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QUESTÃO ANULADA. 

Apesar do exemplo citado na referida questão - ”Levando em consideração que um determinado hospital 

universitário possui 6 leitos psiquiátricos, a equipe técnica multiprofissional mínima será de” - ser justificado pela 

Nota Técnica n° 11/2019 (página 18) será levado em consideração que o enunciado da questão deveria ter citado 

que os leitos já estavam implantados antes da publicação de tal Nota Técnica. 

Segue trecho da nota que justificaria a questão 39: 
“Nos casos de até 10 (dez) leitos já implantados e habilitados em Enfermarias, o Serviço Hospitalar de 

Referência para atenção a pessoas com transtornos mentais e/ou com necessidades decorrentes do uso de crack, 
álcool e outras drogas manterá a exigência técnica de equipe nos termos dos incisos I e II do art. 57 do Anexo V à 
Portaria de Consolidação no 3/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, com a redação anterior à publicação da presente 
Portaria, ou seja: 

 1. Para o cuidado de até 4 leitos, a equipe técnica multiprofissional mínima será de: 1 (um) técnico ou 
auxiliar de enfermagem por turno; 1 (um) profissional de saúde mental de nível superior; e 1 (um) médico clínico 
responsável pelos leitos; e  

2. para o cuidado de 5 a 10 leitos, a equipe técnica multiprofissional mínima será de 2 (dois) técnicos 
ou auxiliares de enfermagem por turno; 2 (dois) profissionais de saúde mental de nível superior; e 1 (um) médico 
clínico responsável pelos leitos. 2. Ao gestor local é facultada a possibilidade de apresentar um plano de 
readequação para atender ao disposto nas novas regras estabelecidas a partir da redação desta Portaria, solicitando 
incentivo para implantação de novos leitos ou organização de serviço local ou regional nos moldes estabelecidos 
agora estabelecidos.  

3. Nos casos de mais de 10 (dez) leitos já implantados, o Serviço Hospitalar de Referência para atenção 
a pessoas com transtornos mentais e/ou com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas terá 
12 (doze) meses, a contar da data da publicação desta Portaria (21/12/17), para se adequar tecnicamente à nova 
normativa quanto ao espaço físico e equipe terapêutica agora exigidos.” 
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