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Considerando a Portaria GM/MS nº 1.333, de 8 de setembro de 2015, que altera o Anexo da Portaria GM/MS nº 767, de 17 de junho de 2015, que habilita o Estado do Rio
Grande do Norte a receber incentivo financeiro destinado às Centrais de Regulação organizadas no âmbito do Sistema Único de Saúde;
Considerando que foram atendidos os requisitos constantes do art. 358 e art. 359, c/c do art. 366 do Título III, Capítulo II, Seção X da Portaria de Consolidação GM/MS nº 6,
de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria GM/MS nº 197, de 6 de fevereiro de 2019, que divulga os montantes anuais alocados aos Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados ao
cofinanciamento das ações e serviços públicos de saúde no grupo de atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar (Teto MAC);
Considerando a Portaria GM/MS nº 1.643, de 16 de julho de 2021, que estabelece a suspensão da transferência do recurso incluído no Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, incorporado ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade (MAC), do Rio Grande do
Norte, destinado ao custeio das Centrais de Regulação; e
Considerando a Nota Técnica nº 105, de 31 de agosto de 2021, da Coordenação-Geral de Regulação e Avaliação - CGRA/DRAC/SAES/MS, constante no Processo SEI nº
25000.041930/2015-39, resolve:
Art. 1º Fica restabelecida a transferência do recurso incluído no Bloco de de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção Especializada, incorporado
ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade (MAC), do Rio Grande do Norte, destinado ao custeio da central de regulação, conforme Anexo a esta Portaria.
Art. 2º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para o restabelecimento, regular e automático, dos montantes constantes no Anexo a esta Portaria, em
parcelas mensais, para o respectivo Fundo Estadual de Saúde.
Art. 3º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, são do orçamento do Ministério da Saúde, advindos do Programa de Trabalho 10.302.5018.8585 - Atenção à Saúde da
População para Procedimentos de Média e Alta Complexidade - Plano Orçamentário 0000.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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PORTARIA GM/MS Nº 2.293, DE 8 DE SETEMBRO DE 2021
Renova a qualificação da Unidade de Suporte Básico (USB) destinada ao Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (SAMU 192), e mantém os recursos do Bloco de Manutenção das Ações e
Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção Especializada incorporados ao limite financeiro de
Média e Alta Complexidade (MAC) do Estado de São Paulo e Município de Ipeúna.
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, e
Considerando o Título II - Do Componente do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) - do Livro II, do Anexo III da Portaria de Consolidação GM/MS nº 3, de
28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre as redes do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para
as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria SAS/MS nº 288, de 12 de março de 2018, que redefine a operacionalização do cadastramento de serviços de atendimento pré-hospitalar móvel de
urgência e o elenco de profissionais que compõem as equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES);
Considerando a Portaria GM/MS nº 1.572, de 1º de junho de 2018, que renova a qualificação e especifica a composição do incentivo de custeio da Central de Regulação das
Urgências (CRU), Unidades de Suporte Básico (USB) e Unidade de Suporte Avançado (USA) vinculadas ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), Regional de Votuporanga
(SP);
Considerando a Portaria GM/MS nº 654, de 1º de abril de 2020, que restabelece a transferência mensal de recursos financeiros para o custeio mensal de Unidades destinadas
ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192); e
Considerando o envio da Proposta SAIPS 146097, a correspondente avaliação e aprovação da Coordenação-Geral de Urgência através do Parecer Técnico nº 940/2021CGURG/DAHU/SAES/MS, constante do NUP-SEI 25000.016394/2015-33, resolve:
Art. 1º Fica renovada a qualificação da Unidade de Suporte Básico (USB), pertencente à Central de Regulação das Urgências (CRU) Rio Claro, destinada ao Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (SAMU 192) do Estado de São Paulo e Município de Ipeúna, conforme anexo a esta Portaria.
Parágrafo único. A qualificação será válida por dois anos, de acordo com a Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, podendo ser renovada mediante
novo processo de avaliação.
Art. 2º Fica mantido o recurso do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção Especializada incorporados ao limite financeiro de Média
e Alta Complexidade (MAC), do Estado de São Paulo e Município de Ipeúna, no montante anual de R$ 105.528,00 (cento e cinco mil e quinhentos e vinte e oito reais).
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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PORTARIA GM/MS Nº 2.298, DE 9 DE SETEMBRO DE 2021
Dispõe sobre as normas para a operacionalização da
Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das
Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional
(PNAISP), no âmbito do Sistema Único de Saúde
(SUS).

de:

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso da atribuição que lhe conferem
o inciso I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, resolve:
Art. 1º Esta Portaria altera as Portarias de Consolidação GM/MS nº 2, de 28
de setembro de 2017 e nº 6, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre as normas
para a operacionalização da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas
Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP), no âmbito do Sistema Único de
Saúde (SUS).
Art. 2º O Capítulo I do Anexo XVIII da Portaria de Consolidação GM/MS nº 2,
de 28 de setembro de 2017, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 2º ....................................................................................
Parágrafo único. As normas de que dispõe o caput serão observadas para a
implementação de equipes e serviços de saúde credenciados pelo Ministério da Saúde,
não implicando a vedação da atuação de profissionais de saúde e/ou equipes de saúde,
não vinculados à PNAISP, sob a responsabilidade da gestão Municipal e/ou Estadual,
conforme arranjo local." (NR)
"Art. 3º ...............................................................................
I - unidades prisionais que contenham até 300 (trezentos) custodiados: serviço
de saúde com funcionamento de 6 (seis) horas semanais;
II - unidades prisionais que contenham de 101 (cento e um) a 1.700 (mil e
setecentos) custodiados: serviço de saúde com funcionamento de 20 (vinte) horas
semanais; e
III - unidades prisionais que contenham de 1.201 (mil duzentos e um) a 2.700
(dois mil e setecentos) custodiados: serviço de saúde com funcionamento de 30 (trinta)
horas semanais.
Parágrafo único. Os serviços de saúde no sistema prisional observarão as
normas sanitárias e de arquitetura penal vigentes." (NR)
"Art. 4º Os serviços de saúde de que trata o art. 3º serão prestados por
equipes multiprofissionais, denominadas equipes de Atenção Primária Prisional (eAPP),
constituídas nos seguintes termos:
I - Equipe de Atenção Primária Prisional com carga horária compartilhada com
equipe de Saúde da Família (eSF) e equipe de Saúde Bucal (eSB) do território, com
composição mínima de:
a) 1 (um) médico;
b) 1 (um) enfermeiro;
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de:

c) 1 (um) cirurgião dentista;
d) 1 (um) técnico de enfermagem ou auxiliar de enfermagem; e
e) 1 (um) técnico em saúde bucal ou auxiliar em saúde bucal;
II - Equipe de Atenção Primária Prisional Essencial, com composição mínima
a) 1 (um) médico;
b) 1 (um) enfermeiro;
c) 1 (um) cirurgião dentista; e
d) 1 (um) técnico de enfermagem ou auxiliar de enfermagem;
III - Equipe de Atenção Primária Prisional Ampliada, com a composição mínima

a) 1 (um) médico;
b) 1 (um) enfermeiro;
c) 1 (um) cirurgião dentista;
d) 1 (um) técnico de enfermagem ou auxiliar de enfermagem;
e) 1 (um) profissional selecionado dentre as ocupações abaixo:
1 - Enfermeiro;
2 - Médico;
3 - Psicólogo;
4 - Assistente Social;
5 - Farmacêutico;
6 - Nutricionista;
7 - Fisioterapeuta; e
8 - Terapeuta Ocupacional;
IV - Equipe Complementar Psicossocial de Atenção Primária Prisional, com
composição mínima de:
a) 1 (um) médico psiquiatra ou médico com experiência em saúde mental;
e
b) 1 (um) profissional selecionado dentre as ocupações abaixo:
1 - Psicólogo;
2 - Assistente social; ou
c) 1 (um) enfermeiro; e
d) 2 (dois) profissionais selecionados dentre as ocupações abaixo:
1 - Psicólogo;
2 - Assistente social;
V - Profissional complementar de saúde bucal da equipe de Atenção Primária
Prisional Essencial ou Ampliada:
a) 1 (um) técnico em saúde bucal ou auxiliar em saúde bucal.
§ 1º Para unidades com população prisional de até 300 (trezentos)
custodiados poderá ser credenciada eAPP, com carga horária mínima de 6 (seis) horas
semanais, sob responsabilidade do município, implantada a partir de compartilhamento
de carga horária cadastrada no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de
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