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A Atenção às Urgências perpassa todos os níveis assistências do SUS, 
isto é, deve estar presente desde as Unidades Básicas de Saúde até a assis-
tência durante a recuperação e a reabilitação.

Para facilitar o entendimento da Política Nacional de Atenção às Urgên-
cias, faz-se necessário acompanhar o percurso histórico das políticas que 
nortearam o processo até a atualidade.

2. PERCURSO HISTÓRICO

• Portaria GM n° 737, de 16 de maio de 2001: Institui a Política Nacional 
de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências;

• Portaria GM n° 344, de 19 de fevereiro de 2002: Institui o Projeto de 
Redução da Morbimortalidade por Acidentes de Trânsito – Mobilizan-
do a Sociedade e Promovendo a Saúde;

• Portaria GM nº 2.048, de 05 de novembro de 2002: Aprova o Regu-
lamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência;

• Portaria GM nº 1.863, de 29 de setembro de 2003: Política Nacional de 
Atenção às Urgências;

• Portaria GM nº 1.863, de 29 de setembro de 2003: Componente Pré-
-hospitalar móvel da Política Nacional de Atenção às Urgências, por 
intermédio da implantação de Serviços de Atendimento Móvel às Ur-
gências – SAMU 192;

• Portaria GM nº 2.072, de 30 de outubro de 2003: Institui o Comitê 
Gestor Nacional de Atenção às Urgências;

• Portaria GM nº 1.828, de 02 de setembro de 2004: Institui incentivo 
financeiro para adequação da área física das Centrais de Regulação 
Médica de Urgências em todo território nacional;

• Portaria GM nº 2.420, de 9 de novembro de 2004: Constitui Grupo 
Técnico visando avaliar e recomendar estratégias de intervenção do 
Sistema Único de Saúde para abordagem dos episódios de morte 
súbita;

• Portaria GM n° 2.657, de 16 de dezembro de 2004: Estabelece as atri-
buições das centrais de regulação médica de urgências e o dimensio-
namento técnico para a estruturação e operacionalização das Cen-
trais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192);

• Portaria nº 1.600, de 07 de julho de 2011: Reformula a Política Nacio-
nal de Atenção às Urgências e institui a Rede de Atenção às Urgên-
cias no Sistema Único de Saúde;
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• Portaria nº 1.601, de 7 de julho de 2011: Estabelece diretrizes para a 
implantação do componente Unidade de Pronto Atendimento (UPA 
24h) e o conjunto de serviços de urgência 24 horas da Rede de Aten-
ção às Urgências, em conformidade com a Política Nacional de Aten-
ção às Urgências. 

Observe que são várias portarias desde o início da implantação da po-
lítica, até as leis que baseiam nosso estudo: Portaria nº 1.600/2011 e Por-
taria nº 1.601/2011.

Portaria nº 1.600, de 7 de julho de 2011:
Reformula a Política Nacional de Atenção às Urgências e institui a Rede de Aten-

ção às Urgências no SUS.

REVOGA: Portaria GM/MS nº 1.863, de 29 de março de 2003

3. DIRETRIZES DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS
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gional, com a configuração mínima necessária para abrigo, alimentação, 
conforto das equipes e estacionamento da(s) ambulância(s)5.

8.2. Indicadores de atendimento do SAMU

8.3. Central de Regulação das Urgências

8.4. Unidades Móveis5

Unidade de Suporte Básico de Vida Terrestre: Tripulada por no mínimo 2 (dois) 
profissionais, sendo um condutor de veículo de urgência e um técnico ou auxiliar 
de enfermagem;

Unidade de Suporte Avançado de Vida Terrestre: Tripulada por no mínimo 3 
(três) profissionais, sendo um condutor de veículo de urgência, um enfermeiro e 
um médico;

Equipe de Aeromédico: Composta por no mínimo um médico e um enfermeiro;
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Equipe de Embarcação: Composta por no mínimo 2 (dois) ou 3 (três) profissionais, 
de acordo com o tipo de atendimento a ser realizado, contando com o condutor da 
embarcação e um auxiliar/ técnico de enfermagem, em casos de suporte básico de 
vida, e um médico e um enfermeiro, em casos de suporte avançado de vida;

Motolância: Conduzida por um profissional de nível técnico ou superior em enfer-
magem com treinamento para condução de motolância;

Veículo de Intervenção Rápida (VIR): Tripulado por no mínimo um condutor de 
veículo de urgência, um médico e um enfermeiro.

Mini-Glossário

Acolhimento com 
classificação de 

risco

É o processo dinâmico de identificação dos pacientes 
que necessitam de tratamento imediato, de acordo 
com o potencial de risco, agravos à saúde ou grau de 
sofrimento.

Humanização

A humanização na área da saúde tem como objetivo 
fornecer um melhor atendimento aos beneficiários e 
melhores condições para os trabalhadores. Essa mudan-
ça altera o modo como usuários e trabalhadores da área 
da saúde interagem, e implica em alterações na gestão 
dos sistemas de saúde e seus serviços.

Regionalização

Pode ser entendida como a divisão territorial onde 
está organizado um conjunto de ações e serviços de 
saúde. Regionalizar seria então o ato de organizar este 
conjunto.
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QUESTÕES COMENTADAS

01 (QUADRIX - FERSB - 2016) 
As Unidades de Pronto Atendimento (UPA):

 Ⓐ Funcionam em período integral de segunda a sexta-feira, e em regime 
de plantão. 

 Ⓑ Funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana. 
 Ⓒ Não estão integradas ao SAMU ou à Rede de Atenção às Urgências e 

Emergências. 
 Ⓓ Não realizam nenhum tipo de exame diagnóstico, pois encaminham os 

pacientes para serviços integrados. 
 Ⓔ Realizam desde pequenos procedimentos até cirurgias de alta comple-

xidade.

GRAU DE DIFICULDADE

DICA DO AUTOR: Questão relativa à Portaria nº 1.601, de 07 de julho de 
2011. 
Alternativa A: INCORRETA. As UPA funcionam em período integral, sete 
dias por semana, 24 horas.
Alternativa B: CORRETA. As UPA tem por característica funcionamento 
contínuo.
Alternativa C: INCORRETA. Estão integradas ao SAMU e à Rede de Ur-
gência e Emergência.
Alternativa D: INCORRETA. Realizam alguns exames diagnósticos mais 
simples e são porta de entrada para a assistência hospitalar.
Alternativa E: INCORRETA.  Realizam pequenos procedimentos e enca-
minham para a rede hospitalar para a realização de procedimentos de alta 
complexidade.

02 (QUADRIX - FERSB - 2016)
Considera-se como nível pré-hospitalar móvel na área da urgência I o aten-
dimento que procura chegar à vítima, após ter ocorrido um agravo à saúde 
(de natureza clínica, cirúrgica, traumática, inclusive as psiquiátricas), que 
possa levar a sofrimento, sequelas ou mesmo à morte, sendo necessário, 
portanto, prestar-lhe atendimento e/ou transporte adequado a um servi-
ço de saúde devidamente hierarquizado e integrado ao Sistema Único de 
Saúde. Pode-se chamá-lo de atendimento pré-hospitalar móvel primário 
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quando o pedido de socorro é oriundo de um cidadão, ou de atendimento 
pré-hospitalar móvel secundário quando a solicitação partir de um serviço 
de saúde, onde o paciente já tenha recebido o primeiro atendimento ne-
cessário à estabilização do quadro de urgência apresentado, mas necessite 
ser conduzido a outro serviço de maior complexidade para a comunidade 
do tratamento. Assim, é correto afirmar que:

 Ⓐ O serviço de atendimento pré-hospitalar móvel deve ser entendido 
como uma atribuição da área da saúde, sendo vinculado a uma Central de 
Regulação, com equipe e frota de veículos compatíveis com as necessida-
des de saúde da população de um município ou uma região, podendo, por-
tanto, extrapolar os limites municipais. 

 Ⓑ A equipe de unidade móvel é gerenciada por um coordenador e um en-
fermeiro na unidade. 

 Ⓒ Os equipamentos são diferenciados conforme a unidade móvel 1 e uni-
dade móvel 2, onde as equipes intensificam o tipo de urgência e emergên-
cia, obedecendo assim unicamente ao técnico de enfermagem. 

 Ⓓ O pronto-atendimento móvel pode direcionar-se para diversos lugares 
onde possa gerenciar acidentes com múltiplas vítimas sendo uma única 
ambulância a controlar toda a assistência médica em grandes catástrofes. 

 Ⓔ As ambulâncias atuam somente em regiões rurais onde a carência é 
maior.

GRAU DE DIFICULDADE  
Alternativa A: CORRETA. Em alguns casos, as ambulâncias atendem a mu-
nicípios que não tem o serviço.
Alternativa B: INCORRETA. A equipe da unidade móvel é gerenciada pela 
equipe da Central de Regulação.
Alternativa C: INCORRETA. A equipe obedece à Regulação, sendo o téc-
nico profissional da ambulância e não gerenciador do cuidado.
Alternativa D: INCORRETA. Dependendo da ocorrência, as ambulâncias 
e os tipos específicos das mesmas realizarão o atendimento in loco.
Alternativa E: INCORRETA. As ambulâncias atendem em todas as regiões 
do país.
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03 (IMPARG - PREF. DE FORTALEZA/CE - 2018) 
De acordo com o Manual Instrutivo da Rede de Atenção às Urgências e 
Emergências no Sistema Único de Saúde e com a Portaria nº 1600, de 7 
de julho de 2011, que reformula a Política Nacional de Atenção às Urgên-
cias e institui a Rede de Urgências no Sistema Único de Saúde, assinale a 
afirmativa correta. 

 Ⓐ O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e suas centrais de 
regulação médica das urgências não são componentes constituintes das 
Redes de Atenção às Urgências. 

 Ⓑ O componente SAMU e suas centrais de regulação médica das urgên-
cias têm como objetivo chegar precocemente à vítima após ter ocorrido 
um agravo à sua saúde (de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obsté-
trica, pediátricas, psiquiátricas, entre outras) que possa levar a sofrimento, 
sequelas ou mesmo à morte, sendo necessário garantir atendimento e/ou 
transporte adequado para o serviço de saúde mais próximo, independente 
de hierarquia ou integração ao SUS. 

 Ⓒ A Central de Regulação das Urgências é uma estrutura física constituí-
da por profissionais (médicos, telefonistas auxiliares de regulação médica 
e rádio-operadores) capacitados em regulação dos chamados telefônicos 
que demandam orientação e/ou atendimento de urgência, por meio de 
uma classificação e priorização das necessidades de assistência em urgên-
cia, além de ordenar o fluxo efetivo das referências e contrarreferências den-
tro de uma rede de atenção. 

 Ⓓ As centrais de regulação do SAMU 192 não necessitam ser regionaliza-
das, a fim de ampliar o acesso às populações dos municípios em todo o ter-
ritório nacional.

GRAU DE DIFICULDADE

DICA DO AUTOR: Vale a pena ler a Portaria nº 1.600/2011.
Alternativa A: INCORRETA. O SAMU e as Centrais de Regulação são com-
ponentes das Redes de Urgência e Emergência.
Alternativa B: INCORRETA. Deverá ocorrer o transporte adequado à ví-
tima regulado para o serviço de saúde, considerando as especificidades 
do atendimento, ordenando o fluxo de referência e contrarreferência do 
atendimento.
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Política Nacional de 
Práticas Integrativas e 

Complementares do SUS 2

1. INTRODUÇÃO

Através da Portaria nº 971, de 3 de maio de 2006, O Ministério da Saúde 
com seu olhar atento e fundamentado nas diretrizes da OMS aprova a Política 
Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde ( PNPIC ).

No Brasil, o debate sobre as práticas integrativas e complementares co-
meçou a despontar no fi nal de década de 70, após a declaração de Alma 
Ata e validada, principalmente, em meados dos anos 80 com a 8ª Conferên-
cia Nacional de Saúde, um espaço legítimo de visibilidade das demandas 
e necessidades da população por uma nova cultura de saúde que questio-
nasse o ainda latente modelo hegemônico de ofertar cuidado, que excluía 
outras formas de produzir e legitimar saberes e práticas. Neste contexto 
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Linha histórica na regulamentação e de construção
da política  
Objetivos da PNPIC 
Diretrizes da PNPIC
Práticas integrativas e complementares no SUS

Medicina Tradicional Chinesa – Acupuntura
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a sociedade civil e o governo federal deram inicio a um movimento tími-
do, visando a busca e a oferta de outras maneira de praticar o cuidado e 
o autocuidado, tendo em vista o bem-estar físico, mental e social, como 
elementos determinantes e condicionantes da saúde.¹

No final da década de 1970, a OMS criou o Programa de Medicina Tra-
dicional, objetivando a formulação de políticas na área. A medicina tradi-
cional é uma parte importante e frequentemente subestimada serviços de 
saúde. Historicamente, a medicina tradicional tem sido usado para manter 
a saúde, prevenir e tratar doenças, em particular doenças crônicas.² O cam-
po da PNPIC contempla sistemas médicos complexos e recursos terapêuti-
cos, os quais são também denominados pela Organização Mundial da Saú-
de (OMS) de medicina tradicional e complementar/alternativa (MT/MCA).³

A política abrange diretrizes e responsabilidades institucionais para ofer-
ta de serviços e produtos.4 Além de contribui para a consolidação dos princí-
pios do SUS, baseado na integralidade do indivíduo, abrindo a possibilidade 
de acesso a serviços antes restritos à prática de cunho privado.³

2. LINHA HISTÓRICA NA REGULAMENTAÇÃO  
E DE CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA5
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• Criar o Banco Nacional de Preços para os insumos da PNPIC pertinen-
tes, para orientação aos estados e municípios.

6.2. Gestor Estadual

• Elaborar normas técnicas para inserção da PNPIC na rede de Saúde;
• Definir recursos orçamentários e financeiros para a implementação 

desta política, considerando a composição tripartite;
• Promover articulação intersetorial para a efetivação da política;
• Implementar as diretrizes da educação permanente em consonância 

com a realidade locorregional;
• Estabelecer instrumentos e indicadores para o acompanhamento e 

avaliação do impacto da implantação/implementação desta política;
• Manter articulação com municípios para apoio à implantação e su-

pervisão das ações;
• Divulgar a PNPIC no SUS; 
• Acompanhar e coordenar a assistência farmacêutica com plantas 

medicinais, fitoterápicos e medicamentos homeopáticos; 
• Exercer a vigilância sanitária no tocante à PNPIC e a ações decorren-

tes, bem como incentivar o desenvolvimento de estudos de farmaco-
vigilância e farmacoepidemiologia, com especial atenção às plantas 
medicinais e aos fitoterápicos, no seu âmbito de atuação; 

• Apresentar e aprovar proposta de inclusão da PNPIC no Conselho Es-
tadual de Saúde.

6.3. Gestor Municipal

• Elaborar normas técnicas para inserção da PNPIC na rede municipal 
de Saúde; 

• Definir recursos orçamentários e financeiros para a implementação 
desta política, considerando a composição tripartite;

• Promover articulação intersetorial para a efetivação da política;
• Estabelecer mecanismos para a qualificação dos profissionais do sis-

tema local de Saúde;
• Estabelecer instrumentos de gestão e indicadores para o acompa-

nhamento e avaliação do impacto da implantação/implementação 
da política; 

• Divulgar a PNPIC no SUS; 
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• Realizar assistência farmacêutica com plantas medicinais, fitoterápi-
cos e homeopáticos, bem como a vigilância sanitária no tocante a esta 
política e suas ações decorrentes na sua jurisdição; 

• Apresentar e aprovar proposta de inclusão da PNPIC no Conselho Mu-
nicipal de Saúde.

Mini-Glossário

Práticas 
integrativas

São técnicas e métodos que visam a promoção da saú-
de, bem-estar e longevidade do ser humano, conside-
rando mente, corpo e alma como um todo integrado e 
não como um conjunto de órgãos ou partes isoladas. 

Plantas medicinais
São todas aquelas que possuem princípios ativos que 
ajudam no tratamento de doenças ou que ajudam a 
melhorar a saúde ou qualidade de vida da pessoa.

Fitoterapia

É a ciência que estuda as plantas medicinais e o uso das 
mesmas no tratamento de doenças. A palavra "fitote-
rapia" vem dos termos gregos therapeia = tratamento 
+ phyton = vegetal e significa "terapia pelas plantas".
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01 (IBFC - EBSERH - 2017)
A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares PNPÍC-SUS 
publicada e instituída em maio/2006 tem alguns objetivos principais. Ana-
lise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

I. Incorporar e implementar as Práticas Integrativas e Complementares 
no SUS, na perspectiva da prevenção de agravos e da promoção e 
recuperação da saúde, com ênfase na atenção básica, voltada ao cui-
dado continuado, humanizado e integral em saúde.

II. Contribuir ao aumento da resolubilidade do Sistema e ampliação do 
acesso à PNPIC, garantindo qualidade, eficácia, eficiência e segurança 
no uso.

III. Promover a racionalização das ações de saúde, estimulando alternati-
vas inovadoras e socialmente contributivas ao desenvolvimento sus-
tentável de comunidade.

IV. Estimular as ações referentes ao controle/participação soacial, promo-
vendo o envolvimento responsável e continuado dos usuários, gesto-
res e trabalhadores nas diferentes instâncias de efetivação das políticas 
de saúde.

Estão corretas as afirmativas:

 Ⓐ II apenas.
 Ⓑ I e III apenas.
 Ⓒ I e II apenas.
 Ⓓ I, II, III e IV.
 Ⓔ II e IV apenas.

GRAU DE DIFICULDADE

DICA DO AUTOR: A questão trata dos objetivos da política e exige conhe-
cimento da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares 
(PNPIC).
Assertiva I: CORRETA. Faz parte dos objetivos estabelecidos pela Políti-
ca Nacional de Práticas Integraivas e Complementares – PNPIC. 
Assertiva II: CORRETA. Faz parte dos objetivos estabelecidos pela Políti-
ca Nacional de Práticas Integraivas e Complementares – PNPIC.


