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1.%INTRODUÇÃO%

!

A! partir! da! pactuação! da! ampliação! do! Programa! Telessaúde! Brasil! para!

apoiar!a!consolidação!das!Redes!de!Atenção!à!Saúde!no!Sistema!Único!de!Saúde!

(SUS),! ordenadas! pela! Atenção! Básica! P!Programa% Nacional% Telessaúde% Brasil%
Redes% (ver!NT!CONASS! 40/2011),%o!Ministério! da!Saúde! propõe! a! instituição! no!
âmbito! do! Programa! de! Requalificação! das! Unidades! Básicas! de! Saúde,! do!

componente! Informatização!e!Telessaúde!Brasil!Redes!na!Atenção!Básica,! com!o!

objetivo!de!ampliar!a! resolutividade!da!Atenção!Básica!e!promover!sua! integração!

com!o!conjunto!da!rede!de!atenção!à!saúde.!!

!

2.%PROPOSTA%

!

O! Telessaúde! Brasil! Redes! na! Atenção! Básica! deve! ser! composto! por:!

Núcleo(s)!técnicoPcientífico!do!Telessaúde!BrasilPRedes!na!Atenção!Básica!e!Pontos!

do! Telessaúde! Brasil! Redes! na! Atenção! Básica,! Seguindo! as! diretrizes! do!

Programa%Nacional%Telessaúde%Brasil%Redes.!Além!disso,!são!criados:!
Unidade! de! Gestão! Intermunicipal! do! Projeto,! indicada! pelos! responsáveis!

pelo!conjunto!do!projeto!e!tomar!as!decisões!necessárias!à!sua!operacionalização,!

responsável!por!prestar!contas!do!projeto]!realizar!a!formação!dos!profissionais!dos!

Núcleos! TécnicoPCientíficos! vinculados! aos! serviços! de! saúde! dos! municípios!

integrantes!do!Programa!na!atenção!básica]!apoiar!todos!os!municípios!que!fazem!

parte!do!projeto!e!garantir!condições!para!a!participação!de! todos!os!profissionais!

das! equipes! de! atenção! básica! nas! ações! oferecidas! pelo! Programa! Nacional!!

Telessaúde!Brasil!!Redes!na!Atenção!Básica.!

!Coordenação! Municipal! do! Projeto,! responsável! pela! gestão! do! projeto! no!

âmbito!de!cada!município.!

!

Destaques%da%Proposta:%
!! Os!municípios! e! estados! deverão! apresentar! à!CIB! (Comissão!

Intergestores!Bipartite),!ou!ao!Colegiado!de!Gestão!da!Secretaria!de!Saúde!do!DF!

(no! caso! do! Distrito! Federal),! para! aprovação,! os! Projetos! de! Informatização! e!
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Telessaúde! Brasil! Redes! na! Atenção! Básica,! composto! das! ações,! metas! e!

responsabilidades.!

!! O! Ministério! da! Saúde,! através! do! Departamento! de! Atenção!

Básica! publicará,! via! internet,! no! portal! www.saude.gov.br/dab,! modelo! base! que!

detalhará! o! que! deverá! ter! minimamente! no! projeto! em! termos! de! conteúdo,!

informações! e! definições,! incluindo! aquelas! que! versam! sobre! a! distribuição! do!

incentivo!para!os!Fundos!Municipais!de!Saúde.!

!! O%recurso%do% incentivo%poderá%ser%utilizado%para%aquisição%
ou%aluguel%de%equipamentos%e%softwares,%pagamento%de%pessoal,%produção%de%
materiais,% custeio% de% serviços,% garantia% de% conectividade,% implantação% de%
núcleo%de%telessaúde%e%outras%despesas%de%custeio%relacionadas%aos%objetivos%
do%programa%e%indicadas%no%projeto.%

!! Anualmente!serão!publicados!os!valores!de!repasse!federal,!por!

estado,!para!os!projetos!do!componente!informatização!e!Telessaúde!Brasil!Redes!

na!Atenção!Básica,!no!âmbito!do!Programa!de!Requalificação!das!Unidades!Básicas!

de!Saúde.!

!! No!ano!de!2011,!As!CIBs!e!o!Colegiado!de!Gestão!da!Secretaria!

de!Saúde!do!Distrito!Federal,!por!sua!vez,!deverão!enviar!até!o!dia!06!de!novembro!

de!2011!ao!Departamento!de!Atenção!Básica,!da!Secretaria!de!Atenção!à!Saúde,!do!

Ministério!da!Saúde,!a!listagem!dos!Projetos!aprovados!levando!em!conta!para!esta!

priorização! critérios! de! adequação! ao! programa,! impacto,! conectividade,!

exeqüibilidade,! sustentabilidade,! custoPefetividade,! abrangência! e! cobertura,!

podendo!inclusive!fazer!constar!ordem!de!prioridade!com!sua!respectiva!justificativa.!

Caso!não!ocorra!CIB!neste!período!ou!por!qualquer!outro!motivo!que!não!permita!

haver! pactuação! e! envio! de! nenhum! projeto! até! o! dia! 06! de! novembro,! os!

municípios!poderão!enviar!seus!projetos!diretamente!ao!Ministério!da!Saúde!até!o!

dia! 12! de! novembro! de! 2011,! devendo! ser! posteriormente! homologados! nesta!

instância.!

!! O!Ministério! da!Saúde! fará! análise! técnica! do! projeto! segundo!

diretrizes!e!critérios!de!adequação!ao!programa,!tais!como!impacto,!exeqüibilidade,!

conectividade,! sustentabilidade,! custoPefetividade,! abrangência! e! cobertura! do!

projeto,!considerando,!ainda,!a!disponibilidade!financeira.!
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!! Os! projetos! para! informatização! das! UBS! e! implantação! do!

Telessaúde!Brasil!Redes!na!Atenção!Básica!terão!valores!máximos!dependentes!do!

número!de!Equipes!de!Saúde!da!Família!que!serão!contempladas!em!cada!projeto!

conforme!definição!abaixo:!

! I! –! mínimo! de! 80! equipes,! garantindo,! no! mínimo,! a! média! de! 160!

teleconsultorias/mês!–!Máximo!de!R$!750.000,00/ano!

! II! –!mínimo! de! 200! equipes,! garantindo,! no!mínimo,! a!média! de! 400!

teleconsultorias/mês!–!Máximo!de!R$!1.000.000,00/ano!

!!III! –!mínimo!de!400!equipes,! garantindo,! no!mínimo,!a!média!de!800!

teleconsultorias/mês!–!Máximo!de!R$!2.000.000,00/ano!

! IV!–!mínimo!de!600!equipes,!garantindo,!no!mínimo,!a!média!de!1.200!

teleconsultorias/mês!–!Máximo!de!R$!2.600.000,00/ano!

! V!–!mínimo!de!900!equipes,!garantindo,!no!mínimo,!a!média!de!1.800!

teleconsultorias/mês!–!Máximo!de!R$!3.550.000,00/ano!!!!

!! As!médias!definidas!acima!são!parâmetros!para!a!fase!inicial!de!

operação!do!Projeto!e!serão!ajustadas!periodicamente!em!função!da!programação!

das!fases,!da!evolução!e!do!desempenho!geral!do!conjunto!dos!projetos.!

Obs.!Abaixo!a!memória!de!cálculo!utilizada:!

!! ! Número'de'Equipes!

! 80! 200! 400! 600! 900!

Núcleo'Implantação! ! R$#10.000,00! R$#15.000,00! R$#20.000,00! R$#25.000,00! R$#30.000,00!

Custeio'Equipe! Mês! R$#36.774,19! R$#40.739,46! R$#81.374,52! R$#93.127,74! R$#107.469,42!
Ano! R$#441.290,32! R$#488.873,50! R$#976.494,19! R$#1.117.532,90! R$#1.289.633,00!

Informatização! ! R$#160.000,00! R$#400.000,00! R$#800.000,00! R$#1.200.000,00! R$#1.800.000,00!

Conectividade! Ano! R$#38.400,00! R$#96.000,00! R$#192.000,00! R$#288.000,00! R$#432.000,00!

Total'com'Informatização! ! R$'649.690,32! R$'999.873,50! R$'1.988.494,19! R$'2.630.532,90! R$'3.551.633,00!

Definição'do'Valor'por'Projeto! ! R$'750.000,00! R$'1.000.000,00! R$'2.000.000,00! R$'2.600.000,00! R$'3.550.000,00!

!!

!

!

!
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!! Para! fins! de! acompanhamento,! as! teleconsultorias! serão!

apuradas!trimestralmente.!

!! Caso!o! recurso! repassado!pelo!Ministério!da!Saúde!exceda!as!

ações!previstas!no!Projeto,!o!município!poderá!utilizar!o!restante!para!a!ampliação!

quantitativa!de!ações!já!previstas!no!projeto!encaminhado.!

!! Caso!o!recurso!repassado!pelo!Ministério!da!Saúde!seja!menor!

que! o! necessário! para! a! execução! do! que! foi! previsto! no! Projeto,! a! diferença!

resultante!deverá!correr!por!conta!do!Município/Distrito!Federal.!

!! Uma! vez! publicado! o! ato! normativo! de! habilitação,! o! repasse!

dos! recursos! financeiros! será! realizado! pelo! Fundo! Nacional! de! Saúde! P! FNS! ao!

Fundo! Municipal! de! Saúde! ou! ao! Fundo! de! Saúde! do! Distrito! Federal,! na! forma!

abaixo!definida:!

I! P! primeira! parcela,! equivalente! a! 70%! do! valor! total! aprovado,! a! ser!

repassada!após!a!publicação!da!portaria!específica!de!habilitação]!

II! P! segunda! parcela,! equivalente! a! 30%! do! valor! total! aprovado,! a! ser!

repassada!após!a!conclusão!da!primeira!etapa!de!implantação!do!projeto,!conforme!

regras!do!programa!e!cronograma!aprovado!do!Projeto,! constando!no!Sistema!de!

Monitoramento! do! Programa! de! Requalificação! das! UBS]! e! ratificação! tanto! pela!

instância!de!gestão!compartilhada!do!projeto!como!pela!CIR!e/ou!CIB.!

!! O!município/distrito! federal! deverá! informar,! como!em!qualquer!

outro!componente!do!Programa!de!Requalificação!das!UBS,!o!início!das!atividades!

de! execução! do! cronograma! aprovado! no! projeto,! o! andamento,! a! conclusão! das!

ações,! a! produção! bimensal! de! atividades,! bem! como! outras! informações! e!

documentos! requeridos! pelo! Sistema! de! Monitoramento! do! Programa! de!

Requalificação!das!UBS,!em!endereço!eletrônico!a!ser!informado!pelo!Ministério!da!

Saúde,!como!condição!para!continuar!participando!e!podendo!receber! recursos!do!

conjunto!do!Programa!de!Requalificação!as!UBS.!!

!! Em!caso!da!nãoPaplicação!dos!recursos!ou!da!não!utilização!do!

mesmo!para!as!finalidades!previstas!no!Projeto!no!período!de!01!(um)!ano!após!a!

transferência! da! 1°! parcela,! o!município/distrito! federal! deverá! devolver! ao! Fundo!

Nacional! de! Saúde! os! recursos! acrescidos! da! correção! prevista! em! lei,! cuja!

determinação! decorrerá! das! fiscalizações! promovidas! pelos! órgãos! de! controle!
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interno,!compreendendo!os!componentes!do!Sistema!Nacional!de!Auditoria!do!SUS!

P!SNA!em!cada!nível!de!gestão!e!a!Controladoria!Geral!da!União!P!CGU.!

!! O!Ministro!da!Saúde!publicará!periodicamente,!após!pactuação!

na! CIT,! ato! normativo! específico! para! definição! do! total! de! recursos! financeiros!

destinados!ao!Componente! Informatização!e!Telessaúde!Brasil!Redes!na!Atenção!

Básica!a!serem!repassados,!tomando!como!base!para!a!definição!do!quantitativo!de!

recursos! para! cada! unidade! da! federação! a! população! do! estado/distrito! federal,!

podendo!combinar!este!critério!a!outros,! tais!como!o!número!de!equipes!de!saúde!

da! família,!a!cobertura!populacional!e!a!quantidade!de!unidades!básicas!de!saúde!

daquela!unidade!da!federação.!

!

Para! fins! de! regulamentação,! para! o! ano! de! 2011,! da! transferência! dos!

incentivos! financeiros! referentes! ao! Componente! ora! pactuado,! é! necessária! a!

pactuação!de!uma!portaria!específica!com!valores!por!estado!definidos!seguindo!o!

seguinte!critério:!!

Grupo! I! –! Estados! com!menos! de! 1!milhão! de! habitantes! ou!menos! de! 300!

equipes!de!saúde!da!família!–!750!mil!reais]!!!

Grupo!II!–!Estados!com!menos!de!3!milhões!de!habitantes!ou!menos!de!600!

equipes!de!saúde!da!família!–!2!milhões!de!reais]!!!

Grupo!III!–!Estados!com!menos!de!7!milhões!de!habitantes!ou!menos!de!1200!

equipes!de!saúde!da!família!–!3!milhões!de!reais]!!!

Grupo! IV! –! Estados! com!menos! de! 10! milhões! de! habitantes! ou! menos! de!

1800!equipes!de!saúde!da!família!–!3,5!milhões!de!reais]!!!

Grupo! V! –! Estados! com!mais! de! 10!milhões! de! habitantes! e!mais! de! 1800!

equipes!de!saúde!da!família!–!4,5!milhões!de!reais.!

!

Vide!tabela!abaixo:!

!

!

!

!

!

!
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UF' POPULAÇÃO' ESF' VALOR'MÁXIMO'
Grupo'I'–'Estados'com'menos'de'1'milhão'de'habitantes'ou'menos'de'300'ESF#

RR# 450.479# 92# 750.000,00#
AC# 733.559# 134# 750.000,00#
AP# 669.526# 141# 750.000,00#
DF# 2.570.160# 116# 750.000,00#
RO# 1.562.409# 276# 750.000,00#

Grupo'II'–'Estados'com'menos'de'3'milhões'de'habitantes'ou'menos'de'600'ESF#
TO# 1.383.445# 401# 2.000.000,00#
MS# 2.449.024# 444# 2.000.000,00#
SE# 2.068.017# 568# 2.000.000,00#
AM# 3.483.985# 517# 2.000.000,00#
ES# 3.514.952# 564# 2.000.000,00#
MT# 3.035.122# 571# 2.000.000,00#

Grupo'III'–'Estados'com'menos'de'7'milhões'de'habitantes'ou'menos'de'1200'ESF#
AL# 3.120.494# 750# 3.000.000,00#
RN# 3.168.027# 866# 3.000.000,00#
PI# 3.118.360# 1.113# 3.000.000,00#
GO# 6.003.788# 1.144# 3.000.000,00#
PB# 3.766.528# 1.235# 3.000.000,00#
SC# 6.248.436# 1.372# 3.000.000,00#
MA# 6.574.789# 1.790# 3.000.000,00#
PA# 7.581.051# 942# 3.000.000,00#

Grupo'IV'–'Estados'com'menos'de'10'milhões'de'habitantes'ou'menos'de'1800'ESF#
RJ# 15.989.929# 1.777# 3.500.000,00#
PR# 10.444.526# 1.796# 3.500.000,00#
CE# 8.452.381# 1.840# 3.500.000,00#
PE# 8.796.448# 1.876# 3.500.000,00#
RS# 10.693.929# 1.218# 3.500.000,00#

Grupo'V'–'Estados'com'mais'de'10'milhões'de'habitantes'e'mais'de'1800'ESF#
BA# 14.016.906# 2.732# 4.500.000,00#
SP# 41.262.199# 3.475# 4.500.000,00#
MG# 19.597.330# 4.279# 4.500.000,00#

# # # #
!

!

!

!

!

!

!
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3.%Análise%da%Proposta%e%Encaminhamento%

!

A!proposta!traz!a!expectativa!de!aumento!dos!Núcleos!de!Telessaúde!voltados!para!

a! Atenção! Básica! e! possibilita! a! ampliação! das! ações! ao! estabelecer! que! outras!

instituições! que! não! as! universitárias! possam! ser! responsáveis! pela! formulação! e!

oferta!de!teleconsultorias,!telediagnósticos!e!Segunda!Opinião!Formativa.!

!

ObservaPse! que! como! os! recursos! orçamentários! vão! onerar! o! Programa! de!

Trabalho!10.301.1214.8577!P!Ação:!Piso!da!Atenção!Básica!–!Fixo,!só!será!possível!

financiar! com!esses! recursos! iniciativas!municipais.!Eventuais! iniciativas!estaduais!

continuam! sem! financiamento.! Há! uma! expectativa! de! utilização! de! recursos! da!

média! e! alta! complexidade! para! custeio! dos! serviços! propostos! e,! nesse! caso,!

iniciativas!estaduais!poderiam!ser!contempladas.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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ANEXO%I%

#
Ministério'da'Saúde'

PORTARIA%Nº%XX%DE%XX,%DE%XX%DE%2011%

Institui,! no! Programa! de! Requalificação! de! Unidades!
Básicas! de! Saúde,! o! Componente! de! Informatização! e!
Telessaúde!Brasil!Redes!na!Atenção!Básica,!integrandoP
o!ao!Programa!Nacional!Telessaúde!Brasil!Redes!

O!MINISTRO!DA!SAÚDE,!no!uso!das!atribuições,!e!!

Considerando! a! Política! Nacional! de! Atenção! Básica,! definida! por! meio! da! Portaria! Nº!

648/GM,!de!28!de!março!de!2006,!que!regulamenta!o!desenvolvimento!das!ações!de!atenção!básica!

à!saúde!no!Sistema!Único!de!Saúde!P!SUS]!!

Considerando! a! Portaria! Nº! 204/GM,! de! 29! de! janeiro! de! 2007,! que! regulamenta! o!

financiamento! e! a! transferência! dos! recursos! federais! para! as! ações! e! os! serviços! de! saúde,! na!

forma!de!blocos!de!financiamento]!

Considerando!o!Decreto!n°!7.508,!de!28!de!julho!de!2011!que!regulamenta!a!Lei!8.080!para!
dispor! sobre! a! organização! do! Sistema! Único! de! Saúde! P! SUS,! o! planejamento! da! saúde,! a!
assistência!à!saúde!e!a!articulação!interfederativa,!e!dá!outras!providências]!

Considerando! a! Portaria! nº! 2.206,! de! 14! de! setembro! de! 2011,! que! institui,! no! âmbito! da!

Política!Nacional!de!Atenção!Básica,!o!Programa!de!Requalificação!de!Unidades!Básicas!de!Saúde!

(UBS)]!

Considerando!a!responsabilidade!conjunta!da!União,!dos!Estados,!do!Distrito!Federal!e!dos!

Municípios!pelo!financiamento!do!Sistema!Único!de!Saúde.!

Considerando! a! Portaria! xxx,! que! amplia! o! Programa! Telessaúde! Brasil! para! apoiar! a!

consolidação!das!Redes!de!Atenção!à!Saúde,!sob!a!denominação!de!Programa!Nacional!Telessaúde!

Brasil!Redes!

O!MINISTRO!DE!ESTADO!DA!SAÚDE,!no!uso!das!atribuições!que!lhe!conferem!os!incisos!I!

e!II!do!parágrafo!único!do!art.!87!da!Constituição,!RESOLVE:!

Art.%1º!Instituir,!no!âmbito!do!Programa!de!Requalificação!das!Unidades!Básicas!de!Saúde,!o!
componente! Informatização!e!Telessaúde!Brasil!Redes!na!Atenção!Básica,!no!âmbito!do!Programa!
Nacional!Telessaúde!Brasil!Redes.!!

Parágrafo!Único!P!O!componente!ora!instituído!tem!como!objetivos!ampliar!a!resolutividade!da!
Atenção!Básica!e!promover!sua!integração!com!o!conjunto!da!rede!de!atenção!à!saúde.!!
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Art.%2º!Para!os! fins!desta!portaria,! informatizar!a!Unidade!Básica!de!Saúde! (UBS)!significa!
dotáPla! de! equipamentos! de! informática! e! garantir! a! conectividade! e! o! uso! de! tecnologias! de!
informação!dirigidas:!a)!à!qualificação!das!ações!e!serviços!ofertados!por!este!ponto!de!atenção]!b)!à!
integração!do!mesmo!com!os!demais!pontos!de!atenção!integrantes!da!rede!de!atenção!à!saúde!e!c)!
ao!desenvolvimento!de!ações!de!telessaúde,!apoio!matricial,!formação!e!educação!permanente.!!

Parágrafo!único!P!A! informatização!ora! tratada!deverá!assegurar!a!participação!destas!UBS!
no!Telessaúde!Brasil!Redes.!

Art.%3º!O!Telessaúde!Brasil!Redes!na!Atenção!Básica!tem!como!objetivo!desenvolver!ações!
de!apoio!à!atenção!à!saúde!e!de!educação!permanente!das!equipes!de!atenção!básica,!visando!à!
educação!para!o!trabalho,!na!perspectiva!da!melhoria!da!qualidade!do!atendimento,!da!ampliação!do!
escopo!de!ações!ofertadas!por!essas!equipes,!da!mudança!das!práticas!de!atenção!e!da!organização!
do! processo! de! trabalho,! através! da! oferta! de! teleconsultoria,! segunda! opinião! formativa! e!
telediagnóstico.!

§!1º!O!Telessaúde!Brasil!Redes!na!Atenção!Básica!será!estruturado!na!forma!de!uma!rede!
de! serviços! parceiros,! que! prevê! a! criação! de! projetos! intermunicipais! ou! de! regiões! de! saúde,!
geridos!de!maneira!compartilhada,!com!a!possibilidade!de!participação!das!secretarias!estaduais!de!
saúde,! instituições! de! ensino! e! serviços! de! saúde,! que! garantam! o! uso! da! tecnologia! como!
ferramenta!de!ampliação!das!ações!da!atenção!básica!e!de!melhoria!do!acesso!e!da!qualidade!da!
atenção!à!saúde!ao!cidadão.!

§!2º!No!caso!do!Distrito!Federal,!os!projetos!deverão!envolver!os!municípios!do!entorno.!!

§! 3º! Deverá! ser! priorizada! articulação! com! os! 12! Núcleos! do! Telessaúde! Brasil! já!
implantados!e!os!demais!em!processo!de!expansão!ou!que!venham!a!ser!implantados,!apoiados!nas!
gestões! Municipais,! Estaduais! e! Universidades! Públicas,! para! que! os! mesmos! garantam! apoio!
matricial! e! preparação! da! equipes! dos! novos! núcleos,! além! de! outras! formas! de! cooperação! que!
venham!a!ser!pactuadas!no!âmbito!de!cada!projeto.!

§! 4º! Deverão! ser! priorizadas! pelos! municípios! as! equipes! de! saúde! da! família! que! já!
participem!de!programas!de!formação,!educação!permanente!e!de!estímulo!ao!provimento!e!fixação!
de!profissionais!de!saúde!desenvolvidos!ou!financiados!pelo!Ministério!da!Saúde.!

§!5º!É!desejável!que,!cada!vez!mais,!os!profissionais!que!realizam!teleconsultoria!e!segunda!
opinião! formativa! a! partir! dos! pontos! ligados! ao! Núcleo! sejam! trabalhadores! da! própria! rede! de!
serviços! dos! municípios! participantes,! de! modo! que! cada! vez! mais! profissionais! da! rede! sejam!
preparados! para! a! função,! para! que! esta! atividade! se! torne! parte! do! escopo! de! atividades!
desenvolvidas! por! este! profissional! e! que! o! projeto! ganhe! em! sustentabilidade! e! acumulação! de!
inteligência!e!expertise!pela!rede!de!serviços.!

Art.%4°!O!Telessaúde!Brasil!Redes!na!Atenção!Básica!deve!ser!composto!por:!

I! P! Núcleo(s)! técnicoPcientífico! do! Telessaúde! BrasilPRedes! na! Atenção! Básica,! com! sede!
física! e! composto! por! equipe! e! por! equipamentos! que! garantam! a! coordenação! e! execução! das!
ações!cotidianas!de!teleconsultoria,!educação!permanente,!apoio!matricial,!preparação!de!pessoal!e!
das!equipes!para!o!uso!do!serviço,!resolução!de!problemas!relacionados!a!este!uso,!monitoramento!
e! avaliação! do! uso! e! da! qualidade! do! serviço,! do! impacto! e! resultados! na! atenção! à! saúde! à!
população]!

II!P!Pontos!do!Telessaúde!Brasil!Redes!na!Atenção!Básica:!pontos!conectados,!equipados!e!
com!processo!de!trabalho!e!fluxos!definidos! junto!à!equipe!de!atenção!básica!usuária,!que!estejam!
implementados!em!Unidades!Básicas!de!Saúde.!

III!–!Unidade!de!Gestão!Intermunicipal!do!Projeto,!indicada!pelos!responsáveis!por!responder!
pelo!conjunto!do!projeto!e!tomar!as!decisões!necessárias!à!sua!operacionalização]!!
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IV! –! Coordenação!Municipal! do! Projeto,! responsável! pela! gestão! do! projeto! no! âmbito! de!
cada!município]!

§!1º!A!Unidade!de!Gestão!Intermunicipal!do!Projeto!será!responsável!por!1)prestar!contas!do!
projeto,! 2)! realizar! a! formação! dos! profissionais! dos! Núcleos! TécnicoPCientíficos! vinculados! aos!
serviços!de!saúde!dos!municípios! integrantes!do!Programa!na!atenção!básica!! ,!3)!Apoiar! todos!os!
municípios! que! fazem! parte! do! projeto]! e! 4)Garantir! condições! para! a! participação! de! todos! os!
profissionais! das! equipes! de! atenção! básica! nas! ações! oferecidas! pelo! Programa! Nacional!!
Telessaúde!Brasil!!Redes!na!Atenção!Básica.!

Art.%5°!É!de!responsabilidade!dos!Núcleos!do!Telessaúde!Brasil!Redes!na!Atenção!Básica:!

1.! organizar,!ofertar!e!regular!a!segunda!opinião!formativa,!teleconsultoria!e!telediagnóstico,!
alem!de!outras!ações!e!serviços!ofertados!por!aquele!projeto]!

2.! estabelecer!desenho!claro!de! fluxos,!prazos,!protocolos!com!base!na!melhor!evidência!
científica!disponível!!e!adscrição!de!equipes!de!atenção!básica!de!modo!que!facilite!o!uso!do!serviços!
e!as!solicitações!das!equipes]!

3.! possuir!equipe!de!teleconsultores!que!garanta,!minimamente,!a!oferta!de!!teleconsultoria]!

d.!articular!o!Telessaúde!à!regulação!da!oferta!de!serviços!e!provocar!a!definição,!de!forma!
compartilhada!e!pactuada!com!os!pontos!de!atenção!da!rede,!de!protocolos!que!incluam!a!solicitação!
prévia! de! teleconsultoria! para! uma! série! de! procedimentos! antes! do! encaminhamento! ou! da!
solicitação!para!a!central!de!regulação]!

e.! monitorar! e! avaliar! o! projeto,! incluindo! avaliação! do! número! de! solicitações! de!
teleconsultorias,! do! tempo! de! resposta! para! os! usuários,! do! número! e! da! qualidade! dos!
encaminhamentos!e!solicitações!de!exames! realizados,!da!ampliação!da! resolutividade!da!atenção!
básica,!etc.!

Art.%6º!A!Teleconsultoria!é!ação!primordial!do!Telessaúde!Brasil!Redes!na!Atenção!Básica!e!
deve! ser! concebida! nos! projetos! a! serem! apresentados! a! partir! das! disposições! constantes! da!

Portaria!nº!xxx,!de!xx!2011,!que!amplia!o!Programa!Telessaúde!Brasil!para!apoiar!a!consolidação!das!

Redes!de!Atenção!à!Saúde,!sob!a!denominação!de!Programa!Nacional!Telessaúde!Brasil!Redes.!

Art.% 7º! Para! implementação! do! Componente! do! Programa! de! Requalificação! de! Unidades!
Básicas!de!Saúde!constante!desta!portaria!ficará!a!encargo!dos!municípios!e!estados!apresentarem!
à!CIB!(Comissão!Intergestores!Bipartite),!ou!ao!Colegiado!de!Gestão!da!Secretaria!de!Saúde!do!DF!
(no! caso! do! Distrito! Federal),! para! aprovação,! os! Projetos! de! Informatização! e! Telessaúde! Brasil!
Redes!na!Atenção!Básica,!composto!das!ações,!metas!e!responsabilidades.!

Art.% 8º! O!Ministério! da! Saúde,! através! do!Departamento! de! Atenção! Básica! publicará,! via!
internet,!no!portal!www.saude.gov.br/dab,!modelo!base!que!detalhará!o!que!deverá!ter!minimamente!
no!projeto!em!termos!de!conteúdo,! informações!e!definições,! incluindo!aquelas!que!versam!sobre!a!
distribuição!do!incentivo!para!os!Fundos!Municipais!de!Saúde.!

Art.% 9º! Anualmente! serão! publicados! os! valores! de! repasse! federal,! por! estado,! para! os!
projetos!do!componente!informatização!e!Telessaúde!Brasil!Redes!na!Atenção!Básica,!no!âmbito!do!
Programa!de!Requalificação!das!Unidades!Básicas!de!Saúde.!

§1º!No!ano!de!2011,!As!CIBs!e!o!Colegiado!de!Gestão!da!Secretaria!de!Saúde!do!Distrito!
Federal,!por!sua!vez,!deverão!enviar!até!o!dia!06!de!novembro!de!2011!ao!Departamento!de!Atenção!
Básica,! da! Secretaria! de! Atenção! à! Saúde,! do! Ministério! da! Saúde,! a! listagem! dos! Projetos!
aprovados! levando! em! conta! para! esta! priorização! critérios! de! adequação! ao! programa,! impacto,!
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conectividade,!exeqüibilidade,!sustentabilidade,!custoPefetividade,!abrangência!e!cobertura,!podendo!
inclusive!fazer!constar!ordem!de!prioridade!com!sua!respectiva!justificativa.!!

§2º!Caso!não!ocorra!CIB!neste!período!ou!por!qualquer!outro!motivo!que!não!permita!haver!
pactuação!e!envio!de!nenhum!projeto!até!o!dia!06!de!novembro,!os!municípios!poderão!enviar!seus!
projetos! diretamente! ao! Ministério! da! Saúde! até! o! dia! 12! de! novembro! de! 2011,! devendo! ser!
posteriormente!homologados!nesta!instância.!

Art.%10º!Caberá!ao!Ministério!da!Saúde!fazer!a!análise!técnica!segundo!diretrizes!e!critérios!
de! adequação! ao! programa,! tais! como! impacto,! exeqüibilidade,! conectividade,! sustentabilidade,!
custoPefetividade,! abrangência! e! cobertura! do! projeto,! considerando,! ainda,! a! disponibilidade!
financeira.!

Art.%11!Os!projetos!para!informatização!das!UBS!e!implantação!do!Telessaúde!Brasil!Redes!
na!Atenção!Básica!terão!valores!máximos!dependentes!do!número!de!Equipes!de!Saúde!da!Família!
que!serão!contempladas!em!cada!projeto!conforme!definição!abaixo:!

! I! –! mínimo! de! 80! equipes,! garantindo,! no! mínimo,! a! média! de! 160!
teleconsultorias/mês!–!Máximo!de!R$!750.000,00/ano!

! II! –! mínimo! de! 200! equipes,! garantindo,! no! mínimo,! a! média! de! 400!
teleconsultorias/mês!–!Máximo!de!R$!1.000.000,00/ano!

!!III! –! mínimo! de! 400! equipes,! garantindo,! no! mínimo,! a! média! de! 800!
teleconsultorias/mês!–!Máximo!de!R$!2.000.000,00/ano!

! IV! –! mínimo! de! 600! equipes,! garantindo,! no! mínimo,! a! média! de! 1.200!
teleconsultorias/mês!–!Máximo!de!R$!2.600.000,00/ano!

! V! –! mínimo! de! 900! equipes,! garantindo,! no! mínimo,! a! média! de! 1.800!
teleconsultorias/mês!–!Máximo!de!R$!3.550.000,00/ano!!!!

§!1º!As!médias!definidas!acima!são!parâmetros!para!a!fase!inicial!de!operação!do!Projeto!e!

serão! ajustadas! periodicamente! em! função! da! programação! das! fases,! da! evolução! e! do!

desempenho!geral!do!conjunto!dos!projetos.!

§!2º!Para!fins!de!acompanhamento,!as!teleconsultorias!serão!apuradas!trimestralmente.!

§! 3º! Caso! o! recurso! repassado! pelo! Ministério! da! Saúde! exceda! as! ações! previstas! no!
Projeto,!o!município!poderá!utilizar!o!restante!para!a!ampliação!quantitativa!de!ações!já!previstas!no!
projeto!encaminhado.!

§!4º!Caso!o!recurso!repassado!pelo!Ministério!da!Saúde!seja!menor!que!o!necessário!para!a!
execução! do! que! foi! previsto! no! Projeto,! a! diferença! resultante! deverá! correr! por! conta! do!
Município/Distrito!Federal.!

Art.%12!Uma!vez!publicado!o!ato!normativo!de!habilitação,!o!repasse!dos!recursos!financeiros!
será!realizado!pelo!Fundo!Nacional!de!Saúde!P!FNS!ao!Fundo!Municipal!de!Saúde!ou!ao!Fundo!de!
Saúde!do!Distrito!Federal,!na!forma!abaixo!definida:!

I! P! primeira! parcela,! equivalente! a! 70%! do! valor! total! aprovado,! a! ser! repassada! após! a!
publicação!da!portaria!específica!de!habilitação]!

II! P! segunda! parcela,! equivalente! a! 30%! do! valor! total! aprovado,! a! ser! repassada! após! a!
conclusão!da!primeira!etapa!de!implantação!do!projeto,!conforme!regras!do!programa!e!cronograma!
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aprovado!do!Projeto,!constando!no!Sistema!de!Monitoramento!do!Programa!de!Requalificação!das!
UBS]!e!ratificação!tanto!pela!instância!de!gestão!compartilhada!do!projeto!como!pela!CIR!e/ou!CIB.!

§! 1º! O!município/distrito! federal! deverá! informar,! como! em! qualquer! outro! componente! do!
Programa!de!Requalificação!das!UBS,!o!início!das!atividades!de!execução!do!cronograma!aprovado!
no! projeto,! o! andamento,! a! conclusão! das! ações,! a! produção! bimensal! de! atividades,! bem! como!
outras! informações! e! documentos! requeridos! pelo! Sistema! de! Monitoramento! do! Programa! de!
Requalificação! das!UBS,! em! endereço! eletrônico! a! ser! informado! pelo!Ministério! da! Saúde,! como!
condição! para! continuar! participando! e! podendo! receber! recursos! do! conjunto! do! Programa! de!
Requalificação!as!UBS]!!

§! 2º! Em! caso! da! nãoPaplicação! dos! recursos! ou! da! não! utilização! do! mesmo! para! as!
finalidades! previstas! no! Projeto! no! período! de! 01! (um)! ano! após! a! transferência! da! 1°! parcela,! o!
município/distrito! federal! deverá! devolver! ao! Fundo! Nacional! de! Saúde! os! recursos! acrescidos! da!
correção!prevista!em!lei,!cuja!determinação!decorrerá!das!fiscalizações!promovidas!pelos!órgãos!de!
controle! interno,!compreendendo!os!componentes!do!Sistema!Nacional!de!Auditoria!do!SUS!P!SNA!
em!cada!nível!de!gestão!e!a!Controladoria!Geral!da!União!P!CGU.!

Art.% 13! O! recurso! do! incentivo! poderá! ser! utilizado! para! aquisição! ou! aluguel! de!
equipamentos! e! softwares,! pagamento! de! pessoal,! produção! de! materiais,! custeio! de! serviços,!
garantia! de! conectividade,! implantação! de! núcleo! de! telessaúde! e! outras! despesas! de! custeio!
relacionadas!aos!objetivos!do!programa!e!indicadas!no!projeto.!

Art.%14!O!Ministro!da!Saúde!publicará!periodicamente,!após!pactuação!na!CIT,!ato!normativo!
específico!para!definição!do!total!de!recursos!financeiros!destinados!ao!Componente!Informatização!
e! Telessaúde! Brasil! Redes! na! Atenção! Básica! a! serem! repassados,! tomando! como! base! para! a!
definição!do!quantitativo!de!recursos!para!cada!unidade!da!federação!a!população!do!estado/distrito!
federal,!podendo!combinar!este!critério!a!outros,!tais!como!o!número!de!equipes!de!saúde!da!família,!
a! cobertura! populacional! e! a! quantidade! de! unidades! básicas! de! saúde! daquela! unidade! da!
federação.!

Art.%15!Definir!que!os! recursos!orçamentários!corram!por!conta!do!orçamento!do!Ministério!
da! Saúde,! devendo! onerar! o! Programa! de! Trabalho! 10.301.1214.8577! P! Ação:! Piso! da! Atenção!
Básica!P!Fixo.!!

Art.%16!Esta!Portaria!entra!em!vigor!na!data!de!sua!publicação.!

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%
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!
Ministério%da%Saúde%

PORTARIA%Nº%XX%DE%XX,%DE%XX%DE%2011%
!
Prevê! e! regulamenta,! para! o! ano! de! 2011,! a!

transferência!dos! incentivos!financeiros!referentes!ao!
Componente! de! Informatização! e! Telessaúde! Brasil!
Redes! na! Atenção! Básica! do! Programa! de!
Requalificação!das!Unidades!Básicas!de!Saúde.!

!
O!MINISTRO!DA!SAÚDE,!no!uso!das!atribuições,!e!!
Considerando!a!Política!Nacional!de!Atenção!Básica,!definida!por!meio!da!Portaria!Nº!648/GM,!

de!28!de!março!de!2006,!que!regulamenta!o!desenvolvimento!das!ações!de!atenção!básica!à!saúde!
no!Sistema!Único!de!Saúde!P!SUS]!!

Considerando! a! Portaria! Nº! 204/GM,! de! 29! de! janeiro! de! 2007,! que! regulamenta! o!
financiamento! e! a! transferência! dos! recursos! federais! para! as! ações! e! os! serviços! de! saúde,! na!
forma!de!blocos!de!financiamento]!

Considerando!a!Portaria!nº!402,!de!24!de!fevereiro!de!2010!que%institui,!em!âmbito!nacional,!o!
Programa! Telessaúde! Brasil! para! apoio! à! Estratégia! de! Saúde! da! Família! no! Sistema! Único! de!
Saúde,!institui!o!Programa!Nacional!de!Bolsas!do!Telessaúde!Brasil!e!dá!outras!providências]!

Considerando!o!Decreto!n°!7508,!de!28!de! julho!de!2011!que! regulamenta!a!Lei!8.080!para!
dispor! sobre! a! organização! do! Sistema! Único! de! Saúde! P! SUS,! o! planejamento! da! saúde,! a!
assistência!à!saúde!e!a!articulação!interfederativa,!e!dá!outras!providências]%

Considerando! a! Portaria! nº! 2.206,! de! 14! de! setembro! de! 2011,! que! institui,! no! âmbito! da!
Política!Nacional!de!Atenção!Básica,!o!Programa!de!Requalificação!de!Unidades!Básicas!de!Saúde!
(UBS)]!

Considerando! a! Portaria! Nº! XXXX,! de! XX! de! XXXXXX! de! 2011,! que! institui,! no! âmbito! da!
Política!Nacional!de!Atenção!Básica,!o!Componente!de!Informatização!e!Telessaúde!Brasil!Redes!na!
Atenção!Básica!do!Programa!de!Requalificação!de!Unidades!Básicas!de!Saúde!(UBS)]!

Considerando! a! responsabilidade! conjunta! da!União,! dos!Estados,! do!Distrito! Federal! e! dos!
Municípios!pelo!financiamento!do!Sistema!Único!de!Saúde.!

O!MINISTRO!DE!ESTADO!DA!SAÚDE,!no!uso!das!atribuições!que!lhe!conferem!os!incisos!I!e!
II!do!parágrafo!único!do!art.!87!da!Constituição,!RESOLVE:!

Art.%1º!Regulamentar,!para!o!ano!de!2011,!a!transferência!dos!incentivos!financeiros!referentes!
ao! Componente! de! Informatização! e! Telessaúde! Brasil! Redes! Atenção! Básica! do! Programa! de!
Requalificação!das!Unidades!Básicas!de!Saúde.!

Art.% 2º! Definir! que! o! valor! dos! recursos! federais,! de! que! trata! o! art.! 1º! desta! Portaria,!
destinados!a!cada!unidade!da!federação!será!dividido!em!grupos!estratificados!em!função!de!critério!
que!combina!a!população!e!o!número!de!equipes!de!saúde!da!família!de!cada!unidade!da!federação.!

!Parágrafo! único.! Os! grupos! que! trata! o! caput! deste! artigo! serão! definidos! a! partir! da!
estratificação,!conforme!descrito!a!seguir:!!!

Grupo!I!–!Estados!com!menos!de!1!milhão!de!habitantes!ou!menos!de!300!equipes!de!saúde!
da!família!–!750!mil!reais]!!!

Grupo!II!–!Estados!com!menos!de!3!milhões!de!habitantes!ou!menos!de!600!equipes!de!saúde!
da!família!–!2!milhões!de!reais]!!!

Grupo! III! –! Estados! com!menos! de! 7!milhões! de! habitantes! ou!menos! de! 1200! equipes! de!
saúde!da!família!–!3!milhões!de!reais]!!!

Grupo! IV!–!Estados!com!menos!de!10!milhões!de!habitantes!ou!menos!de!1800!equipes!de!
saúde!da!família!–!3,5!milhões!de!reais]!!!

Grupo!V!–!Estados!com!mais!de!10!milhões!de!habitantes!e!mais!de!1800!equipes!de!saúde!da!
família!–!4,5!milhões!de!reais.!

Art.% 3º! Publicar,! na! forma!do!Anexo! a! esta!Portaria,! o! valor!máximo!do! incentivo! para! cada!
Estado!e!para!o!Distrito!Federal.!!!

Art.% 4º! Os! Municípios! e! respectivos! valores! dos! incentivos! serão! publicados! em! Portaria!
específica!da!Secretaria!de!Atenção!à!SaúdeP!SAS/MS.!!!
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Art.%5º!Definir!que!os!recursos!orçamentários,!de!que!tratam!esta!Portaria,!corram!por!conta!do!
orçamento!do!Ministério!da!Saúde,!devendo!onerar!o!Programa!de!Trabalho!10.301.1214.8577!P!Piso!
de!Atenção!Básica!Fixo.!!!

Art.%6º!Esta!Portaria!entra!em!vigor!na!data!de!sua!publicação.!
!
!
!

ALEXANDRE!ROCHA!SANTOS!PADILHA!
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ANEXO%
UF% POPULAÇÃO% ESF% VALOR%MÁXIMO%

Grupo%I%–%Estados%com%menos%de%1%milhão%de%habitantes%ou%menos%de%300%ESF!

RR! 450.479! 92! 750.000,00!

AC! 733.559! 134! 750.000,00!

AP! 669.526! 141! 750.000,00!

DF! 2.570.160! 116! 750.000,00!

RO! 1.562.409! 276! 750.000,00!

Grupo%II%–%Estados%com%menos%de%3%milhões%de%habitantes%ou%menos%de%600%ESF!

TO! 1.383.445! 401! 2.000.000,00!

MS! 2.449.024! 444! 2.000.000,00!

SE! 2.068.017! 568! 2.000.000,00!

AM! 3.483.985! 517! 2.000.000,00!

ES! 3.514.952! 564! 2.000.000,00!

MT! 3.035.122! 571! 2.000.000,00!

Grupo%III%–%Estados%com%menos%de%7%milhões%de%habitantes%ou%menos%de%1200%ESF!

AL! 3.120.494! 750! 3.000.000,00!

RN! 3.168.027! 866! 3.000.000,00!

PI! 3.118.360! 1.113! 3.000.000,00!

GO! 6.003.788! 1.144! 3.000.000,00!

PB! 3.766.528! 1.235! 3.000.000,00!

SC! 6.248.436! 1.372! 3.000.000,00!

MA! 6.574.789! 1.790! 3.000.000,00!

PA! 7.581.051! 942! 3.000.000,00!

Grupo%IV%–%Estados%com%menos%de%10%milhões%de%habitantes%ou%menos%de%1800%ESF!

RJ! 15.989.929! 1.777! 3.500.000,00!

PR! 10.444.526! 1.796! 3.500.000,00!

CE! 8.452.381! 1.840! 3.500.000,00!

PE! 8.796.448! 1.876! 3.500.000,00!

RS! 10.693.929! 1.218! 3.500.000,00!

Grupo%V%–%Estados%com%mais%de%10%milhões%de%habitantes%e%mais%de%1800%ESF!
BA! 14.016.906! 2.732! 4.500.000,00!

SP! 41.262.199! 3.475! 4.500.000,00!

MG! 19.597.330! 4.279! 4.500.000,00!

! ! ! !

!

%


