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Pesquisa 
Consultora PNH/DAPES/SAS/MS: Olga Vânia Matoso de Oliveira 

Portarias do Ministério da Saúde e Interministeriais,  
com inserção de ações de humanização no/do Sistema Único de Saúde (SUS) 

Período de 1998 a 2008 
 
 

Ano - 1998 
 

 Portaria GM/MS nº 2.883 de 04 de abril de 1998 

Cria o Prêmio Nacional Professor Galba de Araújo, destinado ao reconhecimento do 

estabelecimento de saúde integrante da rede SUS, com destaque no atendimento obstétrico e 

neonatal. Cria o Prêmio Nacional Professor Galba de Araújo, destinado ao reconhecimento do 

estabelecimento de saúde integrante da rede SUS, com destaque no atendimento obstétrico e 

neonatal, considerando a necessidade de estimular a implantação de serviços de excelência de 

atenção ao parto, com vistas à humanização do atendimento e incentivo ao parto natural. 

 

Ano - 1999 

 Portaria GM/MS nº 985, de 05 de agosto de 1999 

Cria o Centro de Parto Normal-CPN, no âmbito do Sistema Único de Saúde/SUS, para o 

atendimento à mulher no período gravídico-puerperal. Unidade de saúde que presta 

atendimento humanizado e de qualidade exclusivamente ao parto normal sem distócias. O 

Centro de Parto Normal deverá estar inserido no sistema de saúde local, atuando de maneira 

complementar às unidades de saúde existentes e organizado no sentido de promover a 

ampliação do acesso, do vínculo e do atendimento, humanizando a atenção ao parto e ao 

puerpério. 

 Portaria GM/MS nº 1.406, de 15 de dezembro de 1999 

Aprova o REGULAMENTO DO PRÊMIO NACIONAL PROF. GALBA DE ARAÚJO, destinado ao 

reconhecimento do estabelecimento de saúde integrante da rede SUS com destaque no 

atendimento obstétrico e neonatal, apenso a esta Portaria, para o exercício do ano 2000. 

Estabelece os critérios de avaliação do Prêmio, tendo em vista a humanização do atendimento 

obstétrico e neonatal e incentivo ao parto natural no SUS, de acordo com o estabelecido no 

Regulamento do Prêmio Nacional do Prof. Galba de Araújo. 

 

Ano – 2000 
 

 Portaria GM/MS nº 569, de 1º de junho de 2000 

Institui o Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento, no âmbito do Sistema Único de 

Saúde. 

 Portaria GM/MS nº 693, de 05 de julho de 2000 

Aprova a Norma de Orientação para a Implantação do Método Canguru 
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Ano – 2001 
 

 Portaria GM/MS nº 881 - de 19 de junho de 2001  

Institui o programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitala - PNHAH  

Elaborado por profissionais da área técnica de saúde mental, desenvolvido no período de junho 

a dezembro de 2000, com o objetivo de desenvolver e validar uma metodologia de 

humanização da atenção hospitalar que pudesse posteriormente ser estendida a toda rede de 

hospitais do SUS, devido ao número significativo de queixas dos usuários relacionadas aos 

maus tratos nos hospitais públicos.  

 Portaria SAS/MS nº 202, de 19 de junho de 2001 

Estabelece diretrizes para a implantação, desenvolvimento, sustentação e avaliação de 

iniciativas de humanização nos hospitais do Sistema Único de Saúde – SUS 

 SAS/MS nº 210, de 20 de junho de 2001 

Institui o Comitê Técnico Assessor para o desenvolvimento do PNHAH, de que trata a Portaria 

GM/MS nº 881, de 19.06.2001. 

 

Ano – 2003 
 

 Portaria GM/MS nº 728, de 14 de Junho de 2003 

Instituiu o Prêmio Nacional Professor Fernando Figueira, destinado ao reconhecimento dos 

estabelecimentos hospitalares de saúde integrantes da rede SUS, com destaque ao atendimento 

pediátrico.  

 Portaria GM/MS nº 1863, de 29 de setembro de 2003 

Institui a Política Nacional de Atenção às Urgências, a ser implantada em todas as unidades 

federadas, respeitadas as competências das três esferas de gestão. 

Art. 3º - inciso 5 

 Portaria GM/MS nº 2394, de 19 de dezembro de 2003  

Pacto da Atenção Básica que estabelece indicadores, fluxos e datas de pactuação com 

municípios 

 Portaria GM/MS nº 2406, de 19 de dezembro de 2003 

Estabelece o Prêmio HumanizaSUS David Capistrano, seus objetivos, o regulamento, os critérios 

de avaliação e fixando valor. 

 

Ano – 2004 
 

 Portaria GM/MS nº 238, de 19 de fevereiro de 2004. 

Aprova o Regulamento para o ano de 2004 – IV edição do Prêmio  

 Portaria GM/MS nº 272, de 27 de fevereiro de 2004 

Regulamento do Prêmio Nacional Professor Fernandes Figueira (portaria MS/GM nº 728 de 

14.06.2003). 
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Art. 1º - Aprovar, na forma do Anexo desta Portaria, o Regulamento do I Prêmio Nacional 

Fernando Figueira, para o ano de 2004. 

Art. 2º - Estabelecer os critérios de seleção e avaliação para o Prêmio, tendo em vista o 

trabalho voltado à humanização do atendimento hospitalar à criança, das instituições 

integrantes da rede do Sistema Único de Saúde, constantes do Regulamento ora aprovado.  

 Portaria Interministerial (MEC/MS) nº 1000 - de 15 de abril de 2004 

Define Hospitais de Ensino e Requisitos para Certificação 

Art. 6º, inciso XV 

 Portaria Interministerial (MEC/MS) nº 1005 - de 27 de maio de 2004 

Regulamenta a Certificação de Hospitais como de Ensino 

Art. 1º, inciso XV, letra a 

 Portaria Interministerial (MEC/MS) nº 1006, de 27 de maio de 2004 

Cria o Programa de Reestruturação dos Hospitais de Ensino do Ministério da Educação do SUS 

Anexo – Termo de Referência para Contratualização entre Hospitais de Ensino e Gestores da 

Saúde – Item 1 – letra e 

 Portaria GM/MS nº 1167, de 15 de junho de 2004 

Institui a Política Nacional de Atenção em Tráumato-Ortopedia de Alta Complexidade e dá 

outras providências 

Art. 2º, inciso III 

 Portaria GM/MS nº 1168, de 15 de junho de 2004   

Institui a Política Nacional de Atenção ao Portador de Doença Renal, a ser implantada em todas 

as unidades federadas, respeitadas as competências das três esferas de gestão. 

Art. 2º, inciso X 

 Portaria GM/MS nº 1702, de 17 de agosto de 2004 

Cria o Programa de Reestruturação dos Hospitais de Ensino no âmbito do SUS 

Anexo – Termo de Referência para Contratualização entre Hospitais de Ensino e Gestores de 

Saúde 

 Portaria GM/MS nº 2073 – de 28 de setembro de 2004 

Institui a Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva a ser implantada em todas as unidades federadas, 

respeitadas as competências das três esferas de gestão 

Art. 2º, inciso IX 

 

Ano - 2005 
 

 Portaria GM/MS nº 453, de 24 de março de 2005.  

Normas de Cooperação Técnica e Financeira de Programas e Projetos mediante a celebração de 

convênios e instrumentos congêneres 

Capítulo 1, inciso 1.4 

 Portaria GM/MS nº 1721, de 21 de setembro de 2005 

Cria o Programa de Reestruturação e Contratualização dos Hospitais Filantrópicos no SUS. 
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 Portaria SAS/MS nº 635, de 10 de novembro de 2005 

Regulamento Técnico para Implantação e Operacionalização do Programa de Reestruturação e 

Contratualização de Hospitais filantrópicos no SUS e inclui modelo de alocação de recursos 

financeiros  

Anexo II – Item I - letra d 

 Portaria GM/MS nº 3123, de 07 de dezembro de 2005 

Homologa o Processo de Adesão ao Programa de Reestruturação e contratualização dos 

Hospitais Filantrópicos no SUS  

Anexo IV – Item b – nº 1  

 

Ano - 2006 
 

 Portaria GM/MS nº 358, de 22 de fevereiro de 2006.  

Institui diretrizes para contratação de serviços assistenciais no âmbito do Sistema Único de 

Saúde.  

 Portaria GM/MS nº 399 – 27 de fevereiro de 2006. 

Diretrizes Operacionais – Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão III – Pacto de 

Gestão  

B - Responsabilidade sanitária das instâncias gestoras do SUS 

Responsabilidades gerais da Gestão do SUS 

Municípios 

Todo município deve: ...letra i 

 Portaria GM/MS nº 509, de 10 de março de 2006. 

Dispõe sobre a institucionalização do Programa de Multiplicação de Conhecimentos sobre o SUS 

(MULTIPLICASUS) no âmbito do Ministério da Saúde. 

Considerando 3 

 Portaria GM/MS nº 675, de 30 de março de 2006. 

Aprova Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, que consolida os direitos e deveres do 

exercício da cidadania na saúde em todo o País. 

 Portaria SE/MS - de 12 de junho de 2006. 

Designa os representantes e seus respectivos suplentes do Comitê Gestor do Programa 

MULTIPLICASUS, indicados pelos titulares dos órgãos e unidades do Ministério da Saúde. 

Art. 2° - letra f 

 Portaria GM/MS nº 3.125, de 07 de dezembro de 2006 

Institui o Programa de Qualificação da Atenção Hospitalar de Urgência no Sistema Único de 

Saúde - Programa QualiSUS e define competências. 

  

Ano - 2007 
 

 Portaria GM/MS nº 1683, de 13 de julho de 2007. 
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Aprova a norma de orientação para implantação do método canguru (modelo de assistência 

perinatal voltado para o cuidado humanizado que reúne estratégias de intervenção bio-psico-

social) 

Anexo - Norma de orientação para a implantação do Método Canguru - Introdução  

 Portaria nº 2400, de 02 de outubro de 2007. 

Estabelece os requisitos para certificação de unidades hospitalares como Hospitais de Ensino. 

Art. 7º, inciso XV 

Anexo II – referente ao inciso XV – letra a 

 

 

Ano - 2008 
 

 Portaria GM/MS nº 1.707, de 18 de agosto de 2008 

Institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), o Processo Transexualizador, a ser 

implantado nas unidades federadas, respeitadas as competências das três esferas de gestão. 

Considerando... 

 Portaria SAS/MS nº 457, de 19 de agosto de 2008 

Aprovar, na forma dos Anexos desta Portaria a seguir descritos, a Regulamentação do Processo 

Transexualizador no âmbito do Sistema Único de saúde - SUS: 

 Portaria nº 2.799, de 18 de novembro de 2008. 

Institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS -, a Rede Amamenta Brasil, com o 

objetivo de contribuir para a redução da mortalidade materna e infantil através do aumento dos 

índices de aleitamento materno no Brasil. 

Considerando...  

 Portaria nº 3.136, de 24 de dezembro de 2008. 

Define o repasse de incentivo financeiro aos Hospitais Maternidade de Referência do Sistema 

Único de Saúde, para se adequarem aos requisitos de ambiência e humanização para atenção 

ao parto e ao nascimento.  

Considerando... 

Art. 3º  

b) Na humanização da atenção, promovendo um atendimento livre de discriminação, inclusive 

através da sensibilização dos trabalhadores e demais usuários da unidade de saúde para o 

respeito às diferenças e à dignidade humana  

ANEXO III 

...estabeleceram-se diretrizes, as quais buscam garantir a equidade do acesso e orientar as 

boas práticas assistenciais, primando pela humanização e pelo combate aos processos 

discriminatórios como estratégias para a recuperação e a promoção da saúde. 
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Ministério da Saúde e a Humanização no/do SUS por meio de  

atos normativos: PORTARIAS 

 

 

Portaria 

 

 

Data 

 

Institui/Define/Estabelece/Trata... 

Nº 2.883 04.06.1998 Prêmio Nacional Professor Galba de Araújo, destinado ao 

reconhecimento do estabelecimento de saúde integrante da rede 

SUS, com destaque no atendimento obstétrico e neonatal. 

 

Considerando a necessidade de estimular a implantação de 

serviços de excelência de atenção ao parto, com vistas à 

humanização do atendimento e incentivo ao parto natural resolve, 

 

Nº 985 05.08.1999 Cria o Centro de Parto Normal 

 

Nº 1.406 15.12.1999 Aprova o Regulamento do Prêmio Nacional Professor Galba de 

Araújo 

  

Nº 569 01.06.2000 Institui o Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento, 

no âmbito do Sistema Único de Saúde 

 

Nº 693 05.07.2000 Aprova a Norma de Orientação para a Implantação do Método 

Canguru 

Art. 1o 

 

Nº 202 19.06.2001 Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar - 

PNHAH Nº 881 19.06.2001 

 

Nº 210 20.06.2001 

Nº 728 14.06.2003  Instituiu o Prêmio Nacional Professor Fernando Figueira, destinado 

ao reconhecimento dos estabelecimentos hospitalares de saúde 

integrantes da rede SUS, com destaque ao atendimento 

pediátrico.  

 

Nº 1863 29.09.2003 Política Nacional de Atenção às Urgências 

Art. 3º, inciso 5; 

 

Nº 2394 19.12.2003  

 

Pacto da Atenção Básica que estabelece indicadores, fluxos e 

datas de pactuação com municípios. 

 

Nº 2406 19.12.2003 Estabelece o Prêmio HumanizaSUS David Capistrano, seus 

objetivos, o regulamento, os critérios de avaliação e fixando valor. 

 

Nº 272 27.02.2004 Prêmio Fernandes Figueira, que objetiva conhecer as experiências 

de humanização no cuidado com a criança.  

Art. 1º - Aprovar, na forma do Anexo desta Portaria, o 

Regulamento do I Prêmio Nacional Fernando Figueira, para o ano 

de 2004. 

Art. 2º - Estabelecer os critérios de seleção e avaliação para o 

Prêmio, tendo em vista o trabalho voltado à humanização do 

atendimento hospitalar à criança, das instituições integrantes da 

rede do Sistema Único de Saúde, constantes do Regulamento ora 

aprovado.  

 

Nº 1167 15.6.2004 Política Nacional de Atenção em Tráumato-Ortopedia de Alta 

Complexidade 

Art. 2º, inciso III 
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Nº 1168 15.6.2004  

 

Política Nacional de Atenção ao Portador de Doença Renal, a ser 

implantada em todas as unidades federadas, respeitadas as 

competências das três esferas de gestão. 

Art. 2º, inciso X 

 

Nº 1000 15.04.2004 Portaria Interministerial (MEC MS)  Define Hospitais de Ensino e 

Requisitos para Certificação 

Art. 6º, inciso XV 

 

Nº 1005 27.05.2004 Portaria Interministerial (MEC e MS) - Regulamenta a Certificação 

de Hospitais como de Ensino 

Art. 1º, inciso XV, letra a 

 

Nº 2073 28.09.2004 Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva 

Art. 2º, inciso IX 

 

Nº 453 24.03.2005 Normas de Cooperação Técnica e Financeira de Programas e 

Projetos mediante a celebração de convênios e instrumentos 

congêneres 

capítulo 1, inciso 1.4. 

 

Nº 635 10.11.2005 

 

Regulamento Técnico para Implantação e Operacionalização do 

Programa de Reestruturação e Contratualização de Hospitais 

Filantrópicos no SUS e inclui modelo de alocação de recursos 

financeiros  

Anexo II – Item I - letra d 

 

Nº 3123 07.12.2005 Homologa o Processo de Adesão ao Programa de Reestruturação e 

contratualização dos Hospitais Filantrópicos no SUS  

Anexo IV – Item b – nº 1  

 

Nº 358 ????? Trata sobre o cumprimento das diretrizes da Humanização nos 

estabelecimentos de saúde privados 

 

Nº 399 27.02.2006 Diretrizes Operacionais – Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e 

de Gestão 

III – Pacto de Gestão;  

B - Responsabilidade sanitária das instâncias gestoras do SUS 

1. Responsabilidades gerais da Gestão do SUS 

1.1 Municípios 

Todo município deve: ...letra i 

 

Nº 509 10.03.2006 

 

Dispõe sobre a institucionalização do Programa de Multiplicação 

de Conhecimentos sobre o SUS (MULTIPLICASUS) no âmbito do 

Ministério da Saúde. 

Considerando 3 

 

Nº ??? 12.06.2006 Designa os representantes e seus respectivos suplentes do Comitê 

Gestor do Programa MULTIPLICASUS, indicados pelos titulares dos 

órgãos e unidades do Ministério da Saúde. 

Art. 2° - letra f 

 

Nº 1683 13.07.2007 Aprova a norma de orientação para implantação do método 

canguru (modelo de assistência perinatal voltado para o cuidado 

humanizado que reúne estratégias de intervenção bio-psico-

social) 

Anexo - Norma de orientação para a implantação do Método 

Canguru - Introdução  
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Nº 2400 02.10.2007 

 

Estabelece os requisitos para certificação de unidades hospitalares 

como Hospitais de Ensino. 

Art. 7º, inciso XV 

Anexo II – referente ao inciso XV – letra a 

 

Nº 1.707 18.08.2008 

 

 

Institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), o Processo 

Transexualizador, a ser 

implantado nas unidades federadas, respeitadas as competências 

das três esferas de gestão. 

Considerando... 

 

Nº 2.799 18.11.2008 Institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS -, a Rede 

Amamenta Brasil, com o objetivo de contribuir para a redução da 

mortalidade materna e infantil através do aumento dos índices de 

aleitamento materno no Brasil. 

Considerando...  

 

Nº 3.136 24.12.2008 Define o repasse de incentivo financeiro aos Hospitais 

Maternidade de Referência do Sistema Único de Saúde, para se 

adequarem aos requisitos de ambiência e humanização para 

atenção ao parto e ao nascimento.  

Considerando... 

 

Art. 3º  

b) Na humanização da atenção, promovendo um atendimento 

livre de discriminação, 

inclusive através da sensibilização dos trabalhadores e demais 

usuários da unidade de saúde para o respeito às diferenças e à 

dignidade humana  

 

ANEXO III 

...estabeleceram-se diretrizes, as quais  

buscam garantir a eqüidade do acesso e orientar as boas práticas 

assistenciais, primando 

pela humanização e pelo combate aos processos discriminatórios 

como estratégias para a 

recuperação e a promoção da saúde.  

 

 
 

____________________________//____________________________//____________________________ 

 

Olga Vânia Matoso de Oliveira 


