações clínicas da doença. 

CAPÍTULO III 

Da Conceituação e Classificação 

Art. 3o - A Sida/aids é uma síndrome de imunodeficiência secundária causada pelo 
vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), que ocorre usualmente em indivíduos 
pertencentes a grupos de risco bem definidos, resultando em infecções oportunistas, 
malignidades e lesões neurológicas. 

Art. 4o - A infecção pelo HIV pode ser classificada de acordo com a seguinte 
graduação (Gradientes de Infecção): 

1) Infecção Aguda - Grupo I Centers for Disease Control (CDC); 

2) Infecção Assintomática - Grupo II (CDC); 

3) Linfadenopatia Persistente Generalizada (LPG) - Grupo III (CDC); 

4) Complexo Relacionado à Sida/aids (CR/aids) - Grupo IV - Subgrupo A (CDC); 

5) Sida/aids Clássica - Grupo IV - Subgrupo B, C e D (CDC); 

CAPÍTULO IV 
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Da Sorologia Positiva e Negativa para o HIV 

Art. 5o - As alterações imunológicas (sorológicas) isoladas não caracterizam a 
existência da doença. 

Parágrafo único. Nas condições atuais, um exame laboratorial, por si só, não 
caracteriza um diagnóstico definitivo da Sida/aids. É necessário que haja uma 
correlação entre o exame sorológico e o quadro clínico para se definir um estado de 
doença. 

Art. 6o - Para que um indivíduo seja considerado com sorologia positiva, seu sangue 
deve ser analisado, inicialmente, pelas técnicas Enzyme-Linked Immuno-Sorbent 
Assay (Elisa) e em seguida pela técnica Western-Blot. 

m§ 1o - Se o exame inicial (técnica ELISA) for positivo, a amostra de soro será 
submetida a mais 2 (dois) testes pela mesma técnica. Caso um desses testes seja 
positivo, deve ser realizado novo exame através da técnica Wersten-Blot. 

§ 2o - Sendo o Western-Blot positivo, deve haver a colheita de uma segunda amostra 
para confirmação do diagnóstico, efetuando-se novamente o teste de acordo com o 
fluxograma seguinte: 

SORO 

Art. 7o - O resultado negativo para anticorpos anti-HIV pode indicar: 

1) que o indivíduo não teve nenhum contato com o vírus do HIV; 

2) que o indíduo teve contato com o vírus do HIV, mas não foi infectado; 

3) que o indivíduo, embora infectado, ainda não produziu anticorpos. 

CAPÍTULO V
Do Quadro Clínico 

Art. 8o - As principais características dos gradientes de infecção pelo HIV são as 
seguintes: 

1) Infecção Aguda - Caracteriza-se por sinais e sintomas transitórios (Síndrome 
Mononucleose Símile e alterações neurológicas) que surgem ao tempo ou semanas 
após a infecção pelo HIV e são seguidos pela soroconversão. A detecção da 
soroconversão é requerida para o diagnóstico. 

  

  

  

  

2) Infecção Assintomática - Caracteriza-se por soropositividade para HIV, na 
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ausência de sinais ou sintomas. O indivíduo pertencente a este grupo é chamado de 
Portador Assintomático. 

3) Linfadenopatia Persistente Generalizada - Caracteriza-se por linfadenomegalia, 
envolvendo duas ou mais regiões extra-inguinais, com duração de pelo menos 3 
(três) meses, associada à sorologia positiva para HIV. 

4) Complexo relacionado à aids - Caracteriza-se pela presença de 3 (três) ou mais 
dos seguintes eventos, com duração maior que um mês, em indivíduos soropositivos 
para HIV: Linfadenopatia Generalizada, astenia, diarréia, febre, sudorese noturna, 
emagrecimento superior a 10% (dez por cento) do peso anterior, candidíase oral. 

5) Sida/aids Clássica - Caracteriza-se pela presença de, pelo menos, uma das 
seguintes doenças, excluídas outras causas sabidamente associadas à diminuição 
da resistência que não a infecção pelo HIV: 

• Infecções Oportunistas; 

• Neoplasias Secundárias: Sarcoma de Kaposi; Linfoma não-Hodgkin ou Linfoma 
Primário do Cérebro; 

• Doença Neurológica: demência, mielopatia, neuropatia periférica. 

CAPÍTULO VI 

Das Condições de Execução 

Art. 9o - Nos casos de militares portadores de Infecção Assintomática ou LPG, desde 
que não haja comprometimento persistente da imunidade celular, que indique a 
progressão inexorável da patologia, devem ser tomadas as seguintes providências: 

1) baixa do indivíduo a hospital militar, que disponha de condições para a realização 
de exames que comprovem a condição; 

2) instauração de inquérito epidemiológico a ser realizado pelo médico da OM a que 
pertence o indivíduo, com a finalidade de identificar "comunicantes" e definir grupos 
de risco. 

Art. 10 - Caso o inquérito epidemiológico de que trata o artigo anterior conclua por 
uma condição incompatível com o serviço ativo e esta seja comprovada e 
documentada de forma clara e verdadeira, o indivíduo será encaminhado à JISG que 
deverá proceder de acordo com a seguinte orientação: 

1) registrar no diagnóstico o CID VO2.9 (sorologia positiva para HIV) ou 289.1 mais 
078.8 (Linfadenopatia Persistente Generalizada, conseqüente à infecção por HIV), 
conforme o caso, seguido da expressão "Compatível com o Serviço do Exército" e 
mais as condições documentadas no inquérito epidemiológico e na definição do 
grupo de risco. Exemplo: 

• CID 302 (desvios e transtornos sexuais); 

• CID 304 (dependente de drogas, para toxicômanos). 

2) registrar no parecer - "Incapaz definitivamente para o serviço do Exército, pode 
prover os meios de subsistência". Acrescentar de qual diagnóstico decorre a 
incapacidade e que a sorologia positiva para o HIV ou a LPG, sem mais sinais ou 
sintomas, não é, por si só, causa de incapacidade. 

Art. 11 - Mesmo não sendo o inquérito epidemiológico conclusivo quanto às 
condições que são incompatíveis com o Serviço do Exército, o indivíduo será, 
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também, encaminhado à JISG, que procederá de acordo com a seguinte orientação: 

1) registrar no diagnóstico o CID VO2.9 (Sorologia Positiva para o HIV) ou 289.1 
mais 078.8 (Linfadenopatia Persistente Generalizada, conseqüente à infecção por 
HIV), conforme o caso, seguida da expressão "Compatível com o Serviço do 
Exército". 

2) registrar no parecer - "Apto para o Serviço do Exército". 

Art. 12 - Nos casos de militares portadores de Sida/aids clássica, cr/aids, bem como 
portadores de Infecção Assintomática ou LPG, em que haja comprometimento 
persistente de imunidade mediada por linfócitos T, detectada por parâmetros 
laboratoriais, tais como razão OKT4/OKT8, contagem de linfócitos T4, indicando 
progressão inexorável da patologia, devem ser adotados os seguintes 
procedimentos: 

1) baixa do paciente ao hospital militar que tenha condições de realizar exames que 
comprovem e documentem o diagnóstico; 

2) instauração do inquérito epidemiológico a ser realizado pelo médico da OM a que 
pertencer o paciente, com a finalidade de identificar "comunicantes" e definir 
possíveis grupos de risco; 

3) depois de completada a documentação, os pacientes serão submetidos à 
inspeção de saúde, realizada por Junta de Inspeção de Saúde de Guarnição (JISG). 

Art. 13 - Nas inspeções de saúde dos pacientes de que trata o artigo anterior, as 
JISG deverão proceder de acordo com a seguinte orientação: 

1) Registrar no diagnóstico o CID 078.8 mais 279.8, seguido do diagnóstico por 
extenso da forma clínica e das doenças associadas. Exemplos:
• Infecção assintomática por HIV com comprometimento persistente da imunidade 
celular, indicando progressão inexorável da patologia; 

• Linfadenopatia Persistente Generalizada conseqüente à infecção por HIV, com 
comprometimento persistente da imunidade celular, indicando progressão inexorável 
da patologia; 

• Complexo relacionado à aids, Monilíase Oral; 

• Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, Sarcoma de Kaposi. 

• Na cópia da ata de inspeção de saúde, deverão constar os diagnósticos por 
extenso, sem a rubrica numérica. 

2) registrar no parecer "Incapaz definitivamente para o Serviço do Exército. Inválido. 
Necessita de cuidados permanentes de enfermagem ou hospitalização. É Síndrome 
da Imunodeficiência Adquirida". Registrar quais os diagnósticos invalidantes. 

Art. 14 - O militar com Infecção Aguda pelo HIV será julgado "Incapaz 
temporariamente para o Serviço do Exército", devendo ser reclassificado após a 
resolução do quadro agudo. 

CAPÍTULO VII 

Prescrições Diversas 

Art. 15 - Após a comprovação dos diagnósticos, os indivíduos ou seus responsáveis 
serão informados de suas condições de saúde. 
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§ 1o - As informações de que trata este artigo serão relacionadas em documento 
CONFIDENCIAL e encaminhadas, pelos respectivos médicos, à OM a que pertencer 
o indivíduo. 

§ 2o - Os indivíduos com qualquer gradiente de infecção pelo HIV devem ser 
convencidos a informar a seus comunicantes sobre seu estado de saúde. 

§ 3o - No caso de haver recusa para dar a informação de que trata o parágrafo 
anterior, esta deve ser feita pelo próprio médico. 

Art. 16 - O tratamento dos pacientes com infeccão pelo HIV deve ser realizado em 
nível ambulatorial e somente poderão baixar a hospitais militares os pacientes que 
apresentarem quadros graves de infecções oportunistas e outras complicações que 
justifiquem a baixa. 

Art. 17 - Os indivíduos enquadrados nas presentes instruções deverão ser 
submetidos a controle ambulatorial para fins de exames clínicos, apoio psicológico e 
educação sanitária, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, devendo ser 
possibilitado, aos considerados aptos, servir em guarnições que disponham de 
recursos médicos indispensáveis ao acompanhamento proposto, de preferência em 
organizações militares com regime de instrução e serviço mais suave. 

Art. 18 - Os militares enquadrados no art. 9o destas instruções, com estabilidade 
assegurada, poderão permanecer no serviço ativo, desde que não surjam 
manifestações clínicas de Sida/aids ou que não se documentem condições 
incompatíveis com o Serviço do Exército. 

Art. 19 - Os militares enquadrados no art. 9o destas instruções, sem estabilidade 
assegurada ou prestando Serviço Militar inicial, poderão permanecer no serviço ativo 
até completarem o tempo a que se obrigaram a servir, desde que não surjam 
manifestações clínicas de Sida/aids ou que não se documentem condições 
incompatíveis com o Serviço do Exército. 

Parágrafo único - As situações de que trata este artigo não serão consideradas, por 
si só, fator de decisão do comandante para a concessão de engajamento ou 
reengajamento. 

Art. 20 - Os servidores civis, enquadrados nas situações previstas no art. 9o destas 
instruções, permanecerão no exercício normal de suas funções. 

Art. 21 - Em relação aos servidores civis estatutários enquadrados nas situações 
previstas no art. 21 destas instruções, as JIS deverão proceder da seguinte maneira: 

1) registrar o diagnóstico, conforme o disposto no item I do art. 13, destas instruções; 

2) registrar no parecer a expressão "Inválido para o Serviço Público em Geral", 
acrescido da expressão "É Síndrome da Imunodeficiência Adquirida". 

Art. 22 - Os servidores civis doentes, regidos pela Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), devem ser encaminhados à perícia médica do Órgão competente do 
Ministério da Saúde, para fins de avaliação da capacidade física e internamento em 
organização civil de saúde (OCS), se for o caso. 

Art. 23 - Caberá às organizações militares de saúde (OMS) o cumprimento das 
determinações relacionadas com as doenças de notificação compulsória 
encaminhadas às secretarias de saúde e à Diretoria de Saúde do Exército. 

Art. 24 - Os casos omissos nestas instruções serão resolvidos pelo Departamento-
Geral de Serviços, por proposta da Diretoria de Saúde. 
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PORTARIA SC-5 No 3.952, DE 8 DE OUTUBRO DE 1997 

Baixa normas para a instituição e deferimento da Pensão Militar, adaptando a 
legislação vigente às disposições das Leis nos 8.971, de 29 de dezembro de 
1994 e 9.278, de 10 de maio de 1996, e revoga a portaria que menciona. 

O Ministro de Estado Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, no uso de suas 
atribuições legais e tendo em vista o disposto no art. 92 da Lei no 8.237, de 30 de 
setembro de 1991, resolve: 

Art. 1o - São beneficiários de primeira ordem de preferência do benefício da Pensão 
Militar: 

I - O cônjuge; 

II - O companheiro ou companheira designada ou que comprove união estável, 
observadas as disposições das Leis no. 8.971, de 29 de dezembro de 1994 e no 
9.278 de 10 de maio de 1996;
III - A pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de 
alimentos. 

§ 1o - Concorrerá em igualdade de condições com as pessoas enumeradas nos 
incisos deste artigo, o convivente percebendo alimentos nos termos do art. 7o da Lei 
no 9.278, de 1996. 

§ 2o - O cônjuge ausente não exclui, do direito à pensão militar, o companheiro ou 
companheira. 

§ 3o - Havendo mais de um beneficiário de primeira ordem, a pensão será rateada 
entre todos, em partes iguais, observado o disposto no artigo posterior. 

Art. 2o - Quando o contribuinte, além de beneficiário de primeira ordem, deixar filho 
de união anterior ou de outro leito, metade da pensão pertence ao beneficiário ou 
grupo de beneficiários de primeira ordem, sendo a outra metade dividida igualmente 
entre todos os filhos habilitados. 

Parágrafo único. Nos casos deste artigo, habilitando-se pais e filhos, as quotas-
partes dos filhos serão adicionadas às quotas-partes dos respectivos pais. 

Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4o Fica revogada a Portaria SC-5 no 1.444, de 30 de maio de 1990, publicada no 
Diário Oficial no 104, de 31 de maio de 1990, e demais disposições em contrário. 

Benedito Onofre Bezerra Leonel 

Ministro Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas 

(Pub. DOU em 9/10/97) 

PORTARIA No 25/GM3, DE 14 DE JANEIRO DE 1998 

Aprova a Instrução16 sobre Programa de Prevenção e Combate à Síndrome de 
Imunodeficiência Adquirida. 

O MINISTRO DE ESTADO DA AERONÁUTICA, no uso da atribuição que lhe confere 
o art. 87, parágrafo único, inciso II da Constituição, e considerando o que consta do 
Processo MAER no 0401/0842/97, resolve: 

10.4. MEDICAMENTOS 

10.5. PRESERVATIVOS 
MASCULINOS DE 
BORRACHA 

10.6. LEITE HUMANO 

10.7. SANGUE 

10.8. INGRESSO DE 
VIAJANTES NO BRASIL 

11. PESQUISA 

12. SEGUROS E PLANOS 
DE SAÚDE _ 
REGULAMENTAÇÃO 

CAPÍTULO III 
EDUCAÇÃO 

CAPÍTULO IV 
PREVIDÊNCIA SOCIAL & 
TRABALHO
1. PREVIDÊNCIA SOCIAL 

http://www.aids.gov.br/final/biblioteca/legislacao/vol2_12.htm (16 of 17) [15/04/03 12:42:06]



4. Militares

Art. 1o - Aprovar a IMA 16032, "Programa de prevenção e Combate à Síndrome de 
Imunodeficiência Adquirida", assinada pelo ComandanteGeral do Pessoal. 

Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

HÉLIO VIANA LÔBO 

(Pub. DOU em 16/1/98) 

16 A presente Instrução (IKA 16032) será publicada no Boletim Externo do 
EstadoMaior da Aeronáutica. 

2.TRABALHADORES EM 
GERAL 

3.SERVIDOR PÚBLICO 
DA UNIÃO 

4.MILITARES 

CAPÍTULO V 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CAPÍTULO VI 
BENEFÍCIOS FISCAIS 

CAPÍTULO VII
PENAL & 
PENITENCIÁRIO 

CAPÍTULO VIII
NORMAS ÉTICAS DO 
CONSELHO FEDERAL DE 
MEDICINA _ CFM 
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10.4. MEDICAMENTOS 

10.5. PRESERVATIVOS 
MASCULINOS DE 
BORRACHA 

10.6. LEITE HUMANO 

10.7. SANGUE 

10.8. INGRESSO DE 
VIAJANTES NO BRASIL 

11. PESQUISA 

12. SEGUROS E PLANOS 
DE SAÚDE _ 
REGULAMENTAÇÃO 

CAPÍTULO III 
EDUCAÇÃO 

CAPÍTULO IV 
PREVIDÊNCIA SOCIAL & 
TRABALHO
1. PREVIDÊNCIA SOCIAL 

2.TRABALHADORES EM 
GERAL 

3.SERVIDOR PÚBLICO 
DA UNIÃO 

4.MILITARES 

CAPÍTULO V 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CAPÍTULO VI 
BENEFÍCIOS FISCAIS 

CAPÍTULO VII
PENAL & 
PENITENCIÁRIO 

CAPÍTULO VIII
NORMAS ÉTICAS DO 

CAPÍTULO V _ ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

TITULO VIII _ DA ORDEM SOCIAL 

CAPÍTULO II _ Da seguridade social 

Seção IV 

Da Assistência Social 

Art. 203 - A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: 

I- a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 

II- o amparo às crianças e adolescentes carentes; 

III- a promoção da integração ao mercado de trabalho; 

IV-a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção 
de sua integração à vida comunitária; 

V- a garantia de um salário-mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de 
deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria 
manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. 

Art. 204 - As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas 
com recursos do orçamento da seguridade social, previstos no art. 195, além de 
outras fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes: 

I- descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas 
gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas às 
esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência 
social; 

II- participação da população, por meio de organizações representativas, na 
formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis 

LEI No 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993 

Dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 
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CONSELHO FEDERAL DE 
MEDICINA _ CFM 

  

CAPÍTULO I 

Das Definições e dos Objetivos 

Art. 1o - A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de 
Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através 
de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir 
o atendimento às necessidades básicas. 

Art. 2o - A assistência social tem por objetivos: 

I- a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 

II- o amparo às crianças e adolescentes carentes; 

III- a promoção da integração ao mercado de trabalho; 

IV- a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção 
de sua integração à vida comunitária; 

V- a garantia de 1 (um) salário-mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de 
deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria 
manutenção ou de tê-la provida por sua família. 

Parágrafo único. A assistência social realiza-se de forma integrada às políticas 
setoriais, visando ao enfrentamento da pobreza, à garantia dos mínimos sociais, ao 
provimento de condições para atender contingências sociais e à universalização dos 
direitos sociais.

Art. 3o - Consideram-se entidades e organizações de assistência social aquelas que 
prestam, sem fins lucrativos, atendimento e assessoramento aos beneficiários 
abrangidos por esta Lei, bem como as que atuam na defesa e garantia de seus 
direitos. 

CAPÍTULO II
Dos Princípios e das Diretrizes 

Seção I 

Dos Princípios 

Art. 4o - A assistência social rege-se pelos seguintes princípios: 

I- supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de 
rentabilidade econômica; 

II- universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação 
assistencial alcançável pelas demais políticas públicas; 

III- respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e 
serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se 
qualquer comprovação vexatória de necessidade; 

IV- igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer 
natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais; 

V- divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, 
bem como dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua 
concessão. 
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Seção II 

Das Diretrizes 

Art. 5o - A organização da assistência social tem como base as seguintes diretrizes: 

I- descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, e comando único das ações em cada esfera de governo; 

II- participação da população, por meio de organizações representativas, na 
formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis; 

III- primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência 
social em cada esfera de governo. 

CAPÍTULO III 

Da Organização e da Gestão 

Art. 6o - As ações na área de assistência social são organizadas em sistema 
descentralizado e participativo, constituído pelas entidades e organizações de 
assistência social abrangidas por esta Lei, que articule meios, esforços e recursos, e 
por um conjunto de instâncias deliberativas compostas pelos diversos setores 
envolvidos na área. 

Parágrafo único. A instância coordenadora da Política Nacional de Assistência Social 
é o Ministério do Bem-Estar Social.

Art. 7o - As ações de assistência social, no âmbito das entidades e organizações de 
assistência social, observarão as normas expedidas pelo Conselho Nacional de 
Assistência Social - CNAS, de que trata o art. 17 desta Lei. 

Art. 8o - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, observados os 
princípios e diretrizes estabelecidos nesta Lei, fixarão suas respectivas Políticas de 
Assistência Social. 

Art. 9o - O funcionamento das entidades e organizações de assistência social 
depende de prévia inscrição no respectivo Conselho Municipal de Assistência Social, 
ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal, conforme o caso. 

§ 1o - A regulamentação desta Lei definirá os critérios de inscrição e funcionamento 
das entidades com atuação em mais de um município no mesmo estado, ou em mais 
de um estado ou Distrito Federal. 

§ 2o - Cabe ao Conselho Municipal de Assistência Social e ao Conselho de 
Assistência Social do Distrito Federal a fiscalização das entidades referidas no caput, 
na forma prevista em lei ou regulamento. 

§ 3o - A inscrição da entidade no Conselho Municipal de Assistência Social, ou no 
Conselho de Assistência Social do Distrito Federal, é condição essencial para o 
encaminhamento de pedido de registro e de certificado de entidade de fins 
filantrópicos junto ao Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS. 

§ 4o - As entidades e organizações de assistência social podem, para defesa de 
seus direitos referentes à inscrição e ao funcionamento, recorrer aos Conselhos 
Nacional, Estaduais, Municipais e do Distrito Federal. 

Art. 10 - A União, os Estados, os Municípios e os Distrito Federal podem celebrar 

http://www.aids.gov.br/final/biblioteca/legislacao/vol2_13.htm (3 of 35) [15/04/03 12:42:13]



Capítulo V Assistência Social

convênios com entidades e organizações de assistência social, em conformidade 
com os Planos aprovados pelos respectivos Conselhos. 

Art. 11 - As ações das três esferas de governo na área de assistência social realizam-
se de forma articulada, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal 
e a coordenação e execução dos programas, em suas respectivas esferas, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. 

Art. 12 - Compete à União:
I- responder pela concessão e manutenção dos benefícios de prestação continuada 
definidos no art. 203 da Constituição Federal; 

II- apoiar técnica e financeiramente os serviços, os programas e os projetos de 
enfrentamento da pobreza em âmbito nacional;
III- atender, em conjunto com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, às 
ações assistenciais de caráter de emergência. 

Art. 13 - Compete aos estados: 

I- destinar recursos financeiros aos municípios, a título de participação no custeio do 
pagamento dos auxílios natalidade e funeral, mediante critérios estabelecidos pelos 
Conselhos Estaduais de Assistência Social; 

II- apoiar técnica e financeiramente os serviços, os programas e os projetos de 
enfrentamento da pobreza em âmbito regional ou local; 

III- atender, em conjunto com os municípios, às ações assistenciais de caráter de 
emergência; 

IV- estimular e apoiar técnica e financeiramente as associações e consórcios 
municipais na prestação de serviços de assistência social; 

V- prestar os serviços assistenciais cujos custos ou ausência de demanda municipal 
justifiquem uma rede regional de serviços, desconcentrada, no âmbito do respectivo 
estado. 

Art. 14 - Compete ao Distrito Federal:
I- destinar recursos financeiros para o custeio do pagamento dos auxílios natalidade 
e funeral, mediante critérios estabelecidos pelo Conselho de Assistência Social do 
Distrito Federal; 

II- efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e funeral; 

III- executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria com 
organizações da sociedade civil; 

IV- atender às ações assistenciais de caráter de emergência; 

V- prestar os serviços assistenciais de que trata o art. 23 desta Lei. 

Art. 15 - Compete aos municípios: 

I- destinar recursos financeiros para custeio do pagamento dos auxílios natalidade e 
funeral, mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos Municipais de Assistência 
Social;
II- efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e funeral; 

III- executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria com 
organizações da sociedade civil; 
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IV- atender às ações assistenciais de caráter de emergência; 

V- prestar os serviços assistenciais de que trata o art. 23 desta Lei. 

Art. 16 - As instâncias deliberativas do sistema descentralizado e participativo de 
assistência social, de caráter permanente e composição paritária entre governo e 
sociedade civil, são: 

I- o Conselho Nacional de Assistência Social; 

II- os Conselhos Estaduais de Assistência Social; 

III- o Conselho de Assistência Social do Distrito Federal; 

IV- os Conselhos Municipais de Assistência Social. 

Art. 17 - Fica instituído o Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, órgão 
superior de deliberação colegiada, vinculado à estrutura do órgão da Administração 
Pública Federal responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência 
Social, cujos membros, nomeados pelo Presidente da República, têm mandato de 2 
(dois) anos, permitida uma única recondução por igual período. 

§ 1o - O Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS é composto por 18 
(dezoito) membros e respectivos suplentes, cujos nomes são indicados ao órgão da 
Administração Pública Federal responsável pela coordenação da Política Nacional 
de Assistência Social, de acordo com os critérios seguintes: 

I- 9 (nove) representantes governamentais, incluindo 1 (um) representante dos 
estados e 1 (um) dos municípios; 

II- 9 (nove) representantes da sociedade civil, dentre representantes dos usuários ou 
de organizações de usuários, das entidades e organizações de assistência social e 
dos trabalhadores do setor, escolhidos em foro próprio sob fiscalização do Ministério 
Público Federal. 

§ 2o - O Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS é presidido por um de seus 
integrantes, eleito dentre seus membros, para mandato de 1 (um) ano, permitida 
uma única recondução por igual período. 

§ 3o - O Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS contará com uma 
Secretaria Executiva, a qual terá sua estrutura disciplinada em ato do Poder 
Executivo. 

§ 4o - Os Conselhos de que tratam os incisos II, III e IV do art. 16 deverão ser 
instituídos, respectivamente, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, 
mediante lei específica. 

Art. 18 - Compete ao Conselho Nacional de Assistência Social: 

I- aprovar a Política Nacional de Assistência Social; 

II- normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza pública e 
privada no campo da assistência social; 

III- fixar normas para a concessão de registro e certificado de fins filantrópicos às 
entidades privadas prestadoras de serviços e assessoramento de assistência social; 

IV- conceder atestado de registro e certificado de entidades de fins filantrópicos, na 
forma do regulamento a ser fixado, observado o disposto no art. 9o desta Lei; 
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V- zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo de assistência 
social; 

VI- a partir da realização da II Conferência Nacional de Assistência Social em 1997, 
convocar ordinariamente a cada quatro anos a Conferência Nacional de Assistência 
Social, que terá a atribuição de avaliar a situação da assistência social e propor 
diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema; 

(Redação dada pela Medida Provisória no 1599-50 de 22.10.98 ) 

VII (vetado); 

VIII- apreciar e aprovar a proposta orçamentária da Assistência Social a ser 
encaminhada pelo órgão da Administração Pública Federal responsável pela 
coordenação da Política Nacional de Assistência Social; 

IX- aprovar critérios de transferência de recursos para os Estados, Municípios e 
Distrito Federal, considerando, para tanto, indicadores que informem sua 
regionalização mais eqüitativa, tais como: população, renda per capita, mortalidade 
infantil e concentração de renda, além de disciplinar os procedimentos de repasse de 
recursos para as entidades e organizações de assistência social, sem prejuízo das 
disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias; 

X- acompanhar e avaliar a gestão dos recursos, bem como os ganhos sociais e o 
desempenho dos programas e projetos aprovados; 

XI- estabelecer diretrizes, apreciar e aprovar os programas anuais e plurianuais do 
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS; 

XII- indicar o representante do Conselho Nacional de Assistência Social _ CNAS, 
junto ao Conselho Nacional da Seguridade Social; 

XIII- elaborar e aprovar seu regimento interno; 

XIV- divulgar, no Diário Oficial da União, todas as suas decisões, bem como as 
contas do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS e os respectivos pareceres 
emitidos. 

Art. 19 - Compete ao órgão da Administração Pública Federal, responsável pela 
coordenação da Política Nacional de Assistência Social: 

I- coordenar e articular as ações no campo da assistência social; 

II- propor ao Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS a Política Nacional de 
Assistência Social, suas normas gerais, bem como os critérios de prioridade e de 
elegibilidade, além de padrões de qualidade na prestação de benefícios, serviços, 
programas e projetos; 

III- prover recursos para o pagamento dos benefícios de prestação continuada 
definidos nesta Lei; 

IV- elaborar e encaminhar a proposta orçamentária da assistência social, em 
conjunto com as demais áreas da Seguridade Social; 

V- propor os critérios de transferência dos recursos de que trata esta Lei; 

VI- proceder à transferência dos recursos destinados à assistência social, na forma 
prevista nesta Lei; 

VII- encaminhar à apreciação do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS 
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relatórios trimestrais e anuais de atividades e de realização financeira dos recursos; 

VIII- prestar assessoramento técnico aos Estados, ao Distrito Federal, aos 
Municípios e às entidades e organizações de assistência social; 

IX- formular política para a qualificação sistemática e continuada de recursos 
humanos no campo da assistência social; 

X- desenvolver estudos e pesquisas para fundamentar as análises de necessidades 
e formulação de proposições para a área; 

XI- coordenar e manter atualizado o sistema de cadastro de entidades e 
organizações de assistência social, em articulação com os Estados, os Municípios e 
o Distrito Federal; 

XII- articular-se com os órgãos responsáveis pelas políticas de saúde e previdência 
social, bem como os demais responsáveis pelas políticas socioeconômicas setoriais, 
visando à elevação do patamar mínimo de atendimento às necessidades básicas; 

XIII- expedir os atos normativos necessários à gestão do Fundo Nacional de 
Assistência Social - FNAS, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho 
Nacional de Assistência Social - CNAS; 

XIV- elaborar e submeter ao Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS os 
programas anuais e plurianuais de aplicação dos recursos do Fundo Nacional de 
Assistência Social - FNAS. 

CAPÍTULO IV 

Dos Benefícios, dos Serviços, dos Programas 

e dos Projetos de Assistência Social 

Seção I 

Do Benefício de Prestação Continuada 

Art. 20 - O benefício de prestação continuada é a garantia de 1 (um) salário-mínimo 
mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso com 70 (setenta) anos ou mais, 
e que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la 
provida por sua família. 

§ 1o - Para os efeitos do disposto no caput entendese como família o conjunto de 
pessoas elencadas no art. 16 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991 , desde que 
vivam sob o mesmo teto. 

(Redação dada pela Medida Provisória no 1599-50 de 22.10.98 ) 

§ 2o - Para efeito de concessão deste benefício, a pessoa portadora de deficiência é 
aquela incapacitada para a vida independente e para o trabalho. 

§ 3o - Considera-se incapaz de prover a manutenção de pessoa portadora de 
deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um 
quarto) do salário-mínimo. 

§ 4o - O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo beneficiário 
com qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo o da 
assistência médica. 
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§ 5o - A situação de internado não prejudica o direito do idoso ou do portador de 
deficiência ao benefício. 

§ 6o - A concessão do beneficio ficará sujeita a exame médico pericial e laudo 
realizados pelos serviços de perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social _ 
INSS (Redação dada pela Medida Provisória no 1599-50 de 22.10.98) 

§ 7o - Na hipótese de não existirem serviços no município de residência do 
beneficiário fica assegurado, na forma prevista em regulamento, o seu 
encaminhamento ao município mais próximo que contar com tal estrutura. (Redação 
dada pela Medida Provisória no 1599-50 de 22.10.98) 

§ 8o - A renda familiar mensal a que se refere o § 3o deverá ser declarada pelo 
requerente ou seu representante legal, sujeitandose aos demais procedimentos 
previstos no regulamento para o deferimento do pedido.(NR) (Acrescentado pela 
Medida Provisória no 1599-50 de 22.10.98) 

Art. 21 - O benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada 2 (dois) anos 
para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem. 

§ 1o - O pagamento do benefício cessa no momento em que forem superadas as 
condições referidas no caput, ou em caso de morte do beneficiário. 

§ 2o - O benefício será cancelado quando se constatar irregularidade na sua 
concessão ou utilização. 

Seção II 

Dos Benefícios Eventuais 

Art. 22 - Entendem-se por benefícios eventuais aqueles que visam ao pagamento de 
auxílio por natalidade ou morte às famílias cuja renda mensal per capita seja inferior 
a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. 

§ 1o - A concessão e o valor dos benefícios de que trata este artigo serão 
regulamentados pelos Conselhos de Assistência Social dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, mediante critérios e prazos definidos pelo Conselho 
Nacional de Assistência Social - CNAS. 

§ 2o - Poderão ser estabelecidos outros benefícios eventuais para atender 
necessidades advindas de situações de vulnerabilidade temporária, com prioridade 
para a criança, a família, o idoso, a pessoa portadora de deficiência, a gestante, a 
nutriz e nos casos de calamidade pública. 

§ 3o - O Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, ouvidas as respectivas 
representações de estados e municípios dele participantes, poderá propor, na 
medida das disponibilidades orçamentárias das três esferas de governo, a instituição 
de benefícios subsidiários no valor de até 25% (vinte e cinco por cento) do salário 
mínimo para cada criança de até 6 (seis) anos de idade, nos termos da renda mensal 
familiar estabelecida no caput. 

Seção III 

Dos Serviços 

Art. 23 - Entendem-se por serviços assistenciais as atividades continuadas que 
visem à melhoria de vida da população e cujas ações, voltadas para as 
necessidades básicas, observem os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidas 
nesta Lei. 
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Parágrafo único. Na organização dos serviços será dada prioridade à infância e à 
adolescência em situação de risco pessoal e social, objetivando cumprir o disposto 
no art. 227 da Constituição Federal e na Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990. 

Seção IV 

Dos Programas de Assistência Social 

Art. 24 - Os programas de assistência social compreendem ações integradas e 
complementares com objetivos, tempo e área de abrangência definidos para 
qualificar, incentivar e melhorar os benefícios e os serviços assistenciais. 

§ 1o - Os programas de que trata este artigo serão definidos pelos respectivos 
Conselhos de Assistência Social, obedecidos os objetivos e princípios que regem 
esta Lei, com prioridade para a inserção profissional e social. 

§ 2o - Os programas voltados ao idoso e à integração da pessoa portadora de 
deficiência serão devidamente articulados com o benefício de prestação continuada 
estabelecido no art. 20 desta Lei. 

Seção V
Dos Projetos de Enfrentamento da Pobreza 

Art. 25 - Os projetos de enfrentamento da pobreza compreendem a instituição de 
investimento econômico-social nos grupos populares, buscando subsidiar, financeira 
e tecnicamente, iniciativas que lhes garantam meios, capacidade produtiva e de 
gestão para melhoria das condições gerais de subsistência, elevação do padrão da 
qualidade de vida, a preservação do meio ambiente e sua organização social. 

Art. 26 - O incentivo a projetos de enfrentamento da pobreza assentar-se-á em 
mecanismos de articulação e de participação de diferentes áreas governamentais e 
em Sistema de Cooperação entre organismos governamentais, não-governamentais 
e da sociedade civil. 

CAPÍTULO V 

Do Financiamento da Assistência Social 

Art. 27 - Fica o Fundo Nacional de Ação Comunitária - FUNAC, instituído pelo 
Decreto no 91.970, de 22 de novembro de 1985, ratificado pelo Decreto Legislativo 
no 66, de 18 de dezembro de 1990, transformado no Fundo Nacional de Assistência 
Social - FNAS. 

Art. 28 - O financiamento dos benefícios, serviços, programas e projetos 
estabelecidos nesta Lei far-se-á com os recursos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, das demais contribuições sociais previstas no art. 195 da 
Constituição Federal, além daqueles que compõem o Fundo Nacional de Assistência 
Social - FNAS. 

§ 1o - Cabe ao órgão da Administração Pública Federal responsável pela 
coordenação da Política Nacional de Assistência Social gerir o Fundo Nacional de 
Assistência Social - FNAS sob a orientação e controle do Conselho Nacional de 
Assistência Social - CNAS. 

§ 2o - O Poder Executivo disporá, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da 
data de publicação desta Lei, sobre o regulamento e funcionamento do Fundo 
Nacional de Assistência Social - FNAS. 
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Art. 29 - Os recursos de responsabilidade da União destinados à assistência social 
serão automaticamente repassados ao Fundo Nacional de Assistência Social - 
FNAS, à medida que se forem realizando as receitas. 

Parágrafo único. Os recursos de responsabilidade da União destinados ao 
financiamento dos benefícios de prestação continuada, previstos no art. 20, poderão 
ser repassados pelo Ministério da Previdência e Assistência Social diretamente ao 
INSS, órgão responsável pela sua execução e manutenção.(nr) (Acrescentado pela 
Medida Provisória no 1599-50 de 22.10.98) 

Art. 30 - É condição para os repasses, aos Municípios, aos Estados e ao Distrito 
Federal, dos recursos de que trata esta Lei, a efetiva instituição e funcionamento de: 

I- Conselho de Assistência Social, de composição paritária entre governo e 
sociedade civil; 

II- Fundo de Assistência Social, com orientação e controle dos respectivos 
Conselhos de Assistência Social; 

III- Plano de Assistência Social. 

Parágrafo único. É, ainda, condição para transferência de recursos do FNAS aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a comprovação orçamentária dos 
recursos próprios destinados à Assistência Social, alocados em seus respectivos 
Fundos de Assistência Social, a partir do exercício de 1999." (NR) (Acrescentado 
pela Medida Provisória no 1599-50 de 22.10.98). 

CAPÍTULO VI 

Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 31 - Cabe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito aos direitos 
estabelecidos nesta Lei. 

Art. 32 - O Poder Executivo terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da publicação 
desta Lei, obedecidas as normas por ela instituídas, para elaborar e encaminhar 
projeto de lei dispondo sobre a extinção e reordenamento dos órgãos de assistência 
social do Ministério do Bem-Estar Social. 

§ 1o - O projeto de que trata este artigo definirá formas de transferências de 
benefícios, serviços, programas, projetos, pessoal, bens imóveis para a esfera 
municipal. 

§ 2o - O Ministro de Estado do Bem-Estar Social indicará Comissão encarregada de 
elaborar o projeto de lei de que trata este artigo, que contará com a participação das 
organizações dos usuários, de trabalhadores do setor e de entidades e organizações 
de assistência social. 

Art. 33 - Decorrido o prazo de 120 (cento e vinte) dias da promulgação desta Lei, fica 
extinto o Conselho Nacional de Serviço Social - CNSS, revogando-se, em 
conseqüência, os Decretos-Leis no. 525, de 1o de julho de 1938, e no 5.697, de 22 
de julho de 1943. 

§ 1o - O Poder Executivo tomará as providências necessárias para a instalação do 
Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS e a transferência das atividades 
que passarão à sua competência dentro do prazo estabelecido no caput, de forma a 
assegurar não haja solução de continuidade. 

§ 2o - O acervo do órgão de que trata o caput será transferido, no prazo de 60 
(sessenta) dias, para o Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, que 
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promoverá, mediante critérios e prazos a serem fixados, a revisão dos processos de 
registro e certificado de entidade de fins filantrópicos das entidades e organização de 
assistência social, observado o disposto no art. 3o desta Lei. 

Art. 34 - A União continuará exercendo papel supletivo nas ações de assistência 
social, por ela atualmente executadas diretamente no âmbito dos Estados, dos 
Municípios e do Distrito Federal, visando à implementação do disposto nesta Lei, por 
prazo máximo de 12 (doze) meses, contados a partir da data da publicação desta 
Lei. 

Art. 35 - Cabe ao órgão da Administração Pública Federal responsável pela 
coordenação da Política Nacional de Assistência Social operar os benefícios de 
prestação continuada de que trata esta Lei, podendo, para tanto, contar com o 
concurso de outros órgãos do Governo Federal, na forma a ser estabelecida em 
regulamento. 

Parágrafo único. O regulamento de que trata o caput definirá as formas de 
comprovação do direito ao benefício, as condições de sua suspensão, os 
procedimentos em casos de curatela e tutela e o órgão de credenciamento, de 
pagamento e de fiscalização, dentre outros aspectos. 

Art. 36 - As entidades e organizações de assistência social que incorrerem em 
irregularidades na aplicação dos recursos que lhes forem repassados pelos poderes 
públicos terão cancelado seu registro no Conselho Nacional de Assistência Social - 
CNAS, sem prejuízo de ações cíveis e penais. 

Art. 37 - O benefício de prestação continuada será devido após o cumprimento, pelo 
requerente, de todos os requisitos legais e regulamentares exigidos para a sua 
concessão, inclusive apresentação da documentação necessária, devendo o seu 
pagamento ser efetuado em até quarenta e cinco dias após cumpridas as exigências 
de que trata este artigo. 

Parágrafo único. No caso de o primeiro pagamento ser feito após o prazo previsto no 
caput, aplicarseá na sua atualização o mesmo critério adotado pelo INSS na 
atualização do primeiro pagamento de benefício previdenciário em atraso." (NR) 
(Redação dada pela Medida Provisória no 1599-50 de 22.10.98) 

Art. 38 - A idade prevista no art. 20 desta Lei reduzir-se-á para sessenta e sete anos 
a partir de 1o janeiro de 1998. (Redação dada pela Medida Provisória no 1599-50 de 
22.10.98) 

Art. 39 - O Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, por decisão da maioria 
absoluta de seus membros, respeitados o orçamento da seguridade social e a 
disponibilidade do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, poderá propor ao 
Poder Executivo a alteração dos limites de renda mensal per capita definidos no § 3o 
do art. 20 e caput do art. 22. 

Art. 40 - Com a implantação dos benefícios previstos nos arts. 20 e 22 desta Lei, 
extinguem-se a renda mensal vitalícia, o auxílio-natalidade e o auxílio-funeral 
existente no âmbito da Previdência Social, conforme o disposto na Lei no 8.213 , de 
24 de julho de 1991. 

Parágrafo único. A transferência dos beneficiários do sistema previdenciário para a 
assistência social deve ser estabelecida de forma que o atendimento à população 
não sofra solução de continuidade. 

Art. 41 - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

Art. 42 - Revogam-se as disposições em contrário. 
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ITAMAR FRANCO 

Presidente da República 

JUTAHY MAGALHÃES JÚNIOR 

(Pub. DOU em 08/12/93) 

DECRETO No 1.744, DE 8 DE DEZEMBRO DE 1995

Regulamenta o benefício de prestação continuada devido à pessoa portadora 
de deficiência e ao idoso, de que trata a Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 
1993, e dá outras providências 

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, 
da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 20 da Lei no 8.742, de 7 de 
dezembro de 1993, decreta: 

CAPÍTULO I 

Do Benefício de Prestação Continuada e do Beneficiário 

Art. 1o - O benefício de prestação continuada, previsto no art. 20 da Lei no 8.742, de 
7 de dezembro de 1993, é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa 
portadora de deficiência e ao idoso com setenta anos ou mais, que comprovem não 
possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua 
família. 

Art. 2o - Para os fins deste Regulamento, considera-se: 

I- família: a unidade mononuclear, vivendo sob o mesmo teto, cuja economia é 
mantida pela contribuição de seus integrantes; 

II- pessoa portadora de deficiência: aquela incapacitada para a vida independente e 
para o trabalho em razão de anomalias ou lesões irreversíveis de natureza 
hereditária, congênitas ou adquiridas, que impeçam o desempenho das atividades da 
vida diária e do trabalho; 

III- família incapacitada de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência 
ou idosa: aquela cuja renda mensal de seus integrantes, dividida pelo número 
destes, seja inferior ao valor previsto no § 3o do art. 20 da Lei no 8.742, de 1993. 

Art. 3o - A condição de internado não prejudica o direito do idoso ou do portador de 
deficiência ao recebimento do benefício. 

Parágrafo único. Entende-se por condição de internado, para os efeitos do caput 
deste artigo, aquela relativa a internamentos em hospitais, asilos, sanatórios, 
instituições que abriguem pessoa portadora de deficiência ou instituições 
congêneres. 

Art. 4o - São também beneficiários os idosos e as pessoas portadoras de deficiência 
estrangeiros naturalizados e domiciliados no Brasil, desde que não amparados pelo 
sistema previdenciário do país de origem. 

CAPÍTULO II 

Da Habilitação, do Indeferimento, da Concessão, 

da Representação e da Manutenção 
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Seção I 

Da Habilitação e do Indeferimento 

Art. 5o - Para fazer jus ao salário-mínimo mensal, o beneficiário idoso deverá 
comprovar que: 

I- possui setenta anos de idade ou mais; 

II- não exerce atividade remunerada; 

III- a renda familiar mensal per capita é inferior à prevista no § 3o do art. 20 da Lei no 
8.742, de 1993. 

Art. 6o - Para fazer jus ao salário-mínimo mensal, o beneficiário portador de 
deficiência deverá comprovar que: 

I- é portador de deficiência que o incapacite para a vida independente e para o 
trabalho; 

II- a renda familiar mensal per capita é inferior à prevista no § 3o do art. 20 da Lei no 
8.742, de 1993. 

Art. 7o - O benefício de prestação continuada deverá ser requerido junto aos Postos 
de Benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ao órgão autorizado ou 
à entidade conveniada. 

§ 1o - Os formulários de requerimento para a habilitação do beneficiário serão 
fornecidos pelos Postos de Benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 
pelo órgão autorizado ou pela entidade conveniada. 

§ 2o - A apresentação de documentação incompleta não constitui motivo de recusa 
liminar de requerimento do benefício. 

Art. 8o - A comprovação da idade do beneficiário idoso, a que se refere o inciso I do 
art. 5o, far-se-á mediante apresentação de um dos seguintes documentos: 

I - certidão de nascimento; 

II- certidão de casamento; 

III- certificado de reservista; 

IV- carteira de identidade; 

V - carteira de trabalho e previdência social emitida há mais de cinco anos; 

VI- certidão de inscrição eleitoral. 

Art. 9o - A prova de idade do beneficiário idoso estrangeiro naturalizado e domiciliado 
no Brasil, far-se-á pela apresentação de um dos seguintes documentos: 

I- título declaratório de nacionalidade brasileira; 

II- certidão de nascimento;
III- certidão de casamento; 
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IV- passaporte; 

V- certidão ou guia de inscrição consular ou certidão de desembarque devidamente 
autenticadas; 

VI- carteira de identidade; 

VII- carteira de trabalho e previdência social, emitida há mais de cinco anos; 

VIII- certidão de inscrição eleitoral. 

Art. 10 - Caso a data de expedição dos documentos mencionados nos arts. 8o e 9o 
remonte há menos de cinco anos da data da apresentação do requerimento, deverão 
ser solicitados outros documentos expedidos anteriormente, para reforço da prova de 
idade. 

Parágrafo único. Na hipótese do caput, poderão ser examinados documentos e feitas 
perícias, sempre que necessário, a critério do Instituto Nacional do Seguro Social - 
INSS. 

Art. 11 - A pessoa portadora de deficiência será identificada mediante a 
apresentação de um dos documentos mencionados no art. 8o. 

Parágrafo único. A pessoa estrangeira portadora de deficiência, naturalizada e 
domiciliada no Brasil, identificar-se-á mediante a apresentação de um dos 
documentos mencionados no art. 9o. 

Art. 12 - Para comprovação da inexistência de atividade remunerada do beneficiário 
idoso, admitir-se-á como prova declaração dos Conselhos de Assistência Social dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

§ 1o - Nas localidades onde não existir Conselho de Assistência Social, admitir-se-á 
prova mediante declaração de profissionais assistentes sociais em situação regular 
junto aos Conselhos Regionais de Serviço Social, e de autoridades locais 
identificadas e qualificadas.
§ 2o - São autoridades locais para os fins do disposto no parágrafo anterior, além de 
outras declaradas em ato do Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social: 
os juízes, os juízes de paz, os promotores de justiça, os comandantes militares do 
Exército, da Marinha, da Aeronáutica e das Forças Auxiliares e os delegados de 
polícia.
§ 3o - Não será exigido o reconhecimento da firma dos signatários das declarações a 
que se refere o caput e os parágrafos anteriores. 

§ 4o - A declaração que não contiver dados fidedignos acarretará ao declarante as 
penas previstas em lei. 

Art. 13 - A comprovação da renda familiar mensal per capita será feita mediante a 
apresentação de um dos seguintes documentos por parte de todos os membros da 
família do requerente que exerçam atividade remunerada: 

I- Carteira de Trabalho e Previdência Social com anotações atualizadas; 

II- contracheque de pagamento ou documento expedido pelo empregador; 

III- carnê de contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS; 

IV- extrato de pagamento de benefício ou declaração fornecida pelo Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS ou outro regime de previdência social público ou 
privado; 
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V- declaração de entidade, autoridade ou profissional a que se refere o art. 12. 

§ 1o - A apresentação de um dos documentos mencionados nos incisos I a V deste 
artigo, não exclui a faculdade de o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS emitir 
parecer sobre a situação socioeconômica da família do beneficiário. 

§ 2o - A declaração de que trata o inciso V será aceita somente nos casos de 
trabalhadores que, excepcionalmente, estejam impossibilitados de comprovar sua 
renda mediante a documentação mencionada nos incisos I a IV. 

Art. 14 - A deficiência será comprovada mediante avaliação e laudo expedido por 
serviço que conte com equipe multiprofissional do Sistema Único de Saúde - SUS ou 
do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 

§ 1o - Na inexistência de equipe multiprofissional no município, o beneficiário poderá 
apresentar, no mínimo, dois pareceres técnicos, sendo um emitido por profissional 
da área médica, e outro por profissional das áreas terapêutica ou educacional, ou 
ainda laudo de avaliação emitido por uma entidade de reconhecida competência 
técnica. 

§ 2o - Na hipótese de não existirem serviços no município de residência do 
beneficiário, fica assegurado o seu encaminhamento ao município mais próximo que 
contar com esses serviços. 

§ 3o - Quando o beneficiário deslocar-se por determinação do Instituto Nacional do 
Seguro Social - INSS, para submeter-se à avaliação em localidade diversa da de sua 
residência, deverá a instituição custear o seu transporte e pagar-lhe a diária. 

§ 4o - Caso o beneficiário, a critério do Instituto Nacional do Seguro Social _ INSS, 
necessite de acompanhante, a viagem deste deverá ser autorizada, aplicando-se o 
disposto no parágrafo anterior. 

§ 5o - O valor da diária paga ao beneficiário e a seu acompanhante será igual ao 
valor da diária concedida aos beneficiários do Regime Geral de Previdência Social. 

Art. 15 - Para efeito de habilitação ao benefício de que trata este Regulamento, serão 
apresentados o requerimento e documentos que comprovem as condições exigidas, 
não sendo obrigatória a presença do requerente para esse fim. 

§ 1o - O requerimento será feito em formulário próprio, devendo ser assinado pelo 
interessado ou por procurador, tutor ou curador, a representante legal. 

§ 2o - Na hipótese de o requerente ser analfabeto ou de estar impossibilitado de 
assinar, será admitida a aposição da impressão digital, na presença de funcionário 
do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou do órgão autorizado ou da entidade 
conveniada, que o identificará, ou a assinatura a rogo, em presença de duas 
testemunhas. 

§ 3o - A existência de formulário próprio não impedirá que seja aceito qualquer 
requerimento pleiteando o benefício, sendo, entretanto, indispensável que nele 
constem os dados imprescindíveis ao processamento. 

§ 4o - Quando se tratar de pessoa em condição de internado, na forma prevista neste 
Regulamento, admitir-se-á requerimento assinado pela direção do estabelecimento 
onde o requerente encontra-se internado. 

Art. 16 - O benefício será indeferido, caso o beneficiário não atenda às exigências 
contidas neste Regulamento. 
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Parágrafo único. No caso de indeferimento, caberá recurso para o Conselho de 
Recursos da Previdência Social, a contar do recebimento da comunicação, na forma 
estabelecida no seu Regimento Interno. 

Seção II 

Da ConcessãO 

Art. 17 - O benefício de prestação continuada não está sujeito a desconto de 
qualquer contribuição e não gera direito a abono anual. 

Art. 18 - O benefício de que trata este Regulamento não pode ser acumulado com 
qualquer outro benefício pecuniário no âmbito da Seguridade Social ou de outro 
regime previdenciário ou assistencial. 

§ 1o - É indispensável que seja verificada a existência de registro de benefício 
previdenciário em nome do requerente. 

§ 2o - Competirá ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou ao órgão 
autorizado ou à entidade conveniada, quando necessário, promover verificações 
junto a outras instituições de previdência ou de assistência social, bem como junto 
aos atestantes ou vizinhos do requerente. 

Art. 19 - O benefício de prestação continuada será devido a mais de um membro da 
mesma família, enquanto for atendido o disposto no inciso III do art. 2o deste 
Regulamento, passando o valor do benefício a compor a renda familiar, para a 
concessão de um segundo benefício. 

Art. 20 - Fica o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS obrigado a emitir enviar 
aos beneficiários o aviso de concessão do benefício. 

Seção III 

Da Representação e da Manutenção 

Art. 21 - O benefício será pago diretamente ao beneficiário ou a seu procurador, tutor 
ou curador. 

§ 1o - A procuração, renovável a cada doze meses, deverá ser, preferencialmente, 
lavrada em Cartório, podendo ser admitida procuração feita em formulário próprio do 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, desde que comprovado o motivo da 
ausência. 

§ 2o - O procurador, tutor ou curador do beneficiário deverá firmar, perante o Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS, o órgão autorizado ou a entidade conveniada, 
termo de responsabilidade mediante o qual se comprometa a comunicar qualquer 
evento que possa anular a procuração, tutela ou curatela, principalmente o óbito do 
outorgante, sob pena de incorrer nas sanções criminais cabíveis. 

Art. 22 - O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, o órgão autorizado ou a 
entidade conveniada somente poderão negar-se a aceitar procuração quando se 
manifestarem indícios de inidoneidade do documento ou do procurador, sem 
prejuízo, no entanto, das providências que se fizerem necessárias. 

Art. 23 - Somente será aceita a constituição de procurador com mais de uma 
procuração ou procuração coletiva nos casos de representantes de instituições que 
abriguem pessoas na condição de internado. 

Art. 24 - Não poderão ser procuradores: 
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I - os servidores públicos ativos, civis ou militares, salvo se parentes até o segundo 
grau; 

II - os incapazes para os atos da vida civil, ressalvado o disposto no art. 1.298 do 
Código Civil. 

Parágrafo único. Nas demais disposições relativas à procuração, observar-se-á, 
subsidiariamente, o disposto no Código Civil. 

Art. 25 - O procurador fica obrigado, no caso de transferência do benefício de uma 
localidade para outra, à apresentação de novo instrumento de mandato na localidade 
de destino. 

Art. 26 - A procuração perderá a validade, efeito ou eficácia nos seguintes casos: 

I- quando o outorgante passar a receber pessoalmente o benefício, declarando, por 
escrito, que cancela a procuração existente; 

II- quando o outorgante sub-rogar a procuração; 

III - pela expiração do prazo fixado ou pelo cumprimento ou extinção da finalidade 
outorgada; 

IV- por morte do outorgante ou do procurador; 

V- por interdição de uma das partes; 

VI- por desistência do procurador, desde que por escrito. 

Art. 27 - Não podem outorgar procuração, devendo ser representados por tutor ou 
curador, o menor de 21 anos, exceto se assistido após os 16 anos ou emancipado 
após os 18 anos, e o incapaz para os atos da vida civil. 

Art. 28 - O benefício devido ao beneficiário incapaz será pago a cônjuge, pai, mãe, 
tutor ou curador, admitindo-se, na sua falta, e por período não superior a seis meses, 
o pagamento a herdeiro necessário, mediante termo de compromisso firmado no ato 
do recebimento. 

§ 1o - O curador ou tutor pode outorgar procuração a terceiros, com poderes para 
recebimento do benefício e, nesta hipótese, a outorga, obrigatoriamente, será feita 
por instrumento público. 

§ 2o - A procuração não isenta o tutor ou curador da condição original de mandatário 
titular da tutela ou curatela. 

Art. 29 - O pagamento do benefício de prestação continuada não será antecipado. 

Art. 30 - Os benefícios serão pagos na rede bancária autorizada e, nas localidades 
onde não houver estabelecimento bancário, o pagamento será efetuado por órgão 
autorizado ou entidade conveniada.

Art. 31 - O pagamento de benefício decorrente de sentença judicial far-se-á com a 
observância da prioridade garantida aos créditos alimentícios, na forma da lei. 

CAPÍTULO III 

Do Acompanhamento e Controle 
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Art. 32 - Compete ao Ministério da Previdência e Assistência Social, por intermédio 
da Secretaria de Assistência Social, a coordenação geral, o acompanhamento, e a 
avaliação da prestação do benefício. 

Parágrafo único. O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS é o responsável pela 
operacionalização do benefício de prestação continuada previsto neste 
Regulamento. 

Art. 33 - Qualquer pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, 
especialmente os Conselhos de Direitos e as Organizações Representativas de 
pessoas portadoras de deficiência e de pessoas idosas, é parte legítima para 
provocar a iniciativa das autoridades do Ministério da Previdência e Assistência 
Social, fornecendo-lhes informações sobre irregularidades na aplicação deste 
Regulamento, se for o caso. 

CAPÍTULO IV 

Da Suspensão e do Cancelamento 

Art. 34 - O benefício de que trata este Regulamento deverá ser suspenso se 
comprovada qualquer irregularidade.
§ 1o - Verificada a irregularidade, será concedido ao interessado o prazo de trinta 
dias para prestar esclarecimentos e produzir, se for o caso, prova cabal da 
veracidade dos fatos alegados. 

§ 2o - Esgotado esse prazo, sem manifestação da parte, será cancelado o 
pagamento do benefício e aberto o prazo de quinze dias para recurso à Junta de 
Recursos da Previdência Social. 

Art. 35 - O pagamento do benefício cessa: 

I- no momento em que forem superadas as condições que lhe deram origem; 

II- em caso de morte do beneficiário; 

III- em caso de morte presumida, declarada em juízo; 

IV- em caso de ausência, declarada em juízo, do beneficiário. 

Art. 36 - O benefício de prestação continuada é intransferível, não gerando direito a 
pensão ou pagamento de resíduo a herdeiro ou sucessor. 

CAPÍTULO V 

Da Renovação 

Art. 37 - O benefício de prestação continuada deverá ser revisto a cada dois anos, 
para reavaliação das condições que lhe deram origem. 

Art. 38 - Para reavaliar as condições que deram origem ao benefício, será necessário 
comprovar a situação prevista no art. 13 deste Regulamento. 

CAPÍTULO VI 

Das Disposições Gerais 

Art. 39 - A partir de 1o de janeiro de 1996, ficam extintos o auxílio-natalidade, o 
auxílio-funeral e a renda mensal vitalícia. 
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Parágrafo único. É assegurado ao maior de setenta anos e ao inválido o direito de 
requerer a renda mensal vitalícia junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 
até 31 de dezembro de 1995, desde que atenda, alternativamente, aos requisitos 
estabelecidos nos incisos I, II ou III do § 1o do art. 139 da Lei no 8.213, de 24 de 
julho de 1991. 

Art. 40 - O benefício de prestação continuada devido ao idoso e à pessoa portadora 
de deficiência, criado pela Lei no 8.742, de 1993, somente poderá ser requerido a 
partir de 1o de janeiro de 1996. 

Art. 41 - As despesas com o pagamento do benefício de que trata este Regulamento 
far-se-ão com recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS. 

Art. 42 - A partir de 1o de janeiro de 1998, a idade prevista no inciso I do art.o 5o 
deste Regulamento reduzir-se-á para 67 anos e, a partir de 1o de janeiro de 2000, 
para 65 anos. 

Art. 43 - Compete ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS expedir as 
instruções e instituir formulários e modelos de documentos necessários à 
operacionalização do benefício de prestação continuada previsto neste 
Regulamento. 

Art. 44 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 45 - Revoga-se o Decreto no 1.330, de 8 de dezembro de 1994. 

Fernando Henrique Cardoso 

Presidente da República 

Reinhold Stephanes

(Pub. DOU em 11/12/95) 

RESOLUÇÃO No 435, DE 18 DE MARÇO DE 1997 

Estabelece normas e procedimentos para a operacionalização do Benefício de 
Prestação Continuada devido à Pessoa Portadora de Deficiência e ao Iso e 
revoga a Resolução INSS/PR no 324, de 15 de dezembro de 1995. 

O Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, no uso da atribuição que 
lhe confere o inciso III, art. 165 do Regimento Interno, aprovado pela Portaria MPS 
no 458, de 24 de setembro de 1992, considerando a necessidade de uniformizar a 
operacionalização e manutenção do Benefício de Prestação Continuada devido à 
Pessoa Portadora de Deficiência e ao Idoso, resolve: 

1 - Estabelecer normas e procedimentos para operacionalização do Benefício de 
Prestação Continuada devido à Pessoa Portadora de Deficiência e ao Idoso, previsto 
no art. 20 da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993, regulamentada pelo Decreto 
no 1.744, de 8 de dezembro de 1995. 

2 - O benefício é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa portadora de 
deficiência e ao idoso, com 70 (setenta) anos ou mais, que comprove não possuir 
meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família. 

2.1 - A idade referida no item anterior será reduzida a partir de 1o de janeiro de 1998, 
para 67 (sessenta e sete) anos e de 1o de janeiro do ano 2000 para 65 (sessenta e 
cinco) anos. 
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3 - Serão considerados para os fins desta Resolução: 

3.1 - Família: a unidade mononuclear, que vive sob o mesmo teto, cuja economia é 
mantida pela contribuição de seus integrantes. 

3.2 - Pessoa portadora de deficiência: aquela incapacitada para a vida independente 
e para o trabalho, em razão de anomalias ou lesões irreversíveis de natureza 
hereditária, congênitas ou adquiridas, que impeçam o desempenho das atividades da 
vida diária e do trabalho. 

3.3 - Família incapacitada de prover a manutenção da pessoa portadora de 
deficiência ou idosa: aquela cuja renda mensal de seus integrantes, dividida pelo 
número destes, seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. 

4 - São também beneficiários os estrangeiros idosos e portadores de deficiência, 
naturalizados e domiciliados no Brasil, desde que não amparados pelo sistema 
previdenciário do país de origem, bem como os indígenas. 

5 - O benefício será requerido nos Postos do Seguro Social ou junto aos órgãos 
autorizados ou entidade conveniada, mediante o preenchimento de formulário 
próprio (Anexo I), devidamente assinado pelo interessado ou seu representante legal 
ou por requerimento que contenha os dados imprescindíveis ao processamento. 

5.1 - Comprovação das Condições 

5.1.1 - Idade 

5.1.1.1 - A idade do beneficiário brasileiro será comprovada mediante apresentação 
de um dos seguintes documentos: 

a) Certidão de nascimento;
b) Certidão de casamento civil ou religioso; 

c) Certificado de Reservista; 

d) Carteira de Identidade; 

e) Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS; 

f) Certidão de Inscrição Eleitoral; e 

g) Declaração expedida pela Fundação Nacional do Índio - FUNAI (no caso do 
indígena). 

5.1.1.2 - Quando houver dúvida fundada sobre a autenticidade da data de 
nascimento indicada no documento do indígena, poderá ser solicitado 
pronunciamento da Funai. 

5.1.1.3 - A prova de idade dos beneficiários estrangeiros naturalizados e domiciliados 
no Brasil, far-se-á por meio de um dos seguintes documentos: 

a) Título declaratório de nacionalidade brasileira; 

b) Certidão de nascimento; 

c) Certidão de casamento; 

d) Passaporte; 
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e) Carteira de Identidade; 

f) Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS; 

g) Certidão de Inscrição Eleitoral; e 

h) Certidão ou Guia de Inscrição Consular ou Certidão de Desembarque, 
devidamente autenticada. 

5.1.1.4 - A pessoa portadora de deficiência, brasileira ou estrangeira naturalizada e 
domiciliada no Brasil, será identificada mediante a apresentação de um dos 
documentos mencionados nos subitens 5.1.1.1 e 5.1.1.2, respectivamente. 

5.1.2 - Deficiência 

5.1.2.1 - A deficiência será comprovada por intermédio da apresentação de Laudo de 
Avaliação (Anexo III) expedido pelo serviço que conte com equipe multiprofissional 
do Sistema Único de Saúde - SUS ou dos Centros e Núcleos de Reabilitação 
Profissional do INSS ou de entidades ou organizações de reconhecida competência 
técnica. 

5.1.2.2 - Na inexistência de equipe multiprofissional no município, o requerente 
poderá apresentar, no mínimo, dois laudos técnicos, sendo um emitido por 
profissional da área médica e outro por profissional das áreas terapêutica ou 
educacional ou ainda por entidade de reconhecida competência técnica. 

5.1.2.3 - Inexistindo no município de residência do requerente, os serviços citados no 
subitem 5.1.2.1, será assegurado o seu encaminhamento ao município mais próximo 
que contar com esses serviços e caberá ao INSS custear o seu transporte e diárias, 
bem como de seu acompanhante, se necessário, cujos valores serão idênticos aos 
concedidos aos demais beneficiários do Regime Geral de Previdência Social 
(RGPS). 

5.1.2.4 - O Laudo de Avaliação emitido pelos profissionais elencados nos subitens 
5.1.2.1 e 5.1.2.2, exceto os emitidos por técnicos do INSS, deverá, no processo de 
habilitação ao benefício, ser apreciado pela Perícia Médica do INSS, para 
enquadramento da deficiência, conforme previsto na Lei no 8.742/93, art. 20, § 2o e 
no Decreto no 1.744/95, art. 2o, inciso II. 

5.1.2.5 - O resultado da apreciação, por parte da Perícia Médica, será comunicado 
pelo Formulário de Enquadramento da Deficiência (Anexo IV). 

5.1.2.6 - O Laudo de Avaliação emitido por técnicos da Reabilitação Profissional 
deve ser acompanhado pelo Formulário de Enquadramento da Deficiência. 

5.1.2.7 - O Avaliemos (acróstico), incluído no verso do Laudo de Avaliação para 
Pessoa Portadora de Deficiência (Anexo III), constitui instrumento de orientação aos 
profissionais que se incumbirem do preenchimento do documento acima, sendo que 
fará jus ao benefício aquele que obtiver somatório igual ou superior a 17 (dezessete) 
pontos. 

5.1.2.8 - O requerente impossibilitado de se locomover poderá ser examinado em 
residência ou Instituição, por Médico Perito e Técnico do Centro/Núcleo de 
Reabilitação Profissional, para emissão do Laudo de Avaliação da Pessoa Portadora 
de Deficiência (Anexo III), quando esgotados os recursos da comunidade. 

5.1.3 - Inexistência de Atividade Remunerada, Composição do Grupo e Renda 
Familiar 

5.1.3.1 - Para comprovação da inexistência de atividade remunerada e de 
composição do grupo e renda familiar do idoso e da composição do grupo e renda 
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familiar do portador de deficiência, admitir-se-á como prova declaração dos 
Conselhos de Assistência Social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
conforme o Anexo II. 

5.1.3.1.1 - Nas localidades onde não existir Conselho de Assistência Social, admitir-
se-á prova mediante declaração de profissionais assistentes sociais em situação 
regular junto aos Conselhos Regionais de Serviço Social e de autoridades locais, tais 
como: Juiz, Juiz de Paz, Promotor de Justiça, Comandante Militar do Exército, da 
Marinha, da Aeronáutica e das Forças Auxiliares e Delegado de Polícia, além de 
outras autoridades declaradas em ato do Ministro de Estado da Previdência e 
Assistência Social. Aqui também se inclui membro das Forças Auxiliares que estiver 
investido da autoridade de comandante local, independente de patente. 

5.1.3.2 - Para aqueles que exercem atividade remunerada, o seu rendimento será 
comprovado por: 

a) Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS; 

b) Contracheque de pagamento ou documento expedido pelo empregador; 

c) Carnê de Contribuição para o INSS; e 

d) Extrato de pagamento de benefício fornecido pelo INSS ou por outro regime de 
previdência pública ou privada. 

5.1.3.2.1 - No caso de membros da família inseridos no mercado informal, 
impossibilitados de comprovar sua renda, esta será declarada pelas autoridades 
referidas no subitem 5.1.3.1.1 ou assistentes sociais. 

5.1.3.2.2 - A apresentação do atestado das autoridades ou assistentes sociais 
mencionadas no item 5.1.3.1.1 não impede o INSS de, em caso de dúvida, adotar 
providências facultadas em lei, para elucidá-las. Dentre as providências, inclui-se a 
pesquisa de benefícios, utilizada para os benefícios previdenciários. 

6 - O benefício será devido a partir da aprovação do respectivo requerimento, 
devendo o primeiro pagamento ser efetuado até 90 (noventa) dias, a contar da data 
de sua protocolização, desde que satisfeitas as condições exigidas e a regularização 
da documentação necessária ao benefício. 

6.1 - Será enviado ao beneficiário aviso quanto à decisão do benefício pleiteado. 

6.2 - No caso de indeferimento do benefício, poderá ser interposto recurso à Junta 
de Recursos - JR/Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS. 

7 - Manutenção 

7.1 - O benefício será pago diretamente ao beneficiário ou ao procurador, tutor ou 
curador e, em hipótese alguma, será antecipado. 

7.1.1 - A procuração, renovável a cada 12 (doze) meses deverá ser, 
preferencialmente, lavrada em Cartório, podendo ser admitida procuração feita em 
formulário próprio do INSS, desde que comprovado o motivo da ausência, adotando-
se ainda os demais procedimentos inerentes à emissão e controle de procuração. 
Para o analfabeto, exige-se a primeira. 

7.1.2 - O pagamento será feito por intermédio da rede bancária autorizada, nas 
localidades onde não houver estabelecimento bancário, por entidades autorizadas 
pelo INSS. 

7.2 - O benefício assistencial deverá ser suspenso se comprovada qualquer 
irregularidade. 
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7.2.1 - Verificada a irregularidade, será concedido ao interessado o prazo de 30 
(trinta) dias para prestar esclarecimento e produzir, se for o caso, prova cabal da 
veracidade dos fatos alegados. 

7.2.2 - Esgotado esse prazo sem manifestação da parte, será cancelado o 
pagamento do benefício e aberto prazo de 30 (trinta) dias para interposição de 
recurso à JR/CRPS. 

7.3 - O pagamento cessa: 

7.3.1 - no momento em que forem superadas as condições que lhe deram origem; 

7.3.2 - em caso de morte do beneficiário; 

7.3.3 - em caso de morte presumida do beneficiário, declarada em juízo; e 

7.3.4 - em caso de ausência declarada do beneficiário. 

7.4 - O benefício é intransferível, não gerando direito à pensão a herdeiros ou 
sucessores. 

7.5 - O benefício não está sujeito a desconto de qualquer contribuição, nem gera 
direito a abono anual. 

8 - Disposições Gerais 

8.1 - Este benefício não poderá ser acumulado com nenhum outro da Previdência 
Social ou de outro regime previdenciário ou assistencial, salvo a Pensão Especial 
Mensal, concedida aos dependentes das vítimas fatais por contaminação em 
processo de hemodiálise na Cidade de Caruaru/PE, instituída pela Lei no 9.422, de 
24 de dezembro de 1996. 

8.2 - O INSS deverá prosseguir nas articulações com parceiros, contribuindo para o 
aprimoramento e eficiência na operacionalização do Benefício de Prestação 
Continuada, previsto na Lei Orgânica da Previdência Social - LOAS, valendo-se de 
contatos, reuniões, fornecimento de orientações e se necessário, treinamentos. 

8.3 - O Serviço Social do INSS estabelecerá articulação com instituições públicas e 
organizações da sociedade civil, visando assessorá-las em matéria relacionada ao 
Benefício de Prestação Continuada, envolvendo outros setores do INSS, quando 
couber. Participará de fóruns e discussões sobre a aplicação da referida Lei, de sua 
regulamentação, bem como atenderá aos usuários e parceiros, prestando 
esclarecimentos e concedendo recursos materiais, nas situações cabíveis. 

8.4 - A partir de 1o de janeiro de 1996, ficam extintos a renda mensal vitalícia, o 
auxílio-funeral e o auxílio-natalidade. 

8.5 - É assegurado ao maior de 70 (setenta) anos e ao inválido o direito de requerer 
a renda mensal vitalícia instituída pela Lei no 6.179, de 11 de dezembro de 1974, 
desde que atendidas as condições previstas na Lei no 8.213/91, até 31 de dezembro 
de 1995. 

9 - Caberá à Diretoria do Seguro Social a expedição de atos complementares para a 
operacionalização do disposto neste Ato. 

10 - Esta Resolução entra em vigor da data de sua publicação e revoga a Resolução 
INSS/PR no 324, de 15 de dezembro de 1995. 

Crésio de Matos Rolim 
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Presidente 

(Pub. DOU em 4/4/97) 

PORTARIA No 35, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1997 

Aprova a Norma Operacional Básica que disciplina o processo de 
descentralização político-administrativo das três esferas de governo no campo 
da política de assistência social. 

A SecretAria de Assistência Social, no uso das atribuições que lhe confere o art. 10 
do Decreto no 1.644, de 25 de setembro de 1995, e tendo em vista as disposições 
contidas na Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993 e o Decreto no 1.605, de 25 de 
agosto de 1995, 

Considerando a premente necessidade de estabelecer estrutura básica do Sistema 
Descentralizado e Participativo da Assistência Social; 

Considerando a necessidade de estabelecer as competências dos órgãos gestores, 
caracterizar os níveis de gestão e os requisitos básicos para sua eficiência e eficácia; 

Considerando a necessidade de estabelecer fluxo de financiamento e transferência 
de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social para os Fundos Estaduais e 
Municipais de Assistência Social; 

Considerando a incorporação das sugestões oferecidas, em especial as 
apresentadas pelo Conselho Nacional de Assistência Social, que resultou na 
Resolução no 204, de 4 de dezembro de 1997, resolve: 

Art. 1o - Aprovar a Norma Operacional Básica disciplinadora do processo de 
descentralização político-administrativo das três esferas de governo no campo da 
Política da Assistência Social. 

Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário. 

LÚCIA VÂNIA ABRÃO COSTA 

Secretaria 

ANEXO À PORTARIA No 35, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1997 

Norma Operacional Básica que Disciplina o Processo de Descentralização 
Político-Administrativo das Três Esferas de Governo no Campo da Política de 
Assistência Social 

A Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS, que regulamenta os arts. 203 e 204 da 
Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, estabelece, dentre suas diretrizes, 
que as ações de assistência social passam a ser organizadas em sistema 
descentralizado e participativo. Este sistema oportuniza a efetiva partilha de poder, a 
definição de competências das três esferas de Governo, a prática da cidadania 
participativa por meio de Conselhos de Assistência Social e as transferências de 
responsabilidades pela execução dos serviços, programas e projetos para Estados, 
Distrito Federal e Municípios, devidamente acompanhados do correspondente 
repasse de recursos, cooperação técnica, acompanhamento, avaliação e 
fiscalização. 

A Lei Orgânica de Assistência Social, em seu art. 30, condiciona para o repasse de 
recursos a efetiva instituição e funcionamento de Conselhos e Fundos de Assistência 

http://www.aids.gov.br/final/biblioteca/legislacao/vol2_13.htm (24 of 35) [15/04/03 12:42:13]



Capítulo V Assistência Social

Social, bem como a elaboração do Plano de Assistência Social. 

A gestão intergovernamental, estratégia de governo para a construção do sistema de 
proteção social, consiste em relações de complementaridade e cooperação, que 
permitem a ampliação do alcance social por meio de parcerias para a racionalização 
de recursos financeiros, humanos e materiais nas três esferas de governo. 

Para a operacionalização do Sistema Descentralizado e Participativo da Assistência 
Social é necessário disciplinar os fluxos e procedimentos, os quais deverão ser 
cumpridos para a efetivação do modelo de gestão proposto. 

A Norma Operacional Básica - NOB/1o/97 apresenta a estrutura básica do Sistema 
Descentralizado e Participativo da Assistência Social, sinaliza seus pressupostos, 
princípios e diretrizes, estabelece as competências dos órgãos gestores, caracteriza 
os níveis de gestão, os requisitos básicos para sua eficiência e eficácia, bem como, o 
fluxo de financiamento e transferência de recursos do Fundo Nacional de Assistência 
Social para os Fundos Estaduais, do Distrito Federal e Municipais de Assistência 
Social. 

1 - Pressupostos 

Os pressupostos legais que fundamentam o Sistema Descentralizado e Participativo 
da Assistência Social são: 

a) Constituição Federal de 1988: 

Os arts. 203 e 204 da Constituição Federal dispõem que a assistência social passa a 
fazer parte da Seguridade Social, visando a proteção à família, à infância, à 
adolescência, à velhice e às pessoas portadoras de deficiência; preconiza a 
descentralização político-administrativa e a participação popular, por meio de 
organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações 
em todos os níveis. 

O art. 195 da Constituição Federal que dispõe do financiamento da Seguridade 
Social. 

b) Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS no 8.742, de 7 de dezembro de 1993, 
define a assistência social como direito do cidadão e dever do Estado e dispõe sobre 
sua organização e gestão como Política Pública de Seguridade Social. 

c) Medida Provisória no 813(5), de 1o de janeiro de 1995 - dispõe sobre a 
Organização da Presidência da República e dá outras providências, como a 
transformação, transferência, extinção e criação de órgãos e cargos, inclusive 
transformando o Ministério da Previdência em Ministério da Previdência e 
Assistência Social, que vincula a este a Secretaria de Assistência Social. 

d) Decreto no 1.605, de 25 de agosto de 1995 - regulamenta o Fundo Nacional de 
Assistência Social, instituído pela Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993 - Lei 
Orgânica da Assistência Social - LOAS, que tem por objetivo proporcionar recursos e 
meios para o financiamento do benefício de prestação continuada e apoiar serviços, 
programas e projetos de assistência social. 

e) Decreto no 2.298(6), de 12 de agosto de 1997, que acresce o § 2o ao art. 5o do 
Decreto no 1.605, de 25 de agosto de 1995, que regulamenta o Fundo Nacional de 
Assistência Social, e dá outras providências. 

f) Lei no 4.320(7), de 17 de março de 1964 - Fundos Especiais - esta Lei dispõe 
sobre as normas gerais de direito financeiro para a elaboração dos orçamentos e 
balanços da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, e trata dos Fundos 
Especiais que se constituem do produto de receitas especificadas que, por lei, se 
vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de 
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normas peculiares de aplicação. 

g) Instruções Normativas nos 3, de 19 de abril de 1993 e 1o/97 - Instruções 
Normativas/Secretaria do Tesouro Nacional - disciplinam a celebração de convênios 
de natureza financeira que tenham por objeto a execução descentralizada de 
programas federais de atendimento ao público, inclusive na área da assistência 
social, que tenham por objeto a execução de projetos ou a realização de eventos, e 
dá outras providências. 

h) Medida Provisória no 1.542-22(8), de 9 de maio de 1997, art. 25, publicada no 
Diário Oficial da União em 12 de maio de 1997, dispõe sobre o Cadastro Informativo 
dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais, e dá outras providências. 

i) Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO - esta Lei estabelece diretrizes para 
elaboração do Orçamento Geral da União, inclusive da Assistência Social para o seu 
respectivo ano, em conformidade com a Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS. 

j) Legislação - a legislação em vigor nos Estados, Distrito Federal e Municípios, que 
é elaborada em face de sua autonomia para estabelecer leis, aplicáveis também à 
área da assistência social. 

l) Lei no 8.666(9), de 21 de junho de 1993 e suas alterações - regulamenta o art. 37, 
inciso XXI, da Constituição Federal, que institui normas para Licitações e Contratos 
da Administração Pública, e dá outras providências. 

2 - Princípios e Diretrizes 

2.1 - Princípios 

A assistência social rege-se pelos seguintes princípios (art. 4o, Lei Orgânica da 
Assistência Social): 

I - supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de 
rentabilidade econômica; 

II - universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação 
assistencial alcançável pelas demais políticas públicas; 

III - respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e 
serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se 
qualquer comprovação vexatória de necessidade; 

IV - igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer 
natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais; e 

V - divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, 
bem como dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua 
concessão. 

2.2 - Diretrizes 

A organização da assistência social tem como base as seguintes diretrizes (art. 5o 
Lei Orgânica da Assistência Social): 

I - descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, e comando único das ações em cada esfera de governo; 

II - participação da população, por meio de organizações representativas, na 
formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis; e 
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III - primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência 
social em cada esfera de governo. 

3 - Aspectos Conceituais 

As ações na área da assistência social devem ser organizadas por sistema 
descentralizado e participativo. 

Entende-se por Sistema Descentralizado e Participativo da Assistência Social aquele 
que propicia a efetiva partilha de poder, a definição de competências das três esferas 
de governo, a prática da cidadania participativa pelos Conselhos de Assistência 
Social e as transferências de responsabilidades pela execução dos serviços, 
programas e projetos para os Estados, Distrito Federal e Municípios, devidamente 
acompanhados do correspondente repasse de recursos. Estabelece, também, o 
princípio do comando único em cada nível de governo e a necessária participação da 
população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e 
no controle das ações desenvolvidas. 

A descentralização da assistência social caracteriza-se por uma gestão 
intergovernamental democrática e transparente na aplicação dos recursos públicos, 
partilhada e de co-responsabilidade das três esferas de governo no tocante às 
questões de financiamento, em cumprimento da legislação em vigor. Permite o 
exercício da cidadania participativa no planejamento, acesso e controle no que se 
refere aos benefícios, serviços, programas e projetos preconizados pela Lei Orgânica 
da Assistência Social, que são prestados pela rede de assistência social, constituída 
pelas organizações governamentais e não-governamentais. 

4 - Das Condições de Eficácia e Eficiência 

Para garantir a eficácia e eficiência do Sistema Descentralizado e Participativo da 
Assistência Social, faz-se necessário o cumprimento das seguintes condições, em 
cada esfera de governo, de acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social: 

a) elaboração da Política Nacional de Assistência Social; 

b) elaboração da Política Estadual e Municipal de Assistência Social; 

c) criação, capacitação e fortalecimento dos Conselhos de Assistência Social; 

d) elaboração dos Planos de Assistência Social; 

e) criação e estruturação dos Fundos de Assistência Social; 

f) previsão de recursos orçamentários e financeiros para o financiamento da 
assistência social; 

g) estabelecimento de critérios de partilha de recursos para os Estados, Distrito 
Federal e Municípios, aprovados pelos respectivos Conselhos de Assistência Social; 

h) acompanhamento e compatibilização dos recursos do Fundo de Assistência Social 
de acordo com os planos de aplicação previstos e aprovados pelos Conselhos de 
Assistência Social; 

i) implantação de sistema de acompanhamento e avaliação das ações que constam 
do Plano de Assistência Social, em cada esfera de governo, considerando a rede 
pública e privada, o alcance social e a qualidade dos serviços, programas e projetos, 
bem como o impacto na melhoria da qualidade de vida da população beneficiária e 
na alteração dos indicadores sociais; 

j) criação de comissão tripartite nas três esferas de governo; 
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k) estudo e análise da funcional programática da área da assistência social e da 
legislação orçamentária em vigor nas três esferas de governo; e 

l) articulação junto aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, nas três esferas 
de governo, para discutir a funcional programática na área da assistência social e a 
legislação em vigor, buscando a definição de instrumentos legais que possibilitem a 
flexibilidade e o remanejamento de recursos de acordo com as prioridades 
estabelecidas nos Planos de Assistência Social. 

5 - Das Competências dos Órgãos que compõem o sistema 

A competência de gestão da assistência social é assim definida pela Lei Orgânica da 
Assistência Social - LOAS: 

5.1 - Compete ao Órgão da Administração Pública Federal responsável pela 
coordenação da Política Nacional de Assistência Social: 

I- coordenar e articular as ações no campo da assistência social; 

II- propor ao Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS a Política Nacional de 
Assistência Social, suas normas gerais, bem como os critérios de prioridade e de 
elegibilidade, além de padrões de qualidade na prestação de benefícios, serviços, 
programas e projetos; 

III- prover recursos para o pagamento dos benefícios de prestação continuada; 

IV- elaborar e encaminhar a proposta orçamentária da assistência social em conjunto 
com as demais áreas da Seguridade Social; 

V- propor os critérios de transferência dos recursos; 

VI- proceder à transferência dos recursos destinados à assistência social; 

VII- encaminhar à apreciação do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS 
relatórios trimestrais e anuais de atividades e de realização financeira dos recursos; 

VIII- prestar assessoramento técnico aos Estados, ao Distrito Federal, aos 
Municípios e às entidades e organizações de assistência social; 

IX- formular política para a qualificação sistemática e continuada de recursos 
humanos no campo da assistência social; 

X- desenvolver estudos e pesquisas para fundamentar as análises de necessidades 
e formulação de proposições para a área; 

XI- coordenar e manter atualizado o sistema de cadastro de entidades e 
organizações de assistência social, em articulação com os Estados, Distrito Federal 
e os Municípios; 

XII- articular-se com os órgãos responsáveis pelas políticas de saúde e previdência 
social, bem como com os demais responsáveis pelas políticas socioeconômicas 
setoriais, visando a elevação do patamar mínimo de atendimento às necessidades 
básicas; 

XIII- expedir os atos normativos necessários à gestão do Fundo Nacional de 
Assistência Social - FNAS, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho 
Nacional de Assistência Social - CNAS; e 

XIV- elaborar e submeter ao Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS os 
programas anuais e plurianuais de aplicação dos recursos do Fundo Nacional de 
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Assistência Social - FNAS. 

5.2 - Compete aos órgãos da Administração Pública Estadual e do Distrito Federal, 
Gestores da Política de Assistência Social: 

a) mobilizar, instrumentalizar e articular a rede intergovernamental, com a 
participação efetiva de representantes de segmentos da sociedade, de trabalhadores 
da área e de universidades e/ou instituições de nível superior para elaboração dos 
Planos de Assistência Social, adequando-os às diretrizes da Política Nacional de 
Assistência Social; 

b) elaborar e encaminhar ao respectivo Conselho de Assistência Social proposta 
orçamentária, respeitando as demandas sociais, explicitadas no Plano de 
Assistência Social; 

c) propor aos Conselhos de Assistência Social os critérios de transferência de 
recursos financeiros; 

d) proceder à transferência dos recursos destinados à assistência social, conforme 
legislação vigente; 

e) encaminhar à apreciação dos Conselhos de Assistência Social relatórios 
trimestrais e anuais de atividades e de execução orçamentária e financeira dos 
recursos; 

f) expedir atos normativos necessários à gestão dos Fundos de Assistência Social, 
de acordo com as diretrizes estabelecidas pelos Conselhos de Assistência Social e 
com a legislação em vigor; 

g) elaborar e submeter aos Conselhos de Assistência Social os programas anuais e 
plurianuais de aplicação dos recursos dos Fundos de Assistência Social; 

h) realizar a execução de benefícios eventuais e a coordenação e cooperação 
técnica e financeira a serviços, programas e projetos; e 

i) realizar a execução orçamentária e financeira dos recursos dos Fundos de 
Assistência Social. 

5.3 - Compete aos Órgãos da Administração Pública Municipal, Gestores da Política 
de Assistência Social: 

a) mobilizar, instrumentalizar e articular a rede intergovernamental, com a 
participação efetiva de representantes de segmentos da sociedade, de trabalhadores 
da área e de universidades e/ou instituições de nível superior para elaboração dos 
Planos de Assistência Social, adequando-os às diretrizes da Política Nacional e 
Estadual de Assistência Social; 

b) elaborar e encaminhar ao respectivo Conselho de Assistência Social proposta 
orçamentária, respeitando as demandas sociais, explicitadas no Plano de 
Assistência Social; 

c) propor aos Conselhos de Assistência Social os critérios de transferência de 
recursos financeiros; 

d) proceder à transferência dos recursos destinados à assistência social, conforme 
legislação vigente; 

e) encaminhar à apreciação dos Conselhos de Assistência Social relatórios 
trimestrais e anuais de atividades e de execução orçamentária e financeira dos 
recursos; 
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f) expedir atos normativos necessários à gestão dos Fundos de Assistência Social, 
de acordo com as diretrizes estabelecidas pelos Conselhos de Assistência Social e 
com a legislação em vigor; 

g) elaborar e submeter aos Conselhos de Assistência Social os programas anuais e 
plurianuais de aplicação dos recursos dos Fundos de Assistência Social; 

h) realizar a execução de benefícios eventuais, serviços, programas e projetos; e 

i) realizar a execução orçamentária e financeira dos recursos dos Fundos de 
Assistência Social. 

5.4 - Compete ao Conselho Nacional de Assistência Social: 

I - aprovar a Política Nacional de Assistência Social; 

II - normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza pública e 
privada no campo da assistência social; 

III - fixar normas para concessão de registro e certificados de fins filantrópicos às 
entidades privadas prestadoras de serviços e assessoramento de assistência social; 

IV - conceder atestado de registro e certificado de entidades de fins filantrópicos, na 
forma do regulamento a ser fixado, observado o disposto no art. 9o da LOAS; 

V - zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo de assistência 
social; 

VI - convocar ordinariamente a cada 2 (dois) anos, ou extraordinariamente, por 
maioria absoluta de seus membros, a Conferência Nacional de Assistência Social, 
que terá a atribuição de avaliar a situação da assistência social e propor diretrizes 
para o aperfeiçoamento do sistema; 

VII - (VETADO); 

VIII - apreciar e aprovar a proposta orçamentária da assistência social a ser 
encaminhada pelo órgão da Administração Pública Federal responsável pela 
Coordenação da Política Nacional de Assistência Social; 

IX - aprovar critérios de transferência de recursos para os Estados, Distrito Federal e 
Municípios considerando, para tanto, indicadores que informem sua regionalização 
mais eqüitativa, tais como: população, renda per capita, mortalidade infantil e 
concentração de renda, além de disciplinar os procedimentos de repasse de 
recursos para as entidades e organizações de assistência social, sem prejuízo das 
disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias; 

X - acompanhar e avaliar a gestão dos recursos, bem como os ganhos sociais e o 
desempenho dos programas e projetos aprovados; 

XI - estabelecer diretrizes, apreciar e aprovar os programas anuais e plurianuais do 
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS; 

XII - indicar o representante do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS 
junto ao Conselho Nacional da Seguridade Social; 

XIII - elaborar e aprovar seu regimento interno; e 

XIV - divulgar no Diário Oficial da União, todas as suas decisões, bem como as 
contas do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS e os respectivos pareceres 
emitidos. 
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5.5 - Da composição da Comissão Tripartite: 

A Comissão Tripartite, no âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal será 
composta por um representante de cada órgão gestor da assistência social nas três 
esferas de governo. 

I - no âmbito da União, a Comissão Tripartite será composta por: 

• um representante do MPAS/SAS; 

• Presidente do Fonseas; 

• Presidente do Conselho de Gestores Municipais de Assistência Social, ou 
representante da Diretoria Executiva Provisória do Cogemas, enquanto esse não se 
regularizar oficialmente. 

II - no âmbito dos estados e do Distrito Federal, a Comissão Tripartite será composta 
por: 

• representante do Ersas/MPAS; 

• um representante da Secretaria Estadual de Assistência Social, ou congênere; 

• um representante do Conselho de Gestores Municipais de Assistência Social, ou 
representante da Diretoria Executiva Provisória desse Conselho, enquanto não se 
regularizar oficialmente. 

Das competências da Comissão Tripartite: 

a) ter caráter consultivo; 

b) acompanhamento e avaliação da gestão da Política de Assistência Social no seu 
âmbito de atuação; 

c) participação na discussão de critérios de transferência de recursos da assistência 
social para Estados, Distrito Federal e Municípios; 

d) participação na definição de estratégias para ampliação dos recursos da 
assistência social; 

e) participação na definição de critérios para o estabelecimento de prioridades de 
ações na assistência social. 

6 - Modelo de Gestão 

A gestão intergovernamental é uma estratégia capaz de revisar o papel do Estado no 
campo da assistência social, baseada na definição de competências político-
administrativas em cada esfera de governo. 

Esta gestão consiste em relações de complementaridade e cooperação 
intergovernamental do Poder Executivo com os Poderes Legislativo e Judiciário. 

O modelo intergovernamental ocorre nas redes de assistência social que se 
constituem pela interconexão de agentes, benefícios, serviços, programas e projetos, 
assim como de organizações governamentais, movimentos sociais e comunidades 
locais. 

O grande mecanismo da gestão intergovernamental é criar condições de articulação 
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e de parceria entre os agentes envolvidos e o cumprimento de metas, ampliando o 
alcance das ações de assistência social. 

Entre suas características fundamentais sobressaem a definição de estratégias na 
racionalização de recursos financeiros, humanos e materiais para o maior alcance 
social e melhoria da qualidade das ações, bem como no enfoque da solução de 
problemas e busca de resultados. 

É de fundamental importância para os gestores desse modelo manter estratégias na 
administração de problemas, fortalecendo os conselhos e o poder local, com atenção 
especial na intercomunicação das redes, inclusive com a possibilidade da criação de 
Fóruns de Assistência Social para acompanhamento do processo de 
descentralização de assistência social, com a participação dos três níveis de 
governo, das ONGs e de representantes da sociedade civil. 

7 - Níveis de Gestão 

Compete ao Ministério da Previdência e Assistência Social, por meio da Secretaria 
de Assistência Social, definir os instrumentos, os níveis de gestão e os mecanismos 
de repasse de recursos necessários à normatização e à execução da Política de 
Assistência Social, em consonância com as diretrizes constitucionais e da LOAS. 

São previstos dois níveis de gestão da assistência social, a saber: 

7.1 - Gestão Municipal 

A gestão dos serviços, programas e projetos assistenciais será de competência 
prioritária dos governos municipais. Essa modalidade passa a vigorar a partir de 1o 
de janeiro de 1998 para todos os Municípios que atendam as condições previstas no 
artigo 30 da Lei Orgânica da Assistência Social. 

Esta diretriz define o repasse de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - 
FNAS diretamente para o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, quando 
ocorrem os seguintes casos: 

o Plano Municipal estiver compatibilizado no Plano Estadual de Assistência Social, 
não obstante propostas prioritárias definidas no Plano Municipal; 

no financiamento de serviços, programas e projetos especiais estabelecidos pela 
esfera federal em função de sua relevância e impacto social, na alteração dos 
indicadores socioeconômicos; 

constatadas situações de emergência; 

necessidade de agilização na implantação do processo de organização da 
assistência social, a saber: 

a) capacidade gerencial do órgão gestor; 

b) revisão da legislação em vigor; 

c) estabelecimento de intersetorialidade com as demais políticas públicas; 

d) revisão e modernização dos procedimentos burocráticos; 

e) aprimoramento da contabilidade do Fundo Municipal de Assistência Social; 

f) aperfeiçoamento do processo de cooperação técnica da rede pública e privada de 
assistência social; 
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g) fortalecimento do Conselho Municipal de Assistência Social. 

• dificuldades e operacionais e de gestão verificadas nas parcerias já efetuadas com 
outros níveis de gestão; 

• constituir-se de créditos legislativos nominalmente identificados em Lei. 

A Gestão Municipal deverá pautar-se pelos seguintes requisitos: 

• elaboração do diagnóstico socioeconômico do município; 

• o órgão gestor municipal de assistência social deverá submeter ao Conselho 
Municipal os critérios de partilha de recursos; 

• identificar os recursos e as ações de assistência social nos outros órgãos públicos; 

• capacidade gerencial para assumir a coordenação e execução da assistência social 
no seu âmbito de jurisdição; 

• comprovação da participação no financiamento da assistência social, além da 
contrapartida exigida em lei, através de previsão de dotação orçamentária específica 
para a área; 

• definição de uma Política Municipal de Assistência Social em consonância com as 
diretrizes da Política Nacional de Assistência Social; 

• elaboração do Plano Municipal de Assistência Social, antecedendo o prazo de 
elaboração do orçamento municipal; 

• conhecimento e organização da rede pública e privada de assistência social; 

• manutenção do funcionamento do Conselho Municipal de Assistência Social; 

• o Plano Municipal Anual de Assistência Social buscará financiamento para suas 
ações no orçamento previsto no município e no estado, dispondo também de 
recursos do FNAS para serviços, programas e projetos que estiverem em estreita 
consonância com as diretrizes emanadas da Política Nacional de Assistência Social; 

• responsabilidade pela coordenação da assistência pública e privada e pelo 
reordenamento institucional no âmbito do município; 

• implementação de um sistema de supervisão, acompanhamento e avaliação das 
ações e da prestação de contas da rede pública e privada de assistência social no 
município; e 

• os municípios deverão prestar informações dos recursos investidos na área da 
assistência social à Câmara de Vereadores e ao Conselho Municipal de Assistência 
Social e, no caso de serviços, programas e projetos relativos à criança e ao 
adolescente, também ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. 

7.2 - Gestão Estadual e do Distrito Federal 

Cabe ao estado e ao Distrito Federal coordenar e apoiar técnica e financeiramente 
serviços, programas e projetos. Assim estruturada, a Gestão Estadual da Assistência 
Social, a partir de 1o de janeiro de 1998, terá o seguinte fluxo de financiamento e 
transferência de recursos: 

• do Fundo Nacional de Assistência Social para o Fundo Estadual de Assistência 
Social para financiar, em parceria, programas e projetos de caráter nacional, cuja 
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complexidade exija execução especial, de responsabilidade de Estados, Distrito 
Federal ou de Municípios, ou de ambos, conforme ficar pactuado entre as esferas de 
governo; 

• do Fundo Nacional de Assistência Social para o Fundo Estadual de Assistência 
Social, quando programas e projetos forem de prioridade do Estado ou do Distrito 
Federal, cuja complexidade e especificidade garantam impacto e alcance social e 
estejam de acordo com as diretrizes estabelecidas na Política Nacional de 
Assistência Social aprovada pelo Governo Federal; 

• do Fundo Nacional de Assistência Social para o Fundo Estadual de Assistência 
Social e desse diretamente às entidades e organizações de assistência social, até 
que os municípios cumpram o disposto no art. 30 da Lei Orgânica da Assistência 
Social. 

A Gestão Estadual e do Distrito Federal deverá pautar-se pelos seguintes requisitos: 

• o órgão gestor estadual de assistência social deverá submeter ao Conselho 
Estadual os critérios de partilha de recursos; 

• comprovação da participação no financiamento da assistência social, além da 
contrapartida exigida em lei, prevendo dotação orçamentária específica; 

• implementação de um sistema de supervisão, acompanhamento e avaliação das 
ações e da prestação de contas da rede pública e privada de assistência social; 

• conhecimento e organização da rede pública e privada de assistência social; 

• prestar cooperação técnica e qualificar recursos humanos em parceria com os 
municípios; 

• manutenção do funcionamento do Conselho Estadual de Assistência Social; 

• definição de uma Política Estadual de Assistência Social em consonância com as 
diretrizes da Política Nacional de Assistência Social; 

• elaboração do Plano Estadual de Assistência Social, antecedendo o prazo de 
elaboração do orçamento estadual; 

• elaboração do Plano Estadual de Assistência Social buscando o financiamento de 
suas ações, que deverá contar, especificamente, com recursos previstos no 
orçamento do Estado, podendo dispor de apoio financeiro complementar do Fundo 
Nacional de Assistência Social para serviços, programas e projetos considerados 
prioritários, que estejam em estreita consonância com as diretrizes emanadas da 
Política Nacional de Assistência Social e com o sistema descentralizado; 

• conhecimento e organização do cadastro estadual da rede pública e privada de 
assistência social, compatibilizado no Cadastro Nacional de Assistência Social; 

• promoção do reordenamento institucional, com a gradativa transferência para os 
municípios da execução direta; e 

• prestação de serviços assistenciais cujos custos ou ausência de demanda 
municipal justifiquem uma rede regional de serviços, desconcentrado no âmbito do 
respectivo estado. 

O repasse de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS estará 
condicionado às disponibilidades orçamentárias e financeiras previstas em Lei. 

A Secretaria de Assistência Social passará informações referentes ao financiamento 
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da rede pública e privada conveniada no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios ao Ministério Público da União e dos Estados, ao Congresso 
Nacional, aos Conselhos Nacional, estaduais e municipais de Assistência Social e à 
Câmara dos Deputados, às Assembléias Legislativas Estaduais e às Câmaras de 
Vereadores. 

8 - Operacionalização do Financiamento das Ações de Assistência Social no Âmbito 
da União, Estados, Distrito Federal e Municípios: 

Considerando os níveis de gestão acima estabelecidos, a União adotará 
procedimentos para o repasse de recursos a Estados, Distrito Federal e Municípios, 
respeitando as características e requisitos básicos peculiares a cada nível de gestão, 
bem como diretrizes estabelecidas no documento intitulado "Sistemática Operacional 
para o Financiamento das Ações de Assistência Social" aprovado pela Portaria no 
26, de 16 de outubro de 1997, publicado no Diário Oficial da União, Seção 1, página 
23.743 em 21 de outubro de 1997. 

(Pub. DOU em 29/12/97) 
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CAPÍTULO VI 

BENEFÍCIOS FISCAIS 

LEI No 7.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988 

Altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o - Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil, serão tributados pelo 
imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas 
por esta Lei. 

Art. 2o - O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à 
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos. 

Art. 3o - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, 
ressalvando o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. 

Art. 6o - Ficam isentos do imposto de renda dos seguintes rendimentos percebidos 
por pessoas físicas: 

I- a alimentação, o transporte e os uniformes ou vestimentas especiais de trabalho, 
fornecidos gratuitamente pelo empregador a seus empregados, ou a diferença entre 
o preço cobrado e o valor de mercado; 

II- as diárias destinadas, exclusivamente, para pagamento de despesas de 
alimentação e pousada, por serviço eventual realizado em município diferente do da 
sede de trabalho; 

III- o valor locativo do prédio construído, quando ocupado por seu proprietário ou 
cedido gratuitamente para uso do cônjuge ou de parentes de primeiro grau; 

IV- as indenizações por acidentes de trabalho; 

V- a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de 
trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos 
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos, juros 
e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço; 

VI- o montante dos depósitos, juros, correção monetária e quotas-partes creditados 
em contas individuais pelo Programa de Integração Social e pelo Programa de 
Formação do Patrimônio do Servidor Público; 

VII- os benefícios recebidos de entidades de previdência privada: 
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a) quando em decorrência de morte ou invalidez permanente do participante; 

b) relativamente ao valor correspondente à contribuições cujo ônus tenha sido do 
participante, desde que os rendimentos e ganhos de capital produzidos pelo 
patrimônio da entidade tenha sido tributados na fonte; 

VIII- as contribuições pagas pelos empregadores relativas a programas de 
previdência privada em favor de seus empregados e dirigentes; 

IX- os valores resgatados dos Planos de Poupança e Investimento - PAIT, de que 
trata o Decreto-Lei no 2.292, de 21 de novembro de 1986, relativamente à parcela 
correspondente às contribuições efetuadas pelo participante; 

X- as contribuições empresariais a Plano de Poupança e Investimento - PAIT, a que 
se refere o art. 5o, § 2o, do Decreto-Lei no 2.292, de 21 de novembro de 1986; 

XI- o pecúlio recebido pelos aposentados que voltam a trabalhar em atividade sujeita 
ao regime previdenciário, quando dela se afastarem, e pelos trabalhadores que 
ingressarem nesse regime após completarem sessenta anos de idade, pago pelo 
Instituto Nacional de Previdência Social ao segurado ou a seus dependentes, após 
sua morte, nos termos do art. 1o da Lei no 6.243, de 24 de setembro de 1975; 

XII- as pensões e os proventos concedidos de acordo com os Decretos-Leis, no 
8.794 e no 8.795, de 23 de janeiro de 1946, e Lei no 2.579, de 23 de agosto de 1955, 
e art. 30 da Lei no 4.242, de 17 de julho de 1963, em decorrência de reforma ou 
falecimento de ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira; 

XIII- capital das apólices de seguro ou pecúlio pago por morte do segurado, bem 
como os prêmios de seguro restituídos em qualquer caso, inclusive no de renúncia 
do contrato; 

XIV-os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidentes em serviço e 
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação 
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia 
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, 
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de 
Paget (osteíte deformante), síndrome de imunodeficiência adquirida, com base em 
conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída 
depois da aposentadoria ou reforma; 

(Redação dada pela Lei no 8.541 de 23.12.92) 

XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse 
rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto 
as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina 
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da 
pensão. 

(Inciso acrescentado pela Lei n.o 8541 de 23.12.92) 

Art. 57 - Esta Lei entra em vigor em 1o de janeiro de 1989. 

Art.58- 

Brasília, em 22 de dezembro de 1988; 167o da Independência e 100o da República. 

JOSÉ SARNEY 

Mailson Ferreira da Nóbrega 
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CAPÍTULO VII 

PENAL & PENITENCIÁRIO 

CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
CAPÍTULO II 

Das Lesões Corporais 

Lesão corporal 

Art. 129 - Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: 

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano. 

Lesão corporal de natureza grave 

§ 1o - Se resulta: 

I - incapacidade para as ocupações habituais, por mais de 30 (trinta) dias; 

II - perigo de vida; 

III - debilidade permanente de membro, sentido ou função; 

IV - aceleração de parto: 

Pena - reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos. 

§ 2o - Se resulta: 

I - incapacidade permanente para o trabalho; 

II - enfermidade incurável; 

III - perda ou inutilização de membro, sentido ou função; 

IV - deformidade permanente; 

V - aborto: 

Pena - reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos. 

Lesão corporal seguida de morte 

§ 3o - Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o 
resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo: 
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Pena - reclusão de 4 (quatro) a 12 (doze) anos. 

Diminuição de pena 

§ 4o - Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou 
moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação 
da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço. 

Substituição da pena 

§ 5o - O juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção 
pela de multa: 

I - se ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo anterior; 

II - se as lesões são recíprocas. 

Lesão corporal culposa 

§ 6o - Se a lesão é culposa: 

Pena - detenção de 2 (dois) meses a 1 (um) ano. 

Aumento de pena 

§ 7o - Aumenta-se a pena de um terço, se ocorrer qualquer das hipóteses do art. 
121, § 4o. 

§ 8o - Aplica-se à lesão culposa o disposto no § 5o do art. 121. 

CAPÍTULO III 

Da Periclitação da Vida e da Saúde 

Perigo de contágio venéreo 

Art. 130 - Expor alguém, por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso, a 
contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deve saber que está contaminado: 

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. 

§ 1o - Se é intenção do agente transmitir a moléstia: 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

§ 2o - Somente se procede mediante representação. 

Perigo de contágio de moléstia grave 

Art. 131 - Praticar, com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está 
contaminado, ato capaz de produzir o contágio: 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

Perigo para a vida ou saúde de outrem
Art. 132 - Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente: 
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Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, se o fato não constitui crime mais 
grave. 

Abandono de incapaz 

Art. 133 - Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou 
autoridade, e, por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do 
abandono: 

Pena - detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) anos. 

§ 1o - Se do abandono resulta lesão corporal de natureza grave: 

Pena - reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos. 

§ 2o - Se resulta a morte: 

Pena - reclusão de 4 (quatro) a 12 (doze) anos. 

Aumento de pena 

§ 3o - As penas cominadas neste artigo aumentam-se de um terço: 

I - se o abandono ocorre em lugar ermo; 

II - se o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da 
vítima. 

Omissão de socorro 

Art. 135 - Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à 
criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou 
em grave e iminente perigo; ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade 
pública: 

Pena - detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa. 

Parágrafo único. A pena é aumentada de metade, se da omissão resulta lesão 
corporal de natureza grave, e triplicada, se resulta a morte. 

Maus-tratos 

Art. 136 - Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou 
vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de 
alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou 
inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina: 

Pena - detenção, de 2 (dois) meses a 1 (um) ano, ou multa. 

§ 1o - Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave: 

Pena - reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos. 

§ 2o - Se resulta a morte: 

Pena - reclusão de 4 (quatro) a 12 (doze) anos. 
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§ 3o - Aumenta-se a pena de um terço, se o crime é praticado contra pessoa menor 
de 14 (catorze) anos. 

CAPÍTULO V 

Dos Crimes Contra a Honra 

Calúnia 

Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime: 

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 

§ 1o - Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou 
divulga. 

§ 2o - É punível a calúnia contra os mortos. 

Exceção da verdade 

§ 3o - Admite-se a prova da verdade, salvo: 

I- se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi 
condenado por sentença irrecorrível; 

II- se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no no I do art. 141;
III- se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por 
sentença irrecorrível. 

Difamação 

Art. 139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação: 

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa. 

Exceção da verdade 

Parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é 
funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. 

Injúria 

Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: 

Pena - detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa. 

§ 1o - O juiz pode deixar de aplicar a pena: 

I- quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria; 

II- no caso de retorsão imediata, que consista em outra injúria. 

§ 2o - Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou 
pelo meio empregado, se considerem aviltantes: 

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa, além da pena 
correspondente à violência. 

http://www.aids.gov.br/final/biblioteca/legislacao/vol2_15.htm (4 of 17) [15/04/03 12:42:17]



Capítulo VII - Penal & Penitenciário

§ 3o - Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, 
religião ou origem: 

Pena - reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. 

(§ 3o acrescentado pela Lei no 9.459, de 13 de maio de 1997) 

Disposições comuns 

Art. 141 - As penas cominadas neste Capítulo aumentam-se de um terço se qualquer 
dos crimes é cometido: 

I - contra o Presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro; 

II - contra funcionário público, em razão de suas funções; 

III - na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, 
da difamação ou da injúria. 

Parágrafo único. Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de 
recompensa, aplica-se a pena em dobro. 

Exclusão do crime 

Art. 142 - Não constituem injúria ou difamação punível: 

I- a ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu 
procurador; 

II- a opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando 
inequívoca a intenção de injuriar ou difamar; 

III- o conceito desfavorável emitido por funcionário público, em apreciação ou 
informação que preste no cumprimento de dever do ofício. 

Parágrafo único. Nos casos dos no. I e no III, responde pela injúria ou pela difamação 
quem lhe dá publicidade. 

Retratação 

Art. 143 - O querelado que, antes da sentença, se retrata cabalmente da calúnia ou 
da difamação, fica isento de pena. 

Art. 144 - Se, de referências, alusões ou frases, se infere calúnia, difamação ou 
injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se 
recusa a dá-las ou, a critério do juiz, não as dá satisfatórias, responde pela ofensa. 

Art. 145 - Nos crimes previstos neste Capítulo somente se procede mediante queixa, 
salvo quando, no caso do art. 140, § 2o, da violência resulta lesão corporal. 

Parágrafo único. Procede-se mediante requisição do Ministro da Justiça, no caso do 
no I do art. 141, e mediante representação do ofendido, no caso do no II do mesmo 
artigo.

CAPÍTULO VI 

Dos Crimes Contra a Liberdade Individual 
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Seção I 

Dos Crimes Contra a Liberdade Pessoal 

Constrangimento ilegal 

Art. 146 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de 
lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer 
o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda: 

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. 

Aumento de pena 

§ 1o - As penas aplicam-se cumulativamente e em dobro, quando, para a execução 
do crime, reúnem-se mais de três pessoas ou há emprego de armas. 

§ 2o - Além das penas cominadas, aplicam-se as correspondentes à violência. 

§ 3o - Não se compreendem na disposição deste artigo: 

I - a intervenção médica ou cirúrgica, sem o consentimento do paciente ou de seu 
representante legal, se justificada por iminente perigo de vida; 

II - a coação exercida para impedir suicídio. 

. 

CAPÍTULO III 

Dos Crimes Contra a Saúde Pública 

Epidemia 

Art. 267 - Causar epidemia, mediante a propagação de germes patogênicos: 

Pena _ reclusão de 10 (dez) a 15 (quinze) anos. 

§ 1o - Se do fato resulta morte, a pena é aplicada em dobro. 

§ 2o - No caso de culpa, a pena é de detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, ou, se 
resulta morte, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos 

. 

Infração de medida sanitária preventiva 

Art. 268 - Infriir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou 
propagação de doença contagiosa: 

Pena - detenção, de 1 (um) mês a 1 (um) ano, e multa. 

Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço, se o agente é funcionário da 
saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou 
enfermeiro. 

Omissão de notificação de doença 

http://www.aids.gov.br/final/biblioteca/legislacao/vol2_15.htm (6 of 17) [15/04/03 12:42:17]



Capítulo VII - Penal & Penitenciário

Art. 269 - Deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação 
é compulsória: 

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 

Envenenamento de água potável ou de substância alimentícia ou medicinal 

Art. 270 - Envenenar água potável, de uso comum ou particular, ou substância 
alimentícia ou medicinal destinada a consumo: 

Pena - reclusão, de 10 (dez) a 15 (quinze) anos. 

Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fim 
terapêuticas ou medicinais 

§ 1o - Está sujeito à mesma pena quem entrega a consumo ou tem em depósito, 
para o fim de ser distribuída, a água ou a substância envenenada. 

Modalidade culposa 

§ 2o - Se o crime é culposo: 

Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos. 

(*) Art. 273 - Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins 
terapêuticos ou medicinais 

Pena reclusão, de 10 (dez) a 15 (quinze) anos, e multa. 

§ 1o - Nas mesmas penas incorre quem importa, vende, expõe à venda, tem em 
depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a consumo o 
produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado. 

§1o A - Incluemse entre os produtos a que se refere este artigo os medicamentos, as 
matériasprimas, os insumos farmacêuticos, os cosméticos, os saneantes e os de uso 
em diagnóstico. 

§1o B - Está sujeito às penas deste artigo quem pratica as ações previstas no § 1o 
em relação a produtos em qualquer das seguintes condições: 

I- sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente; 

II- em desacordo com a fórmula constante do registro previsto no inciso anterior; 

III- sem as características de identidade e qualidade admitidas para a sua 
comercialização; 

IV-com redução de seu valor terapêutico ou de sua atividade; 

V- de procedência ignorada; 

VI- adquiridos de estabelecimento sem licença da autoridade sanitária competente. 

Modalidade culposa 

§ 2o - Se o crime é culposo: 
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Pena detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.
(Redação dada pela Lei no 9.677, de 2.7.98) 

Emprego de processo proibido ou de substância não permitida 

Art. 274 - Empregar, no fabrico de produto destinado a consumo, revestimento, 
gaseificação artificial, matéria corante, substância aromática, anti-séptica, 
conservadora ou qualquer outra não expressamente permitida pela legislação 
sanitária: 

Pena reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa. 

(Pena alterada pela Lei no 9.677, de 2.7.98) 

Invólucro ou recipiente com falsa indicação 

Art. 275 - Inculcar em invólucro ou recipiente de produtos alimentícios, terapêuticas 
ou medicinais, a existência de substância que não se encontra em seu conteúdo ou 
que nele existe em quantidade menor que a mencionada: 

Pena reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa. 

(Redação dada pela Lei no 9.677, de 2.7.98) 

Art. 276 - Vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, 
entregar a consumo produto nas condições dos arts. 274 e 275. 

Pena reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.(NR) 

(Pena aumentada pela Lei no 9.677, de 2.7.98) 

Substância destinada à falsificação
Art. 277 - Vender, expor à venda, ter em depósito ou ceder substância destinada à 
falsificação de produtos alimentícios, terapêuticos ou medicinais.(NIR) 

Pena _ reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa (NR) 

(Redação dada pela Lei no 9.677, de 2.7.98) 

Medicamento em desacordo com receita médica 

Art. 280 - Fornecer substância medicinal em desacordo com receita médica: 

Pena - detenção de 1 (um) a 3 (três) anos, ou multa. 

Modalidade culposa 

Parágrafo único. Se o crime é culposo: 

Pena - detenção de 2 (dois) meses a 1 (um) ano. 

Exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica 

Art. 282 - Exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico, dentista ou 
farmacêutico, sem autorização legal ou excedendo-lhe os limites: 

Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos. 
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Parágrafo único. Se o crime é praticado com o fim de lucro, aplica-se também multa. 

Charlatanismo 

Art. 283 - Inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível: 

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa. 

Curandeirismo 

Art. 284 - Exercer o curandeirismo: 

I - prescrevendo, ministrando ou aplicando, habitualmente, qualquer substância; 

II - usando gestos, palavras ou qualquer outro meio; 

III - fazendo diagnósticos: 

Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos. 

Parágrafo único. Se o crime é praticado mediante remuneração, o agente fica 
também sujeito à multa. 

Forma qualificada 

Art. 285 - Aplica-se o disposto no art. 258 aos crimes previstos neste Capítulo, salvo 
quanto ao definido no art. 267. 

LEI No 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984 

Institui a Lei de Execução Penal. 

Art. 1o - A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou 
decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do 
condenado e do internado. 

CAPÍTULO II 

Da assistência 

SEÇÃO I 

Disposições Gerais 

Art. 10 - A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando 
prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. 

Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso. 

Art. 11 - A assistência será: 

I- material; 

II- à saúde; 

III- jurídica; 
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IV- educacional; 

V- social; 

VI- religiosa. 

SEÇÃO II 

Da Assistência Material 

Art. 12 - A assistência material ao preso e ao internado consistirá no fornecimento de 
alimentação, vestuário e instalações higiênicas. 

Art. 13 - O estabelecimento disporá de instalações e serviços que atendam aos 
presos nas suas necessidades pessoais, além de locais destinados à venda de 
produtos e objetos permitidos e não fornecidos pela Administração. 

SEÇÃO III 

Da Assistência à Saúde 

Art. 14 - A assistência à saúde do preso e do internado, de caráter preventivo e 
curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. 

§1o - (VETADO) 

§2o - Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a 
assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante 
autorização da direção do estabelecimento. 

SEÇÃO VI 

Da Assistência Social 

Art. 22 - A assistência social tem por finalidade amparar o preso e o internado e 
prepará-los para o retorno à liberdade. 

Art. 23 - Incumbe ao serviço de assistência social: 

I- conhecer os resultados dos diagnósticos e exames; 

II- relatar, por escrito, ao diretor do estabelecimento, os problemas e as dificuldades 
enfrentados pelo assistidos; 

III- acompanhar o resultado das permissões de saídas e das saídas temporárias; 

IV- promover, no estabelecimento, pelos meios disponíveis, a recreação; 

V- promover a orientação do assistido, na fase final do cumprimento da pena, e do 
liberando, de modo a facilitar o seu retorno à liberdade. 

VI- providenciar a obtenção de documentos, dos benefícios da previdência social e 
do seguro por acidente no trabalho; 

VII- orientar e amparar, quando necessário, a família do preso, do internado e da 
vítima. 
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CAPÍTULO IV 

SEÇÃO II 

Dos Direitos 

Art. 40 - Impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos 
condenados e dos presos provisórios. 

Art. 41 - Constituem direitos do preso: 

I- alimentação suficiente e vestuário; 

II- atribuição de trabalho e sua remuneração; 

III- previdência social; 

IV- constituição de pecúlio; 

V- proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a 
recreação ; 

VI- exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas 
anteriores, desde que compatíveis com a execução da pena; 

VII- assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa; 

VIII- proteção contra qualquer forma de sensacionalismo; 

IX-entrevista pessoal e reservada com o advogado; 

X- visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados; 

XI- chamamento nominal;
XII- igualdade de tratamento salvo quanto às exigências da individualização da pena; 

XIII- audiência especial com o diretor do estabelecimento;
XIV- representação e petição a qualquer autoridade, em defesa de direito; 

XV- contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e 
de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes. 

Parágrafo único. Os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos 
ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento. 

Art. 42 - Aplica-se ao preso provisório e ao submetido a medida de segurança, no 
que couber, o disposto nesta Seção. 

Art. 43 - É garantida a liberdade de contratar médico de confiança pessoal do 
internado ou do submetido a tratamento ambulatorial, por seus familiares ou 
dependentes, a fim de orientar e acompanhar o tratamento. 

Parágrafo único. As divergências entre o médico oficial e particular serão resolvidas 
pelo juiz de execução. 

TÍTULO V 

CAPÍTULO I 
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SEÇÃO III 

Das Autorizações de Saída 

Subseção I 

Da permissão de saída 

Art. 120 - Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semi-aberto e 
os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento, 
mediante escolta, quando ocorrer um dos seguintes fatos: 

I - falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente 
ou irmão;
II - necessidade de tratamento médico (parágrafo único do art. 14). 

Parágrafo único. A permissão do preso fora do estabelecimento terá duração 
necessária à finalidade da saída. 

Art. 121 - A permanência do preso fora do estabelecimento terá duração necessária 
à finalidade da saída. 

Brasília, em 11 de julho de 1984; 163o da Independência e 96o da República.

JOÃO FIGUEIREDO 

LEI No 8.072, DE 25 DE JULHO DE 1990 

Dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos do art. 5o, inciso XLIII, da 
Constituição Federal, e determina outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e 
eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1o - São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no 
Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou 
tentados: 

I- homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, 
ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I, II, III, 
IV e V); 

II- latrocínio (art. 157, § 3o, in fine); 

III- extorsão qualificada pela morte (art. 158, § 2o);
IV- extorsão mediante seqüestro e na forma qualificada (art. 159, caput e §§ 1o, 2o e 
3o); 

V- estupro (art. 213 e sua combinação com o art. 223, caput e parágrafo único); 

VI- atentado violento ao pudor (art. 214 e sua combinação com o art. 223, caput e 
parágrafo único); 

VII- epidemia com resultado de morte (art. 267, § 1o). 

VII A - (VETADO) 
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VII B - falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins 
terapêuticos ou medicinais (art. 273, caput e §1o ). (Inciso introduzido pela Lei no 
9.695 de 20.08.98) 

Parágrafo único. Considera-se também hediondo o crime de genocídio previsto nos 
arts. 1o, 2o e 3o da Lei no 2.889, de 1o de outubro de 1956, tentado ou consumado. 

Art. 2o - Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e 
drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de: 

I- anistia, graça e indulto; 

II- fiança e liberdade provisória. 

§ 1o - A pena por crime previsto neste artigo será cumprida integralmente em regime 
fechado. 

§ 2o - Em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se o 
réu poderá apelar em liberdade. 

§ 3o - A prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei no 7.960, de 21 de dezembro de 
1989, nos crimes previstos neste artigo, terá o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável 
por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. 

Art. 3o - A União manterá estabelecimentos penais, de segurança máxima, 
destinados ao cumprimento de penas impostas a condenados de alta periculosidade, 
cuja permanência em presídios estaduais ponha em risco a ordem ou incolumidade 
pública. 

Art. 4o - (VETADO) 

Art. 5o - Ao art. 83 do Código Penal é acrescido o seguinte inciso: 

Art. 6o - Os arts. 157, § 3o; 159, caput e seus §§ 1o, 2o e 3o; 213; 214; 223, caput e 
seu parágrafo único; 267, caput e 270, caput, todos do Código Penal, passam a 
vigorar com a seguinte redação: 

Art. 7o - Ao art. 159 do Código Penal fica acrescido o seguinte parágrafo: 

Art. 8o - Será de 3 (três) a 6 (seis) anos de reclusão a pena prevista no art. 288 do 
Código Penal, quando se tratar de crimes hediondos, prática da tortura, tráfico ilícito 
de entorpecentes e drogas afins ou terrorismo. 

Parágrafo único. O participante e o associado que denunciar à autoridade o bando 
ou quadrilha, possibilitando seu desmantelamento, terá a pena reduzida de 1 (um) a 
2/3 (dois terços). 

Art. 9o - As penas fixadas no art. 6o para os crimes capitulados nos arts. 157, § 3o, 
158, § 2o, 159, caput e seus §§ 1o, 2o e 3o, 213, caput, e sua combinação com o art. 
223, caput e parágrafo único, 214 e sua combinação com o art. 223, caput e 
parágrafo único, todos do Código Penal, são acrescidas de metade, respeitado o 
limite superior de 30 (trinta) anos de reclusão, estando a vítima em qualquer das 
hipóteses referidas no art. 224 também do Código Penal. 

Art. 10 - O art. 35 da Lei no 6.368, de 21 de outubro de 1976, passa a vigorar 
acrescido de parágrafo único, com a seguinte redação: 

Art. 11 - (VETADO) 
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Art. 12 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, em 25 de julho de 1990; 169o da Independência e 102o da República. 

PORTARIA INTERMINISTERIAL No 400, DE 20 DE OUTUBRO DE 1993 

OS MINISTROS DE ESTADO DA JUSTIÇA E DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições, considerando os alarmantes índices de casos de HIV positivos e os de 
contágios de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) no âmbito do Sistema 
Penitenciário Nacional, resolvem: 

I - Instituir Comissão Interministerial, para proceder estudos, com o fim de propor um 
programa de combate e prevenção à aids e DST no Sistema Penitenciário Nacional. 

II - Integram a Comissão: 

a) como representantes do Ministério da Justiça: 

Dr. JOSÉ FERREIRA 

Dr. FÁBIO DE RESENDE SCARTON COUTINHO 

Dr. MANOEL CSCHECHTMANN 

b) como representantes do Ministério da Saúde: 

Dr. FÁBIO CALDAS DE MESQUITA 

Dra. JOSETE MARIA CACHENSKI BRITO 

III - A Comissão será coordenada por membro escolhido pelos integrantes, em 
reunião específica. 

IV - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

MAURÍCIO CORRÊA 

HENRIQUE SANTILLO 

(Pub. DOU de 21/10/93) 

DECRETO No 2.365, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1997 

Concede indulto, comuta penas, e dá outras providências 

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso XII, 
da Constituição, e tendo em vista a decisão do Conselho Nacional de Política 
Criminal e Penitenciária e a tradição comemorativa do Natal de conceder perdão aos 
condenados em condições de merecê-lo, proporcionando-lhes a oportunidade de 
retorno mais rápido ao convívio social, como estímulo ao esforço de ressocialização, 
decreta: 

Art. 1o - É concedido indulto: 

I- ao condenado à pena privativa de liberdade não superior a seis anos, que cumprir, 
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até 25 de dezembro de 1997, um terço da pena, se não-reincidente, ou metade, se 
reincidente; 

II- ao condenado à pena privativa de liberdade superior a seis anos, desde que 
tenha, até 25 de dezembro de 1997, completado sessenta anos de idade, e 
cumprido, no mínimo, um terço da pena, se não-reincidente, ou metade, se 
reincidente; 

III- ao condenado à pena privativa de liberdade superior a seis anos, que tenha 
cometido o crime com menos de vinte e um anos de idade, e cumprido, até 25 de 
dezembro de 1997, no mínimo, um terço da pena, se não-reincidente, ou metade, se 
reincidente; 

IV- ao condenado, pai ou mãe de filho menor de doze anos de idade incompletos até 
25 de dezembro de 1997, de cujos cuidados necessite, desde que tenha cumprido, 
até aquela data, no mínimo, um terço da pena, se não-reincidente, ou metade, se 
reincidente; 

V- ao condenado que tenha cumprido, ininterruptamente, quinze anos da pena, se 
não-reincidente, ou vinte anos, se reincidente; 

VI- ao condenado à pena privativa de liberdade, que se encontre doente em estágio 
terminal, comprovado por laudo de médico oficial ou, na falta deste, de médico 
designado, desde que não haja oposição do beneficiado, mantido o direito de 
assistência nos termos do art. 196 da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988. 

Parágrafo único. O indulto previsto neste Decreto não se estende às penas 
acessórias (Código Penal Militar) e aos efeitos da condenação. 

Art. 2o - O condenado que, até 25 de dezembro de 1997, tenha cumprido, no 
mínimo, um quarto da pena, se não-reincidente, ou um terço, se reincidente, e não 
preencha os requisitos previstos no artigo anterior, terá comutada sua pena com 
redução de um quarto, se não-reincidente, e de um quinto, se reincidente. 

Art. 3o - Os benefícios previstos neste Decreto são aplicáveis ainda que: 

I- da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, tenha sido 
interposto recurso pela defesa, sem prejuízo do julgamento da instância superior; 

II- haja recurso da acusação que não vise a alterar o quantum da pena aplicada, a 
que for negado provimento ou que seja provido sem alterar as condições exigidas 
para os benefícios. 

Art. 4o - A suspensão condicional da pena, o livramento condicional ou a pena 
pecuniária não impedem a concessão do indulto ou da comutação. 

Art. 5o - No tocante aos beneficiados por comutações anteriores, o cálculo dos 
benefícios deve ser procedido sobre o restante da pena, observando-se a remição, 
nos termos do art. 126 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984. 

Art. 6o - Constituem, também, requisitos para a concessão do indulto e da 
comutação: 

I- que o condenado não tenha cometido falta grave, apurada na forma prevista na Lei 
no 7.210, de 1984, durante os últimos doze meses de cumprimento da pena, 
computada a detração (art. 42 do Código Penal); 

II- que o condenado não esteja sendo processado por outro crime, incluído dentre os 
previstos no art. 8o deste Decreto ou praticado com violência contra a pessoa. 
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Art. 7o - As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se para efeito 
do indulto e da comutação. 

Parágrafo único. As somas das penas de que trata o caput deste artigo não elide as 
restrições do art. 8o deste Decreto. 

Art. 8o - Os benefícios previstos neste Decreto não alcançam: 

I- os condenados por crimes de racismo, tortura, terrorismo e tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins; 

II- os condenados por crimes hediondos definidos na Lei no 8.072, de 25 de julho de 
1990, modificada pela Lei no 8.930, de 6 de setembro de 1994; 

III- os condenados por crimes definidos no Código Penal Militar que correspondam 
às hipóteses previstas nos incisos anteriores; 

IV- o condenado por decisão transitada em julgado que, embora solvente, tenha 
deixado de reparar o dano causado pelo crime. 

Art. 9o - A autoridade que custodiar o condenado ou que for responsável pelo 
acompanhamento do livramento condicional encaminhará ao Conselho Penitenciário 
indicação, devidamente instruída, daqueles que satisfaçam os requisitos necessários 
para a concessão dos benefícios previstos neste Decreto, no prazo de trinta dias, 
contados de sua publicação. 

§ 1o - O procedimento previsto no caput deste artigo poderá iniciar-se de ofício ou a 
requerimento do interessado, de quem o represente, de seu cônjuge, parente ou 
descendente, do Ministério Público, do Conselho Penitenciário ou de autoridade 
administrativa, e do médico que assiste o condenado doente em estado terminal. 

§ 2o - O Conselho Penitenciário do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de trinta 
dias, encaminhará as indicações por ele examinadas, com parecer obrigatório, ao 
Juízo da Execução. 

§ 3o - A decisão do Juiz da Execução Penal, que conceder ou negar os benefícios 
previstos neste Decreto, será prolatada dentro de trinta dias a contar do recebimento 
da manifestação do Conselho Penitenciário. 

Art. 10 - Os órgãos centrais da Administração Penitenciária preencherão o quadro 
estatístico, de acordo com o modelo anexo a este Decreto, devendo encaminhá-lo, 
até 31 de março de 1998, ao Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN, da 
Secretaria de Justiça do Ministério da Justiça. 

Parágrafo único. O cumprimento do disposto neste artigo será fiscalizado pelo Depen 
e verificado nas oportunidades de inspeção ou de estudo de projetos lastreados em 
recursos do Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN. 

Art. 11 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Fernando Henrique Cardoso 

Presidente da República 

Iris Rezende. 

10.4. MEDICAMENTOS 

10.5. PRESERVATIVOS 
MASCULINOS DE 
BORRACHA 

10.6. LEITE HUMANO 

10.7. SANGUE 

10.8. INGRESSO DE 
VIAJANTES NO BRASIL 

11. PESQUISA 

12. SEGUROS E PLANOS 
DE SAÚDE _ 
REGULAMENTAÇÃO 

CAPÍTULO III 
EDUCAÇÃO 

CAPÍTULO IV 
PREVIDÊNCIA SOCIAL & 
TRABALHO
1. PREVIDÊNCIA SOCIAL 

2.TRABALHADORES EM 
GERAL 

3.SERVIDOR PÚBLICO 
DA UNIÃO 

4.MILITARES 

CAPÍTULO V 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CAPÍTULO VI 
BENEFÍCIOS FISCAIS 

CAPÍTULO VII
PENAL & 
PENITENCIÁRIO 

CAPÍTULO VIII
NORMAS ÉTICAS DO 

http://www.aids.gov.br/final/biblioteca/legislacao/vol2_15.htm (16 of 17) [15/04/03 12:42:17]



Capítulo VII - Penal & Penitenciário

CONSELHO FEDERAL DE 
MEDICINA _ CFM 

http://www.aids.gov.br/final/biblioteca/legislacao/vol2_15.htm (17 of 17) [15/04/03 12:42:17]



Capítulo VIII - Normas Éticas

10.4. MEDICAMENTOS 

10.5. PRESERVATIVOS 
MASCULINOS DE 
BORRACHA 

10.6. LEITE HUMANO 

10.7. SANGUE 

10.8. INGRESSO DE 
VIAJANTES NO BRASIL 

11. PESQUISA 

12. SEGUROS E PLANOS 
DE SAÚDE _ 
REGULAMENTAÇÃO 

CAPÍTULO III 
EDUCAÇÃO 

CAPÍTULO IV 
PREVIDÊNCIA SOCIAL & 
TRABALHO
1. PREVIDÊNCIA SOCIAL 

2.TRABALHADORES EM 
GERAL 

3.SERVIDOR PÚBLICO 
DA UNIÃO 

4.MILITARES 

CAPÍTULO V 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CAPÍTULO VI 
BENEFÍCIOS FISCAIS 

CAPÍTULO VII
PENAL & 
PENITENCIÁRIO 

CAPÍTULO VIII
NORMAS ÉTICAS DO 

CAPÍTULO VIII 

NORMAS ÉTICAS 

PARECER NO 14/88, DE 20 DE MAIO DE 1988 

Analisa aspectos éticos da aids quanto à discriminação na relação médico-
paciente, instituições, medicina do trabalho e pesquisa. 

I - Introdução 

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) vem, em face de suas 
características, causando uma série de modificações que se manifestam nos 
diversos planos da realidade. 

Problema de ordem mundial, não está circunscrito a algumas regiões do mundo ou a 
determinado segmento da população humana: é algo que nos afeta a todos, de 
algum modo. 

Evidentemente, tendo em vista estes aspectos, não poderia deixar de trazer à tona 
várias questões de natureza ética. Em outras palavras, a eclosão da aids passou a 
exigir de todos nós reflexões acerca de nosso comportamento. E, particularmente, no 
que toca à conduta do profissional da área da Saúde, veio impor a abordagem, sob o 
ponto de vista ético, das situações novas trazidas ao dia-a-dia pela moléstia. 

Este trabalho visa ao enfoque de algumas das facetas da questão, voltando-se 
basicamente para a atuação do médico nos diversos níveis em que ele poderá se 
deparar com problemas surgidos com o advento da aids. Não têm os autores a 
veleidade de esgotar o assunto, vez que acreditam se achar defronte de um tema 
cuja dinâmica evolutiva é acelerada e diante do qual se impõe constante reciclagem. 

Entretanto, se de alguma forma este estudo puder ajudar a melhorar a qualidade da 
relação médico-paciente, as condições de vida daqueles atingidos pela aids e as 
condições de trabalho do profissional médico envolvido na luta contra esta doença, 
terá alcançado o seu objeto. 

Por fim, acreditamos que, assim agindo, cumpre o Cremesp o seu dever de procurar 
fazer da ética profissional algo efetivamente vivo e presente em nosso cotidiano. 

NOTA: Toda a abordagem feita neste trabalho é fundamentada nas normas éticas 
vigentes, em especial nas constantes do Código de Ética Médica, que se acha em 
vigor desde sua publicação no Diário Oficial da União de 26 de janeiro de 1988. Este, 
quando necessário for, será citado pela sigla "CEM", seguido dos números 
correspondentes aos artigos que contêm as disposições às quais o texto faz alusão. 

II - Aids e Discriminação 

Com o advento da aids nestes últimos 10 anos, experimentou o mundo o 
recrudescimento de posturas obscurantistas e discriminatórias contra alguns grupos 
sociais que têm sido identificados como susceptíveis em maior grau à aquisição da 
doença. Imaginam aqueles que defendem a hostilidade contra tais grupos que, assim 
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agindo, conseguirão aumentar sua segregação e, por conseqüência, obter as faixas 
controláveis. 

Na verdade, tal postura traduz tão-somente a intolerância experimentada em face de 
comportamentos que se consideram indesejáveis. Em outras palavras, o que se 
deseja combater, assim, não é a doença, mas o comportamento. 

Não há nenhum fundamento científico na conduta que preconiza a segregação dos 
chamados grupos de risco como forma de se controlar a expansão da doença. Todos 
os trabalhos que têm sido produzidos apontam para a necessidade de se obter do 
paciente infectado pelo vírus da aids, sobretudo, a colaboração e ter para com ele 
respeito e consideração. Somente assim - compreende-se na medida do possível a 
enorme variedade de fatores que presidem, nos planos existencial, afetivo e social, 
as relações entre cada indivíduo e o mundo que o cerca - pode-se obter uma 
situação favorável ao encaminhamento adequado das alternativas de abordagem 
dos problemas que surgem em função da doença. 

Nesse sentido, é fundamental que o médico busque desvencilhar-se, sempre, de 
preconceitos que possam estar vinculados à sua postura profissional. Para isso, a 
questão ética apresenta-se em duas vertentes: 

1a - Deve o médico ter presente a natureza de sua profissão e, principalmente, sua 
finalidade (CEM, arts. 1o, 2o e 6o); 

2a - Deve o médico buscar a mais ampla informação possível acerca daquilo que vai 
cuidar, não só fundamentando cientificamente sua conduta, mas tendo em vista 
também que o conhecimento é o caminho para a eliminação do preconceito (CEM, 
arts. 2o e 5o). 

Assim agindo, estará o médico dando o mais importante passo para assumir seu 
papel no combate à doença. 

III - Relação Médico-Paciente 

A abordagem dos aspectos éticos que envolvem a relação médico-paciente pode ser 
desdobrada de várias formas. Tentaremos apontar aquelas que envolvem mais 
freqüentemente dúvidas quanto à conduta a ser adotada. 

a - Recusa do paciente 

Pode o médico, no âmbito da clínica particular, recusar seus serviços profissionais a 
quem não deseje como paciente, ressalvadas as situações em que está obrigado a 
atender - ausência de outro médico no local, em casos de urgência, ou quando sua 
negativa puder trazer danos irreversíveis ao paciente (CEM, arts. 7o e 58). 
Entretanto, se o médico mantiver relação de trabalho com entidade pública ou 
privada que se dispõe a receber casos de determinada natureza, não poderá ele se 
recusar a atendê-los, posto que há prévios compromissos entre médico e instituição 
e entre instituição e usuário que devem ser respeitados, sob pena de ser 
desarticulado um sistema de atendimento. Em contrapartida, poderá sempre o 
médico exigir de tais instituições condições dignas de exercício da profissão, o que 
engloba, entre outros fatores, mecanismos de proteção individual e coletiva que 
encontrem fundamento no conhecimento científico disponível a respeito (CEM, arts. 
3o, 14, 22 e 23). Ressalte-se, a propósito, que cabe ao médico em posição de chefia 
nestas instituições o dever de atuar no sentido de que tais condições sejam 
oferecidas aos colegas que nelas trabalhem (CEM, arts. 14 e 17). 

b - Respeito ao paciente 

Desnecessário enfatizar a importância do respeito ao paciente no que toca, 
principalmente, à sua dignidade. 
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Não nos esquecendo que esta apresenta várias facetas, há que se ter em mente a 
enorme carga emocional que se vincula à condição de infectada pelo Vírus da 
Imunodeficiência Humana (HIV). Assim, a cada momento devemos ter clareza que 
quando nos encontramos diante deste tipo de doente, achamo-nos em face de 
alguém fragilizado pela própria condição e até hostilizado por isso. Deve o médico 
procurar agir de forma a atenuar esse sofrimento, visando restaurar no paciente, na 
medida do possível, o respeito próprio, e propiciar-lhe condições dignas de 
existência (CEM, arts. 1o, 2o e 6o), resguardando sempre seu poder (CEM, art. 63). 

Lembremos aqui a necessidade de se informar amplamente ao paciente acerca de 
suas condições e perspectivas, a fim de que possa exercer plenamente o direito de 
tomar decisões pessoais, incluídas aqui aquelas que dizem respeito ao seu bem-
estar (CEM, arts. 56 e 59). Enfatizamos também o cuidado de que se deve cercar o 
médico quando revelar o resultado de exames ao paciente, assegurando-se de 
comprovações antes de dar qualquer informação precipitada que lhe possa causar 
sofrimento desnecessário (CEM, art. 59). Além disso, caso o médico responsável 
pela revelação de tal resultado não seja especialista no assunto e, como tal, sinta-se 
pouco a vontade em cuidar desse tipo de patologia, deverá ele proceder ao 
encaminhamento do paciente a um serviço especializado, onde este possa receber 
orientação e acompanhamento adequados (CEM, arts. 29 e 57). 

c - Abandono do paciente 

Não poderá o médico abandonar o paciente do qual tenha iniciado tratamento, a não 
ser que tenham ocorrido fatos que possam prejudicar a relação médico-paciente ou o 
desempenho profissional. Em qualquer caso, comunicação prévia terá de ser feita ao 
paciente ou a seu responsável legal, devendo o médico se assegurar da adequada 
continuação da assistência que vinha sendo prestada àquela (CEM, art. 61, caput, § 
1o). 

Tal orientação aplica-se mesmo no caso de ser a doença crônica ou incurável (como 
é presentemente a aids), não podendo o médico abandonar o paciente, a não ser 
que haja justa causa. Deve o médico, portanto, prosseguir no atendimento ao 
paciente dessa espécie, ainda que seja apenas para lhe atenuar o sofrimento físico 
ou psíquico (CEM, art. 61, § 2o). 

d - Sigilo profissional 

O sigilo tutelado pela norma é aquele que pertence ao paciente. Base da confiança 
que deve reger a relação profissional, é fundado nele que o paciente revela ao 
médico aspectos de sua privacidade essenciais ao perfeito equacionamento do 
problema. Além daqueles que o próprio paciente expõe, pela sua ação, o médico 
toma conhecimento de outros pormenores que pertencem exclusivamente ao âmbito 
do recato pessoal. Se tais dados não fossem obtidos pelo médico, certamente ele 
estaria impedido de exercer seu mister. Todavia, não tem o médico o direito de 
revelar a outrem aquilo que sabe a respeito de seu paciente, sob pena de 
comprometer irremediavelmente a qualidade da relação profissional. 

Aquilo que pertence à esfera da intimidade de cada um de nós assim deve 
permanecer, a não ser que seu titular não o deseje. O segredo médico, portanto, é a 
proteção de que dispõe o paciente para que nada que seja estritamente pessoal 
chegue ao conhecimento de terceiros sem sua anuência (CEM, art. 102). 

O indivíduo infectado pelo HIV evidentemente não está excluído dessa proteção. 
Cabe aqui examinar algumas situações especiais: 

1o - Pode o paciente desejar que sua condição não seja revelada sequer a seus 
familiares. Tal desejo deverá ser respeitado, vez que mesmo os familiares são 
exteriores à relação médico-paciente. Muitas vezes, a equipe de saúde, e o médico 
em particular, pode ser submetida a fortes pressões advindas de familiares e amigos 
do paciente, visando à obtenção da verdade dos fatos. Esse comportamento surge 
em função da perplexidade que a conduta médica e os dados da evolução clínica 
eventualmente geram em quem desconhece o diagnóstico de base. Nessas 
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circunstâncias, é lícito solicitar ao paciente que designe uma pessoa que pertença ao 
círculo familiar ou ao círculo de amizade para que seja ela corretamente informada e, 
assim, possa servir de elo de ligação entre aqueles e a equipe de saúde. Todavia, se 
o paciente recusar a autorização para isso, o sigilo deverá ser mantido, por maiores 
sacrifícios que tal conduta possa implicar, tanto para o médico como para os demais 
profissionais de saúde ligados ao caso (CEM, art. 102, caput). Ressalte-se que esta 
proibição de quebra do sigilo persiste mesmo após a morte do paciente (CEM, art. 
102, parágrafo único); 

2o - Quanto aos comunicantes sexuais ou membros de grupos de uso de drogas 
endovenosas, há a necessidade de se buscar a colaboração do paciente no sentido 
de revelá-los ao médico quando for factível o rastreamento epidemiológico. Haverá 
aqui, nessas condições, possibilidades de ruptura de sigilo plenamente justificada, 
posto que se está a proteger bens de maior relevância que o bem-estar individual, 
quais sejam o bem-estar social e a saúde (e mesmo a vida) de outras pessoas - tem-
se aqui em vista o conceito da legítima defesa (CEM, art. 102). Em nosso meio, 
infelizmente, as condições práticas para a realização do rastreamento de 
comunicantes, mesmo por parte dos órgãos públicos aos quais cabe essa tarefa, têm 
sido mínimas ou ausentes. Quando ele for efetuado, no entanto, será dever do 
médico, bem como dos demais membros da equipe encarregada dessa atividade, 
usar do máximo cuidado a fim de impedir a disseminação de informações relativas 
ao paciente para além dos limites daquilo realmente necessário, evitando-se, 
destarte, transtornos de ordem pessoal para este (CEM, arts. 14, 44, 102, 107 e 
108); 

3o - A revelação aos comunicantes de determinado paciente que este se encontra na 
condição de infectado pelo HIV deve ser feita com a concordância e a colaboração 
deste. Todavia, havendo a recusa do paciente nesse sentido, é lícito a iniciativa do 
médico em informar ao comunicante contra a vontade daquele pelas mesmas razões 
acima expostas - o que está a proteger se sobrepõe aos motivos pessoais do 
paciente, ocorrendo, assim, justa causa (CEM, art. 102). Isso vale também, é 
importante destacar, para futuros comunicantes - típico é o caso de paciente 
infectado pelo HIV que, pretendendo se casar, deixa de revelar a seu futuro cônjuge 
sua condição. Nessas circunstancias, sendo infrutíferos os esforços no sentido de 
convencer o paciente a tomar a iniciativa de informar ao seu futuro consorte quanto à 
realidade dos fatos, deverá o médico proceder a tal medida, que se impõe em função 
do perigo iminente, configurando-se ato de legítima defesa (CEM, art. 102); 

4o - O segredo há de ser quebrado no que concerne à informação devida pelo 
médico às autoridades sanitárias. Assim, no caso do Estado de São Paulo, estão os 
médicos obrigados a notificar, à Secretaria de Estado da Saúde, todos os casos em 
suspeita clínica ou diagnóstico confirmado de aids; os casos com sorologia positiva 
para anticorpos anti-HIV que não apresentam quadro clínico não deverão ser 
notificados, exceção feita dos doadores de sangue soropositivos - em relação a 
estes, a notificação é exigida em face das medidas que hão de ser adotadas pelos 
órgãos de vigilância epidemiológica. Ressalte-se, a propósito, que em outros países 
a notificação obrigatória é extensiva também a casos de soropositividade em 
doadores de órgãos ou tecidos, bem como em doadores de leite. Não haverá, pois, 
ilicitude na revelação de segredo nas circunstancias apontadas, vez que o médico 
estará agindo no cumprimento de dever legal, o qual atende, por seu turno, o 
interesse da coletividade (CEM, arts. 1o, 14, 44 e 102). 

IV - Aids e Instituições 

Cremos ser importante que se trate da questão que envolve a aids e alguns tipos de 
instituições. Evidentemente, aqui não serão esgotadas as possibilidades de 
problemas relativos ao assunto; parece-nos, entretanto, desejável que verifiquemos 
alguns deles, que freqüentemente têm sido suscitados. Faremos a abordagem de 
acordo com o tipo de instituição em que eles se manifestam. 

a - Estabelecimentos de assistência médica 

Tem sido apontada a possibilidade de alguns estabelecimentos, notadamente de 
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assistência médica hospitalar, recusarem o atendimento de indivíduos infectados 
pelo HIV. A questão da recusa aqui, mutatis mutandis, se coloca na mesma 
perspectiva que a da recusa do paciente pelo médico: poderá a instituição recusar o 
atendimento desde que efetivamente não disponha de recursos para tal, não se 
destine a esse específico tipo de atividade ou clientela e haja na localidade outro 
estabelecimento em condições de fazê-lo. Evidentemente, lembramos que na 
situação de urgência não se poderá recusar o atendimento, posto que haveria 
omissão de socorro (CEM, arts. 7o e 58). 

No trabalho em equipe que se desenvolve em tais estabelecimentos destacam-se 
duas importantes medidas: 

1o - O acesso à ampla informação acerca da doença, suas características e 
manifestações, possibilidades de tratamento, meios de prevenção etc. É imperioso 
que, tal conhecimento seja difundido a fim de que se possa evitar problemas 
advindos da ignorância dos fatos (discriminação, preconceito, conduta inadequada 
ou errada em face do paciente, utilização indevida de instrumentos e materiais, 
proteção individual e coletiva insuficientes ou inexistentes etc.). A segurança da 
equipe multiprofissional depende fundamentalmente desse processo de estudo da 
doença e tudo a ela relacionado, o qual deve ser constante, possibilitando a todos 
contínua reciclagem (CEM, arts. 14, 17 e 18); 

2o - O fornecimento de condições adequadas de trabalho, o que engloba o acesso a 
meios de proteção individual e coletiva. Destacam-se aqui a criação de rotinas e 
procedimentos, o uso de equipamentos de proteção e o estabelecimento de 
programas de treinamento e de supervisão (CEM, arts. 14, 17 e 18). 

Devem os médicos nas instituições transmitir aos demais membros da equipe 
multiprofissional as informações necessárias ao correto atendimento do paciente e a 
precaução a ser adotada. Não há, nestas circunstâncias, quebra de sigilo, vez que o 
trabalho da equipe é extensão da ação do médico e seus membros estão igualmente 
presos à guarda das informações obtidas, preservando-se, assim, a intimidade e o 
recato do paciente (CEM, arts. 11 e 107). 

Tem sido levantada a possibilidade de virem alguns estabelecimentos a instituir a 
obrigatoriedade da realização de testes para detecção de soropositivos para aqueles 
que desejam neles se internar. Os defensores de tal procedimento alegam que com 
isso poderiam melhor orientar o atendimento e o trabalho da equipe multiprofissional. 
Se tivermos em mente o bem-estar do paciente e a proteção da equipe, não 
encontramos objeção sob o ponto de vista ético, vez que visa à saúde do ser 
humano; entretanto, verificamos nesse método pouca praticidade; melhor preparar a 
equipe a fim de agir com segurança com qualquer paciente, mencionando-se 
também as limitações até aqui existentes dos exames laboratoriais disponíveis (nem 
todos os portadores do HIV seriam identificados). Além disso, a medida, se mal 
implementada, poderia ensejar o surgimento de posturas discriminatórias, o que, 
evidentemente, é reprovável (CEM, arts. 1o, 2o, 14 e 18). 

Por fim, mencione-se a responsabilidade que deve ser assumida por todos aqueles 
que ocupam funções de direção e chefia, aos quais cabe não só zelar pelo bom 
desempenho ético e profissional daqueles que militam na instituição, mas cuidar de 
lhes fornecer condições adequadas para que esse trabalho possa ser 
satisfatoriamente desenvolvido. Inclui-se aqui o importante papel a ser desenvolvido 
pela Comissão de Ética Médica na contínua busca da observância plena dos 
preceitos éticos que norteiam o exercício da profissão (CEM, arts. 17, 18, 19 e 85). 

b - Estabelecimentos de atividade hemoterápica 

Importante papel no controle da doença deve ser desempenhado por 
estabelecimentos onde se exerça qualquer tipo de atividade hemoterápica. Os 
significativos números que apontam à transmissão transfusional como a responsável 
por grande número de casos da doença ensejaram medidas, por parte do Estado, 
visando à redução do coeficiente de incidência da aids produzida por esse 
mecanismo. 
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Tivemos, no Estado de São Paulo, a aprovação da Lei no 5.190, de 20 de junho de 
1986, que estabelece a obrigatoriedade da realização de testes sorológicos para 
detecção do HIV no material colhido para transfusões de sangue e/ou derivados em 
hospitais, bancos de sangue, maternidades e centros hemoterápicos. 

Recentemente, a medida passou a ser de âmbito nacional com a aprovação da Lei 
federal no 7.649, de 25 de janeiro de 1988, que impõe a obrigatoriedade de 
realização de testes que têm por fim evitar a propagação da aids, hepatite B, sífilis, 
malária e doença de Chagas. 

Em face de tais normas, está o médico que atua nesses estabelecimentos obrigado 
à observância delas, que são de capital importância no esforço para controle e 
diminuição das taxas de incidência da doença (CEM, arts. 14 e 44). 

Reafirmamos aqui a necessidade de se informar ao doador o resultado do teste 
sorológico, bem como dos desdobramentos possíveis ante o encontrado (CEM, arts. 
46, 48 e 59). 

c - Estabelecimentos prisionais
A questão da aids no âmbito dos presídios, cadeias públicas, delegacias etc. traz à 
baila um assunto delicado e polêmico, qual seja o precário estado dos 
estabelecimentos prisionais e as condições de atendimento neles existentes. 

De nada adiantará a adoção de medidas de identificação de portadores do HIV entre 
aqueles que ingressam no sistema prisional se, efetivamente, não se puder 
desenvolver um atendimento subseqüente adequado e que respeite a dignidade da 
pessoa. Tal procedimento, tendo-se em vista as atuais condições do sistema, poderá 
servir para aumentar a estigmatização dos portadores do HIV, expondo-os a riscos 
de segregação ou mesmo hostilização. Além disso, há de se pensar na melhoria dos 
serviços de saúde hoje disponíveis no âmbito de tais estabelecimentos, sabidamente 
precários em termos de recursos (CEM, arts. 1o, 2o, 6o, 47 e 53). 

As condições peculiares existentes nos presídios impõem que sejam adotados 
programas educacionais, dirigidos à população carcerária e aos funcionários de tais 
instituições, com o objetivo de reduzir, na medida do possível, o risco de aquisição 
da doença (CEM, arts. 1o, 2o, 6o e 12). 

Finalmente, devemos ter em conta de que cabe ao Estado zelar pela preservação da 
integridade e da dignidade daqueles que se encontram recolhidos ao sistema 
prisional. Ao médico que atua em tais instituições, por seu turno, é atribuída parte 
dessa responsabilidade, devendo este, portanto, empregar o melhor de si para que 
tal escopo seja atingido (CEM, arts. 1o, 2o, 14, 22, 44 e 53). 

V - Aids e Medicina do Trabalho 

Diversos problemas surgiram no âmbito das empresas a partir do recrudescimento 
da incidência da aids. 

Cremos ser oportuno o exame daqueles que amiúde têm sido levantados. 
Preocupada com a disseminação da doença e com as repercussões que poderiam 
ocorrer em relação à produtividade, parcela do empresariado passou a exigir dos 
serviços de Medicina do Trabalho medidas que, acreditavam, poderiam limitar ou 
impedir que portadores do HIV pertencessem aos quadros de funcionários de suas 
empresas. Procedimentos tais como realização de testes sorológicos em exames pré-
admissionais, exigência da realização de testes sorológicos para os funcionários das 
empresas, demissão de portadores do HIV, envio da relação de portadores do vírus 
aos empregadores etc. vieram a ser solicitados dos médicos do trabalho, criando 
evidentes conflitos com a conduta eticamente aceitável nessas circunstâncias. 

Não há justificativa técnica ou científica para a realização indiscriminada de exames 
sorológicos. Além de suas notórias limitações no presente, relativamente aos 
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resultados obtidos, não há razão para que o soropositivo seja discriminado 
profissionalmente (a não ser que haja relação direta da atividade a ser 
desempenhada e as formas de transmissão conhecidas). A integração ao trabalho 
reduz a marginalizarão e as dificuldades que o portador do HIV experimenta em face 
da sociedade. Vale lembrar que a demissão de trabalhadores infectados pelo HIV, 
além de inaceitável do ponto de vista científico, ético e humano, pode trazer reflexos 
negativos para a sociedade em seus esforços para conter esta epidemia. É obvio 
que, privados de seus empregos e, muitas vezes, por conseqüência, também de 
assistência médica e de condições dignas de existência, poderão alguns portadores 
do HIV se encaminhar justamente para atividades que os tornarão mais perigosos no 
tocante à disseminação da infecção, prostituição, tráfico e consumo de drogas, 
comércio de sangue etc. 

É evidente que o empregador é livre para contratar quem desejar. No entanto, 
excetuadas as situações já mencionadas, a exigência do teste sorológico nos 
exames pré-admissionais é descabida e discriminatória, não devendo o médico, 
neste caso, contribuir para que esta conduta prevaleça (CEM, arts. 1o, 12 e 47). 

Igualmente não se justifica, nas mesmas condições, a exigência de tais testes para 
funcionários de qualquer empresa. Seria discriminação absurda, além de forma de 
burlar as normas de proteção ao trabalhador, marginalizando aquele que poderia vir 
a precisar do apoio do empregador e criando entraves para a adequada assistência 
médica e previdenciária (CEM, arts. 1o, 12 e 47). 

Fato mais grave se configura quando alguma empresa realiza esses exames sem 
conhecimento e consentimento dos funcionários. Além da inadequação de 
procedimento, já apontada, ocorre a realização de ato médico sem a autorização do 
paciente, o que constitui flagrante violação das normas éticas (CEM, arts. 56 e 59). 
Deve o médico, antes da realização de qualquer ato, informar ao paciente acerca de 
seu significado, finalidade e repercussões, para que o paciente possa livremente 
decidir sobre ele, autorizando ou não sua concretização. A não ser em casos de 
iminente perigo de vida, ao médico é vedado desrespeitar o direito de decisão do 
paciente quanto à execução de práticas diagnósticos e terapêuticas (CEM, art. 56). 

Outro ponto polêmico é aquele referente à informação devida pelo médico ao 
empregador. Alguns destes, acreditando ter este direito, têm exercido pressão sobre 
os médicos de suas empresas a fim de que lhes sejam fornecidos nomes de 
funcionários soropositivos (no caso da realização de testes sorológicos). Tal fato 
configura ilicitude por se constituir em invasão indevida da esfera da privacidade de 
outrem; o médico que, cedendo a tais pressões, concede estas informações, viola, 
nessas circunstâncias, o sigilo profissional, posto que este procedimento não 
configura nenhuma das hipóteses de exclusão de ilicitude (legítima defesa, estado 
de necessidade, estrito cumprimento de dever legal ou exercício regular de direito). 

Cabe informar ao empregador tão-somente a aptidão ou não, temporária ou 
permanente, para o desempenho de determinada função, do funcionário submetido 
ao exame médico. Tudo o mais que o médico souber terá sido obtido em confiança, 
no âmbito da relação profissional e tutelado, portanto, pelo instituto do sigilo médico 
que, como vimos, pertence exclusivamente ao paciente. As medidas decorrentes do 
que souber o médico por meio do seu trabalho e que constituírem atos privativos de 
sua profissão deverão ser apenas por ele tomadas, sendo oportuno lembrar que o 
Código de Ética Médica é inequívoco quanto ao papel autônomo e independente que 
lhe é atribuído nesse contexto - não pode ele se submeter a quaisquer tipos de 
injunções que possam prejudicar a relação médico-paciente (CEM, arts. 8o, 11, 102 
e 105). 

É desejável ressaltar que todas as informações obtidas pelo médico hão de ser 
transmitidas ao paciente, com exceção dos casos em que tal comunicação possa lhe 
provocar algum dano, situação em que aquela terá de ser feita a alguém que 
legalmente possa se responsabilizar pelas medidas subseqüentes. Assim, na 
hipótese de realização dos testes sorológicos, deverá o médico explicar ao paciente 
seu significado e as possibilidades decorrentes do teste, orientando-o, 
eventualmente, quanto aos procedimentos que poderão ser adotados (CEM, art. 59) 
. 
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VI - Aids e Pesquisa 

Em nada diferem as normas referentes à pesquisa médica no tocante à aids em 
relação à feita em outros campos. Tais acham-se contidas na Declaração de 
Helsinque, cuja redação atualizada foi aceita pelo Conselho Federal de Medicina 
através da Resolução CFM no 1.098/83, achando-se, portanto, em vigor; encontram-
se também consubstanciadas no CEM, arts. 122 a 130. A aplicação dessas normas 
dependerá, evidentemente, de cada caso particular, melhor dizendo, de cada projeto. 

Em alguns países em que se produz ciência de ponta tem havido pressões de 
setores da sociedade, inclusive de meios científicos, para que sejam suprimidas 
algumas das etapas habitualmente observadas na investigação científica realizada 
com rigor metodológico, principalmente no que concerne a novos medicamentos 
potencialmente úteis, em face da gravidade extrema e da incurabilidade da aids. Há, 
no entanto, consenso dos especialistas que essa conduta deva ser evitada, pelos 
prejuízos potenciais que implica; ocorre unanimidade, também, com relação à 
constatação de que é necessário reduzir-se ao máximo o obstáculo representado 
pela existência de entraves burocráticos que dificultam, ou mesmo impedem, o 
estudo e a comercialização de novas drogas utilizáveis nesse contexto - elas 
representam esperanças de menor sofrimento para pacientes com aids e de 
prevenção de novas infecções, principalmente entre aquelas pertencentes aos 
chamados grupos de risco. 

É importante enfatizar a importância do caráter voluntário da participação humana na 
pesquisa, da possibilidade de desistência a qualquer tempo, da ampla informação 
devida no que se refere aos propósitos, significados, procedimentos e 
conseqüências, sem falar no acompanhamento constante a ser efetuado pelo 
pesquisador visando evitar quaisquer danos ou sofrimentos ao paciente. Em suma, 
não se pode perder de vista o primeiro dever do médico, que é o de zelar pela saúde 
e pelo bem-estar do ser humano (CEM, arts. 1o e 2o). 

Muito se espera da atividade de pesquisa que concerne à aids pois é dela, 
fundamentalmente, que depende a perspectiva de progresso, quer no conhecimento 
da doença propriamente dita, quer nas formas de prevenção e tratamento. 
Entretanto, este avanço não se poderá dar à custa do sacrifício da dignidade ou da 
integridade, em qualquer nível, de seres humanos, posto que, se isso ocorresse, a 
medicina estaria perdendo a própria razão de existir. 

(Os artigos do Código de Ética Médica - Resolução CFM no 1246/88 - são transcritos 
pelo Relator do Processo em anexos) . 

Parecer elaborado pelo Conselheiro Antonio Ozório Leme de Barros, com a 
colaboração do Conselheiro Guido Carlos Levi, aprovado na 1295a Reunião Plenária 
do Cremesp, realizada em 3 de maio de 1988 e aprovado pelo Conselho Federal de 
Medicina _ CFM em 20/05/88. 

PARECER N° 05/89, DE 18 DE FEVEREIRO DE 1989 

A realização de teste sorológico para a aids como exame admissional é violação ao 
direito do trabalhador e fere a CLT, e não encontra respaldo técnico, científico ou 
ético. Qualquer informação sobre o empregado ao empregador deve cingir-se à 
aptidão para o trabalho. 

Relator: Antônio Rafael da Silva, aprovado pelo Conselho Nacional de Medicina em 
18/02/89. 

PARECER No 11/92, DE 14 DE FEVEREIRO DE 1992 

Complementa o Parecer CFM no 14/88 quanto aos aspectos éticos envolvendo 
a aids. 
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O parecer Aids e Ética Médica, elaborado pelos Conselheiros Antonio Ozório Leme 
de Barros e Guido Carlos Levi, foi aprovado pelo Conselho Regional de Medicina do 
Estado de São Paulo (CREMESP) em sua 1295a Reunião Plenária, realizada em 3 
de maio de 1988. Foi posteriormente (20/05/88) endossado pelo Conselho Federal 
de Medicina e passou a vigorar em todo o território nacional. 

Embora as análises e decisões desse parecer permaneçam corretas e válidas até 
hoje, surgiram, após a época do seu preparo, uma série de novas questões que 
necessitam ser levadas em consideração e normalizadas para que os médicos 
brasileiros continuem a dispor de orientação correta quanto aos aspectos éticos, 
muitas vezes complexos e controversos, que envolvem esta patologia de 
aparecimento ainda relativamente recente. Este novo parecer virá, portanto, 
complementar o anterior, permanecendo aquele em pleno vigor. 

Este parecer será dividido em duas partes: na primeira serão levados em 
consideração aspectos novos, não enfocados no parecer anterior; na segunda serão 
analisados aspectos já pertencentes ao parecer anterior, porém para os quais 
informações suplementares se tornaram disponíveis, obrigando a uma nova análise 
dos problemas em questão. 

I - HIV e Gestação 

1 - Direito da mulher infectada pelo HIV à gestação 

A mulher infectada pelo HIV tem elevada possibilidade de transmitir sua infecção à 
progênie. Embora se discuta qual a época preferencial de contaminação, se durante 
a vida intra-uterina, se no momento do parto ou se após o nascimento, sabe-se que 
não é possível prevenir a infecção do recém-nascido adotando-se o parto por 
cesariana e evitando manipulação da criança pela mãe em condições que envolvem 
risco aumentado de transmissão. Assim sendo, pode-se concluir que a maior parte 
das transmissões verticais do HIV se dá ainda na vida intra-uterina, e, portanto, em 
período em que as condições de intervenção do médico são extremamente 
reduzidas. Sabe-se que o risco de transmissão varia conforme o estado da infecção 
materna, sendo maior nas fases mais avançadas da doença. Globalmente, no 
entanto, podemos obter um valor médico para este risco, levando em conta os 
números encontrados em estudos diversos, ao redor de 30%. 

Essa alta probabilidade de transmissão, somada à certeza de uma vida 
relativamente curta, os sofrimentos causados pela doença e a morte inexorável no 
atual nível de conhecimentos e de possibilidades de combate à doença, oferecidos 
pela ciência, deveriam ser, aparentemente, um desestímulo poderoso ao desejo de 
engravidar de qualquer mulher infectada pelo HIV. No entanto, isto pode não ocorrer, 
ou por ignorância dos riscos e conseqüências, ou por desinteresse a estes, ou por 
crenças religiosas ou filosóficas. 

Consideramos que nas circunstâncias em tela o papel do médico deve ser 
informativo. Deve ele fornecer à mulher infectada todos os dados atualmente 
disponíveis relativos ao assunto. Não pode, no entanto, impedi-la de ter um filho, se 
esta for sua decisão após devidamente esclarecida, situação bastante similar àquela 
com que se defrontam médicos responsáveis por aconselhamento genético, frente à 
evidência de um risco aumentado de nascimento de crianças com doenças. 

Da mesma maneira, como regra geral, não existe direito do médico ou da instituição 
de assistência médica de negar assistência futura à mulher infectada que decide 
engravidar. Como exceção, poderá o médico em sua clínica privada recusar os seus 
serviços profissionais a quem não quiser como paciente, ressalvadas as situações 
em que está obrigado a atender (ausência de outro médico na localidade, capacitado 
para esse tipo de atendimento, em casos de urgência, ou quando sua negativa puder 
trazer danos irreversíveis ao paciente). No entanto, se o médico mantiver relação de 
trabalho com entidade pública ou privada que inclua atendimento a pacientes 
gestantes, terá ele de manter seu compromisso de atendimento, independentemente 
de sua maneira pessoal de encarar a situação considerada e de seus sentimentos a 
esse respeito. As mesmas considerações evidentemente valem para as instituições 
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de assistência médica. 

2 - Direito da mulher infectada de interromper a gestação 

Pela nossa legislação, o risco de doença para o feto não permite abortamento legal. 
Embora este assunto esteja hoje em grande evidência, merecendo debates intensos 
pelos setores interessados da sociedade, a lei em vigor só permite esta interrupção 
caso a gravidez tenha sido causada por estupro ou caso seja comprovado risco para 
a vida da mãe. Em relação à infecção pelo HIV, inexiste evidência, no momento, 
apesar de algumas opiniões em contrário, de uma nítida influência negativa tanto 
para o desenvolvimento da gestação quanto para um possível agravamento da 
doença materna em decorrência da própria gestação (John Stone e col., Br. Med. J. 
296: 467, 1988). Embora não se trate de assunto definitivamente resolvido, até que 
surjam novas evidências científicas que modifiquem a opinião atualmente 
predominante entre os especialistas, a legislação em vigor não oferece substrato 
para interrupção de gestação somente pelo fato de a mãe ser HIV-positiva (seja 
somente portadora ou mesmo doente), a não ser que condições peculiares ao caso 
permitam concluir por risco para a vida da gestante pela continuação da gestação. 

3 - Esterilização da mulher (ou homem) HIV positivos 

Nossa legislação, embora freqüentemente desrespeitada, impede a esterilização 
(Código Penal, art. 129, § 2°, inciso III). Este assunto também está sendo, na 
atualidade, objeto de acalorados debates, e a síndrome da imunodeficiência 
adquirida, seguramente, é um dos tópicos que veio cercar de maior veemência as 
opiniões relativas à necessidade de modificações da legislação relativa à 
esterilização, voluntária, já que a obrigatória ou eugênica ainda causa repugunância 
na quase totalidade das opiniões. No entanto, pela legislação atual, à qual o Código 
de Ética Médica não poder se opor, inexiste base legal mesmo para a esterilização 
voluntária. 

4 - Sorologia no pré-natal ou pré-nupcial 

Este assunto já foi analisado no parecer do Cremesp, prendendo-se seu aspecto 
polêmico à necessidade ou não de obter autorização, mesmo que verbal, específica 
para a realização de sorologia para o diagnóstico de infecção pelo HIV. É evidente 
que o diagnóstico precoce desta infecção durante a gravidez permitirá identificar as 
mulheres que poderão beneficiar-se dos processos terapêuticos tornados disponíveis 
nos últimos anos, melhorando assim a qualidade da sua gestação, bem como 
aconselhamento quanto aos cuidados pós-natais, no sentido de reduzir o risco de 
transmissão para o recém-nascido não contaminado. Permitirá, também, uma maior 
atenção para a possibilidade de ter ocorrido transmissão vertical, com vigilância 
diagnóstica e eventual instituição precoce de terapêutica para a criança infectada. 
Mesmo o resultado negativo será útil, pois permitiria orientações adequadas e 
informações mais aprofundadas quanto aos comportamentos de risco a serem 
evitados para prevenir infecção futura. No pré-nupcial, também, o resultado negativo 
permitirá este tipo de orientação, ao passo que o resultado positivo permitirá 
informações quanto aos riscos de futura gestação e eventual aconselhamento 
dissuasivo neste sentido. 

Discute-se, até hoje, a quem deve ser oferecido o teste sorológico, se a todas as 
mulheres, se somente àquelas pertencentes aos grupos de comportamento de risco, 
sendo levados em conta na decisão os recursos da instituição (ou comunidade), a 
freqüência de mulheres infectadas que seriam assim detectadas e a conseqüente 
relação custo-benefício. Do ponto de vista ético, no entanto, dois aspectos devem 
ser vigorosamente respeitados: 

1o - sigilo quanto ao resultado e garantia de aconselhamento, quando do 
fornecimento deste; 

2o - voluntariedade quanto à realização do teste. Como já ressaltado no parecer do 
Cremesp, e de acordo com as decisões das comissões criadas em outros países 
para estabelecer políticas nacionais sobre este assunto (Working Group on HIV 
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Testing of Pregnant Women and Newborn - JAMA 264: 2416-2420, 1990), as 
características especiais desta infecção, suas repercussões sociais e os riscos de 
discrimina ção a ela ainda inerentes, tornam mandatário que em relação a ela sejam 
tomados cuidados ainda mais específicos que aqueles que cercam outras infecções, 
como a sífilis, a rubéola, a toxoplasmose e outras, que estão longe de trazer aos 
indivíduos por ela acometidos os transtornos de múltiplas naturezas que acometem 
os portadores da síndrome da imunodeficiência adquirida. Daí ser obrigatório que o 
médico discuta a realização do exame com sua paciente, informe-a adequadamente 
quanto à sua utilidade, e lhe dê garantias de confidencialidade quanto ao resultado, 
obtendo, então, a autorização para o teste sorológico. A negativa, por sua vez, não 
deve trazer prejuízos à paciente, nem deve ela ser ameaçada nesse sentido. Seu 
consentimento deve ser por convencimento, e não por temor de perda de direito à 
assistência médica ou outras oferecidas pela instituição. 

II - Infecção pelo HIV e o Recém-Nascido. 

Da mesma maneira que para o pré-nupcial ou pré-natal, é evidente que o diagnóstico 
precoce poderá trazer benefícios terapêuticos palpáveis para a criança infectada. 
Assim, quando houver indicação clínica ou suspeita epidemiológica que justifique a 
realização de exames diagnósticos, deverá o médico prestar aos responsáveis pela 
criança as informações adequadas e obter autorização específica para efetuar os 
testes utilizados para essa finalidade. Pode, no entanto, ver-se o médico frente a 
uma negativa, causada por ignorância, medo ou avaliação de que exame positivo do 
recém-nascido poderá permitir conclusão indesejada à existência de infecção na 
mãe (e talvez, também, no pai). Em caso de recusa, o médico deve explicar à família 
as possíveis conseqüências, registrando a recusa no prontuário da criança. 

III - Infecção pelo HIV e Aspectos Éticos Ligados ao Final de Vida 

1 - Eutanásia 

A aids foi um dos fatores que trouxe novamente à tona, em muitos países, a 
discussão relativamente a este tema. Embora a legislação proibindo sua prática 
continue vigorando universalmente, em alguns países, como os EUA, plebiscitos em 
vários estados têm avaliado a aceitação pela opinião pública de pelo menos algumas 
modalidades bastante limitadas de eutanásia. Na Holanda, embora persista proibição 
legal, existe um compromisso de não perseguir penalmente o médico que a efetua, 
desde que dentro de um determinado contexto (Lancet 1: 779-780, 1988), e 
numerosos pacientes aidéticos tiveram, por solicitação própria, sua vida terminada 
desta maneira. 

A legislação brasileira, e conseqüentemente o Código de Ética Médica (art. 66), 
proíbe terminantemente a prática da eutanásia no sentido do termo, não cabendo 
portanto qualquer discussão sobre este tema. Cabe, isto sim, discutir o grau de 
obrigação do médico em tentar prolongar a vida de um paciente terminal, o tipo de 
recursos que ele é obrigado a utilizar nessas circunstâncias, e o direito do paciente 
de opinar sobre estas questões. 

A eutanásia médica passiva, ou por omissão, corresponde à não-utilização de certos 
recursos médicos destinados a prolongar a vida de pacientes incuráveis, permitindo 
sua evolução natural para a morte. Hoje é bastante aceito que o médico não tenha 
obrigações legais, morais ou éticas de utilizar, em casos irreversíveis e terminais, 
medidas que só levem a um prolongamento do processo de morte. O Papa Paulo VI 
afirmou, neste sentido, que "o dever do médico consiste mais em esforçar-se por 
eliminar a dor que em prolongar, o máximo possível, e com todos os meios 
disponíveis, uma vida que não é mais completamente humana, e que está 
caminhando para sua conclusão". É óbvio, entretanto, que poderão ocorrer situações 
em que o médico hesite quanto à melhor conduta a tomar. Para auxiliá-lo será muito 
importante, e até obrigatório, que as opções terapêuticas e suas implicações sejam 
discutidas com os familiares e, se possível, com o próprio paciente. Embora a 
vontade do paciente (ou familiares) seja orientadora, mas não determinante da 
decisão médica, ela, evidentemente, lhe será de precioso auxílio. Para tanto tem-se 
tornado mais populares, nos últimos tempos, declarações assinadas contendo este 
tipo de orientação, e denominadas "testamentos em vida". 
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2 - Testamento em vida 

Bastante utilizado em alguns países, é um instrumento através do qual o paciente, 
quando ainda lúcido e integralmente capacitado para tomar decisões a seu próprio 
respeito, e sabendo que num futuro próximo irá perder esta condição, estabelece a 
sua vontade quanto ao tipo de recursos que deseja ver utilizados na manutenção de 
sua vida na sua fase terminal. Evidentemente, tal instrumento não tem valor legal, 
mas somente indicativo. No entanto, é aceito que dentro da legalidade e da ética 
deve o médico respeitar a vontade do paciente. Esta, no entanto, não pode obrigar o 
médico a atos antiéticos. Assim, por exemplo, não pode um testamento em vida 
solicitando eutanásia quando o paciente se encontra em situação degradante e 
irreversível obrigar o médico a executá-la. Pode, no entanto, sugerir até que ponto o 
paciente desejaria que fossem utilizados recursos extraordinários para o 
prolongamento de sua vida. Mesmo assim, caso o médico assistente sinta que os 
termos do testamento em vida se chocam com sua visão de como atuar de uma 
maneira profissionalmente correta, deve ele deixar isto claro ao seu paciente, se este 
ainda estiver lúcido, ou caso contrário, aos seus familiares e responsáveis, e solicitar 
sua substituição por outro profissional que não tenha restrições quanto à atuação 
médica sugerida. 

IV - Triagem Sorológica - de Pacites e Médicos - em Ambiente Hospitalar 

Existe ainda muita controvérsia quanto à utilidade de testar todos os pacientes 
admitidos num hospital como método adequado para orientar as normas de controle 
de infecção e assim proteger a equipe encarregada dos cuidados ao paciente e até, 
eventualmente, outros pacientes. 

Duas maneiras opostas de encarar esta questão se chocam, e têm suas virtudes 
relativas defendidas por profissionais respeitados. A primeira defende o uso de 
precauções universais, ou seja, a adoção de um alto nível de cuidados com todos os 
pacientes, com o sangue e fluidos corporais, tornando assim desnecessário 
conhecer o estado de infecção ou não pelo HIV como meio de proteger a equipe de 
saúde. A segunda implica na identificação de indivíduos infectados com a tomada de 
cuidados especiais no manejo de seu sangue e fluidos corporais. 

Os defensores da triagem sorológica para identificação dos infectados argumentam 
quanto à impraticabilidade das precauções universais, seu alto custo, os prejuízos 
técnicos para alguns tipos de atos cirúrgicos por redução da visão do cirurgião ou de 
sua habilidade manual, o aumento no desconforto do operador em cirurgias 
prolongadas. Especialmente em áreas onde a prevalência da infecção pelo HIV é 
baixa, as técnicas propostas para proteção à equipe de saúde seriam reservadas 
para aquela minoria de casos de infecção pelo HIV comprovada ou fortemente 
suspeita (D.C. Shanson, Rev. Med. Vir. 1: 5-9, 1991). 

O ponto de vista prevalente na atualidade, no entanto, considera a identificação dos 
pacientes HIV-positivos como ilógica e inefetiva, e uma série de argumentos é 
apresentada nesse sentido. Nos setores de emergência, por exemplo, não haveria 
tempo útil para aguardar resultados de testes sorológicos. Pacientes já com viremia, 
mas ainda com sorologia negativa, poderiam levar a uma falsa sensação de 
segurança, com risco até aumentado de acidentes com perigo de contaminação pelo 
relaxamento nas precauções trazido por esse resultado. O que fazer com pacientes 
que se negassem a se submeter ao teste? Recusar-lhes a assistência procurada, ou 
considerá-los como de alto risco? A triagem para HIV, por outro lado, não ajudaria a 
proteger a equipe contra outras infecções transmissíveis pelo sangue, como a 
hepatite B, para a qual, embora haja vacinação eficaz, permanece baixo o número 
de profissionais da saúde imunizados, ou como a hepatite C, para a qual ainda não 
existe prevenção vacinal disponível. Além disso, a triagem obrigatória de pacientes 
traria, como conseqüência lógica, o direito dos pacientes em exigir também testes 
sorológicos para a equipe de saúde, em especial aqueles envolvidos em 
procedimentos invasivos. Este exame teria de ser suplementado por questionários 
quanto a comportamento de risco, com repetição periódica, tanto dos testes quanto 
dos questionários, com intervalos não superiores a alguns meses. Finalmente, não 
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existem provas de que o conhecimento da situação de infecção pelo HIV reduza o 
risco para a equipe que cuida do paciente. Em estudo realizado em San Francisco, 
EUA, exposição da equipe cirúrgica a sangue de pacientes sabidamente HIV ou HBV 
- positivos não foi menos freqüente que nos negativos (N. Engl. J Med. J. 322: 1788-
1993, 1990). 

Assim sendo, o nível de precauções deve estar ligado basicamente ao risco de 
contaminação com sangue durante o procedimento. Isto trará proteção para todas as 
doenças de transmissão sangüínea, conhecidas ou não, e fará com que as 
precauções se tornem rotineiras, reduzindo os riscos de enganos ou confusões pela 
equipe (A. Cockcroft, Rev. Vir. 1: 5-9, 1991). Embora talvez numa fase inicial possa 
ocorrer um aumento dos custos, relacionados com precauções universais, estes não 
serão muito superiores aos rotineiros, e esta alternativa será a única válida em face 
do aumento, por ora inexorável, no universo da população infectada. 

Fundamental para o êxito de implantação dos cuidados universais será não só 
treinamento adequado dos profissionais de vários níveis envolvidos, mas também 
sua compreensão e aceitação das vantagens deste tipo de procedimento. Caberá 
aos membros da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e aos infectologistas 
da instituição, por meio de palestras e reuniões com troca de idéias franca e aberta, 
transmitir as informações básicas relativas ao assunto, para que a colaboração e a 
obediência às normas por parte da equipe sejam voluntária e constante. 

É necessário frisar bem que a preferência atual pelos cuidados universais não é, em 
verdade, uma imposição científica, legal ou ética. Se alguma instituição preferir optar 
pela triagem sorológica dos pacientes que serão internados fora do regime de 
urgência, não existem empecilhos legais ou éticos para esta conduta, desde que 
alguns princípios sejam resguardados: 

1o - o exame deve ser voluntário, após informações completas e adequadas ao 
paciente quanto à sua finalidade; 2o - o paciente que se recusar a ser testado não 
deve ter prejuízos em sua assistência em decorrência da sua decisão; 

3o - os pacientes positivos deverão ter garantias de sigilo em relação ao resultado e 
de manutenção de todos seus direitos em relação à assistência oferecida pela 
instituição, sem prejuízo na qualidade do seu atendimento. 

Vejamos agora o representado pelo médico infectado pelo HIV. Não existem dados 
disponíveis quanto à freqüência desta ocorrência em nosso meio, mas seguramente 
ela deverá ser longe de excepcional. Nos EUA, por exemplo, dados fornecidos pelo 
Centers for Disease Control revelam que até 31/12/89, naquele país, 4.802 
profissionais da saúde apresentavam a aids, e destes, 566 eram médicos. 
Informalmente, calculava-se que o número verdadeiro de médicos infectados era 
superior a 5.000 (J. Infect. Dis. 162: 534-537, 1990). Embora até hoje não tenha sido 
descrito nenhum caso de transmissão de infecção pelo HIV devido à atividade 
profissional de médicos infectados, recentemente tal acontecimento causado por 
dentista infectado foi revelado nos EUA. De qualquer maneira, como cirurgiões já 
transmitiram a seus pacientes infecção pelo vírus da hepatite B, deve ser 
considerado como pelo menos teoricamente possível o risco de transmissão do HIV. 
Este risco, na verdade, deve ser extremamente baixo, sendo avaliado como de 
1/130.000 a 1/1.000.000 procedimentos invasivos (Hastings Cent. Rep. 19 :32-39, 
1989 e 20: 52, 1990). Enquanto alguns tipos de cirurgia, como as oftalmológicas, por 
exemplo, praticamente nunca produzem transferência de sangue do cirurgião para o 
paciente, em procedimentos que envolvam manipulação cega de instrumentos 
cortantes nas cavidades do paciente, esta ocorrência tem uma possibilidade maior. 

Surge, a partir daí, um série de indagações, com repercussões legais e éticas, 
muitas vezes ainda sem respostas definitivas, apesar de debates exaustivos por 
parte de profissionais diversos e comissões encarregadas de normalização da 
matéria em diversos países. Devem os médicos que realizam procedimentos 
invasivos ser testados sorologicamente? Em caso de resposta afirmativa a essa 
questão, voluntariamente ou compulsoriamente? Terá o médico com sorologia 
positiva obrigação de informar seus pacientes a esse respeito? Caso ele se negue a 
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prestar essa informação, qual a obrigação dos dirigentes da instituição em que ele 
exerce sua prática? Terá ele o direito de continuar suas atividades envolvendo 
procedimentos invasivos? 

Alguns inquéritos comprovaram, como era de se esperar, que pacientes prefeririam 
ser cuidados por médicos não infectados pelo HIV (JAMA 262: 1969-1972, 1989). No 
entanto, o desejo do paciente neste caso, como regra geral, não corresponde a um 
direito de exigir teste sorológico do médico, pois se choca com o direito deste à 
confidencialidade, situação esta similar àquela já analisada quanto aos limites do 
médico ou instituição em exigir este mesmo tipo de exame do paciente. Mesmo 
quando o médico é sabidamente infectado, porém não apresenta doença em estado 
capaz de prejudicar sua competência profissional, considera-se como não-obrigatório 
de sua parte a informação ao paciente de sua infecção, posição essa já defendida 
oficialmente pela Associação Médica Americana (JAMA 262: 2002, 1989). Considera-
se que posição contrária iria prejudicar não só o direito ao trabalho do profissional, 
como também iria aumentar os preconceitos e ajudar a difundir a opinião incorreta de 
haver risco de transmissão do HIV por contato casual. Já a Academia Americana de 
Ortopedia recomenda "teste voluntário e sigiloso para profissionais de saúde, 
inclusive cirurgiões ortopédicos", embora não se posicione frente a um resultado 
positivo (American Academy of Orthopedic Surgeons Task Force on Aids and 
Orthopedic Surgery, 1989). Parece óbvio que a obrigação ética de não prejudicar o 
paciente deverá levar o médico infectado a voluntariamente evitar práticas com risco 
aumentado. Os limites de sua atuação deveriam ser estabelecidos, de uma maneira 
individual, por uma análise conjunta da questão, pelo médico infectado, seu próprio 
médico e a Comissão de Controle de Infecção da instituição (Gramelspacher, Miles & 
Cassel, J. Infect. Dis. 162: 534-537, 1990). No entanto, algumas instituições retiram 
em algumas circunstâncias este caráter voluntário do teste sorológico. No hospital da 
Universidade de Minesota, por exemplo, solicita-se que cirurgiões com risco 
aumentado de infecção pelo HIV sejam testados sorologicamente. Em caso de 
resultado positivo, requer-se que eles evitem praticar cirurgias que envolvam 
habitualmente palpação cega de instrumentos cortantes, não havendo restrições 
para outros tipos de procedimentos cirúrgicos (Rhame, JAMA 264: 507-508, 1990). 

Como vemos, existem ainda respostas definitivas e de consenso para muitas das 
questões levantadas. 

Algumas das normas de conduta apresentadas podem ser consideradas como 
sugestões válidas na atualidade quanto à melhor conduta a ser seguida para 
proteção dos direitos tanto do médico quanto do paciente, bem como para evitar 
aumentar ainda mais a já elevada carga de preconceitos que cerca a aids. 

Relator: Gabriel Wolf Oselka e Guido Carlos Levi, aprovado pelo Conselho Federal 
de Medicina em 14/02/92. 

RESOLUÇÃO No 1.359/92, DE 11 DE NOVEMBRO DE 1992 

O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, no uso das atribuições que lhe confere a 
Lei no 3.268, de 30 de setembro de 1957, regulamentada pelo Decreto no 4.045, de 
19 de julho de 1958; e 

Considerando que o Conselho Federal e os Conselhos Regionais são os órgãos 
supervisores da ética profissional em toda a República e, ao mesmo tempo, 
julgadores e disciplinadores da classe médica, cabendo-lhes zelar e trabalhar, por 
todos os meios ao seu alcance, pelo perfeito desempenho técnico e ético da 
Medicina; 

Considerando que o art. 1o do Código de Ética Médica determina que "a medicina é 
uma profissão a serviço da saúde do ser humano e da coletividade, e deve ser 
exercida sem discriminação de qualquer natureza"; 

Considerando as normas emanadas pela Organização Mundial de Saúde - OMS - 
sobre o atendimento e tratamento dos pacientes portadores da aids; 
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Considerando a contínua expansão da epidemia de aids no País, e a progressiva 
mudança em seu perfil, atingindo grupos populacionais cada vez mais amplos, aliada 
à pouca eficiência das campanhas preventivas até aqui desencadeadas; 

Considerando o profundo impacto que a doença provoca no paciente portador do 
Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), limitando a sua atividade física, tornando-a 
vulnerável física, moral e psicologicamente; 

Considerando os termos dos pareceres CFM Nos 14/88 e 11/92; 

Considerando, finalmente, o decidido na Sessão Plenária realizada em 11 de 
novembro de 1992, resolve: 

Art. 1o - O atendimento profissional a pacientes portadores do vírus da 
imunodeficiência humana é um imperativo moral da profissão médica, e nenhum 
médico pode recusá-lo. 

§ 1o - Tal imperativo é extensivo às instituições assistenciais de qualquer natureza, 
pública ou privada. 

§ 2o - O atendimento a qualquer paciente, independente de sua patologia, deverá ser 
efetuado de acordo com as normas de biosegurança recomendadas pela 
Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde, razão pela qual não se 
poderá alegar desconhecimento ou falta de condições técnicas para esta recusa de 
prestação de assistência. 

§ 3o - As instituições deverão propiciar ao médico e demais membros da equipe de 
saúde condições dignas para o exercício da profissão, o que envolve, entre outros 
fatores, recursos para a sua proteção contra a infecção, com base nos 
conhecimentos científicos disponíveis a respeito. 

§ 4o - É de responsabilidade do Diretor Técnico da instituição a garantia das 
condições de atendimento. 

Art. 2o - O sigilo profissional deve ser rigorosamente respeitado em relação aos 
pacientes com aids; isso se aplica inclusive aos casos em que o paciente deseja que 
sua condição não seja revelada sequer aos familiares, persistindo a proibição de 
quebra de sigilo mesmo após a morte do paciente. 

Parágrafo único. Será permitida a quebra de sigilo quando houver autorização 
expressa do paciente, ou por dever legal (ex.: notificação às autoridades sanitárias e 
preenchimento de atestado de óbito) ou por justa causa (proteção à vida de 
terceiros: comunicantes sexuais ou membros de grupos de uso de drogas 
endovenosas, quando o próprio paciente recusar-se a fornecer-lhes a informação 
quanto à sua condição de infectado). 

Art. 3o - O médico que presta seus serviços à empresa está proibido de revelar o 
diagnóstico de funcionário ou candidato a emprego, inclusive ao empregador e à 
secção de pessoal da empresa, cabendo-lhe informar, exclusivamente, quanto à 
capacidade ou não de exercer determinada função. 

Art. 4o - É vedada a realização compulsória de sorologia para HIV , em especial 
como condição necessária a internamento hospitalar, pré-operatório, ou exames pré-
admissionais ou períodos e, ainda, em estabelecimentos prisionais. 

Art. 5o - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

São Paulo-SP, 11 de novembro de 1992. 

IVAN DE A. MOURA FÉ 
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Presidente 

HÉRCULES SIDNEI P. LIBERAL 

Secretário Geral 

(Pub. DOU em 19/11/92) 

RESOLUÇÃO No 1.401/93, DE 11 DE NOVEMBRO DE 1993 

O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, no uso das atribuições que lhe confere a 
Lei no 3.268, de 30 de setembro de 1957, regulamentada pelo Decreto no 44.045, de 
19 de julho de 1958 e, 

Considerando que o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Medicina são 
os órgãos supervisores da ética profissional em toda a República e, ao mesmo 
tempo, julgadores e disciplinadores da classe médica, cabendo-lhes zelar e 
trabalhar, por todos os meios ao seu alcance, pelo perfeito desempenho técnico e 
ético da Medicina, conforme determina o art. 2o da Lei n0 3.268, de 30 de setembro 
de 1957; 

Considerando que a Lei n0 6.839, de 30 de outubro de 1980, institui a 
obrigatoriedade do registro das empresas de prestação de serviços médico-
hospitalares, em razão da sua atividade básica ou em relação àquela pela qual 
presta serviços a terceiros, e a anotação dos profissionais legalmente habilitados, 
delas responsáveis, nos Conselhos Regionais de Medicina; 

Considerando que a Resolução CFM no 1.342 de 08 de março de 1991, confere ao 
Diretor Técnico a responsabilidade de prover os meios indispensáveis à prática 
médica e de zelar pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares 
vigentes; 

Considerando que o Código de Ética Médica estabelece princípios norteadores da 
boa prática médica, relativos às condições de trabalho e de atendimento, à 
autonomia profissional, à liberdade de escolha do médico pelo paciente, à irrestrita 
disponibilidade dos meios de diagnóstico e de tratamento, à dignidade da 
remuneração profissional; 

Considerando finalmente, o decidido na Sessão Plenária realizada em 11 de 
novembro de 1993, resolve : 

Art. 1o - As empresas de seguro-saúde, empresas de Medicina de Grupo, 
cooperativas de trabalho médico, ou outras que atuem sob a forma de prestação 
direta ou intermediação dos serviços médico-hospitalares, estão obrigadas a garantir 
o atendimento a todas as enfermidades relacionadas no Código Internacional de 
Doenças da Organização Mundial de Saúde, não podendo impor restrições 
quantitativas ou de qualquer natureza. 

Art. 2o - Os princípios que devem ser obedecidos pelas empresas constantes do art. 
1o são: 

a) ampla e total liberdade de escolha do médico pelo paciente; 

b) justa e digna remuneração profissional pelo trabalho médico; 

c) ampla e total liberdade de escolha dos meios diagnósticos e terapêuticos pelo 
médico, sempre em benefício do paciente; 

d) inteira liberdade de escolha de estabelecimentos hospitalares, laboratórios e 
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demais serviços complementares pelo paciente e o médico. 

Art. 3o - É vedado à empresa contratante estabelecer qualquer exigência que 
implique na revelação de diagnósticos e fatos de que o médico tenha conhecimento 
devido ao exercício profissional. 

Art. 4o - O registro das empresas referidas no art. 10, no Conselho Regional de 
Medicina da respectiva jurisdição, é condição indispensável para o licenciamento do 
pleno direito do exercício de suas ações na área de saúde. 

Art. 5o - As empresas constantes no art. 10 possuem um prazo de 60 (sessenta) dias 
para adotarem as providências administrativas necessárias ao fiel cumprimento 
desta Resolução. 

Art. 6o - O descumprimento da presente Resolução fará com que os Diretores 
Técnicos sejam enquadrados nos termos do Código de Ética Médica e as empresas 
respectivas fiquem sujeitas ao cancelamento de seus registros no Conselho Regional 
de Medicina de sua jurisdição, sendo o fato comunicado ao Serviço de Vigilância 
Sanitária e demais autoridades competentes. 

Art. 7o - A presente Resolução entra em vigor a partir de sua publicação. 

IVAN DE ARAÚJO MOURA FÉ 

Presidente 

HÉRCULES SIDNEI PIRES LIBERAL 

Secretário-Geral 

RESOLUÇÃO No 1.484, DE 11 DE SETEMBRO DE 1997 

Dispõe sobre atestado médico com o diagnóstico. 

O Conselho Federal de Medicina, no uso das atribuições conferidas pela Lei no 
3.268, de 30 de setembro de 1957, regulamentada pelo Decreto no 44.045, de 19 de 
julho de 1958, e 

Considerando que o ser humano deve ser o principal alvo da atenção médica; 

Considerando que as informações oriundas da relação médico-paciente pertencem 
ao paciente, sendo o médico apenas o seu fiel depositário; 

Considerando que o ordenamento ético e jurídico nacional prevê situações 
excludentes de violação do segredo profissional; 

Considerando o decidido na Sessão Plenária de 11 de setembro de 1997, resolve: 

1 - É permitido ao médico, quando por justa causa, exercício de dever legal, 
solicitação do próprio paciente ou de seu representante legal, fornecer atestado 
médico com o diagnóstico. 

2 - No caso da solicitação ser feita pelo paciente ou seu representante legal, esta 
concordância deverá estar expressa no documento. 

3 - A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
as disposições em contrário. 

Waldir Paiva Mesquita 
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Presidente 

(Pub. DOU em 22/9/97) 

CAPÍTULO VI 
BENEFÍCIOS FISCAIS 

CAPÍTULO VII
PENAL & 
PENITENCIÁRIO 

CAPÍTULO VIII
NORMAS ÉTICAS DO 
CONSELHO FEDERAL DE 
MEDICINA _ CFM 

http://www.aids.gov.br/final/biblioteca/legislacao/vol2_16.htm (18 of 18) [15/04/03 12:42:21]



Créditos

  

 

Créditos

Edição:
Assessoria de Comunicação da CN -DST/AIDS

Organização: 
Unidade de Articulação com a Sociedade Civil e de Direitos Humanos

Atualização e revisão técnica: 
Miriam Ventura

 

Versão para a internet:

Direção: 
Daniel Lavenère

Web Design: 
Rafael Lavenère 

http://www.aids.gov.br/final/biblioteca/legislacao/creditos.htm [15/04/03 12:43:06]


	www.aids.gov.br
	Legislação Sobre DST e Aids no Brasil - Página Inicial
	Apresentação
	Prefácio
	Introdução
	Instrumentos Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos Ratificados Pelo Brasil
	Declaração Universal dos Direitos Humanos
	Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos
	Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais
	Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica)
	Decreto Legislativo nº 56, de 19 de Abril de 1995
	Decreto nº 1.904, de 13 de Maio de 1996
	Organização Político-Administrativa
	Capítulo I - Amazonas Manaus
	Assistência à Saúde
	2. Sistema Único de Saúde_Normas Gerais
	3. Programas - Saúde da Família e Agentes Comunitários de Saúde
	4. Comissões e Atividades Específicas - DST / AIDS
	5. Condutas Terapêuticas, Prevenção, e Distribuição de Medicamentos
	6. Hospitais Credenciados para o Tratamento e Internação de Pacientes com AIDS
	7. Hospitais-Dia para o Tratamento e Internação de Pacientes com AIDS
	8. Centros de Referência
	9. Vigilância Epidemiológica
	10. Vigilância Sanitária
	10.4. Medicamentos
	10.2. Controle de Infecções Hospitalares
	http://www.aids.gov.br/final/biblioteca/legislacao/vol2103.htm
	Capítulo II - Bahia_Organização
	2. Vigilância Sanitária
	3. Educação
	4. Trabalho
	5. Penitenciária
	Capítulo III - Ceará
	Capítulo IV - Distrito Federal
	2. Educação
	3. Trabalho
	Capítulo V - Espirito Santo
	2. Educação
	3. Informação
	4. Trabalho
	Capítulo VI - Goiás
	2. Vigilância Sanitária
	3. Educação
	4. Trabalho
	5. Proteção Contra Atos Discriminatórios
	Capítulo VII - Maranhão
	Capítulo VIII - Mato Grosso
	Capítulo VIII - Mato Grosso do Sul
	2. Vigilância Epidemiológica
	2. Vigilância Sanitária e Tratamento
	4. Educação
	Capítuo X - Minas Gerais
	2. Assistência à Saúde
	3. Vigilância Sanitária
	4. Proteção Contra Atos Discriminatórios
	Capítulo XI - Paraíba
	2. Vigilância Sanitária
	3. Educação
	4. Informação
	5. Trabalho
	Capítulo XII - Paraná
	2. Assistência à Saúde
	3. Parcerias da Câmara Técnica da Ética e Cidadania de DST/AIDS
	Capítulo XIII - Piauí
	Capítulo XVI - Rio de Janeiro
	2. Assistência à Saúde
	3. Vigilância Sanitária
	4. Educação
	5. Previdência
	6. Benefícios Sociais
	7. Normas Éticas do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro - CREMERJ
	Capítulo XV - Rio Grande do Norte
	2. Benefícios Fiscais
	3. Proteção Contra Atos Discriminatórios
	Capítulo XVI - Rio Grande do Sul
	2. Assistência à Saúde
	3. Vigilância Sanitária
	4. Educação
	5. Trabalho
	6. Proteção Contra Atos Discriminatórios
	Capítulo XVII - Santa Catarina
	2. Assistência à Saúde
	3. Vigilância Epidemiológica
	4. Vigilância Sanitária
	5. Educação
	6. Previdência
	http://www.aids.gov.br/final/biblioteca/legislacao/vol3_60.htm
	2. Assistência à Saúde
	3. Vigilância Apidemiológica
	4. Vigilância Sanitária
	5. Educação
	6. Trabalho
	7. Proteção Contra Práticas Discriminatórias
	8. Normas Éticas do Conselho Regional de Medicina de São Paulo - cremesp
	10.5. Preservativos Masculino de Borracha
	10.6. Leite Humano
	10.7. Sangue
	10.8. Ingresso de Viajantes no Brasil
	11. Pesquisa
	12. Seguros e Planos de Saúde _ Regulamentação
	Educação
	Previdência Social & Trabalho
	2. Trabalhadores em Geral
	3. Servidor Público da União
	4. Militares
	Capítulo V Assistência Social
	Capítulo VI - Benefícios Fiscais
	Capítulo VII - Penal & Penitenciário
	Capítulo VIII - Normas Éticas
	Créditos


