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Brasília, 04 de junho de 2012.  

 

INTRODUÇÃO 
Considerando a Portaria nº 2.490/GM, de 21 de outubro de 2011, que definiu os 

valores de financiamento das Equipes de Saúde da Família Ribeirinhas (ESFR) e 

custeio de Unidades Básicas de Saúde Fluvial (UBSF), o DAB apresentou no GT de 

Atenção da CIT, proposta de Portaria que define os critérios de custeio dessas 

Unidades. 

 

DESTAQUES DA MINUTA DE PORTARIA 
1. O município interessado deverá encaminhar ao Departamento de Atenção 

Básica, da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, os seguintes 

documentos:  

Ø Projeto de implantação da Equipe de Saúde da Família Fluvial (ESFF) com 

itinerário da Unidade Básica de Saúde Fluvial (anexo I), devidamente 

aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde e pela Comissão Intergestores 

Bipartite (CIB); 

Ø Documento de Inscrição e Registro em vigor da Embarcação expedido pela 

Autoridade Marítima (Capitania dos Portos); 

Ø Documento de Regulamentação da Autoridade Marítima atualizado, em 

consonância com as Normas da Autoridade Marítima para Embarcações 

Empregadas na Navegação Interior (NORMAM-02) ou legislação que venha a 

substituí-la. 

2. Para as UBSF que não contarem com ambiente para dispensação de         

medicamentos e laboratório, os municípios deverão apresentar obrigatoriamente no 

projeto de implantação como será garantida a distribuição de medicamentos e a 

coleta/entrega de exames laboratoriais em tempo hábil aos usuários. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Ø O CONASS e o CONASEMS questionaram a necessidade de enviar 

documento para o DAB/MS, mas segundo o DAB/MS, essa é uma exigência 

das autoridades do Ministério da Marinha, para liberação de recursos 

federais.   
Ø Foi solicitado retirar em tempo hábil, no Art. 3º. 
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Anexo 

 

PORTARIA	  Nº	  XXXX,	  DE	  XX	  DE	  JUNHO	  DE	  2012.	  
	  
	  

Define	  os	  critérios	  para	  custeio	  das	  Unidades	  Básicas	  de	  
Saúde	   Fluviais	   preexistentes	   ao	   Programa	   de	  
Construção	   de	   Unidades	   Básicas	   de	   Saúde	   Fluviais	  
(UBSF).	  
	  

	  
O	  MINISTRO	  DE	  ESTADO	  DA	  SAÚDE,	  no	  uso	  de	  suas	  atribuições,	  que	  lhe	  confere	  os	  incisos	  I	  e	  II	  do	  parágrafo	  
único	  do	  art.	  87	  da	  Constituição	  e	  
	  
Considerando	  a	  Portaria	  nº	  2.488/GM,	  de	  21	  de	  outubro	  de	  2011,	  que	  aprovou	  a	  Política	  Nacional	  de	  Atenção	  
Básica	   (PNAB),	   estabelecendo	   a	   revisão	   das	   normas	   para	   organização	   da	   atenção	   básica,	   para	   estratégia	   de	  
saúde	  da	  família	  (ESF)	  e	  o	  programa	  de	  Agentes	  Comunitários	  de	  Saúde	  (PACS);	  e	  
	  
Considerando	  a	  Portaria	  nº	  2.490/GM,	  de	  21	  de	  outubro	  de	  2011,	  que	  definiu	  os	  valores	  de	  financiamento	  das	  
Equipes	  de	  Saúde	  da	  Família	  Ribeirinhas	  (ESFR)	  e	  custeio	  de	  Unidades	  Básicas	  de	  Saúde	  Fluvial	  (UBSF),	  resolve:	  
	  	  
Art.	  1°	  Definir	  os	  critérios	  para	  custeio	  das	  Unidades	  Básicas	  de	  Saúde	  Fluviais	  preexistentes	  ao	  Programa	  de	  
Construção	  de	  Unidades	  Básicas	  de	  Saúde	  Fluviais	  (UBSF).	  
	  
Art.	   2º	   O	   município	   interessado	   deverá	   encaminhar	   ao	   Departamento	   de	   Atenção	   Básica,	   da	   Secretaria	   de	  
Atenção	  à	  Saúde	  do	  Ministério	  da	  Saúde,	  os	  seguintes	  documentos:	  	  
	  

• Projeto	  de	  implantação	  da	  Equipe	  de	  Saúde	  da	  Família	  Fluvial	  (ESFF)	  com	  itinerário	  da	  Unidade	  Básica	  
de	  Saúde	  Fluvial	  (anexo	  I),	  devidamente	  aprovado	  pelo	  Conselho	  Municipal	  de	  Saúde	  e	  pela	  Comissão	  
Intergestores	  Bipartite	  (CIB);	  

• Documento	  de	  Inscrição	  e	  Registro	  em	  vigor	  da	  Embarcação	  expedido	  pela	  Autoridade	  Marítima	  
(Capitania	  dos	  Portos);	  

• Documento	  de	  Regulamentação	  da	  Autoridade	  Marítima	  atualizado,	  em	  consonância	  com	  as	  Normas	  
da	  Autoridade	  Marítima	  para	  Embarcações	  Empregadas	  na	  Navegação	  Interior	  (NORMAM-‐02)	  ou	  
legislação	  que	  venha	  a	  substituí-‐la.	  

Art.	  3º	  Para	  as	  UBSF	  que	  não	  contarem	  com	  ambiente	  para	  dispensação	  de	  medicamentos	  e	   laboratório,	  os	  
municípios	  deverão	  apresentar	  obrigatoriamente	  no	  projeto	  de	  implantação	  como	  será	  garantida	  a	  distribuição	  
de	  medicamentos	  e	  a	  coleta/entrega	  de	  exames	  laboratoriais	  em	  tempo	  hábil	  aos	  usuários.	  

Art.	   4º	   A	   homologação	   da	   UBSF	   prevista	   nesta	   portaria	   ficará	   condicionada	   à	   emissão	   de	   parecer	   pelo	  
Ministério	   da	   Saúde	   ou	   pela	   respectiva	   Secretaria	   de	   Saúde	   do	   Estado	   mediante	   prévia	   visita	   à	   UBSF	   para	  
avaliação	  da	  estrutura	  da	  unidade.	  

Art.	  5º	  O	  município	  deverá	  cadastrar	  no	  SCNES	  a	  embarcação,	  previamente	  credenciada	  pelo	  Estado	  conforme	  
decisão	   da	   CIB	   –	   Comissão	   Intergestores	   Bipartite,	   bem	   como	   alimentar	   os	   dados	   no	   referido	   sistema	   de	  
informação,	   comprovando	   o	   início	   de	   suas	   atividades,	   de	   molde	   a	   fazer	   jus	   ao	   recebimento	   do	   incentivo	  
correspondente	  às	  equipes	  efetivamente	  implantadas.	  
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Art.	  6º	  A(s)	  equipe(s)	  de	  saúde	  da	  família	  vinculada(s)	  à	  UBSF	  deverá(ão)	  solicitar	  a	  adequação	  de	  modalidade	  
para	  Equipe	  de	  Saúde	  da	  Família	  Fluvial	  (ESFF),	  seguindo	  o	  fluxo	  de	  implantação	  apresentado	  no	  anexo	  II	  desta	  
portaria.	  
	  
Parágrafo	   único	   -‐	   A	   composição	   mínima	   da	   Equipe	   Saúde	   da	   Família	   Fluvial	   deverá	   seguir	   as	   diretrizes	  
constantes	  da	  Portaria	  nº	  2.488/GM,	  21	  de	  outubro	  de	  2011.	  
	  
Art.	  7º	  As	  Unidades	  Básicas	  de	  Saúde	  Fluviais	  poderão	  prestar	  serviços	  a	  populações	  de	  mais	  de	  um	  município,	  
desde	  que	  tal	  operacionalização	  esteja	  celebrada	  em	  instrumento	  legal	  devidamente	  aprovado	  pela	  respectiva	  
Comissão	  Intergestores	  Regional	  -‐	  CIR	  ou	  pela	  Comissão	  Intergestores	  Bipartite	  -‐	  CIB.	  	  
	  
Art.	   8º	   Para	  manutenção	   dos	   repasses	   financeiros,	   a(s)	   equipe(s)	   de	  UBSF	   devem	   alimentar	  mensalmente	   o	  
sistema	  de	  informação	  da	  atenção	  básica	  vigente.	  	  
	  
Art.	   9º	   As	   Unidades	   Básicas	   de	   Saúde	   Fluviais	   devem	   ser	   identificadas	   conforme	   programação	   visual	  
padronizada	  às	  Unidades	  de	  Saúde	  do	  Sistema	  Único	  de	  Saúde	  (SUS).	  
	  
Art.	   9º	  Os	   recursos	   orçamentários	   objeto	   desta	   Portaria	   correrão	   por	   conta	   do	   orçamento	   do	  Ministério	   da	  
Saúde,	  devendo	  onerar	  a	  Funcional	  Programática	  10.301.1214.20AD	  –	  Piso	  de	  Atenção	  Básica	  Variável	  -‐	  Saúde	  
da	  Família,	  para	  implantação	  de	  novas	  equipes	  e	  contratações	  de	  agentes	  comunitários	  de	  saúde.	  	  
	  
Esta	  Portaria	  entra	  em	  vigor	  na	  data	  de	  sua	  publicação,	  com	  efeitos	  financeiros	  a	  partir	  de	  1º	  de	  junho	  de	  2012.	  
	  
	  

ALEXANDRE	  ROCHA	  SANTOS	  PADILHA	  
	  

	  
Anexo	  I	  

	  
Requisitos	  Necessários	  ao	  Projeto	  de	   implantação	  da	  Equipe	  de	  Saúde	  da	  Família	  Fluvial	   com	   itinerário	  da	  
Unidade	  de	  Saúde	  da	  Família	  Fluvial:	  
	  

a) Território	  a	  ser	  coberto,	  com	  estimativa	  da	  população	  residente;	  

b) Número	  de	  Agentes	  Comunitários	  de	  Saúde	  em	  quantitativo	  compatível	  com	  sua	  capacidade	  de	  
atuação	  apresentando	  a	  localidade	  de	  sua	  responsabilidade	  e	  estimativa	  de	  pessoas	  por	  ACS;	  

c) Programação	  de	  viagens/ano	  com	  itinerário	  das	  comunidades	  atendidas,	  considerando	  o	  retorno	  
da	  Equipe	  de	  Saúde	  da	  Família	  Fluvial,	  ao	  menos,	  a	  cada	  60	  dias	  conforme	  previsto	  na	  Portaria	  nº	  
2488	  de	  21	  de	  outubro	  de	  2011;	  

d) Circuito	  de	  deslocamento	  da	  unidade,	  especificando	  comunidades	  ribeirinhas	  a	  serem	  atendidas	  e	  
os	  rios	  em	  que	  a	  UBSF	  percorrerá;	  

e) Proposta	  de	  fluxo	  dos	  usuários	  para	  garantia	  de	  referência	  aos	  serviços	  de	  saúde	  detalhando,	  
principalmente,	  como	  será	  garantido	  atendimento	  de	  urgência	  (disponibilidade	  de	  “ambulanchas”	  
para	  atendimento	  às	  comunidades	  ribeirinhas);	  

f) Descrição	  da	  forma	  de	  recrutamento,	  seleção	  e	  contratação	  dos	  profissionais	  das	  ESFF.	  

g) Listagem	  da	  equipe	  de	  saúde	  que	  prestará	  atendimento	  à	  população;	  
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h) Descrição	  da	  organização	  das	  ações	  da	  equipe,	  a	  fim	  de	  garantir	  a	  continuidade	  do	  atendimento	  
da	  população,	  como	  o	  pré-‐natal	  e	  a	  puericultura	  dentro	  dos	  padrões	  mínimos	  recomendados;	  

i) Descrição	  de	  como	  a	  gestão	  municipal	  apoiará	  a	  ESFF	  no	  acompanhamento	  dos	  principais	  
indicadores	  da	  Atenção	  Básica	  e	  na	  qualificação	  do	  trabalho	  das	  ESFF;	  

j) Planos	  da	  embarcação	  com	  fotos	  dos	  ambientes	  mínimos	  contidos	  na	  Portaria	  nº	  2.488	  de	  21	  de	  
outubro	  de	  2011	  e	  equipamentos	  que	  estarão	  disponíveis	  na	  Unidade	  Básica	  de	  Saúde	  Fluvial;	  

k) No	  caso	  da	  Unidade	  de	  Saúde	  da	  Família	  Fluvial	  atender	  a	  mais	  de	  um	  Município,	  indicar	  o	  
município-‐sede	  que	  receberá	  os	  recursos	  federais;	  

Anexo	  II	  

Cronograma	  das	  Etapas	  necessárias	  à	  implantação	  de	  Equipes	  de	  Saúde	  da	  Família	  Fluvial	  (ESFF):	  
	  
1.	  Elaboração	  do	  projeto	  e	  reunião	  dos	  documentos	  necessários/solicitados.	  
	  
2.	   Submissão	   do	   projeto	   de	   implantação	   da	   Equipe	   de	   Saúde	   da	   Família	   Fluvial	   (ESFF)	   para	   aprovação	   do	  
Conselho	  Municipal	  de	  Saúde.	  	  
	  
3.	   Envio	   da	   proposta	   pela	   Secretaria	   Municipal	   de	   Saúde	   para	   análise	   da	   respectiva	   Comissão	   Intergestora	  
Regional	  (CIR)	  ou	  à	  apreciação	  da	  Comissão	  Intergestores	  Bipartite	  (CIB).	  	  
	  
5.	  Envio	  da	  resolução	  pela	  CIB	  ao	  Ministério	  da	  Saúde.	  	  
	  
6.	  	  Publicação	  do	  credenciamento	  no	  Diário	  Oficial	  da	  União	  pelo	  Ministério	  da	  Saúde.	  
	  

7.	  Após	  cadastramento	  da	  UBSF	  e	  da	  ESFF	  no	  Sistema	  de	  Cadastro	  Nacional	  de	  Estabelecimentos	  de	  Saúde	  

(SCNES),	  os	  recursos	  são	  repassados	  ao	  município.	  	   


