
Ofício Circular n.º 3/2022- CAOPSAU                    Curitiba, 4 de abril de 2022.

Colega

Com  nossos  cumprimentos,  cabe-nos  informar  acerca  da  publicação,  em

31.3.2022, da Portaria de Consolidação nº 1/2022, da Secretaria de Atenção Especializada

à Saúde (SAES)1 do Ministério da Saúde. O documento revoga, por instituir consolidação,

noventa e cinco portarias sobre os serviços especializados no SUS.

O documento, em síntese, traz as seguintes abordagens: 

* Título I – Das Diretrizes da Atenção Especializada à Saúde.

Capítulo  I   -  Das  diretrizes  para  a  organização  da  atenção  integral  e

humanizada  ao  recém-nascido  (rn) no  momento  do  nascimento  em

estabelecimentos de saúde que realizam partos;

1 Que é “responsável pelo controle da qualidade e avaliação dos serviços especializados disponibilizados pelo
SUS à população, além de identificar os serviços de referência para o estabelecimento de padrões técnicos no
atendimento de urgência e emergência; atenção hospitalar; domiciliar e segurança do paciente. São ainda
atribuições da SAES a implementação da política de regulação assistencial do SUS, certificação das entidades
beneficentes  que  prestam  serviços  complementares  a  rede  de  saúde  pública,  bem  como  apoiar  o
desenvolvimento de mecanismos inovadores que fortaleçam a organização do Sistema e a capacidade de sua
gestão  nas  três  esferas  de  governo;  a  política  de  sangue  e  hemoderivados;  e  a  política  da  pessoa  com
deficiência”. Mais informações em  https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saes 
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Capítulo II  – Das Diretrizes  nacionais para a  atenção à saúde das pessoas

estomizadas;

Capítulo III - Das diretrizes para intervenção endovascular na doença arterial

periférica e na doença cérebro-vascular extracraniana;

Capítulo IV - das diretrizes de atenção em hemoterapia e hematologia;

* Título II - Da organização da atenção especializada à saúde.

Capítulo I - Dos critérios e parâmetros para a habilitação, o cadastramento e

a operacionalização de serviços em atenção especializada à saúde;

Capítulo II – Do tratamento fora de domicílio (TFD); 

Capítulo III – Das centrais nacional e estaduais de regulação;

Capítulo  IV  -  Dos  critérios  técnicos  para  a  indicação  e  autorização  do

procedimento de litotripsia extracorpórea;

Capítulo V - Das ações e serviços de saúde para as pessoas com deficiência. 

* Título III - Dos sistemas de informação em atenção à saúde.

Capítulo I – Dos conceitos aplicáveis aos sistemas de informação em saúde; 

Capítulo II – Das diretrizes dos sistemas de informação em atenção à saúde; 

Capítulo III - Do cadastro nacional de estabelecimentos de saúde (CNES);

Capítulo V - Dos sistema de informação ambulatorial do sus (sia) e sistema

de informação hospitalar (SIH);

2



Capítulo  VI  -  Do  sistema de gerenciamento  da tabela  de  procedimentos,

medicamentos, órteses, próteses e materiais especiais do sus (SIGTAP);

Capítulo VII  -  Do  sistema de informação do controle do câncer de mama

(SISMAMA); 

Capítulo VIII - Do registro de pacientes; 

Capítulo  IX  -  Dos  modelos  de  informação  registro  de  prescrição  de

medicamentos e registro de dispensação de medicamentos; 

* Título IV – Das disposições finais.

-  Estabelece  o  sítio  https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/protocolos-

clinicos-e-diretrizes-terapeuticas-pcdt para  a  disponibilização  dos  arquivos

dos  protocolos  clínicos  e  diretrizes  terapêuticas  (PCDT),  das  diretrizes

diagnósticas e terapêuticas (DDT) e outros protocolos e diretrizes publicados

pelo  Ministério  da  Saúde  com  a  participação  da  Secretaria  de  Atenção

Especializada à Saúde (SAES/MS).

- Citas as 95 portarias revogadas com a publicação do documento.

* O documento dispõe, ainda, de 61 anexos, que tratam, detalhadamente,

do funcionamento de cada um dos serviços mencionados. 

Outras  portarias,  que  venham  a  ser  redigidas  pela  Secretaria  de  Atenção

Especializada do MS, poderão ser inseridas no consolidado, visando a sua atualização. 
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A unificação das normas, que abrange várias áreas das atenções secundária e

terciária, é um avanço, pois facilita o acesso ao seu conteúdo e oferece, por ora, segurança

em relação a sua vigência. 

Diante,  portanto,  desta  alteração  substancial  do  quadro  normativo,

recomenda-se cautela adicional quando da citação, em suas manifestações institucionais,

de portarias que possam estar revogadas por ocasião da edição da nova norma. 

Acesse aqui o documento, na íntegra.

Com a ratificação de nossas melhores expressões de consideração.

Curitiba, em 4 de abril de 2022.

MARCO ANTONIO TEIXEIRA 

PROCURADOR DE JUSTIÇA 

 DANIEL PEDRO LOURENÇO

PROMOTOR DE JUSTIÇA 

MICHELLE RIBEIRO MORRONE FONTANA

PROMOTORA DE JUSTIÇA
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