
 

 

Nota Técnica sobre publicação em 7 de dezembro da Portaria 

GM/MS nº 3.300, de 4 de dezembro de 2020 

 

A referida Portaria autoriza a habilitação de novos leitos de Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI) Adulto e Pediátrico para atendimento exclusivo dos pacientes 

SRAG/Covid-19 

 

O que muda em relação às Portarias anteriores?  

 

1- As prorrogações dos leitos de UTI exclusivos para COVID-19 serão 

prorrogados por 60 dias, as habilitações continuam sendo por 90 dias. 

 

2- Esta portaria unifica as portarias que tratavam dos leitos UTI adultos e 

pediátricos- “nº 1.802/GM/MS, de 20 de julho de 2020, e a Portaria nº 2.217/GM/MS, 

de 24 de agosto de 2020 nº 164 de 26 de agosto de 2020” 

 

3- Art. 2º Para pleitear a habilitação supracitada, considerando os critérios 

epidemiológicos e a rede assistencial disponível nos territórios, devem ser 

encaminhados por meio do SAIPS - Sistema de Apoio à Implementação de Políticas 

em Saúde (saips.saude.gov.br), os documentos a seguir descritos: Conforme 

mensagem do Ministério da Saúde via SAIPS, as habilitações e prorrogações 

no mês de dezembro, inclusive de leitos de suporte ventilatório, deveram ser 

cadastrados até o dia 11 de dezembro às 18 Horas. 

 

§ 2º O quantitativo de leitos a ter a prorrogação aprovada, estará em consonância 

com o percentual da taxa de ocupação apresentada pelos estabelecimentos de 

saúde à época da prorrogação; O número de leitos que serão prorrogados poderá 

ser readequado, considerando a taxa de ocupação. 

 

As habilitações e prorrogações dos leitos de UTI COVID-19 estarão condicionados 

às mesmas avaliações técnicas: 

 

I - Os estabelecimentos e os leitos de UTI devem constar obrigatoriamente nos 

Planos de Contingência Estaduais; 

II - As necessidade dos Municípios e Estados devem estar baseadas em critérios 

epidemiológicos (incidência, prevalência, letalidade da COVID-19); 

III - Rede assistencial disponível e taxa de ocupação dos leitos; e 

IV - A alimentação do sistema e-SUS Notifica - Internações pelo estabelecimento 

hospitalar. 

 

OBS: O levantamento que Conasems e Conass estão realizando subsidiará a 

discussão sobre os leitos de UTI para o próximo ano, com vista a incorporação 

permanente na RAS.  

 

 


