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%

INTRODUÇÃO%
!

Na! reunião! da! CIT! de! março! de! 2011,! CONASS! e! Conasems! solicitaram! que! a!

Atenção!Primária!à!Saúde!fosse!a!pauta!principal!das!discussões!daquele!fórum,!em!

sua!próxima!reunião.!

Nas! reuniões! do!GT! de! Atenção! à! Saúde! que! a! APS! foi! discutida,! foi! pautada! a!

questão! do! não! cumprimento! da! carga! horária! pelos! médicos! da! ESF! P! o! que!

acarreta!problemas!para!a!gestão!e!vem!sendo!alvo!de!auditorias!pelos!órgãos!de!

controle.!!

O!Ministério!da!Saúde!apresentou!proposta!semelhante!a!desta!minuta!de!Portaria,!

que! foi! amplamente! discutida,! e! naquela! ocasião,! foi! encaminhada! a! decisão! que!

qualquer! alteração! na! carga! horária! desses! profissionais,! não! seria! considerado!

Saúde! da! Família,! mas! outra! forma! de! APS! com! financiamento! menor! que! o! da!

Estratégia.!

Na!reunião!seguinte,!o!diretor!do!DAB!informou!que!a!proposta!não!foi!aceita!pelo!

grupo!gestor!do!ministério!e!que!voltaria!para!discussão.!

O!DAB!promoveu!uma!reunião!!nos!dias!09!e!10!de!junho,!com!a!participação!dos!

coordenadores! estaduais! da! APS! e! da! média! e! alta! complexidade,! além! dos!

presidentes! dos! Cosems! dos! estados,! onde! foi! apresentada! e! discutida! proposta!

semelhante!

No! dia! 17! de! julho,! por! ocasião! de! outra! reunião! do! GT! de! Atenção,! o! DAB!

apresentou! uma!minuta! de! portaria,! propondo!alteração!do! cumprimento! da! carga!

horária! obrigatória! destinada! aos! profissionais!médicos! das! Equipes! de! Saúde! da!

Família.!!

!

PROPOSTA%
Alterar!disposições!sobre!o!cumprimento!da!carga!horária!obrigatória!destinada!aos!

profissionais!médicos!das!Equipes!de!Saúde!da!Família!P!ESF!disposta!na!Política!

Nacional!de!Atenção!Básica!e!dá!outras!providências.!
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%
DESTAQUES DA MINUTA 
 
Art.!1º!!Alterar!o!Anexo!I!da!Política!Nacional!de!Atenção!Básica,!aprovada!pela!

Portaria! nº! 648/GM,! de! 28! de! março! de! 2006,! no! que! se! refere! ao! disposto! no!

Capítulo! II,! itens! 2.1.IV_! 3.I_! e! 6.I.! “e”,! e! no! Capitulo! III,! item! 5.1,! que! passam! a!

vigorar!com!a!seguinte!redação:!

 
 DAS RESPONSABILIDADES DE CADA NÍVEL DE GOVERNO 
 
Compete!às!Secretarias!Municipais!de!Saúde!e!ao!Distrito!Federal:!

assegurar! o! cumprimento! da! carga! horária! de! todos! os! profissionais! nas!

equipes!de!saúde!da!família,!de!saúde!bucal!e!de!agentes!comunitários!de!saúde,!

obedecendo!aos!seguintes!parâmetros!e!condições:!

a)! Equipe!de!Saúde!da!Família!com!todos!os!seus!integrantes!cumprindo!

jornada! de! 40! horas! semanais! –! com! exceção! daqueles! que! devem!

dedicar! ao!menos! 32! horas! de! sua! carga! horária! para! atividades! na!

equipe! de! SF! e! até! 8! horas! do! total! de! sua! carga! horária! para!

atividades!de!residência!multiprofissional!e/ou!de!medicina!de!família!e!

de! comunidade,! ou! trabalho! em! serviços! da! rede! de! urgência! do!

município.!O!município! receberá! repasse!mensal!equivalente!a!100%!

do!valor!do!incentivo!financeiro!(PABP!Variável)!por!esta!equipe,!sendo!

permitida!sua!participação!no!Programa!de!Melhoria!do!Acesso!e!da!

Qualidade!da!Atenção!Básica!(PMAQPAB)!

b)! Serão!admitidas,! também,!as!seguintes!modalidades!de! inserção!dos!

profissionais! médicos! nas! Equipes! de! Saúde! da! Família,! com! as!
respectivas!equivalências:!
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P!02!(dois)!médicos!integrados!a!uma!equipe,!cumprindo!carga!horária!

semanal!de!30!horas! (equivalente!a!01! (um)!médico!com! jornada!de!

40!horas!semanais),!sendo!permitida!a!participação!no!PMAQPAB.!!

P! 03! (três)! médicos! cumprindo! carga! horária! semanal! de! 30! horas!

(equivalente!a!02! (dois)!médicos!com! jornada!de!40!horas,!de! !duas!

equipes)_! e! 04! (quatro)! médicos! com! carga! horária! semanal! de! 30!

horas! (equivalente! a! 03! (três)! médicos! com! jornada! de! 40! horas!

semanais,!de!3!equipes),!sendo!permitida!a!participação!no!PMAQPAB.!!

P! 02! (dois)! médicos! integrados! a! uma! equipe,! cumprindo!

individualmente! ! jornada! de! 20! horas! semanais! ,! e! demais!

profissionais!com!jornada!de!40!horas!semanais:!o!município!receberá!

repasse! mensal! equivalente! a! 85%! do! valor! do! incentivo! financeiro!

(PABP! Variável)! por! equipe! nesta! modalidade,! sendo! permitida! sua!

participação!no!PMAQPAB.!!

P!01!(um)!médico!cumprindo! jornada!de!20!horas!semanais!e!demais!

profissionais!com!jornada!de!40!horas!semanais!(Equipe!Transitória):!o!

município! receberá! repasse! mensal! equivalente! a! 55%! do! valor! do!

incentivo! financeiro! (PABP! Variável)! por! esta! modalidade! de! equipe,!

sendo!vedada!sua!participação!no!PMAQPAB.!!

c)! A! quantidade! de! Equipes! de! Saúde! da! Família! na! modalidade!

transitória!ficará!condicionada!aos!seguintes!critérios:!

P!município!com!até!20!mil!habitantes!e!contando!com!01!(uma)!a!02!

(duas)!equipes!de!Saúde!da!Família,!poderá!ter!até!02!(duas)!equipes!

na!modalidade!transitória_!

P!município!com!até!20!mil!habitantes!e!contando!com!03!(três)!equipes!

de!Saúde!da!Família,!poderá!ter!até!02!(duas)!equipes!na!modalidade!

transitória_!
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P!município!com!até!20!mil!habitantes!e!com!mais!de!03!(três)!equipes!!

poderá! ter!até!50%!das!equipes!de!Saúde!da!Família!na!modalidade!

transitória_!

P!municípios!com!população!entre!20!e!50!mil!habitantes!poderá!ter!até!

30%!(trinta!por!cento)!das!equipes!de!Saúde!da!Família!na!modalidade!

transitória_!

P!município!com!população!entre!50!e!100!mil!habitantes!poderá!ter!até!

20%!(vinte!por!cento)!das!equipes!de!Saúde!da!Família!na!modalidade!

transitória_!

P!município!com!população!acima!de!100!mil!habitantes!poderá!ter!até!

10%!(dez!por!cento)!das!equipes!de!Saúde!da!Família!na!modalidade!

transitória_”!

!

DA SUSPENSÃO DO REPASSE DE RECURSOS DO PAB 

 

O! Ministério! da! Saúde! suspenderá! o! repasse! de! recursos! dos! incentivos! a!

equipes! de! Saúde! da! Família! ou! de! Saúde! Bucal! ao! município! e/ou! ao! Distrito!

Federal,! !nos!!casos!em!!que!forem!constatadas,!por!meio!do!monitoramento!e/ou!

da!supervisão!direta!do!Ministério!da!Saúde!ou!da!Secretaria!Estadual!de!saúde!ou!

por!auditoria!do!DENASUS,!alguma!das!seguintes!situações:!

P! ausência! de! qualquer! um! dos! profissionais! da! equipe,! com! suspensão!

imediata!de!50%!do!repasse!e!prazo!de!60!(sessenta)!dias!para!regularização.!Após!

este! prazo,! a! não! regularização! implicará! na! suspensão! total! do! repasse.! Estão!

ressalvados,! ainda,! os! períodos! ! em! que! a! contratação! de! profissionais! esteja!

impedida!por!legislação!específica_”!

%
%
%
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%
Anexo%%
%

 
PORTARIA Nº xxxx, DE xx DE XXXXXXX DE 2011. 

  
                 Altera disposições sobre o cumprimento da carga horária obrigatória destinada aos 
profissionais médicos das Equipes de Saúde da Família - ESF disposta na Política Nacional de 
Atenção Básica e dá outras providências. 
  

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso da atribuição que lhe confere o art. 
87, parágrafo único, inciso II da Constituição Federal, e 

  
Considerando o disposto na Política Nacional de Atenção Básica aprovada pela Portaria 

nº 648/GM, de 28 de março de 2006, publicada no Diário Oficial da União nº 61, de 29 de 
março de 2006, Seção 1, página 71; 

 
Considerando a transformação do PSF em uma estratégia de abrangência nacional que 

demonstra necessidade de adequação de suas normas, em virtude da experiência acumulada 

nos diversos estados e municípios brasileiros;  

Considerando o trabalho em equipe como princípio da Atenção Básica para garantia da 
integralidade na atenção à saúde da população; 

 
Considerando o disposto na Política Nacional de Atenção Básica publicada pela Portaria 

n 648/GM, de 28 de março de 2006; 
 
Considerando as discussões em andamento, de forma tripartite, para a publicação de 

uma nova Política Nacional de Atenção Básica; 
 
Considerando as dificuldades de provimento e fixação de médicos para a Estratégia de 

Saúde da Família; 
 
Considerando o disposto na Portaria nº 1.654/GM, de 19 de julho de 2011, publicada no 

Diário Oficial da União nº 138, de 20 de julho de 2011, Seção 1, página 79, que instituiu o 
Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) e 
o Incentivo Financeiro do PMAQ-AB, denominado Componente de Qualidade do Piso de 
Atenção Básica Variável - PAB Variável. 
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R E S O L V E: 
  
Art. 1º  Alterar o Anexo I da Política Nacional de Atenção Básica, aprovada pela 

Portaria nº 648/GM, de 28 de março de 2006, no que se refere ao disposto no Capítulo II, 
itens 2.1.IV; 3.I; e 6.I. “e”, e no Capitulo III, item 5.1, que passam a vigorar com a seguinte 
redação: 
 

“2 - DAS RESPONSABILIDADES DE CADA NÍVEL DE GOVERNO 
[...] 
2.1 Compete às Secretarias Municipais de Saúde e ao Distrito Federal: 
 
[...]  

IV - assegurar o cumprimento da carga horária de todos os profissionais nas equipes de 

saúde da família, de saúde bucal e de agentes comunitários de saúde, obedecendo aos 

seguintes parâmetros e condições: 

c)! Equipe de Saúde da Família com todos os seus integrantes cumprindo jornada 
de 40 horas semanais – com exceção daqueles que devem dedicar ao menos 32 
horas de sua carga horária para atividades na equipe de SF e até 8 horas do 
total de sua carga horária para atividades de residência multiprofissional e/ou 
de medicina de família e de comunidade, ou trabalho em serviços da rede de 
urgência do município. O município receberá repasse mensal equivalente a 
100% do valor do incentivo financeiro (PAB- Variável) por esta equipe, sendo 
permitida sua participação no Programa de Melhoria do Acesso e da 
Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) 

d)! Serão admitidas, também, as seguintes modalidades de inserção dos 
profissionais médicos nas Equipes de Saúde da Família, com as respectivas 
equivalências: 

- 02 (dois) médicos integrados a uma equipe, cumprindo individualmente 

carga horária semanal de 30 horas (equivalente a 01 (um) médico com jornada 

de 40 horas semanais), sendo permitida a participação no PMAQ-AB. Esta 

equipe deverá necessariamente ter responsabilidade sanitária por um território 

definido e adscrição de clientela, garantindo o vínculo e a longitudinalidade do 
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cuidado, e as atribuições gerais e específicas dos médicos são as mesmas já 

definidas na Portaria 648/GM; 

 

- 03 (três) médicos cumprindo individualmente carga horária semanal de 30 

horas (equivalente a 02 (dois) médicos com jornada de 40 horas, de  duas 

equipes); e 04 (quatro) médicos com carga horária semanal de 30 horas 

(equivalente a 03 (três) médicos com jornada de 40 horas semanais, de 3 

equipes), sendo permitida a participação no PMAQ-AB. Nestes casos 

específicos, as equipes das quais estes profissionais fazem parte deverão 

necessariamente ter responsabilidade sanitária por um território definido e 

adscrição de clientela, garantindo o vínculo e a longitudinalidade do cuidado, e 

as atribuições gerais e específicas dos médicos são as mesmas já definidas na 

Portaria 648/GM; 

- 02 (dois) médicos integrados a uma equipe, cumprindo individualmente  

jornada de 20 horas semanais , e demais profissionais com jornada de 40 horas 

semanais: o município receberá repasse mensal equivalente a 85% do valor do 

incentivo financeiro (PAB- Variável) por equipe nesta modalidade, sendo 

permitida sua participação no PMAQ-AB. Esta equipe deverá necessariamente 

ter responsabilidade sanitária por um território definido e adscrição de 

clientela, garantindo o vínculo e a longitudinalidade do cuidado, e as 

atribuições gerais e específicas dos médicos são as mesmas já definidas na 

Portaria 648/GM; 

- 01 (um) médico cumprindo jornada de 20 horas semanais e demais 

profissionais com jornada de 40 horas semanais (Equipe Transitória): o 

município receberá repasse mensal equivalente a 55% do valor do incentivo 

financeiro (PAB- Variável) por esta modalidade de equipe, sendo vedada sua 

participação no PMAQ-AB.  
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c) A quantidade de Equipes de Saúde da Família na modalidade transitória 

ficará condicionada aos seguintes critérios: 

- município com até 20 mil habitantes e contando com 01 (uma) a 02 (duas) 

equipes de Saúde da Família, poderá ter até 02 (duas) equipes na modalidade 

transitória; 

- município com até 20 mil habitantes e contando com 03 (três) equipes de 

Saúde da Família, poderá ter até 02 (duas) equipes na modalidade transitória; 

- município com até 20 mil habitantes e com mais de 03 (três) equipes  poderá 

ter até 50% das equipes de Saúde da Família na modalidade transitória; 

- municípios com população entre 20 e 50 mil habitantes poderá ter até 30% 

(trinta por cento) das equipes de Saúde da Família na modalidade transitória; 

- município com população entre 50 e 100 mil habitantes poderá ter até 20% 

(vinte por cento) das equipes de Saúde da Família na modalidade transitória; 

- município com população acima de 100 mil habitantes poderá ter até 10% 

(dez por cento) das equipes de Saúde da Família na modalidade transitória;” 

 
 
 
“Capítulo III 
[...] 
 

5- DA SUSPENSÃO DO REPASSE DE RECURSOS DO PAB 

5.1. Da Suspensão do repasse de recursos do PAB variável: 

O Ministério da Saúde suspenderá o repasse de recursos dos incentivos a equipes de 

Saúde da Família ou de Saúde Bucal ao município e/ou ao Distrito Federal, nos casos em que 

forem constatadas, por  meio do monitoramento e/ou da supervisão direta do Ministério da 

Saúde ou da Secretaria Estadual de saúde ou por auditoria do DENASUS, alguma das 

seguintes situações: 

[...]  
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II - ausência de qualquer um dos profissionais da equipe, com suspensão imediata de 

50% do repasse e prazo de 60 (sessenta) dias para regularização. Após este prazo, a não 

regularização implicará na suspensão total do repasse. Estão ressalvados, ainda, os períodos 

em que a contratação de  profissionais esteja impedida por legislação específica;” 

Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
  
                     
                                                   ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA 

 
 
 
 


