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COVID-19 nos concursos e residências: 
atualizações em políticas públicas

Introdução

A área da Saúde é uma das que mais passam por mudanças frequentemente. A todo 
momento saem novas pesquisas, estudos e descobertas que reconfiguram conceitos e 
condutas dos profissionais. Em se tratando do Sistema Único de Saúde (SUS), em parti-
cular, estar atento às legislações que orientam e regulamentam o sistema é fundamental 
para prestar atendimento justo e seguro à população, que têm assegurado pela Constitui-
ção o direito universal e integral à saúde.

Neste ponto, desde a graduação há certo déficit na abordagem. Isso leva aos profis-
sionais de saúde a ideia de que os conhecimentos sobre legislação do SUS não são muito 
importantes ou não há muito o que aprender. Pelo contrário. 

Primeiro, porque o SUS é referência mundial de Saúde Pública. Segundo, a Legisla-
ção do SUS é o assunto que mais cai nos Conhecimentos Gerais de provas de concursos 
e residências em saúde. Em terceiro lugar, durante a residência os conhecimentos de Le-
gislação são imprescindíveis para um bom desempenho; E se você for trabalhar na rede 
pública, esse tema estará completamente atrelado ao seu dia a dia. 

Entre 2019 e 2020, algumas portarias alteraram as orientações de atendimento à po-
pulação. Neste e-book, detalhamos essas mudanças. Importante que você esteja atento/
atenta para os textos da lei, inclusão de categoria profissional na realização de determi-
nados procedimentos e no que mudou em relação à Política Nacional de Atenção Básica. 

Atualização das portarias

1.1. Portaria nº 264/20 - Nova Lista de Notificação Compulsória

Diante da necessidade de atualizar a Lista Nacional de Notificação Compulsória de 
Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública no SUS, a Portaria nº 264/2020 altera a 
Portaria de Consolidação nº 4/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para incluir a doença 
de Chagas crônica, a criptococose, a esporotricose humana e a paracoccidioidomicose. 
A lista vale para os serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional.

Com isso, a Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Even-
tos de Saúde Pública passa a funcionar da seguinte forma: 

http://sanarsaude.com
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Legenda: MS (Ministério da Saúde), SES (Secretaria Estadual de Saúde) ou SMS (Se-
cretaria Municipal de Saúde). 

*Informações adicionais: Notificação imediata ou semanal seguirá o fluxo de com-
partilhamento entre as esferas de gestão do SUS estabelecido pela SVS/MS. A notificação 
imediata no Distrito Federal é equivalente à SMS.

1.2. Portaria nº 1.061/20 - Revogação da Portaria nº 264/2020

 A Portaria nº 1.061, de 18 de maio de 2020, revoga a Portaria nº 264/2020 e altera 
a Portaria de Consolidação nº 4/GM/MS, de 28 de setembro de 2017. Diferentemente do 
dispositivo anterior, é incluída apenas a doença de Chagas crônica, na Lista Nacional de 
Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de 
saúde públicos e privados em todo o território nacional.

Com isso, a Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Even-
tos de Saúde Pública passa a funcionar da seguinte forma: 

http://sanarsaude.com
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Legenda: MS (Ministério da Saúde), SES (Secretaria Estadual de Saúde) ou SMS (Se-
cretaria Municipal de Saúde). 

*Informações adicionais: Notificação imediata ou semanal seguirá o fluxo de com-
partilhamento entre as esferas de gestão do SUS estabelecido pela SVS/MS. A notificação 
imediata no Distrito Federal é equivalente à SMS.

1.3. Portaria nº 526/20 - RENASES - Teleconsulta na Atenção Primária

A Portaria nº 526, de 24 de junho de 2020, inclui, altera e exclui procedimentos da 
Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais do Sistema Único 
de Saúde. Entre as inclusões, está a teleconsulta na Atenção Primária. A medida foi impor-
tante como alternativa para evitar aglomerações em unidades de saúde, devido ao estado 
de pandemia de coronavírus.

O dispositivo também inclui o Instrumento de Registro 10-e-SUS APS e orienta a ava-
liação técnica do Departamento de Saúde da Família (DSF/SAPS/MS) e do Departamento 
de Regulação, Avaliação e Controle (DRAC/SAES/MS). Confira abaixo em detalhes

Procedimentos incluídos:

Código e nome do procedimento
03.01.01.025-0 - Teleconsulta na Atenção Primária
03.01.10.019-5 - Administração de medicamentos por via endovenosa
03.01.10.020-9 - Administração de medicamentos por via intramuscular
03.01.10.021-7 - Administração de medicamentos por via oral
03.01.10.022-5 - Administração de medicamentos por via subcutânea (SC)
03.01.10.023-3 - Administração tópica de medicamentos
03.01.10.025-0 - Aferição de temperatura
03.01.10.024-1 - Administração de penicilina para tratamento de Sífilis
01.01.04.007-5 - Medição de altura 
01.01.04.008-3 - Medição de peso
02.14.01.015-5 - Teste rápido de proteinúria

03.01.01.026-9 - Avaliação do crescimento na puericultura

http://sanarsaude.com
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Procedimentos alterados: 

02.11.02.003-6 Eletrocardiograma 
Incluir: Instrumento de Registro 10-e-SUS APS 
Alterar descrição para: “Consiste na realização e laudo médico de exame feito avaliar a 
atividade elétrica do coração, observando o ritmo, a quantidade e a velocidade. É realiza-
do por meio de um aparelho com eletrodos, que são dispositivos que ligam o indivíduo 
com o eletrocardiógrafo. Por meio deles é obtida a informação elétrica para impressão e 
análise do eletrocardiograma. As derivações são os registros gráficos da atividade elétri-
ca no eletrocardiograma.”
01.01.01.001-0 Atividade educativa/orientação em grupo na Atenção Básica. 
Alterar nome para: Atividade educativa/orientação em grupo na Atenção Primária
Incluir: CBO 2234 Farmacêuticos
01.01.04.002-4 Avaliação antropométrica
Incluir: CBO 2234 Farmacêuticos
02.01.02.004-1 Coleta de material para exame laboratorial 
Incluir: CBO 2234 Farmacêuticos 
02.01.02.005-0 Coleta de sangue para triagem neonatal
Incluir: CBO 2234 Farmacêuticos 
02.02.02.045-2 Pesquisa de plasmódio
Incluir: CBO 2234 Farmacêuticos
02.14.01.001-5 Glicemia capilar
Incluir: CBO 2234 Farmacêuticos
02.14.01.006-6 Teste rápido de gravidez 
Incluir: CBO 2234 Farmacêuticos 
03.01.01.001-3 Consulta ao paciente curado de tuberculose (tratamento supervisiona-
do)
Incluir: CBO 2234 Farmacêuticos
03.01.01.003-0 Consulta de profissionais de nível superior na Atenção Básica (exceto 
médico)
Alterar nome para: Consulta de profissionais de nível superior na Atenção Primária (exce-
to médico)
Incluir: CBO 2234 Farmacêuticos
03.01.01.009-9 Consulta para avaliação clínica do fumante
Incluir: CBO 2234 Farmacêuticos 
03.01.01.013-7 Consulta/atendimento domiciliar
Incluir: CBO 2234 Farmacêuticos
03.01.04.008-7 Atendimento em grupo na Atenção Básica
Alterar nome para: Atendimento em grupo na Atenção Primária
Incluir: CBO 2234 Farmacêuticos
03.01.04.009-5 Exame do Pé Diabético 
Incluir: CBO 2234 Farmacêuticos
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03.01.05.002-3 Assistência domiciliar por equipe multiprofissional
Incluir: CBO 2234 Farmacêuticos
03.01.05.010-4 Visita domiciliar pós-óbito
Incluir: CBO 2234 Farmacêuticos
03.01.05.013-9 Busca ativa
Incluir: CBO 2234 Farmacêuticos
03.01.05.015-5 Acompanhamento de paciente em terapia nutricional 
Incluir: CBO 2234 Farmacêuticos 
03.01.08.001-1 Abordagem cognitiva comportamental do fumante (por atendimento/
paciente)
Incluir: CBO 2234 Farmacêuticos
03.01.09.003-3 Avaliação multidimensional da pessoa idosa
Incluir: CBO 2234 Farmacêuticos
03.01.10.003-9 Aferição de pressão arterial
Incluir: CBO 2234 Farmacêuticos
03.01.10.010-1 Inalação/nebulização
Incluir: CBO 2234 Farmacêuticos 

03.01.10.018-7 Terapia de reidratação oral
Incluir: CBO 2234 Farmacêuticos

03.01.14.001-4 Atendimento de paciente em cuidados paliativos
Incluir: CBO 2234 Farmacêuticos 

02.14.01.016-3 Teste rápido para detecção de Sars-CoV-2
Incluir: CBO 2232 Cirurgiões-Dentistas e CBO 2211 Biólogo

Procedimentos excluídos:

Código e nome do procedimento

03.01.10.002-0 Administração de medicamentos em Atenção Básica (por paciente)

04.01.01.002-3 Curativo Grau I com ou sem debridamento (por paciente)

03.01.01.008-0 Consulta para acompanhamento de crescimento e desenvolvimento 
(puericultura)

03.01.04.002-8 Atendimento clínico para indicação, fornecimento e inserção do dis-
positivo intra-uterino (DIU)
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1.4. Portaria nº 397/20 - Alteração da Portaria de Consolidação nº 02 - PNAB

A Portaria nº397, de 16 de março de 2020, altera as Portarias de Consolidação nº 2/
GM/MS, de 28 de setembro de 2017, nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, e nº 6/GM/
MS, de 28 de setembro de 2017, que tratam do Sistema Único de Saúde (SUS), para dispor 
sobre o Programa Saúde na Hora. São modificados os textos referentes à Política Nacional 
de Atenção Básica (PNAB), aos estabelecimentos de saúde e ao Programa Saúde na Hora.

 y Portaria nº 397/20 - Alteração dos Estabelecimentos de Saúde

A portaria altera o texto do Anexo XXII da Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 
28 de setembro de 2017, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 6º Os estabelecimentos de saúde que ofertem ações e serviços de Atenção Primá-
ria à Saúde, no âmbito do SUS, de acordo com o Anexo XXII, serão denominados:

I - Unidade Básica de Saúde (UBS): estabelecimento que não possui equipe de Saúde 
da Família;

II - Unidade de Saúde da Família (USF): estabelecimento com pelo menos 1 (uma) equi-
pe de Saúde da Família, que possui funcionamento com carga horária mínima de 40 horas 
semanais, no mínimo 5 (cinco) dias da semana e nos 12 meses do ano, possibilitando acesso 
facilitado à população.

Parágrafo único. As USF e UBS são consideradas potenciais espaços de educação, for-
mação de recursos humanos, pesquisa, ensino em serviço, inovação e avaliação tecnológica 
para a RAS.” (NR)

“Art. 6º-A Aplicam-se à USF os dispositivos do Anexo I deste Anexo referentes à UBS, 
quando estes dispositivos dispuserem sobre estabelecimentos de saúde com equipe de Saú-
de da Família.” (NR)

 y Portaria nº 397/20 - Programa Saúde na Hora

A portaria altera o Capítulo I do Título IV Portaria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 
de setembro de 2017, passa a vigorar com acréscimo da Seção IV, com a seguinte redação:

“Art. 519-A Fica instituído o Programa Saúde na Hora no âmbito da Política Nacional 
de Atenção Básica, com objetivo de implementar o horário estendido de funcionamento das 
Unidades de Saúde da Família (USF) e Unidades Básicas de Saúde (UBS), no Sistema Único 
de Saúde (SUS).

§ 1º Os municípios e Distrito Federal poderão aderir ao Programa, nos termos desta 
Seção.

§ 2º Os municípios e o Distrito Federal que aderirem ao Programa farão jus ao recebi-
mento de incentivos financeiros de custeio nos termos da Seção XIV do Capítulo I do Título II 
da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017.” (NR)

http://sanarsaude.com
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“Art. 519-B São objetivos do Programa Saúde na Hora:

I - ampliar o horário de funcionamento das USF e UBS, possibilitando maior acesso dos 
usuários aos serviços;

II - ampliar a cobertura da Estratégia Saúde da Família;

III - ampliar o acesso às ações e serviços considerados essenciais na Atenção Primária 
à Saúde (APS);

IV - ampliar o número de usuários nas ações e nos serviços promovidos nas USF e UBS; 
e

V - reduzir o volume de atendimentos de usuários com condições de saúde de baixo 
risco em unidades de pronto atendimento e emergências hospitalares.” (NR)

“Art. 519-C Os estabelecimentos participantes do Saúde na Hora poderão ter as seguin-
tes equipes cadastradas no SCNES:

I - equipes de Saúde da Família (eSF);

II - equipes de Atenção Primária (eAP); e

III - equipes de Saúde Bucal (eSB).” (NR)

“Art. 519-D. As USF participantes do Programa Saúde na Hora deverão possuir:

I - quanto ao horário de funcionamento:

a) USF 60h: com funcionamento mínimo de 60 (sessenta) horas semanais, sendo:

1. 12 (doze) horas diárias ininterruptas, de segunda-feira a sexta-feira, durante os 5 (cin-
co) dias úteis na semana; ou

2. 11 (onze) horas diárias ininterruptas, de segunda a sexta-feira, durante os 5 (cinco) 
dias úteis da semana, e 5 (cinco) horas aos sábados ou domingos;

b) USF 60h com saúde bucal: com funcionamento mínimo de 60 (sessenta) horas se-
manais, sendo:

1. 12 (doze) horas diárias ininterruptas, de segunda-feira a sexta-feira, durante os 5 (cin-
co) dias úteis na semana; ou

2. 11 (onze) horas diárias ininterruptas, de segunda a sexta-feira, durante os 5 (cinco) 
dias úteis da semana, e 5 (cinco) horas aos sábados e/ou domingos; e

c) USF 75h com saúde bucal: com funcionamento mínimo de 75 (setenta e cinco) horas 
semanais, sendo:

1. 15 (quinze) horas diárias ininterruptas de segunda-feira a sexta-feira, durante 5 (cin-
co) dias úteis na semana; ou

2. 14 (quatorze) horas diárias ininterruptas, de segunda a sexta-feira, durante os 5 (cin-
co) dias úteis da semana, e 5 (cinco) horas aos sábados ou domingos; ou

d) USF ou UBS 60h simplificado: com funcionamento mínimo de 60 (sessenta) horas 
semanais, sendo:

http://sanarsaude.com
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1. 12 (doze) horas diárias ininterruptas, de segunda-feira a sexta-feira, durante os 5 (cin-
co) dias úteis na semana; ou

2. 11 (onze) horas diárias ininterruptas, de segunda a sexta-feira, durante os 5 (cinco) 
dias úteis da semana, e 5 (cinco) horas aos sábados ou domingos.

II - quanto ao quantitativo mínimo de equipes de saúde:

a) USF 60h: 3 (três) equipes de Saúde da Família;

b) USF 60h com saúde bucal: 3 (três) equipes de Saúde da Família e 2 (duas) equipes 
de Saúde Bucal;

c) USF 75h com saúde bucal: 6 (seis) equipes de Saúde da Família e 3 (três) equipes de 
Saúde Bucal; ou

d) USF ou UBS 60h simplificada: mínimo de 60 (sessenta) horas somada a carga horária 
de todas as equipes de saúde da unidade, podendo ser uma combinação de eSF (40 h) e eAP 
(20h ou 30h).” (NR)

“Art. 519-F. As USF e UBS participantes do Programa Saúde na Hora deverão ofertar os 
mesmos serviços de saúde em todos os turnos de funcionamento.” (NR)

“Art. 519-G. Para cada modalidade de funcionamento das USF ou UBS de que trata o 
inciso I do art. 519-D, poderão ser acrescentadas eSF ou eAP além do quantitativo previsto 
no inciso II do art. 519-D.” (NR)

“Art. 519-H Para a realização do cálculo para obtenção da carga horária prevista no inci-
so III do art. 519-D, serão somadas as cargas horárias semanais das categorias profissionais 
que integram as eSF ou eAP e eSB.

§ 1º Os médicos, enfermeiros e cirurgiões-dentistas que integram as eSF ou eAP e as 
eSB deverão cumprir carga horária individual mínima de 20 (vinte) horas semanais.

§ 2º O somatório das cargas horárias individuais mínimas de que trata o § 1º deste 
artigo deverá corresponder a uma carga horária por categoria profissional de, pelo menos, 
40 (quarenta) horas semanais por eSF e eSB, exceto para as eAP e eSB modalidade I com 
profissionais de 20 horas ou 30 horas semanais.

§ 3º Os médicos, enfermeiros e cirurgiões-dentistas profissionais das equipes de que 
trata esta Portaria poderão participar de mais de uma eSF, eAP ou eSB.

§ 4º O disposto neste artigo não se aplica aos demais profissionais de saúde da eSF 
e eSB, para os quais há obrigatoriedade de carga horária de 40 (quarenta) horas semanais 
e vínculo a apenas 1 (uma) eSF ou 1 (uma) eSB no SCNES vigente, consoante ao disposto 
na Política Nacional de Atenção Básica - PNAB, exceto para as eAP e eSB modalidade I com 
profissionais de 20 horas ou 30 horas semanais.” (NR)

“Art. 519-I A adesão ao Programa Saúde na Hora se dará mediante Termo de Compro-
misso firmado entre o Ministério da Saúde e o Distrito Federal ou município, observado o 
seguinte fluxo:
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I - o gestor distrital ou municipal de saúde deverá solicitar a adesão da USF ou UBS ao 
Programa, com anuência ao Termo de Compromisso e indicação das equipes selecionadas 
na forma do art. 519-D desta Portaria, por meio de sistema eletrônico disponibilizado pelo 
Ministério da Saúde;

II - a solicitação será submetida à análise do Ministério da Saúde, que avaliará se está 
de acordo com os critérios previstos nesta Portaria e se existe prévia disponibilidade orça-
mentária e financeira; e

III - caso deferida a solicitação, será publicada Portaria de homologação da adesão no 
Diário Oficial da União.

Parágrafo único. No momento da solicitação de adesão de que trata o inciso I do caput 
deste artigo, o Distrito Federal ou município deverá possuir:

I - USF ou UBS cadastrada no SCNES para o trabalho das equipes de Saúde; e

II - o quantitativo de equipes de Saúde exigido para o formato de funcionamento alme-
jado, conforme o disposto no art. 519-D e art. 519-E, cadastrado no SCNES.” (NR)

“Art. 519-J O Distrito Federal ou município aderente ao Programa Saúde na Hora deverá:

I - possuir USF ou UBS cadastrada no SCNES para o trabalho das equipes de Saúde;

II - cumprir os requisitos de horário de funcionamento, quantidade de equipes de Saúde 
e carga horária previstos no art. 519-D ou art. 519-E;

III - possuir Gerente de Atenção Primária, com nível superior, que não seja integrante 
das equipes vinculadas à USF em que exerce a função de Gerente, cumprindo carga horária 
semanal mínima de 30 (trinta) horas e executando as atribuições estabelecidas na PNAB;

IV - utilizar Prontuário Eletrônico que atenda ao modelo de informação definido pelo 
Ministério da Saúde, preferencialmente o e-SUS-APS/PEC; e

V - identificar a USF e UBS com a identidade visual do Programa Saúde na Hora, dispo-
nibilizado pelo Ministério da Saúde.

§ 1º Para o formato de funcionamento previsto na alínea “d” do inciso I do art. 519-D, o 
Distrito Federal ou município deverá:

I - atender os requisitos previstos nos incisos I, II e V do caput;

II - utilizar Prontuário Eletrônico de que dispõe o inciso IV do caput, ou implantar o Pron-
tuário em até 12 (doze) competências consecutivas do SCNES a contar da data de publica-
ção da portaria de homologação da adesão ao Programa.

§ 2º A partir da data de publicação da portaria de homologação da adesão, a gestão 
municipal terá o prazo de até 6 (seis) competências consecutivas do SCNES para atender a 
todos os requisitos previstos no caput, sob pena de cancelamento de sua adesão, com exce-
ção do disposto no inciso II do §1º deste artigo.” (NR)

“Art. 519-K As USF e UBS participantes do Programa Saúde na Hora serão avaliadas e 
monitoradas por meio dos seguintes indicadores obtidos a partir de informações extraídas 
dos sistemas de informação em saúde vigentes:
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I - indicadores essenciais: vinculados ao processo de avaliação de desempenho das 
eSF, eAP ou eSB participantes do Programa;

II - indicadores de monitoramento: acompanhados de forma regular para complemen-
tação de informações sobre a oferta de ações e serviços e sobre os resultados alcançados 
pelas eSF, eAP ou eSB participantes do Programa.

§ 1º A avaliação e o monitoramento das USF e UBS e das equipes participantes do Pro-
grama visa à melhoria do acesso, da abrangência, da oferta de serviços, da produtividade e 
da resolutividade da Atenção Primária à Saúde.

§ 2º Constará no manual instrutivo do Programa, a ser disponibilizado pelo Ministério 
da Saúde em plataforma online, a ficha de qualificação dos indicadores essenciais e de mo-
nitoramento do Programa.

§ 3º O Distrito Federal ou município que aderir ao Programa deverá cumprir os indicado-
res essenciais de que trata o inciso I do caput, sob pena de suspensão da transferência dos 
incentivos financeiros de custeio previstos no art. 172-J do Capítulo II do Título II da Portaria 
de Consolidação nº 6/ GM/MS, de 28 de setembro de 2017.” (NR)

 y Portaria nº 397/20 - Financiamento do Programa Saúde na Hora

A portaria altera o Capítulo II do Título II da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 
28 de setembro de 2017, que passa a vigorar com acréscimo da Seção XIV, com a seguinte 
redação: 

“Art. 172-J O Distrito Federal e os municípios que aderirem ao Programa Saúde na Hora, 
de que trata a Seção IV do Capítulo I do Título IV Portaria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 
2017, farão jus ao recebimento de incentivo financeiro adicional de custeio para cada Uni-
dade de Saúde da Família - USF e Unidade Básica de Saúde - UBS participante do Programa.

Parágrafo único. O incentivo financeiro adicional de que trata o caput terá os seguintes 
valores mensais:

I - R$ 22.816,00 (vinte e dois mil oitocentos e dezesseis reais), para as USF com funcio-
namento mínimo de 60 (sessenta) horas semanais;

II - R$ 31.766,00 (trinta e um mil setecentos e sessenta e seis reais), para as USF, com 
Saúde Bucal, com funcionamento mínimo de 60 (sessenta) horas semanais;

III - R$ 59.866,00 (cinquenta e nove mil oitocentos e sessenta e seis reais), para as USF, 
com Saúde Bucal, com funcionamento mínimo de 75 (setenta e cinco) horas semanais; e

IV - R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para USF ou UBS com funcionamento mínimo de 60 
(sessenta) horas semanais simplificado.” (NR)

“Art. 172-K Os incentivos financeiros de que trata o art. 172-J serão transferidos men-
salmente pelo Fundo Nacional de Saúde ao Fundo de Saúde do Distrito Federal e dos municí-
pios, de forma regular e automática.
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§ 1º O início da transferência dos incentivos financeiros mensais de que trata o caput 
está condicionado aos seguintes requisitos:

I - à publicação da portaria de homologação da adesão ao Programa Saúde na Hora, de 
que trata o inciso III do art. 519-I da Seção IV do Capítulo I do Título IV da Portaria de Conso-
lidação nº 5/GM/MS, de 2017; e

II - ao cumprimento de todos os requisitos previstos art. 519-J da Seção IV do Capítulo 
I do Título IV da Portaria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 2017.

§ 2º A USF participante do Programa, aderida com funcionamento de 75 (setenta e 
cinco) horas com equipe de Saúde Bucal ou 60 (sessenta) horas com equipe de Saúde Bucal, 
que alterar o quantitativo de equipes ou o somatório da carga horária mínima dos profissio-
nais integrantes das equipes de saúde de que trata, respectivamente, os incisos II e III do art. 
519-D, receberá o incentivo financeiro equivalente ao quantitativo de equipes e carga horária 
informado no SCNES, desde que tenha:

I - cumprido os requisitos previstos no art. 519-H da Seção IV do Capítulo I do Título IV 
Portaria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017; e

II - iniciado o recebimento do incentivo financeiro mensal de que trata o caput.

§ 3º A alteração do quantitativo de equipes de que trata o § 2º não poderá corresponder 
à modalidade de 60 (sessenta) horas semanais simplificada prevista na alínea “d” do inciso I 
do art. 519-D da Seção IV do Capítulo I do Título IV Portaria de Consolidação nº 5 GM/MS, de 
28 de setembro de 2017.” (NR)

“Art. 172-L O Distrito Federal e os municípios que aderirem ao Programa Saúde na Hora 
farão jus ao recebimento de incentivo financeiro de apoio à implantação do horário estendido 
para cada USF e UBS participante do Programa.

§ 1º O incentivo financeiro de que trata este artigo será repassado, em parcela única, 
no momento do início da transferência de que trata o parágrafo único do art. 172-K desta 
Portaria.

§ 2º O incentivo financeiro de que trata este artigo terá os seguintes valores:

I - R$ 22.816,00 (vinte e dois mil oitocentos e dezesseis reais), para as USF com funcio-
namento mínimo de 60 (sessenta) horas semanais;

II - R$ 31.766,00 (trinta e um mil setecentos e sessenta e seis reais), para as USF com 
Saúde Bucal, com funcionamento mínimo de 60 (sessenta) horas semanais;

III - R$ 59.866,00 (cinquenta e nove mil oitocentos e sessenta e seis reais), para as USF 
com Saúde Bucal, com funcionamento mínimo de 75 (setenta e cinco) horas semanais;

VI - R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para as USF ou UBS com funcionamento mínimo de 
60 (sessenta) horas semanais simplificado.” (NR)

“Art. 172-M. O repasse dos incentivos financeiros de que trata o art. 172-J será suspen-
so nas seguintes hipóteses:
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I - descumprimento do horário mínimo de funcionamento de que trata o inciso I do art. 
519-D da Seção IV do Capítulo I do Título IV da Portaria de Consolidação nº 5 GM/MS, de 
2017;

II - número de equipes das USF ou UBS aderidas ao Programa Saúde na Hora, cadastra-
das no SCNES, em quantitativo inferior ao previsto no Termo de Compromisso, ressalvada a 
hipótese prevista no §2º do art. 172-K;

III - ausência de alimentação regular de dados via Prontuário Eletrônico que atenda ao 
modelo de informação definido pelo Ministério da Saúde, preferencialmente o e-SUS-APS/
PEC, observado o disposto no§ 1º e inciso IV do caput do art. 519-J da Seção IV do Capítulo 
I do Título IV da Portaria de Consolidação nº 5 GM/MS, de 2017;

IV - não cumprimento dos indicadores essenciais de que trata o inciso I do art. 519-J da 
Seção IV do Capítulo I do Título IV da Portaria de Consolidação nº 5 GM/MS, de 2017;

V - malversação ou desvio de finalidade na utilização dos recursos repassados;

VI - não possuir Gerente de USF, ressalvado o disposto no § 1º do art. 519-J da Seção IV 
do Capítulo I do Título IV da Portaria de Consolidação nº 5 GM/MS, de 2017;

VII - deixar de possuir USF ou UBS cadastrada no SCNES para o trabalho das equipes; ou

VIII - descumprimento da carga horária mínima de cada categoria profissional por USF 
ou UBS, por um período superior a 60 (sessenta) dias.

Parágrafo único. A suspensão de que trata este artigo será mantida até a adequação 
das irregularidades identificadas.” (NR)

“Art. 172-N. A participação das USF e UBS no Programa Saúde na Hora será cancelada 
nas seguintes hipóteses:

I - não atendimento dos requisitos previstos no art. 519-J da Seção IV do Capítulo I do 
Título IV da Portaria de Consolidação nº 5 GM/MS, de 2017, no prazo de até 6 (seis) compe-
tências consecutivas do SCNES a contar da data de publicação da portaria de homologação 
da adesão; ou

II - após 6 (seis) competências consecutivas do SCNES de ocorrência da suspensão de 
que trata o art. 172-M.” (NR)

“Art. 172-O Os recursos orçamentários de que trata esta Seção correrão por conta do or-
çamento do Ministério da Saúde, devendo onerar a Funcional Programática 10.301.5019.219A 
- Piso de Atenção Básica em Saúde, no Plano Orçamentário PO - 000A - Incentivo para Ações 
Estratégicas.” (NR)
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Como inserir essas mudanças no planejamento de estudo

A legislação aplicada ao SUS é tema garantido em qualquer prova de concurso ou 
residência que você se proponha a fazer, afinal, o Sistema Único de Saúde orienta todo o 
atendimento à população e é direito assegurado pela Constituição. Apesar de sua impor-
tância, muitos estudantes e profissionais de saúde ainda têm dificuldade em apreender os 
conteúdos acerca dessa disciplina. Os principais motivos são: complexidade da estrutura 
e atribuições do SUS e dispositivos legais que incluem, alteram ou excluem procedimentos 
e normas, como os que detalhamos nesse e-book.

Para que você se aproprie melhor da legislação do SUS em prol do êxito nas provas 
de concursos e residência, separamos algumas dicas que vão te orientar a inserir essas 
mudanças na legislação no seu cronograma de estudos!

 y Comece pelo começo: estude a estrutura do SUS. Qual o propósito? Quais 
legislações criam e regulamentam o Sistema Único de Saúde? O que mudou depois 
do SUS?

 y Escolha muito bem o material por onde irá estudar. Procure livros, cursos, notícias 
e professores que dominem o assunto em questão, te ajudem a estabelecer conexões 
entre o que era e o que passou a ser, para além dos marcos jurídicos do SUS. É 
fundamental que você entenda como aquelas mudanças irão impactar na prática.

 y Organize seu material de estudo em ordem cronológica. Isso quer dizer que facilita 
a sua compreensão iniciar o estudo a partir do marco jurídico com data de publicação 
mais antiga até a mais recente. Assim, você acompanhará a evolução do sistema e as 
alterações e inclusões de ações e serviços ao longo do tempo.

 y Lembre-se de assimilar o que está na legislação, porque é isso que as bancas de 
concursos e residências cobram nas provas. A realidade, na prática, às vezes não 
segue o que diz a lei. Esteja atento e atenta para não cair na pegadinha da vida prática 
versus legislação.

E o mais importante de tudo: não decore a Legislação do SUS, mas aprenda, entenda. 
Tente estudar esses conteúdos trazendo a teoria para a prática, a rotina do seu dia a dia 
enquanto profissional de saúde. Existem professores que adotam essa metodologia e faci-
lita na absorção do conhecimento e te ajuda a gabaritar as questões sem precisar recorrer 
ao arriscado “decoreba”. 
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