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 Institui o incentivo financeiro de custeio destinado aos 

núcleos de Telessaúde do Programa de Requalificação de 

Unidades Básicas de Saúde, Componente de 

Informatização e Telessaúde Brasil Redes na Atenção 

Básica. 
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INTRODUÇÃO  

O Ministério da Saúde, através do Departamento de Atenção 

Básica - DAB apresenta uma minuta de portaria que Instituir o incentivo 

financeiro de custeio destinado aos núcleos de Telessaúde do Programa de 

Requalificação de Unidades Básicas de Saúde, Componente de Informatização 

e Telessaúde Brasil Redes na Atenção Básica. 

 

 DA PROPOSTA 
 Para habilitação ao recebimento do incentivo de custeio, o município, o Distrito 

Federal ou o Estado, sede do Núcleo de Telessaúde, deverá cumprir os 

seguintes requisitos: 

Ø Cadastrar o núcleo como estabelecimento de saúde com a descrição de 

serviços ofertados pelo núcleo no SCNES conforme; 

Ø Concluir a primeira etapa de implantação do Núcleo de Telessaúde 

Brasil Redes e ter recebido a segunda parcela correspondente ao 

cumprimento dos requisitos e exigências definidas em portaria 

específica. 

Ø Caso o Município-Sede ou Estado-Sede de núcleo opte pela oferta de 

teleconsultorias a partir de cooperação com outras instituições, estes 

deverão pactuar instrumento jurídico em instâncias colegiadas do SUS 

(CIR ou CIB), utilizando dessa forma o SCNES da instituição que oferta 

o serviço. 

Ø O incentivo financeiro de custeio de que trata esta Portaria terá um 

componente fixo e  outro variável. 

Ø O componente fixo do incentivo, que corresponde a 50% do valor a ser 

repassado, considerará como critérios para transferência: 

I - Equipes cadastradas na plataforma de Telessaúde; 

II - Equipes vinculadas em Unidade Básica de Saúde com ponto 

de telessaúde no SCNES; 

III – Equipes com histórico de solicitação de teleconsultorias.  
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Ø O componente variável do incentivo, que corresponde aos outros 50% 

do valor a ser repassado, considerará como critérios para transferência: 

 I – A atividade de equipes e profissionais: referente aos 

profissionais que utilizam os serviços de telessaúde a cada mês; 

II – A definição de linhas de cuidado prioritárias e a solicitação de 

teleconsultorias relacionadas a elas; 

III – A produção total de teleconsultorias. 

 

Ø Os recursos são oriundos do PAB Variável 

 

OBSERVAÇÃO 
 
A proposta inova na medida em que pela primeira vez se propõe 

incentivos para o custeio do telessãude, porém, considerando que a utilização 

por parte dos profissionais tem sido baixa, mesmo nos locais onde a 

conectividade é boa, seria interessante uma avaliação e discussão para 

elaboração de estratégias para aumentar a adesão, além de portaria. 
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MINUTA 
 

PORTARIA Nº ****, DE ** DE FEVEREIRO DE 2014. 
 

Institui o incentivo financeiro de custeio 
destinado aos núcleos de Telessaúde do 
Programa de Requalificação de Unidades 
Básicas de Saúde, Componente de 
Informatização e Telessaúde Brasil Redes na 
Atenção Básica. 

 
 
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 nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do SUS, o 
planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa;  

 
Considerando a Portaria nº GM/MS 204, 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, com o respectivo monitoramento e 
controle; 

 
Considerando a Portaria nº GM/MS 4.279, 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); 

 
Considerando a Política Nacional de Atenção Básica, instituída por meio da 

Portaria nº GM/MS 2.488, de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de 
Atenção Básica (PNAB), estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da 
Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde (PACS); 

 
Considerando a Portaria nº GM/MS 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) e o respectivo Componente de Reforma; 

 
Considerando a Portaria nº GM/MS 2.554, de 28 de outubro de 2011, que 

institui, no Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde, o Componente de 
Informatização e Telessaúde Brasil Redes na Atenção Básica, integrado ao Programa Nacional 
Telessaúde Brasil Redes. 

 
Considerando a Portaria nº GM/MS 1.599, de 1º de agosto de 2008, que 

instituiu a Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde (SUS), 
 
Considerando a responsabilidade conjunta da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios pelo financiamento do SUS; e  
 
Considerando o Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes, disciplinado pela 

Portaria nº GM/MS 2.546, de 27 de outubro de 2011, resolve: 
 
Art. 1º Instituir o incentivo financeiro de custeio destinado aos núcleos de 

Telessaúde do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde, Componente de 
Informatização e Telessaúde Brasil Redes na Atenção Básica. 

 
Art. 2º Para habilitação ao recebimento do incentivo de custeio previsto nesta 

Portaria, o município, o Distrito Federal ou o Estado sede do Núcleo de Telessaúde deverá 
cumprir os seguintes requisitos: 
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I - cadastrar o núcleo como estabelecimento de saúde com a descrição de 

serviços ofertados pelo núcleo no SCNES conforme art. 12º e 13º da portaria nº 2.546 de 27 de 
outubro de 2011.  

II – concluir a primeira etapa de implantação do Núcleo de Telessaúde Brasil 
Redes e ter recebido a segunda parcela correspondente ao cumprimento dos requisitos e 
exigências definidas em portaria específica.  

Parágrafo Único - Caso o Município-Sede ou Estado-Sede de núcleo opte pela 
oferta de teleconsultorias a partir de cooperação com outras instituições, estes deverão pactuar 
instrumento jurídico em instâncias colegiadas do SUS (CIR ou CIB), utilizando dessa forma o 
SCNES da instituição que oferta o serviço. 

Art. 3º O incentivo financeiro de custeio de que trata esta Portaria terá um 
componente fixo e outro variável. 

 
§1º O componente fixo do incentivo, que corresponde a 50% do valor a ser 

repassado, considerará para a transferência “equipes participantes” que devem contemplar os 
seguintes critérios: 

 
I - Equipes cadastradas na plataforma de Telessaúde; 
II - Equipes vinculadas em Unidade Básica de Saúde com ponto de telessaúde 

no SCNES; 
III – Equipes com histórico de solicitação de teleconsultorias.  
 
§2º O componente variável do incentivo, que corresponde aos outros 50% do 

valor a ser repassado, considerará como critérios para transferência: 
  
I – A atividade de equipes e profissionais: referente aos profissionais que 

utilizam os serviços de telessaúde a cada mês; 
II – A definição de linhas de cuidado prioritárias e a solicitação de 

teleconsultorias relacionadas a elas; 
III – A produção total de teleconsultorias. 
 
§3º As equipes consideradas nesta Portaria incluem as Equipes de Saúde da 

Família, Equipes de Atenção Básica, Equipes de Atenção Domiciliar, Núcleos de Apoio à 
Saúde da Família (NASF) e as Equipes de Saúde da Família para populações específicas 
(Ribeirinhas, Fluviais, Consultório na Rua) e todas as equipes previstas ou que venham a ser 
previstas na PNAB. 
 

Art. 4º Para acompanhamento da atividade de equipes e profissionais 
considerar-se-á: 

  
I – a relação do número de equipes ativas pelo número de equipes 

participantes do núcleo de Telessaúde;  
 
II – a relação do número de médicos ativos pelo número de médicos 

participantes do Núcleo de Telessaúde. 
  
Paragrafo único. Considera-se: “equipe ativa” e/ou “médico ativo” aquela que 

solicitou teleconsultoria no mês de referência para pagamento e “equipe participante” e/ou 
“médico participante” aquelas que estão consideradas no Art. 3º desta portaria, para 
pagamento do componente fixo do incentivo. 

 
Art. 5º Para o acompanhamento do critério disposto no inciso II, Parágrafo 2º, 

do art. 3° desta Portaria considerar-se-á: 
 

I – A definição e pactuação de linhas de cuidado prioritárias, envolvendo 
serviços e equipes participantes ao núcleo; 

II – A definição e pactuação de Protocolos de Encaminhamento e 
Teleconsultoria articulados à regulação; 
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III – O número de teleconsultorias solicitadas na respectiva linha de cuidado 
priorizada e pactuada. 

 
Parágrafo único - As pactuações previstas nos incisos I e II deste artigo 

deverão ocorrer na CIR ou CIB.  
 
Art. 6º Para o acompanhamento da produção total de teleconsultorias será 

considerado o número de teleconsultorias por equipe a cada mês, relacionadas às linhas de 
cuidado prioritárias previstas no inciso III do Art 7° somadas às demais teleconsultorias 
realizadas.  

 
Art. 7º Será publicado Manual Instrutivo contendo os parâmetros, os modos de 

informação e de verificação dos requisitos previstos nesta portaria, bem como a forma de 
cálculo do valor do respectivo incentivo, após pactuação na CIT. 

Art. 8º O monitoramento do Telessaúde será mensal, porém, a avaliação das 
informações que embasarão os valores do incentivos a serem repassados será trimestral. 

  
Parágrafo único - As metas e parâmetros aqui dispostos poderão ser revistos 

semestralmente com objetivo de atualização e incremento. 
  
Art. 9º O incentivo de que trata a portaria, será repassado para o município 

sede de núcleo, para os Projetos Intermunicipais e para o estado sede do núcleo para os 
Projetos Estaduais. 

 
Paragrafo único. Será permitido mudar o perfil do núcleo de Estadual para 

Intermunicipal ou vice-versa, desde que encaminhado documento com resolução da CIB 
autorizando tal alteração.  

 
Art. 10 Será publicada Portaria específica contendo os valores mínimos e 

máximos a qual cada município, distrito federal e estado sede de núcleo estará habilitado ao 
recebimento do incentivo previsto nesta Portaria, após pactuação na CIT. 

Art. 11 Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do 
orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho ********- Piso de 
Atenção Básica Variável (Pab Variável). 

 
Art. 12 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 

ARTHUR CHIORO 
 


