
Portal Saúde InfoNews

ANEXO 6

 

Requisitos para qualificação das unidades da federação à NOAS e meios de verificação correspondentes

 

Requisitos       Meios de Verificação

1 - Quanto ao PDR

1.1 A descrição da organização do 

território estadual em regiões/

microrregiões de saúde e módulos 

assistenciais com a identificação e

definição da inserção e papel dos 

municípios-sede, muni- cípios-pólo 

e dos demais municípios 

abrangidos.

- Apresentação dos mapas, contendo a 

regionalização proposta com a iden

tificação de todos municípios pertencentes 

aos módulos assistenciais, seus respectivos

municípios-sede, as regiões/microrregiões 

a que pertencem e os municípiospólo de 

referência para média e alta complexidade;

1.2. Abrangência populacional por 

módulo assistencial e re- gião/

microrregião do estado.

- Quadro resumo da população abrangida 

por espaço territorial.

1.3. Apresentação e proposta de 

estruturação de redes de 

referência especializada

- Capítulo do PDR com proposta de 

estruturação de redes de referência 

especializadas.

1.4. Cronograma de Implantação 

do PDR

- Cronograma anexado

Quanto a PPI

2.1. Implantação da Programação 

Pactuada e Integrada.

- Apresentação dos produtos da 

Programação Pactuada Integrada, 

conforme definido em Portaria do MS.

Quanto ao PDI

3.1. Descrição por região/

microrregião dos investimentos ne- 

cessários para conformação

de sistemas funcionais e 

resolutivos de assistência à saúde.

- Plano Diretor de Investimento - PDI, que 

deverá conter um quadro contendo 

levantamento da

necessidade de investimentos para 

garantir a implementação do PDR, no que 

diz respeito à existência e/ou suficiência 

tecnológica para oferta de serviços

necessários à conformação de sistemas 

funcionais e resolutivos de assistência à 

saúde (módulos assistenciais e regiões/

microrregiões).

4 Quanto ao Controle, Regulação e Avaliação

4.1 Apresentação das necessidades 

e proposta de fluxo de referência 

para outros estados.

- Descrição das necessidades e proposta 

de referência para outros estados.
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4.2. Descrição dos mecanismos de 

regulação para garantia do acesso 

da população aos

serviços de referência 

intermunicipal, nos módulos sob 

gestão municipal estadual.

- Descrição dos mecanismos de regulação 

do acesso aos serviços.

Quanto à Adequação do comando único sobre os prestadores

5.1. Cronograma de ajuste de comando único          - Cronograma anexado.

Outros requisitos

6.1. Adesão à implantação do 

Cartão SUS

- Apresentação do cronograma de 

implantação do Cartão SUS.

6.2. Aprovação do processo de 

adequação do estado à NOAS-SUS 

01/02 pelas instâncias estaduais 

(CIB e CES).

- Declaração das instâncias estaduais 

correspondentes aprovando os ins

trumentos de adequação requeridos, 

conforme regulamentado nesta Norma.
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