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Introdução:%
A!Portaria!nº.!1996/GM,!de!20!de!agosto!de!2007,!instituiu!as!diretrizes!para!a!

implementação!da!Política!Nacional!de!Educação!Permanente!em!Saúde!K!PEPS!e!

nos! anos! subseqüentes! os! estados! receberam! os! recursos! pactuados! para!

implementação!dessa!política,!conforme!quadro!abaixo:!

Ano! PT!GM/MS! Valor! Educação!

Permanente! de!

Nível! Superior!

(R$)!

Valor! Educação!

Profissional! de!

Nível!Médio!(R$)!

Valor!Total!

(R$)!

2007! 1996! de!

20/08/2007!

35.000.000,00! 50.000.000,00! 85.000.000,00!

2008! 2.813! de!

20/11/!2008!

35.000.000,00! 50.000.000,00! 85.000.000,00!

2009! 2.953! de!

25/11/2009!

35.000.000,00! 50.000.000,00! 85.000.000,00!

2010! 4.033! de!

17/12/!2010!

K! 30.000.000,00! 30.000.000,00!

!

Dando!continuidade!ao!processo!de! implantação!e! implementação!da!PEPS!o!

Ministério!da!Saúde!apresenta!a!proposta!de!recursos!financeiros!para!o!exercício!

de!2011,!mantendo!os!mesmos!critérios!pactuados!nos!anos!anteriores!conforme!

segue:!

C1:%Cobertura%das%Equipes%de%Saúde%da%Família%(10%)%
C2:%Cobertura%das%Equipes%de%Saúde%Bucal%(10%)%
C3:% Cobertura% dos% Centros% de% Atenção% Psicossocial% –% 1% caps/100.000hab.%
(10%)%
Grupo!de!critérios!que!trata!da!adesão!às!políticas!setorial!de!saúde!que!propõem!a!

alteração!do!desenho!tecnoKassistencial!em!saúde.!Quanto!maior!a!adesão!a!esse!

grupo! de! políticas,! maior! será! a! necessidade! de! investimento! na! qualificação! e!

desenvolvimento!de!profissionais!para!atuar!numa!lógica!diferenciada.!O!peso!desse!
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grupo! de! critérios! na! distribuição! dos! recursos! federais! para! a! Educação!

Permanente! em! Saúde! equivale! a! 30%! (trinta! por! cento)! do! total.! Os! dados!

utilizados! são!da!Secretaria! de!Atenção!à!Saúde! (DAB/SAS!e!DAPE/SAS)!para!o!

ano!anterior.!

C4:%Número%de%profissionais%ocupados%em%estabelecimentos%de%Saúde%Público%
e%Privados%AMS[2005%–%IBGE%(20%)%
C5:%População%total%do%estado%–%estimativa%2011%(10%)%
Esse! grupo! de! critérios! trata! da! população! total! do! estado! e! do! quantitativo! de!

profissionais! de! saúde! que! prestam! serviços! para! o! Sistema! Único! de! Saúde.!

Quanto!maior!o!número!de!profissionais!e!maior!a!população!a!ser!atendida,!maior!

será! a! necessidade! de! recursos! para! financiar! as! ações! de! formação! e!

desenvolvimento! desses! profissionais.! O! peso! desse! grupo! de! critérios! na!

distribuição!dos!recursos!federais!para!a!Educação!Permanente!em!Saúde!equivale!

a! 30%! (trinta! por! cento)! do! total.! As! bases! de! dados! são! do! IBGE! –! população!

estimada!para!o!ano!anterior!e!pesquisa!médicoKsanitária!de!2005,!ou!sua!versão!

mais!atual.!

C6:%IDH[M%2005%(20%)%
C7:%Inverso%da%Concentração%de%Instituições%de%Ensino%(Instituições%de%Ensino%
Superior% com% Curso% de% Saúde% (MEC/INEP)% e% Escolas% Técnicas% do% SUS%
(MS/RETSUS)%(20%)%
O!terceiro!e!último!conjunto!de!critérios!buscam!dar!conta!das!iniqüidades!regionais.!

Os! critérios! utilizados! nesse! grupo! são:! o! IDHKM! e! o! inverso! da! concentração! de!

instituições! de! ensino! com! cursos! de! saúde.! Quanto! menor! o! IDHKM!maiores! as!

barreiras!sociais!a!serem!enfrentadas!para!o!atendimento!à!saúde!da!população!e!

para! a! formação! e! desenvolvimento! dos! trabalhadores! da! saúde.! Por! outro! lado,!

quanto!menor!a!concentração!de! instituições!de!ensino!na!área!da!saúde,!maior!a!

dificuldade!e!maior!o!custo!para!a!formação!e!desenvolvimento!dos!profissionais!de!

saúde.! Nesse! sentido,! maior! recurso! será! destinado! aos! locais! com! menor!

disponibilidade!de!recursos!para!o!enfrentamento!do!contexto!local.!O!financiamento!

maior!dessas!áreas!visa!ainda,!desenvolver!a!capacidade!pedagógica!local.!O!peso!
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desse! grupo! de! critérios! na! distribuição! dos! recursos! federais! para! a! Educação!

Permanente!em!Saúde!equivale!a!40%!(quarenta!por!cento)!do! total.!As!bases!de!

dados! utilizadas! foram! o! IDHKM! 2005! –! PNUD! e! as! informações! do!MEC/INEP! e!

MS/RETSUS!em!relação!à!concentração!de!instituições!de!ensino.!

!

O!Anexo!I!apresenta!a!minuta!de!portaria!e!a!planilhas!de!distribuição!dos!recursos!

para!2008!e!o!anexo!II!traz!a!planilhas!de!distribuição!de!recursos!do!ano!de!2011.!

!

!

Considerações%Técnicas%
Esse!processo!de!Educação!Permanente! tanto!de!nível! superior! quanto!de!nível!

técnico!tem!sido!considerado!bastante!apropriado!pelos!responsáveis!pela!gestão!

do! trabalho!e!da!educação!na! saúde!nas!SES,!uma!vez!que!permite!atender! as!

necessidades! regionais! e! incorpora! as! discussões! atuais! relacionadas! à!

implantação!das!Redes!de!Atenção.!

Como! dificuldades! detectaKse! ainda! problemas! de! execução! relacionados! à!

interpretações! das! áreas! jurídicas! quanto! a! processos! de! contratação! e!

pagamento,!assim!como!muitas!Escolas!Técnicas!de!Saúde!–!ESTSUS!encontramK

se!fragilizadas,!com!dificuldades!de!cumprir!sua!missão!na!educação!profissional.!

!

!

!

!
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ANEXO%I%
%

PORTARIA%No%XXXX,%DE%XX%DE%AGOSTO%DE%2011%
%

Define!recursos!financeiros!do!Ministério!da!
Saúde! para! a! Política! Nacional! de!
Educação! Permanente! em! Saúde,! e! dá!
outras!providências.!
!

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

Considerando!o!Decreto!n°!7.508,!de!28!de!junho!de!2011,!que!regulamenta!a!Lei!n°!
8.080,! de! 19! de! setembro! de! 1990,! que! dispõe! sobre! a! organização! do! Sistema!Único! de! Saúde!
(SUS),!o!planejamento!da!saúde,!a!assistência!à!saúde!e!a!articulação! interfederativa,!e!dá!outras!
providênciasn!
!

Considerando! a! Portaria! nº! 1.996/GM/MS,! de! 20! de! agosto! de! 2007,! que! dispõe!
sobre!as!diretrizes!para!a!implementação!da!Política!Nacional!de!Educação!Permanente!em!Saúden!
!

Considerando!a!Portaria!nº!3.189/GM/MS,!de!18!de!dezembro!de!2009,!que!dispõe!
sobre!as!diretrizes!para!a!implementação!do!Programa!de!Formação!de!Profissionais!de!Nível!Médio!
para!a!Saúde!(PROFAPS)n!
!

Considerando! a! Portaria! n°! 4.279/GM/MS,! de! 30! de! dezembro! de! 2010,! que!
estabelece!diretrizes!para!a!organização!da!Rede!de!Atenção!à!Saúde!no!âmbito!do!Sistema!Único!
de!Saúde!(SUS)n!
!

Considerando! a!Portaria! n°! 1.459/GM/MS,! de! 24! de! junho! de! 2011,! que! institui! no!
âmbito!do!Sistema!Único!de!Saúde!(SUS)!a!Rede!Cegonhan!

!
Considerando! a! Portaria! n°! 1.600/GM/MS,! de! 7! de! julho! de! 2011,! que! reformula! a!

Política!Nacional! de!atenção!às!Urgências!e! ! Institui! a!Rede!de!Atenção!às!Urgências!no!Sistema!
único!de!Saúde!(SUS)n!
!

Considerando!a!necessidade!de!qualificação!dos!profissionais!da!área!da!saúde!em!
todos!os!níveis!de!atenção!para!atendimento!às!demandas!e!necessidades!prioritárias!estabelecidas!
no!Pacto!pela!Saúden!e!
!

Considerando!a!pactuação!em!reunião!da!Comissão!Intergestores!Tripartite!(CIT),!de!
XX!de!agosto!de!2011,!

!
R%E%S%O%L%V%E:%
!

Art.!1º!Definir!novos!recursos!financeiros!do!Ministério!da!Saúde!para!a!implementação!da!
Política! Nacional! de! Educação! Permanente! em! Saúde,! no! exercício! de! 2011,! no! valor! de! R$!
85.000.000,00! (oitenta! e! cinco!milhões! de! reais),! disponibilizados! de! acordo! com! os! critérios! para!
alocação!orçamentária,!referente!à!Política!Nacional!de!Educação!Permanente!em!Saúde,!conforme!
o!Anexo!desta.!

Art.!2º!Os!recursos! financeiros!de!que!trata!esta!Portaria!se!destinam!a!apoiar!as!ações!
constantes! do! Plano! Estadual! de! Educação! Permanente! em! Saúde! pactuado! na! Comissão!
Intergestores!Bipartite!K!CIB,!de!acordo!com!as!diretrizes!constantes!da!Portaria!nº!1.996/07/GM/MS!e!
seus!anexos.!
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Art.!3º!O!Plano!Estadual!de!Educação!Permanente!em!Saúde!deverá:!
IK!!ser!elaborado!de!acordo!com!o!Anexo!II!da!Portaria!nº!1.996/07/GM/MS,!observando!as!

necessidades! de! formação! identificadas! a! partir! das! demandas! prioritárias! das!Regiões! de!Saúde,!
com! ênfase! nas! Redes! Temáticas! de! Atenção! à! Saúde! –! Rede! Cegonhan! Rede! de! Atenção! às!
Urgênciasn!Rede!de!Atenção!Psicossocial,! cuidados!aos!usuários!de!álcool,! crack!e!outras!drogasn!
Programa!de!prevenção!e!qualificação!do!diagnóstico!e!tratamento!do!câncer!de!colo!de!útero!e!da!
mama!e!outrosn!

IIK!ser!elaborado!considerando!o!diagnóstico!epidemiológico!do!Estado,!a!coerência!entre!
as! ações! e! estratégias! propostas! e! os! Programas! Prioritários! do! Ministério! da! Saúde! na! área! de!
gestão! do! trabalho! e! da! educação! na! saúde:! Profaps,! PróKSaúde,! PETKSaúde,! Telessaúde,! PróK
residências,!UNAKSUS,!Progesus,!dentre!outras!ações.!

IIIK!priorizar!conteúdos!e!cenários!de!práticas!profissionais!relativas!à!implementação!das!
políticas!estruturantes!do!SUS.!

IVK!contemplar,!no!que!se!refere!a!Educação!Profissional!Técnica!de!Nível!Médio,!ações!
de!capacitação,!aperfeiçoamento!e!especializações!dos!trabalhadores!de!nível!fundamental!e!médio,!
observando!as!áreas!prioritárias!do!Profaps:!Radiologian!Citopatologian!Hemoterapian!Manutenção!de!
Equipamentosn!Saúde!Bucaln!Prótese!Dentárian!Vigilância!em!Saúden!Enfermagemn!Saúde!do! Idoso!
para!as!equipes!da!Estratégia!Saúde!da!Família!e!equipes!de!enfermagem!das!instituições!de!longa!
permanêncian!Agentes!Comunitários!de!Saúde!e!Agentes!de!Combate!as!Endemias!!

Art.! 4º! Os! recursos! orçamentários,! de! que! trata! esta! Portaria,! correrão! por! conta! do!
orçamento! do! Ministério! da! Saúde,! devendo! onerar! os! seguintes! Programas! de! Trabalho:! I! K!
10.128.1436.8612.0001! K! Formação! de! Profissionais! Técnicos! de! Saúde! e! Fortalecimento! das!
Escolas! Técnicas/Centros! Formadores! do! SUSn! e! II! K! 10.364.1436.8628.0001! K! Apoio! ao!
Desenvolvimento!da!Graduação!e!PósKGraduação!Stricto!e!Latu!Sensu!em!Áreas!Estratégicas!para!o!
SUS.!

Art.!5º!Esta!Portaria!entra!em!vigor!na!data!de!sua!publicação.!
!

!
!

ALEXANDRE!ROCHA!SANTOS!PADILHA!
Ministro!da!Saúde!

%
%
%
%
%
%
%
%
%
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