
Capítulo 2 - O SUS na 
Constituição Federal de 1988

Professor Rômulo Passos

EC nº 103/2019

p. 34
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O art. 195 da CF/88 estabelece que a Seguridade Social seja financiada
por TODA A SOCIEDADE, de forma direta e indireta, nos termos da lei,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos estados, do
Distrito Federal (DF), dos municípios e das contribuições sociais.

p. 35



As contribuições sociais, que fazem parte do financiamento da
Seguridade Social, estão sintetizadas no quadro abaixo:

Atualização!

p. 35

Rumo à aprovação!



Capítulo 3 - Lei nº 8.080/90

Professor Rômulo Passos

Subsistema de Saúde Indígena 

3.7 - Subsistema de Saúde Indígena (arts. 19A a 19H)

p. 75



Financiamento do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena:

p. 75

p. 75



A Lei nº 14.021, de 7 de julho de 2020, dentre outras disposições, incluiu os
seguintes dispositivos na Lei nº 8.080/1990:

Art. 19-E

A União instituirá mecanismo de financiamento específico para os estados, o
Distrito Federal e os municípios, sempre que houver necessidade de atenção
secundária e terciária fora dos territórios indígenas (§ 1º).

p. 76

Atualização!

Em situações emergenciais e de calamidade pública (§ 2º):

I - a União deverá assegurar aporte adicional de recursos não previstos nos
planos de saúde dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (Dseis) ao
Subsistema de Atenção à Saúde Indígena;

II - deverá ser garantida a inclusão dos povos indígenas nos planos
emergenciais para atendimento dos pacientes graves das Secretarias
Municipais e Estaduais de Saúde, explicitados os fluxos e as referências para o
atendimento em tempo oportuno.

p. 76

Atualização!



Art. 19-G

A rede do SUS deverá obrigatoriamente fazer o registro e a notificação da
declaração de raça ou cor, garantindo a identificação de todos os indígenas
atendidos nos sistemas públicos de saúde (§ 1º-A).

A União deverá integrar os sistemas de informação da rede do SUS com os
dados do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (§ 1º-B).

p. 76

Atualização!

Rumo à aprovação!
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Política Nacional de Atenção Básica
(Portaria nº 2.436/2017)

Professor Rômulo Passos

7.1 - Princípios e Diretrizes do SUS e da 
RAS na AB (art. 3º)

Professor Rômulo Passos
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A nova Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), aprovada pela
Portaria nº 2.436/2017, apresenta mudanças consideráveis. Vamos detalhar,
neste capítulo, as principais disposições dessa política, bem como suas
alterações. Para consolidar o estudo da temática, vamos resolver inúmeras
questões recentes de provas.

7.1 - Princípios e Diretrizes do SUS e da RAS a serem 
operacionalizados na Atenção Básica (art. 3º)

a) universalidade;

I - Princípios:

b) equidade; c) integralidade.
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a) regionalização e 
hierarquização;

II - Diretrizes:

b) territorialização;

c) população 
adscrita;

d) cuidado centrado 
na pessoa;

e) resolutividade;

f) longitudinalidade do 
cuidado;

g) coordenação do 
cuidado;

h) ordenação da rede;

i) participação da 
comunidade.

Coordenar o cuidado: elaborar, acompanhar e organizar o fluxo dos usuários entre
os pontos de atenção das RAS. Atuando como o centro de comunicação entre os
diversos pontos de atenção, responsabilizando-se pelo cuidado dos usuários em
qualquer destes pontos através de uma relação horizontal, contínua e integrada,
com o objetivo de produzir a gestão compartilhada da atenção integral. Articulando
também as outras estruturas das redes de saúde e intersetoriais, públicas,
comunitárias e sociais.

Ordenar as redes: reconhecer as necessidades de saúde da população sob sua
responsabilidade, organizando as necessidades desta população em relação aos
outros pontos de atenção à saúde, contribuindo para que o planejamento das
ações, assim como, a programação dos serviços de saúde, parta das necessidades de
saúde das pessoas.

Política Nacional de Atenção Básica (Portaria do MS nº 2.436/2017)
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7.2 - Características da Atenção Básica

É desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e capilaridade, 
próxima da vida das pessoas.

I

Deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada 
e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde.

II

Considera a pessoa em sua singularidade e inserção sociocultural, 
visando proporcionar uma atenção integral e incorporar as ações de 

vigilância em saúde.
III

Visa planejar e implementar ações públicas para proteger a saúde da 
população, prevenir e controlar riscos, agravos e doenças e 

promover a saúde.
III

7.2 - Características da Atenção Básica

Tecnologia de elevada
complexidade

Tecnologia de baixa
densidade

exige elevado conhecimento para desenvolvê-la.

não requer a utilização de equipamentos de elevada
tecnologia industrial.
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Os estabelecimentos de saúde que ofertem ações e serviços de Atenção
Primária à Saúde, no âmbito do SUS, serão denominados (Portaria do MS nº
397/2020, art. 6º):

I - Unidade Básica de Saúde (UBS): estabelecimento que não possui
equipe de Saúde da Família.

II - Unidade de Saúde da Família (USF): estabelecimento com pelo
menos uma equipe de Saúde da Família, que possui funcionamento com carga
horária mínima de 40 horas semanais, no mínimo 5 dias da semana e nos 12
meses do ano, possibilitando acesso facilitado à população.

Ademais, as USF e UBS são consideradas potenciais espaços de
educação, formação de recursos humanos, pesquisa, ensino em serviço,
inovação e avaliação tecnológica para a RAS.

Atualização!

• A estratégia prioritária para expandir e consolidar a Atenção Básica (AB) é a
Saúde da Família (art. 4º);

• Serão reconhecidas outras estratégias de AB, desde que observados os
princípios e as diretrizes previstos na PNAB e tenham caráter transitório
para a Estratégia de Saúde da Família (ESF);

• A integração entre a Vigilância em Saúde e a AB é condição essencial para o
alcance de resultados que atendam às necessidades de saúde da
população (integralidade) e visa estabelecer processos de trabalho que
considerem os determinantes, os riscos e os danos à saúde, na perspectiva
da intra e da intersetorialidade (art. 5º);

• Unidades na atenção básica → UBS, USF; espaços de formação e
capacitação.

Considerações iniciais
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Atenção
Básica

caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, em
âmbito individual e coletivo;

abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de 
agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução 

de danos e a manutenção da saúde;

apresenta o objetivo de desenvolver uma atenção integral,
que impacte na situação de saúde, na autonomia

das pessoas e nos determinantes e condicionantes de
saúde das coletividades.

Rumo à aprovação!
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7.3 - Responsabilidades dos Entes 
Federativos na Atenção Básica

Professor Rômulo Passos

De forma resumida, são responsabilidades dos entes federativos na
Atenção Básica:

Responsabilidades comuns na Atenção Básica (art. 7º)
I - contribuir para a reorientação do modelo de atenção e de gestão com base
nos princípios e nas diretrizes da PNAB;
II - apoiar e estimular a ESF como estratégia prioritária;
III - garantir a infraestrutura adequada;
IV - contribuir com o financiamento tripartite;
V - assegurar ao usuário o acesso universal, equânime e ordenado ao SUS;
VI - estabelecer, nos respectivos Planos, prioridades, estratégias e metas para
a organização da Atenção Básica;

7.3 - Responsabilidades dos Entes Federativos na Atenção Básica
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VII - desenvolver mecanismos técnicos e estratégias organizacionais de
qualificação da força de trabalho para gestão e atenção à saúde; educação
permanente e continuada; valorização profissional;
VIII - garantir provimento e estratégias de fixação de profissionais de saúde -
cuidado e vínculo;
IX - desenvolver, disponibilizar e implantar os sistemas de informação em
saúde (SIS) da AB vigentes;
X - garantir, de forma tripartite, dispositivos para transporte em saúde,
compreendendo as equipes, pessoas para realização de procedimentos
eletivos, exames, dentre outros (resolutividade, integralidade, território e
planejamento);
XI - planejar, apoiar, monitorar e avaliar as ações da AB nos territórios;

XII - promover a autoavaliação, o controle, a regulação e o acompanhamento;
XIII - divulgar as informações e os resultados alcançados;
XIV - promover o intercâmbio de experiências entre gestores e trabalhadores;
XV - garantir espaços físicos e ambientes adequados para a formação de
estudantes e trabalhadores de saúde;
XVI - estimular a participação popular e o controle social;
XVII - desenvolver as ações de assistência farmacêutica e o uso racional de
medicamentos e o acesso (RENAME, diretrizes terapêuticas e protocolos
clínicos);
XVIII - garantir um amplo escopo de ações e serviços a serem ofertados na AB
(compatíveis com a necessidade da população);
XIX - desenvolver mecanismos regulares de autoavaliação;
XX - possibilitar a articulação com o subsistema Indígena nas ações de
Educação Permanente e de gestão da rede assistencial.
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I - definir e rever periodicamente, de forma pactuada, na Comissão
Intergestores Tripartite (CIT), as diretrizes da PNAB;
II - garantir fontes de recursos federais;
III - promover o financiamento mensal, regular e automático - especialmente
pelo repasse fundo a fundo para custeio e investimento das ações e dos
serviços;
IV - prestar apoio integrado aos gestores dos entes federativos no processo de
qualificação e de consolidação da AB;
V - definir, de forma tripartite, estratégias de articulação junto às gestões
estaduais e municipais do SUS, com vistas à institucionalização da avaliação e
da qualificação da AB;

Responsabilidades da União na Atenção Básica (art. 8º)

VI - estabelecer, de forma tripartite, diretrizes nacionais e disponibilizar
instrumentos técnicos e pedagógicos que facilitem o processo de gestão,
formação e educação permanente dos gestores e profissionais da AB;
VII - articular com o Ministério da Educação estratégias de indução às
mudanças curriculares nos cursos de graduação e de pós-graduação na área
da saúde - formação de profissionais e gestores com perfil adequado à AB;
VIII - apoiar a articulação de instituições, em parceria com as Secretarias
Estaduais de Saúde (SES) e Secretarias Municipais de Saúde (SMS), para
formação e garantia de educação permanente e continuada para os
profissionais de saúde da AB.
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I - pactuar, na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e no Colegiado de Gestão
no Distrito Federal (DF), estratégias, diretrizes e normas para a implantação e
a implementação da PNAB vigente nos estados e no DF;
II - destinar recursos estaduais para AB (financiamento tripartite);
III - ser corresponsável pelo monitoramento das ações de AB nos municípios;
IV - analisar os dados de interesse estadual gerados pelos SIS, utilizá-los no
planejamento e divulgar os resultados obtidos;
V - verificar a qualidade e a consistência de arquivos dos SIS enviados pelos
municípios, dando retorno;
VI - divulgar periodicamente os relatórios de indicadores da AB;

Responsabilidades dos Estados e do DF na Atenção Básica (art. 9º)

VII - prestar apoio institucional aos municípios no processo de implantação,
acompanhamento e qualificação da AB e de ampliação e consolidação da ESF;
VIII - definir estratégias de articulação com os municípios, com vistas à
institucionalização do monitoramento e da avaliação da AB;
IX - disponibilizar aos municípios instrumentos técnicos e pedagógicos que
facilitem o processo de formação e educação permanente dos membros das
equipes de gestão e de atenção;
X - articular com as instituições de ensino e serviço, em parceria com as SMS,
para formação e garantia de educação permanente;
XI - fortalecer a ESF na rede de serviços como a estratégia prioritária de
organização da AB.
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I - organizar, executar e gerenciar os serviços e as ações de AB;
II - programar as ações da AB, a partir de sua base territorial, de acordo com
as necessidades de saúde identificadas em sua população, com a utilização de
instrumento de programação nacional vigente;
III - organizar o fluxo de pessoas e inseri-las em linhas de cuidado; instituir e
garantir os fluxos definidos na Rede de Atenção à Saúde (RAS) entre os
diversos pontos de atenção de diferentes configurações tecnológicas,
integrados por serviços de apoio logístico, técnico e de gestão, para garantir a
integralidade do cuidado;
IV - estabelecer e adotar mecanismos de encaminhamento (...); manter a
vinculação e a coordenação do cuidado;

Responsabilidades dos municípios e do DF na 
Atenção Básica (art. 10)

V - participar do financiamento da AB;
VI - fomentar a mobilização das equipes e garantir espaços para a participação
da comunidade no exercício do controle social;
VII - organizar os serviços para permitir que a AB seja a entrada preferencial e
ordenadora da RAS;
VIII - manter atualizado mensalmente o Sistema de Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde (SCNES);
IX - ser corresponsável, junto ao Ministério da Saúde (MS) e à SES, pelo
monitoramento da utilização dos recursos da AB transferidos para os
municípios;
X - inserir a Estratégia de Saúde da Família (ESF) como prioritária para a
organização da AB;
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XI - prestar apoio institucional às equipes e aos serviços no processo de
implantação, de acompanhamento e de qualificação da AB, bem como de
ampliação e de consolidação da ESF;
XII - definir estratégias de institucionalização da avaliação da AB;
XIII - desenvolver ações, articular instituições e promover acesso aos
trabalhadores, para formação e garantia de educação permanente e
continuada;
XIV - selecionar, contratar e remunerar os profissionais;
XV - garantir recursos materiais, equipamentos e insumos;

XVI - garantir acesso ao apoio diagnóstico e laboratorial necessário ao cuidado
resolutivo da população;
XVII - alimentar, analisar e verificar a qualidade e a consistência dos dados
inseridos nos SIS e divulgar os resultados obtidos;
XVIII - organizar o fluxo de pessoas, com vistas à garantia das referências a
serviços e a ações de saúde fora da AB;
XIX - assegurar o cumprimento da carga horária integral de todos os
profissionais que compõem as equipes que atuam na AB (SCNES).
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Rumo à aprovação!

São consideradas unidades ou equipamentos de saúde na Atenção Básica:

7.4 - Infraestrutura, Ambiência e Funcionamento 
da Atenção Básica

a) Unidade Básica de 
Saúde;

b) Unidade Básica de 
Saúde Fluvial;

c) Unidade 
Odontológica Móvel.
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Para garantir a coordenação do cuidado e ampliar o acesso e a resolutividade
das equipes que atuam na Atenção Básica, podem-se considerar os seguintes
aspectos:

carga horária mínima de 40 horas semanais, no mínimo cinco dias da semana e nos 
12 meses do ano;

horários alternativos de funcionamento pactuados através das instâncias de 
participação social, respeitando a carga horária mínima*;

população adscrita por equipe de Atenção Primária (eAP) e equipe de Saúde da 
Família (eSF) de 2.000 a 3.500 pessoas, localizada dentro do seu território;

* O Programa Saúde na Hora (Portaria do MS nº 397/2020) viabiliza o custeio aos municípios e ao Distrito Federal
para a implantação do horário estendido de funcionamento das USF e das UBS em todo o território brasileiro.
Aqui no acesso bônus on-line, temos uma aula completa sobre esse programa.

Atualização!

a possibilidade de existirem em outros arranjos de adscrição, conforme as 
vulnerabilidades, os riscos e a dinâmica comunitária. É facultado aos gestores, às 

equipes de AB e aos Conselhos Municipais de Saúde ou Conselhos Locais de 
Saúde definirem isso;

4 equipes por UBS/USF (eAP ou eSF), para que possam atingir seu 
potencial resolutivo;

teto máximo de eAP e eSF, com ou sem os profissionais de saúde bucal - que os 
municípios e o DF poderão fazer jus de recebimento de recursos: População/2.000;

em municípios ou territórios < 2.000 hab. → pode-se implantar uma eSF ou 
uma eAP.

Atualização!
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As ações e os serviços da Atenção Básica deverão seguir padrões 
essenciais e ampliados:

Padrões essenciais - ações e procedimentos básicos relacionados a condições
básicas/essenciais de acesso e de qualidade na AB;

Padrões ampliados - ações e procedimentos considerados estratégicos para se
avançar e alcançar padrões elevados de acesso e qualidade na AB,
considerando as especificidades
locais, os indicadores e os parâmetros estabelecidos nas Regiões de Saúde.

Deverão estar afixados em local visível, próximo à entrada da UBS:

• a identificação e o horário de atendimento;
• o mapa de abrangência, com a cobertura de cada equipe;
• a identificação do Gerente da Atenção Básica no território e dos

componentes de cada equipe da UBS;
• a relação de serviços disponíveis; e
• o detalhamento das escalas de atendimento de cada equipe.
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Rumo à aprovação!

7.5 - Tipos de Equipe da 
Atenção Básica

Professor Rômulo Passos
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7.5 - Tipos de Equipe da Atenção Básica
Equipe de Saúde da Família (eSF)

Composição
mínima da 

eSF

um médico, preferencialmente da especialidade medicina de família e 
comunidade;

um enfermeiro, preferencialmente especialista em saúde da família;

um auxiliar ou técnico de enfermagem;

agentes comunitários de saúde;

podem-se acrescentar
a essa composição,

como parte da equipe
multiprofissional,

ACE e os profissionais de saúde
bucal: um cirurgião dentista

(preferencialmente especialista
em saúde de família) e um auxiliar

ou técnico em saúde bucal.

O nº de ACS por equipe é definido conforme a base populacional e os critérios 
demográficos, epidemiológicos e socioeconômicos, de acordo com a definição local.

Em áreas de grande dispersão territorial, de risco e de vulnerabilidade social → 
recomenda-se a cobertura de 100% da população com, no máximo, 

750 pessoas por ACS.

Para a eSF, é obrigatória uma carga horária de 40 horas semanais para todos os 
profissionais de saúde membros da ESF. Dessa forma, os profissionais da ESF 

poderão estar vinculados a apenas uma equipe de SF, no SCNES vigente.
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Equipe de Atenção Primária (eAP)

De acordo com a Portaria do MS nº 2.539 de 26/09/2019, a equipe de
Atenção Primária (eAP) difere da equipe de Saúde da Família (eSF) em sua
composição, de modo a atender às características e necessidades de cada
município, e deverá observar as diretrizes da PNAB e os atributos essenciais
da APS como: o acesso de primeiro contato, a longitudinalidade, a
coordenação e a integralidade.

Atualização!

Equipe de Atenção Primária (eAP)

Composição
mínima da eAP

médicos, preferencialmente especialistas em medicina de 
família e comunidade.

Esses profissionais são cadastrados em uma mesma unidade de saúde.

enfermeiros, preferencialmente especialista em saúde 
da família.

Modalidades
da eAP

Modalidade I: a carga horária mínima individual dos profissionais 
deverá ser de 20 horas semanais, com população adscrita

correspondente a 50% da população adscrita para uma eSF.

Modalidade II: a carga horária mínima individual dos profissionais
deverá ser de 30 horas semanais, com população adscrita

correspondente a 75% da população adscrita para uma eSF.

Atualização!
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Equipe de Atenção Primária (eAP)

Não se aplica aos profissionais da eAP a vedação à participação em mais
de uma eAP ou eSF, não sendo hipótese de suspensão de repasse a
duplicidade de profissional. O cadastro das eAP no SCNES deverá observar os
mesmos códigos para o cadastro das eSF.

Atualização!

Equipe de Saúde Bucal (eSB)

os profissionais de saúde bucal que compõem as eSF e as eAB devem
estar vinculados a uma UBS ou à Unidade Odontológica Móvel;

modalidade I: Cirurgião-dentista e auxiliar em saúde bucal (ASB) ou
técnico em saúde bucal (TSB);

modalidade II: Cirurgião-dentista, TSB e ASB, ou outro TSB;

cada eSB em eSF - o município ganha os equipamentos odontológicos.
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De modo a atender às características e necessidades de cada município, poderão
também ser compostas eSB na modalidade I com carga horária diferenciada, nos

seguintes termos (Portaria do MS nº 2.539/2019):

Equipe da Saúde Bucal (eSB)

eSB composta por profissionais com carga horária
mínima individual de 20 h/s e cadastrados em uma
mesma Unidade de Saúde, com população adscrita
correspondente a 50% da população adscrita para
uma eSF.

Modalidade I - 20h:

Eq
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eSB composta por profissionais com carga horária
mínima individual de 30 h/s e cadastrados em uma
mesma Unidade de Saúde, com população adscrita
correspondente a 75% da população adscrita para
uma eSF.

Modalidade I - 30h:

Atualização!

Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB)

• O Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-AB) atua
de maneira integrada para dar suporte (clínico, sanitário e pedagógico) aos
profissionais das eSF e eAP.

• De acordo com a Nota Técnica do MS nº 3/2020, houve mudanças
consideráveis no Nasf-AB, em decorrência do novo modelo de
financiamento de custeio da APS, instituído pelo Programa Previne Brasil
(por meio da Portaria n° 2.979/2019). Essa norma revogou diversos
dispositivos da AB, dentre os quais as normativas que definem os
parâmetros e o custeio do
Nasf-AB.

Atualização!
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A grande quantidade de publicações de Portarias sobre a temática em
2019 e 2020 gerou muitas dúvidas sobre a PNAB vigente. Uma delas é se o
Nasf-AB acabou. Na verdade, desde janeiro de 2020, foram revogados a
forma de financiamento e os arranjos organizacionais dessa proposta, bem
como a impossibilidade de credenciamento pelo MS de novas equipes de
Nasf-AB. Todavia, essa proposta ou outra conformação podem ser adotadas
pelo municípios, visto que foi conferido mais flexibilidade na organização das
equipes multiprofissionais na AB. Vejamos o que explica a Nota Técnica do MS
nº 3/2020:

Atualização!

A composição de equipes 
multiprofissionais deixa de estar vinculada 

às tipologias de equipes Nasf-AB.

O Gestor municipal passa a ter autonomia 
para compor suas equipes 

multiprofissionais, definindo os 
profissionais, a carga horária e

os arranjos de equipe.

cadastrar diretamente nas equipes de Saúde da Família (eSF) ou equipes de Atenção
Primária (eAP), ampliando sua composição mínima;

O gestor municipal pode então cadastrar esses profissionais da seguinte forma:

poderá, ainda, manter os profissionais cadastrados no SCNES como equipe Nasf-AB (opção
adotada por muitos municípios, não alterando a dinâmica atual dessa proposta); ou

cadastrar os profissionais apenas no estabelecimento de atenção primária sem vinculação
a nenhuma equipe.
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Temos ainda as seguintes disposições da Nota Técnica do MS nº 3/2020
sobre a temática:

• O novo financiamento da APS é focado na pessoa assistida e nenhum
componente desse novo modelo é exclusivo de determinado profissional
ou equipe.

• As equipes multiprofissionais são importantes para o desempenho da
atenção primária do município em todos os componentes.

• Dessa forma, quanto mais apropriada for a composição da equipe para
resolver os problemas de saúde da população, melhor será o desempenho
dessa equipe, caso ela trabalhe de maneira integrada e efetiva.

• O novo modelo de financiamento da APS (programa Previne Brasil) permite
ainda que gestores municipais conheçam melhor as necessidades em
saúde da população e sua demanda local com base no cadastro da
população e no resultado dos indicadores, que definem, respectivamente,
os valores de repasse da capitação ponderada e do pagamento por
desempenho.

• A partir de 2021, conforme Portaria nº 3.222/2019, haverá um indicador
relacionado à atuação de equipes multiprofissionais na APS, incorporado
ao rol de indicadores monitorados, para o pagamento por desempenho.
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• Vale acrescentar que, conforme definido pela Portaria n° 2.979/2019, que
institui o Previne Brasil, em seu art. 12-N, os gestores municipais e
estaduais têm autonomia na aplicação dos incentivos de custeio federal
referente ao financiamento de que trata o Programa, desde que sejam
destinados a ações e serviços da APS e que se respeite o disposto na Lei
Complementar nº 141/2012 e na Lei Orgânica da Saúde.

• Nesse sentido, tais recursos de financiamento de custeio da APS podem
ser aplicados pelo gestor municipal no custeio de equipes
multiprofissionais no formato que for mais apropriado às necessidades
locais.

O texto referente ao Nasf-AB permanece na Portaria de Consolidação
do MS nº 2, anexo XXII. Contudo, os parâmetros de vinculação dos Nasf
modalidades 1, 2 e 3 foram revogados pela Portaria do MS n° 2.979/2019.
Veja que foram revogados a forma de financiamento e os arranjos
organizacionais (parâmetros de vinculação) dessa proposta (Nasf-AB). Mas,
esse núcleo ainda pode estar presente na APS, como ocorre atualmente na
maior parte dos municípios brasileiros.

Atenção!
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A partir do exposto, é importante conhecermos as competências
específicas e a composição do Nasf-AB, uma vez que essa proposta ainda
pode existir na APS e ser explorada nas provas.

Compete especificamente à Equipe do Nasf-AB:

participar do planejamento conjunto com as equipes que atuam na AB à que estão
vinculadas.

contribuir para a integralidade (ampliação da clínica), auxiliando no aumento da
capacidade de análise e de intervenção sobre problemas e necessidades de saúde,
tanto em termos clínicos quanto sanitários.

realizar discussão de casos, atendimento individual, compartilhado,
interconsulta, construção conjunta de projetos terapêuticos, educação
permanente.

desenvolver intervenções no território e na saúde de grupos populacionais de
todos os ciclos de vida, e da coletividade.

promover ações intersetoriais, ações de prevenção e promoção da saúde,
discussão do processo de trabalho das equipes dentre outros, no território.
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Médico acupunturista

Composição do NASF-AB:

Assistente social
Profissional/Professor de 

Educação Física

Farmacêutico Fisioterapeuta Fonoaudiólogo
Médico 

ginecologista/obstetra

Médico 
homeopata

Nutricionista
Médico 
pediatra

Psicólogo
Médico 

psiquiatra

Terapeuta ocupacional Médico geriatra Médico internista (clínica médica)

Médico do trabalho Médico veterinário

Profissional com formação em arte e educação (arte educador) e profissional
de saúde sanitarista, ou seja, profissional graduado na área de saúde com pós-
graduação em saúde pública ou coletiva ou graduado diretamente em uma
dessas áreas, conforme a normativa vigente.

Composição do NASF-AB:
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Tipos de Equipe da Atenção Básica

Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde (EACS):

É prevista a implantação da Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde
(EACS) nas UBS como uma possibilidade de reorganizar, inicialmente, a AB com
vistas à implantação gradual da ESF ou como uma forma de agregar os agentes
comunitários a outras maneiras de organizar a AB.

Itens necessários à implantação da Estratégia de Agentes Comunitários de
Saúde (EACS):

a) a existência de uma UBS, inscrita no SCNES;

b) o nº de ACS e ACE por equipe deverá ser definido de acordo com base
populacional (critérios demográficos epidemiológicos e socioeconômicos),
conforme legislação vigente;

c) carga horária integral de 40 horas semanais por toda a equipe de ACS, por cada
membro da equipe e composta de ACS e enfermeiro supervisor;

d) o enfermeiro supervisor e os ACS cadastrados no SCNES;
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e) cada ACS deve ter uma microárea, com até 750 pessoas;

f) a atividade do ACS deve se dar pela lógica do planejamento do processo de
trabalho a partir das necessidades do território, com priorização para a população
com maior grau de vulnerabilidade e de risco epidemiológico;

g) a atuação em ações básicas de saúde deve visar à integralidade do cuidado no
território;

h) cadastrar, preencher e informar os dados através do SIS para a AB vigente.

Equipes de Atenção Básica para populações específicas:

Considerando as especificidades locorregionais, os municípios da Amazônia
Legal e da Região Pantaneira podem optar entre dois arranjos organizacionais
para eSF, além dos existentes para o restante do país:

Equipe de Saúde da Família Ribeirinha (eSFR):

Equipes de Saúde da Família Fluviais (eSFF):
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Outras modalidades:

Equipe de Consultório na Rua (eCR);

Equipe de Atenção Básica Prisional (eABP).

Rumo à aprovação!
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7.6 - Atribuições dos Profissionais na 
Atenção Básica

Professor Rômulo Passos

7.6 - Atribuições dos Profissionais na Atenção Básica

Vamos estudar as principais atribuições dos profissionais da AB, com
direcionamento para concursos e residências multiprofissionais em saúde.
Para conhecer detalhadamente as atribuições de todos os profissionais,
sugerimos a leitura da PNAB (Portaria do MS nº 2.436/2017).
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Atribuições comuns dos profissionais na Atenção Básica

I - participar do processo de territorialização e mapeamento da área de
atuação da equipe (áreas de risco);
II - cadastrar e manter atualizado o cadastramento e outros dados de saúde
das famílias e dos indivíduos no sistema de informação em saúde (SIS) da AB;
III - realizar o cuidado integral à saúde da população adscrita em todos os
espaços;
IV - realizar ações de atenção à saúde conforme a necessidade de saúde da
população local;

V - garantir a atenção à saúde da população adscrita, buscando a integralidade
por meio da realização de ações amplas - ações de demanda espontânea,
ações programáticas, coletivas e de vigilância em saúde, e incorporando
diversas racionalidades em saúde, inclusive as Práticas Integrativas e
Complementares;
VI - participar do acolhimento dos usuários, proporcionando atendimento
humanizado, realizando classificação de risco – promover o vínculo;
VII - responsabilizar-se pelo acompanhamento da população adscrita ao longo
do tempo - longitudinalidade do cuidado;
VIII - praticar cuidado individual, familiar e dirigido a pessoas, a famílias e a
grupos sociais - ações no processo de saúde-doença;
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IX - responsabilizar-se pela população adscrita mantendo a coordenação do
cuidado;
X - utilizar o SIS da AB vigente para registrar as ações de saúde na AB;
XI - contribuir para o processo de regulação do acesso a partir da AB;
XII - realizar a gestão das filas de espera, para evitar a prática do
encaminhamento desnecessário, com base nos processos de regulação locais
(referência e contrarreferência);
XIII - prever, nos fluxos da RAS, entre os pontos de atenção de diferentes
configurações tecnológicas, a integração por meio de serviços de apoio
logístico, técnico e de gestão, para garantir a integralidade do cuidado;
XIV - instituir ações para a segurança do paciente e propor medidas para
reduzir os riscos e diminuir os eventos adversos;

XV - alimentar e garantir a qualidade do registro das atividades nos SIS da AB;
XVI - realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação
compulsória, bem como outras doenças, agravos, surtos, acidentes, violências,
situações sanitárias e ambientais de importância local;
XVII - realizar busca ativa de internações e atendimentos de
urgência/emergência por causas sensíveis à AB;
XVIII - realizar visitas domiciliares e atendimentos em domicílio às famílias e a
pessoas em residências, Instituições de Longa Permanência (ILP), abrigos,
entre outros tipos de moradia existentes em seu território;
XIX - realizar atenção domiciliar a pessoas com problemas de saúde
controlados/compensados com algum grau de dependência;
XX - realizar trabalhos interdisciplinares e em equipe, integrando áreas;
XXI - participar de reuniões de equipes;
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XXII - articular e participar das atividades de educação permanente e de
educação continuada;
XXIII - realizar ações de educação em saúde à população adstrita;
XXIV - participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado
funcionamento da UBS;
XIV - promover a mobilização e a participação da comunidade;
XXV - identificar parceiros e recursos, na comunidade, que possam
potencializar ações intersetoriais;
XXVI - acompanhar e registrar no SIS da AB e no mapa de acompanhamento
do Programa Bolsa Família (PBF) e/ou outros programas sociais equivalentes,
as condicionalidades de saúde das famílias beneficiárias;
XXVII - realizar outras ações e atividades, de acordo com as prioridades locais,
definidas pelo gestor local.

Principais atribuições do enfermeiro na Atenção Básica

I - realizar atenção à saúde aos indivíduos e às famílias vinculadas às equipes
e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços
comunitários (escolas, associações entre outras), em todos os ciclos de vida;
II - realizar consulta de enfermagem e procedimentos, solicitar exames
complementares, prescrever medicações conforme protocolos, diretrizes
clínicas e terapêuticas, ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo
gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, observadas as
disposições legais da profissão;
III - realizar e/ou supervisionar acolhimento com escuta qualificada e
classificação de risco, de acordo com protocolos estabelecidos;
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Principais atribuições do enfermeiro na Atenção Básica

IV - realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as
pessoas com condições crônicas no território, junto aos demais membros da
equipe;
V - realizar atividades em grupo e encaminhar, quando necessário, usuários a
outros serviços, conforme o fluxo estabelecido pela rede local;
VI - planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos
técnicos/auxiliares de enfermagem, ACS e ACE em conjunto com os outros
membros da equipe;
VII - supervisionar as ações do técnico/auxiliar de enfermagem e ACS;
VIII - implementar e manter atualizados rotinas, protocolos e fluxos
relacionados a sua área de competência na UBS; e
IX - exercer outras atribuições conforme a legislação profissional e que sejam
de responsabilidade na sua área de atuação.

Novas atribuições dos agentes comunitários de saúde (ACS) na 
Atenção Básica

Atividades do ACS, a serem realizadas em caráter excepcional,
assistidas por profissional de saúde de nível superior, membro da equipe,
depois de treinamento específico e fornecimento de equipamentos
adequados, em sua base geográfica de atuação, encaminhando o paciente
para a unidade de saúde de referência:

I aferir a pressão arterial, inclusive no domicílio, com o objetivo de promover
saúde e de prevenir doenças e agravos;

II medir a glicemia capilar, inclusive no domicílio, para acompanhar os casos
diagnosticados de diabetes mellitus e segundo o projeto terapêutico
prescrito pelas equipes que atuam na Atenção Básica;
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IV realizar técnicas limpas de curativo com material limpo, água corrente ou
soro fisiológico e cobertura estéril e passiva. Somente a ferida deve ser
coberta;

V orientar e apoiar, em domicílio, para a correta administração da medicação
do paciente em situação de vulnerabilidade.

III aferir a temperatura axilar, durante a visita domiciliar;

É Importante ressaltar que os ACS só executarão os procedimentos que
requeiram capacidade técnica específica se detiverem a respectiva formação,
respeitada a autorização legal.

Considerações especiais sobre o trabalho dos ACS/ACE

O ACS e o ACE devem compor uma eAB ou eSF e ser coordenados por
profissionais de saúde de nível superior realizado de forma compartilhada
entre a Atenção Básica e a Vigilância em Saúde.

Nas localidades em que não houver cobertura por eAB ou eSF, os ACS
devem se vincular à equipe da EACS; os ACE* devem ser vinculados à equipe
de vigilância em saúde do município.

*A supervisão técnica dos ACE deve ser realizada por profissional com comprovada
capacidade técnica, que pode estar vinculado à equipe de atenção básica ou à
saúde da família ou a outro serviço a ser defenido pelo gestor local.
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Rumo à aprovação!

7.7 - Processo de Trabalho na 
Atenção Básica

Professor Rômulo Passos



04/03/2021

36

7.7 - Processo de Trabalho na Atenção Básica

I definição do território e territorialização;

II responsabilidade sanitária;

III porta de entrada preferencial;

IV adscrição de usuários e desenvolvimento de relações de vínculo e
responsabilização entre a equipe e a população do seu território;

V acesso (facilitar e evitar barreiras);

VI acolhimento;

a) o acolhimento com classificação de risco

Destacam-se como importantes ações no processo de avaliação de risco
e vulnerabilidade na Atenção Básica:

b) a estratificação de risco
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VII trabalho em equipe multiprofissional;

VIII resolutividade;

IX promoção de atenção integral, contínua e organizada para a população
adscrita, com base nas necessidades sociais e de saúde;

X realização de ações de atenção domiciliar destinadas a usuários que tenham
problemas de saúde controlados/compensados e com dificuldade ou
impossibilidade física de se locomover até uma Unidade Básica de Saúde
(UBS);

XI programação e implementação das atividades de atenção à saúde de acordo
com as necessidades de saúde da população;

XII implementação da promoção da saúde como um princípio para o cuidado
em saúde;

XIII desenvolvimento de ações de prevenção de doenças e agravos em todos os
níveis de acepção desse termo;

XIV desenvolvimento de ações educativas por parte das equipes que atuam na
AB;
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XV desenvolvimento de ações intersetoriais, em interlocução com escolas,
equipamentos do SUS, associações de moradores, equipamentos de
segurança, entre outros;

XVI implementação de diretrizes de qualificação dos modelos de atenção e
gestão;

XVII implantação de estratégias de segurança do paciente na AB;

XIX apoio às estratégias de fortalecimento da gestão local e do controle social,
participando dos conselhos locais de saúde de sua área de abrangência;

XX formação e educação permanente em saúde;

Rumo à aprovação!
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7.8 - Financiamento da Atenção Básica 
(Tripartite)

Professor Rômulo Passos

7.8 - Financiamento da Atenção Básica (Tripartite)

A Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019, instituiu o Programa
Previne Brasil, que estabelece novo modelo de financiamento de custeio da
Atenção Primária à Saúde no âmbito do SUS, por meio da alteração da
Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017.

De acordo com a Portaria do MS nº 2.436/2017, o financiamento da
Atenção Básica deve ser tripartite e com detalhamento apresentado pelos
planos municipais de saúde, garantido nos instrumentos conforme
especificado no Plano Nacional e nos planos estaduais e municipais de gestão
do SUS dos respectivos entes federativos.

Atualização!
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De acordo com o Programa Previne Brasil, o financiamento federal de custeio APS 
será constituído por:

I - capitação ponderada

Esses recursos serão transferidos na modalidade fundo a fundo, de forma regular e
automática, aos municípios, ao Distrito Federal e aos estados, e repassados pelo
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.

III - incentivo para
ações estratégicas

II - pagamento por
desempenho

O cálculo para a definição dos incentivos financeiros da capitação
ponderada deverá considerar (Portaria nº 2.979/2019, art. 10):
I - a população cadastrada na eSF e eAP no SISAB.
II - a vulnerabilidade socioeconômica da população cadastrada na eSF e na
eAP.
III - o perfil demográfico por faixa etária da população cadastrada na eSF e na
eAP.
IV - classificação geográfica definida pelo IBGE.
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Esse cálculo será baseado no quantitativo da população cadastrada por
eSF e eAP, com atribuição de peso por pessoa, considerando os critérios de
vulnerabilidade socioeconômica, perfil demográfico e classificação geográfica.
De acordo com a Portaria nº 2.979/2019, arts. 12-C e 12-D, o cálculo do
incentivo financeiro do pagamento por desempenho será efetuado
considerando os resultados de indicadores alcançados pelas equipes
credenciadas e cadastradas no SCNES. O valor do pagamento por
desempenho será calculado a partir do cumprimento de meta para cada
indicador por equipe e condicionado ao tipo de equipe.

Para o pagamento por desempenho deverão ser observadas as
seguintes categorias de indicadores:
I - processo e resultados intermediários das equipes;
II - resultados em saúde;
III - globais de APS.

O cálculo para a definição dos recursos financeiros para incentivo para
ações estratégicas deverá considerar (Portaria nº 2.979/2019,
arts. 12-G e 12-H):
I - as especificidades e prioridades em saúde;
II - os aspectos estruturais das equipes; e
III - a produção em ações estratégicas em saúde.
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O incentivo para ações estratégicas contemplará o custeio das
seguintes ações, programas e estratégias:
I - Programa Saúde na Hora;
II - Equipe de Saúde Bucal (eSB);
III - Unidade Odontológica Móvel (UOM);
IV - Centro de Especialidades Odontológicas (CEO);
V - Laboratório Regional de Prótese Dentária (LRPD);
VI - Equipe de Consultório na Rua (eCR);
VII - Unidade Básica de Saúde Fluvial (UBSF);
VIII - Equipe de Saúde da Família Ribeirinha (eSFR);
IX - Microscopista;

X - Equipe de Atenção Básica Prisional (eABP);
XI - Custeio para o ente federativo responsável pela gestão das ações de
Atenção Integral à Saúde dos Adolescentes em Situação de Privação de
Liberdade;
XII - Programa Saúde na Escola (PSE);
XIII - Programa Academia da Saúde;
XIV- Programas de apoio à informatização da APS;
XV - Incentivo aos municípios com residência médica e multiprofissional;
XVI - Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde (ACS);
XVII - Outros que venham a ser instituídos por meio de ato normativo
específico.
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A Portaria do MS nº 1.710, de 8 de julho de 2019, instituiu o fluxo de
credenciamento desburocratizado para serviços e equipes de saúde no
âmbito da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS).

O objetivo é agilizar a implantação dos serviços da Atenção Primária à
Saúde, ampliar a autonomia do gestor municipal ou distrital para qualificação
e expansão dos serviços, reforçar o papel do Plano Municipal ou Distrital de
Saúde e da Programação Anual de Saúde como documentos norteadores das
políticas locais de Atenção Primária à Saúde.

Credenciamento dos Serviços da Atenção Básica

As principais
alterações são

dispensa o envio do Projeto de Credenciamento à
Secretaria Estadual ou Distrital de Saúde (SES);

dispensa a Resolução da Comissão Intergestores
Bipartite (CIB).
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• De acordo com a Portaria do MS nº 1.710/2019, deve estar previsto no
Plano Municipal ou Distrital de Saúde ou na Programação Anual de Saúde,
devidamente aprovado pelo respectivo Conselho de Saúde Municipal ou
Conselho de Saúde do Distrito Federal, diretriz, meta, objetivo ou ação
relacionada à qualificação e/ou ao aumento de cobertura de serviços de
saúde vinculados à Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério
da Saúde (SAPS/MS) no município ou no Distrito Federal.

• A escolha do serviço de saúde de acordo com as tipologias regimentadas
pela SAPS, assim como sua forma de contratação é de decisão do gestor
municipal ou distrital.

De acordo com a Portaria mais atualizada (nº 3.119 de 27/11/2019), em
relação ao credenciamento, o gestor municipal ou distrital deverá:

I solicitar ao Ministério da Saúde o credenciamento de serviços e equipes,
conforme modelo a ser disponibilizado por esse ministério, via ofício ou por
meio de sistema de informação específico.

II dar ciência ao Ministério da Saúde do envio de documento ao Conselho
Municipal de Saúde ou Conselho Distrital de Saúde, à Secretaria Estadual de
Saúde e à CIB para conhecimento da solicitação de credenciamento.
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Segundo a Portaria do MS nº 804, de 14 abril de 2020, após a
publicação de Portaria de credenciamento das novas equipes no Diário
Oficial da União, a gestão municipal e distrital deverá cadastrar a(s) equipe(s)
no CNES, em um prazo máximo de 6 competências, a contar da data de
publicação da referida Portaria, sob pena de descredenciamento da(s)
equipe(s) caso esse prazo não seja cumprido.

Em linhas gerais, o Ministério da Saúde suspenderá o repasse de
recursos da Atenção Básica aos municípios e ao Distrito Federal, quando:

7.9 - Suspensão do repasse de recursos do Bloco da Atenção Básica

I não houver alimentação regular dos bancos de dados nacionais de
informação; e não for enviada informação por meio de SIS da AB vigente
durante três meses consecutivos;

II for identificado, por meio de auditoria federal, estadual e municipal,
malversação ou desvio de finalidade na utilização dos recursos;
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III ocorrer a ausência, por um período superior a 60 dias, de qualquer um dos
profissionais que compõem as equipes mínimas da AB;

IV houver o descumprimento da carga horária mínima prevista para os
profissionais das equipes.

A suspensão será mantida até a adequação das irregularidades identificadas.

Não foi alterado o texto da Portaria de Consolidação nº 2, anexo XXII,
em relação à suspensão do repasse de recursos. Contudo, foi incluído outras
formas de suspensão da transferência dos incentivos financeiros conforme
seção V da Portaria nº 2.979/2019.

Atenção!
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Rumo à aprovação!



Capítulo 11
Pacto pela Saúde SUS

Professor Rômulo Passos

Financiamento do SUS

Criação dos blocos de financiamento

Blocos de Financiamento do SUS
(regra antiga, conforme a Portaria nº 204/2007)

Atenção Básica
Média e Alta 

Complexidade

Vigilância em Saúde
Assistência 

Farmacêutica

Gestão do SUS
Investimentos na Rede 

do SUS

+

+

+
p. 218



A Portaria do MS nº 828, de abril de 2020, alterou a Portaria de
Consolidação do SUS nº 6/2017, sobre o financiamento e a transferência dos
recursos federais aos demais entes federados, destinados a execução das
ações e os serviços públicos de saúde.

Recursos do Fundo 
Nacional de Saúde 

(FNS)

a despesas com ações
destinados

serviços públicos de saúde
e

a serem repassados 
na modalidade fundo 

a fundo aos:

estados

Distrito Federal 

municípios

I - Bloco de Manutenção das Ações 
e Serviços Públicos de Saúde; 

II - Bloco de Estruturação da Rede 
de Serviços Públicos de Saúde.

serão organizados e 
transferidos na forma 

dos seguintes Blocos de 
Financiamento 

(BRASIL, 2020; CONASEMS, 2020)

p. 218

Atualização!

ATENÇÃO

Segundo disposições da Portaria do MS nº 3.992/2017, os recursos que
compõem cada Bloco de Financiamento serão transferidos, fundo a fundo, de
forma regular e automática, em conta corrente específica e única para cada
bloco, mantidas em instituições financeiras oficiais federais e movimentadas
conforme disposto no Decreto nº 7.507/2011.

Atualização!

p. 218
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Capítulo 11
Pacto pela Saúde SUS

Professor Rômulo Passos

Financiamento do SUS



1. (Prefeitura de São José do Rio Preto-SP/FCC/2019) Após grande pleito dos
gestores municipais para alterar a lógica das transferências de recursos do
Ministério da Saúde, por meio de diversas modalidades, em que vinculava o uso
dos recursos a cada um dos seis blocos de financiamento (Portaria GM/MS no
204/2007), foi aprovada a Portaria no 3.992/2017 que

a) assegura a flexibilização orçamentária, possibilitando o uso dos recursos
transferidos, de forma a não estarem condicionados a cada uma das subfunções
das despesas de saúde − dentre as quais estão atenção básica, assistência
ambulatorial e hospitalar, produtos profiláticos e terapêuticos.

b) institui a flexibilização financeira no uso dos recursos transferidos em cada conta
dos blocos de custeio e investimento durante todo o exercício.



1. (Prefeitura de São José do Rio Preto-SP/FCC/2019)

c) permite a utilização dos recursos para pagamento de servidores ativos que não
estão contratados exclusivamente para desempenhar funções relacionadas aos
serviços previstos no respectivo Plano de Saúde.

d) assegura a utilização de recursos para obras de construções novas, bem como
reformas e adequações de imóveis já existentes, ainda que utilizados para a
realização de ações e/ou serviços de saúde.

e) garante a utilização de recursos financeiros em órgãos e unidades voltados,
exclusivamente, à realização de atividades administrativas



2. (UFPE/COVEST-COPSET/2019) A partir de 2017, com a publicação da Portaria
3.992, os recursos do Fundo Nacional de Saúde, destinados às despesas com ações
e serviços públicos de saúde, a serem repassados na modalidade fundo a fundo aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, são organizados e transferidos na
forma do(s) seguinte(s) bloco(s) de financiamento:

a) Bloco de Gestão do SUS; Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de
Saúde; e Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde.

b) Bloco de Atenção Básica; Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade
Ambulatorial e Hospitalar; Bloco de Vigilância em Saúde; Bloco de Assistência
Farmacêutica; Bloco de Gestão do SUS; e Bloco de Investimentos na Rede de
Serviços de Saúde.



2. (UFPE/COVEST-COPSET/2019)

c) Bloco de Atenção Básica; Bloco de Média Complexidade Ambulatorial e
Hospitalar; e Bloco de Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.

d) Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde; e Bloco de
Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde.

e) Bloco de Gestão do SUS.



Rumo à aprovação!



Capítulo 16 - Lista de Doenças 
de Notificação Compulsória

Professor Rômulo Passos

Doenças de Chagas

Doença de Chagas

A Portaria nº 1.061 de 18 de maio de 2020 passa a incluir a doença de Chagas

crônica na Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, agravos e

eventos de saúde pública, nos serviços de saúde públicos e privados, em todo

o território nacional, com a periodicidade de notificação semanal.

Portaria do MS nº 
1.061/2020 

Doença de Chagas crônica Lista nacional de DNC 
Notificação Semanal.

Portaria do MS nº 
204/2016

Doença de Chagas aguda Notificação Imediata para 
SMS e SES.

p. 272

Atualização!



Acidente de trabalho com exposição a material biológico;

Dengue - Casos;

Doença de Chagas Crônica*;

Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ);

Doença aguda pelo vírus Zika; 

Esquistossomose;

Febre de Chikungunya;

Hanseníase;

Hepatites virais;

HIV/AIDS - Infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana ou
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida;N

o
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Infecção pelo HIV em gestante, parturiente ou puérpera e Criança exposta
ao risco de transmissão vertical do HIV;

Intoxicação Exógena (por substâncias químicas, incluindo agrotóxicos,
gases tóxicos e metais pesados);

Leishmaniose Tegumentar Americana;

Leishmaniose Visceral;

Malária na região amazônica; 

Óbito: a) Infantil b) Materno;

Sífilis: a) Adquirida b) Congênita c) Em gestante;

Toxoplasmose gestacional e congênita;

Tuberculose; 

Violência doméstica e/ou outras violências.

N
o

ti
fi

ca
çã

o
 C

o
m

p
u

ls
ó

ri
a 

Se
m

an
al



Acidente de trabalho: grave, fatal e em crianças e adolescentes; 

Acidente por animal peçonhento;

Acidente por animal potencialmente transmissor da raiva;

Leptospirose;

Tétano: a) Acidental b) Neonatal;

Violência sexual e tentativa de suicídio.

Notificação Compulsória Imediata - SMS

Notificação Compulsória Imediata - SMS e SES

Coqueluche; Difteria;
Doença de Chagas 

Aguda;

Doença Invasiva por "Haemophilus Influenza“; 

Doença Meningocócica e outras meningites; 

Doença aguda pelo vírus Zika em gestante; Febre Tifoide;

Varicela - caso grave internado ou óbito.



Doenças com suspeita de disseminação intencional: 
a) Antraz pneumônico b) Tularemia c) Varíola;

Doenças febris hemorrágicas emergentes/reemergentes: 
a) Arenavírus b) Ebola c) Marburg d) Lassa e) Febre purpúrica brasileira;

Óbito com suspeita de doença pelo vírus Zika; 

Evento de Saúde Pública (ESP) que se constitua ameaça à saúde pública;

Eventos adversos graves ou óbitos pós-vacinação;

Febre Amarela;

Botulismo; 

Cólera;

Dengue - Óbitos;

Febre de Chikungunya em áreas sem transmissão;

Óbito com suspeita de Febre de Chikungunya;
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Influenza humana produzida por novo subtipo viral;

Peste;

Raiva humana;

Síndrome da Rubéola Congênita;

Doenças Exantemáticas: a) Sarampo b) Rubéola;

Febre do Nilo Ocidental e outras arboviroses de importância em saúde pública;

Febre Maculosa e outras Riquetisioses;

Hantavirose; 

Síndrome da Paralisia Flácida Aguda;

Síndrome Respiratória Aguda Grave associada a Coronavírus: 
a) SARS-CoV b) MERS-CoV.

Malária na região extra-Amazônica;

Poliomielite por poliovirus selvagem;
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Acidente de trabalho com 
exposição a material biológico

Doença aguda pelo vírus Zika

Doença aguda pelo vírus Zika em 
gestante

Óbito com suspeita de doença pelo 
vírus Zika

Acidente de trabalho: grave, fatal e 
em crianças e adolescentes

MS SES SMS

X

Semanal

Semanal

Dengue - Casos

Dengue - Óbitos XX X

Semanal

X X

X X X

Doença de Chagas Aguda

MS SES SMS

XX

Doença de Chagas Crônica Semanal

Febre de Chikungunya

Febre de Chikungunya em 
áreas sem transmissão

Óbito com suspeita de Febre 
de Chikungunya

XX X

Semanal

X X X

Malária na região amazônica

Malária na região extra 
Amazônica

Semanal

X X X



Violência doméstica e/ou 
outras violências

Violência sexual e tentativa de 
suicídio

MS SES SMS

X

Semanal

Para não confundir

Notificação Portaria nº 204/2016

Lei nº 13.931/2019

Portaria nº 204/2016

imediata (até 24 horas) à autoridade policial

semanal ao SINAN

Notificação compulsória dos casos de suspeita de violência contra a mulher

Atualização!



Rumo à aprovação!



Capítulo 17
Vigilância em Saúde

Professor Rômulo Passos

Conceitos importantes

• A Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº 583/2018 instituiu a
Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS).

• A PNVS é uma política pública de Estado e função essencial do SUS, tendo
caráter universal, transversal e orientador do modelo de atenção nos
territórios, sendo a sua gestão de responsabilidade exclusiva do poder
público (art. 2º).



• A Vigilância em Saúde é o processo contínuo e sistemático de coleta,
consolidação, análise de dados e disseminação de informações sobre
eventos relacionados à saúde, visando o planejamento e a implementação
de medidas de saúde pública, incluindo a regulação, intervenção e atuação
em condicionantes e determinantes da saúde, para a proteção e promoção
da saúde da população, prevenção e controle de riscos, agravos e doenças
(art. 2º, §1º).

• Essa política incide sobre todos os níveis e formas de atenção à saúde,
abrangendo todos os serviços de saúde públicos e privados, além de
estabelecimentos relacionados à produção e à circulação de bens de
consumo e às tecnologias que, direta ou indiretamente, relacionadas com
a saúde (art. 2º, §2º).

A PNVS compreende a articulação dos saberes, processos e práticas
relacionados à vigilância epidemiológica, vigilância em saúde ambiental,
vigilância em saúde do trabalhador e vigilância sanitária e alinha-se com o
conjunto de políticas de saúde no âmbito do SUS, considerando a
transversalidade das ações de vigilância em saúde sobre a determinação
do processo saúde e doença (art. 3º).

Seguem alguns conceitos bastante explorado nas provas, segundo o art.
6º da Resolução do CNS nº 583/2018:



Vigilância em saúde ambiental

conjunto de ações e serviços que propiciam o conhecimento e a detecção de
mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que
interferem na saúde humana, com a finalidade de recomendar e adotar medidas
de promoção à saúde, prevenção e monitoramento dos fatores de riscos
relacionados às doenças ou agravos à saúde.

Vigilância em saúde do trabalhador e da trabalhadora

conjunto de ações que visam a promoção da saúde, a prevenção da
morbimortalidade e a redução de riscos e de vulnerabilidades na população
trabalhadora, por meio da integração de ações que intervenham nas doenças e
agravos e seus determinantes decorrentes dos modelos de desenvolvimento, de
processos produtivos e de trabalho.

Vigilância epidemiológica

conjunto de ações que proporcionam o conhecimento e a detecção de mudanças nos
fatores determinantes e condicionantes da saúde individual e coletiva, com a finalidade de
recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças, transmissíveis e
não-transmissíveis, e agravos à saúde.

Vigilância sanitária

conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir
nos problemas sanitários decorrentes do ambiente, da produção e circulação de bens e
da prestação de serviços do interesse da saúde. Abrange a prestação de serviços e o
controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente se relacionem com a saúde,
compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo e descarte.



Rumo à aprovação!


