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Publicada portaria com valores de CEO e LRPD

Portarias publicadas

A Portaria nº 692/GM/MS, de 21 de março de 2018, que torna público
os montantes de recursos destinados ao cofinanciamento das ações e
dos serviços públicos de saúde no grupo de atenção de média e alta
complexidade ambulatorial e hospitalar (Limite MAC) alocados aos
Estados, Distrito Federal e Municípios, traz, em seu anexo III, os
valores de CEO e LRPD que passaram a ser financiados pela Atenção
Básica. Confira Portaria no link: http://bit.ly/portaria692

Resolução nº 37, de 22 de março de 2018. Dispõe sobre o processo
de Planejamento Regional Integrado e a organização de
macrorregiões de saúde. http://bit.ly/2JwWzg5

Você sabe o que é Convenção de Minamata?

Portaria nº 740, de 27 de março de 2018. Altera a Portaria de
Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para dispor
sobre o financiamento da construção de Ponto de Apoio para
Atendimento. http://bit.ly/2ExWHIF

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/0
A
Convenção de Minamata sobre Mercúrio tem sua origem nas
3/2018&jornal=515&pagina=123&totalArquivos=252
discussões que ocorreram no âmbito do Programa das Nações Unidas
para o Meio Ambiente (PNUMA) sobre os riscos do uso de mercúrio.
Na Odontologia, essa discussão pauta-se em medidas a serem tomadas
para a redução do uso dos amálgamas dentários, tendo em conta as
circunstâncias nacionais e orientações internacionais relevantes.
Sobre o descarte do amálgama dentário, confira a Resolução – RDC nº
222, de 28 de março de 2018, que regulamenta as boas práticas de
Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde e dá outras
providências.
Saiba mais sobre a Convenção: http://bit.ly/convencaominamata

Oficinas estaduais do PMAQ CEO
Continuamos a discussão do PMAQ CEO nos estados. Veja nossa
agenda e participe!
Estado
Pará
Tocantins
Rio Grande do Norte
Amapá
Bahia
Acre
Sergipe

Local da oficina
PMAQ CEO

Data da oficina

Belém
Palmas
Natal
Macapá
Salvador
Rio Branco
Aracaju

02/04/2018
04/04/2018
06/04/2018
09/04/2018
10/04/2018
16/04/2018
20/04/2018

Resolução nº 39, de 22 de março de 2018. Institui o Repositório de
Terminologias em Saúde (RTS) e dá outras providências.
http://bit.ly/2JxilR9

Portaria n° 748, de 27 de março de 2018. Dispõe sobre a prestação
de apoio financeiro pelo Ministério da Saúde aos entes federativos
que recebem o Fundo de Participação dos Municípios - FPM, no
exercício de 2018, nos termos da Medida Provisória nº 815, de 29 de
dezembro de 2017. http://bit.ly/2IEKGDI
Portaria nº 787, de 27 de março de 2018. Adequa Equipes de Saúde
da Família Ribeirinhas (ESFR) às regras instituídas pela Seção III do
Capítulo II - das Equipes de Saúde da Família - do Anexo XXII da
Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017.
http://bit.ly/2qhua5X
Portaria nº 792, de 27 de março de 2018. Credencia Município a
receber incentivo financeiro referente à equipe de Consultório na
Rua (eCR). http://bit.ly/2GJJKBn
Portaria nº 823, de 28 de março de 2018. Altera o tipo de Equipe de
Saúde da Família (ESF) para Equipe de Saúde da Família Ribeirinha
(ESFR) conforme as regras instituídas pela Seção III do Capítulo II do
Anexo XXII da Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de
setembro de 2017. http://bit.ly/2GKPsTP
Resolução – RDC nº 222, de 28 de março de 2018. Regulamenta as
Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde
e dá outras providências. http://bit.ly/2GKPsTP

Fotos das oficinas:  http://bit.ly/oficinasestaduaisPMAQCEO
Encontros Estaduais para fortalecimento da Atenção
Básica
Abaixo a programação dos encontros programados para o mês de
abril.
Estado

Rio Grande do Norte
Pernambuco
Alagoas
Piauí
Maranhão

Cidade

Data

Natal
Recife
Maceió
Teresina
São Luís

04 e 05/04/2018
17 e 18/04/2018
23 e 24/04/2018
24 e 25/04/2018
25 e 26/04/2018

Portaria nº 793, de 28 de março de 2018. Suspende a transferência
de incentivos financeiros referentes aos Agentes Comunitários de
Saúde (ACS), Equipes de Saúde da Família (ESF) e Equipes de Saúde
Bucal (ESB), Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), Equipes de
Consultório na Rua (eCR), Unidade Odontológica Móvel UOM e
Equipes de Saúde no Sistema Prisional (ESP), com ausência de
alimentação do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção
Básica (SISAB). http://bit.ly/2H2Y6MP

