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AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
DIRETORIA COLEGIADA
DECISÃO DE 24 DE MAIO DE 2018
A Diretoria Colegiada da AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no inciso VI do artigo 10 da Lei nº 9.961, de 28 de
janeiro de 2000 em deliberação através da 473ª Reunião de Diretoria Colegiada, realizada em 28 de março de 2018, aprovou o voto relator nos seguintes processos administrativos:
.

.

Processo ANS n.º
25782.006891/2015-73

Nome da Operadora
Unimed de Tubarão Cooperativa de Trabalho Médico da Região da Amurel

Tipo de Infração
Art. 61-A RN 124/2006

Valor da Multa (R$)
54.000.00 (cinquenta e quatro mil reais)

Os autos do processo em epígrafe encontram-se à disposição dos interessados na sede da ANS.
LEANDRO FONSECA
Diretor - Presidente
Substituto
RETIFICAÇÃO
Na Decisão de 21 de maio de 2018, publicada no DOU nº
97, em 22 de maio de 2018, Seção 1, página 70: onde se lê:
"33902.292037/2013-12", leia-se: "33902.292037/2013-72".
Na Decisão de 21 de maio de 2018, publicada no DOU nº
97, em 22 de maio de 2018, Seção 1, página 71: onde se lê:
"33902.163370/2015-23", leia-se: "33902.163370/2015-23".
Na Decisão de 21 de maio de 2018, publicada no DOU nº
97, em 22 de maio de 2018, Seção 1, página 71: onde se lê:
"33902.025471/2016-92", leia-se: "33902.025471/2016-91".

SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE
PORTARIA CONJUNTA Nº 16, DE 24 DE MAIO DE 2018
Aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes
Terapêuticas da Mucopolissacaridose do tipo
II.
.

O SECRETÁRIO DE ATENÇÃO À SAÚDE e o
SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INSUMOS
ESTRATÉGICOS, no uso das suas atribuições,
Considerando a necessidade de se estabelecerem parâmetros
sobre a mucopolissacaridose do tipo II no Brasil e diretrizes nacionais
para diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos indivíduos com esta
doença;
Considerando que os protocolos clínicos e diretrizes
terapêuticas são resultado de consenso técnico-científico e são
formulados dentro de rigorosos parâmetros de qualidade e precisão de
indicação;
Considerando a Portaria nº 298/GM/MS, de 09 de fevereiro de
2018, que inclui no Regulamento Técnico do Sistema Nacional de
Transplantes e compatibiliza na Tabela de Procedimentos,
Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS a
indicação de transplante mieloablativo alogênico aparentado e não
aparentado de células-tronco hematopoéticas para tratamento da
mucopolissacaridose dos tipos I e II e amplia a faixa etária para indicação
de transplante mieloablativo alogênico aparentado para tratamento da
doença falciforme;
Considerando os registros de deliberação nº 293/2017, nº
311/2017 e nº 324/2018 e os relatórios de recomendação nº 311 Dezembro de 2017, nº 300 - Janeiro de 2018 e nº 342 - Fevereiro de 2018
da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS
(CONITEC), a atualização da busca e avaliação da literatura; e
Considerando a avaliação técnica do Departamento de Gestão e
Incorporação de Tecnologias em Saúde (DGITS/SCTIE/MS), do
Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos
(DAF/SCTIE/MS) e do Departamento de Atenção Especializada e
Temática (DAET/SAS/MS), resolvem:
Art. 1º Fica aprovado o Protocolo Clínico e Diretrizes
Terapêuticas - Mucopolissacaridose do tipo II.
Parágrafo único. O Protocolo objeto deste artigo, que contém o
conceito geral da mucopolissacaridose do tipo II, critérios de
diagnóstico, critérios de inclusão e de exclusão, tratamento e
mecanismos de regulação, controle e avaliação, disponível no sítio
http://portalms.saude.gov.br/protocolos-e-diretrizes, é de caráter
nacional e deve ser utilizado pelas Secretarias de Saúde dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios na regulação do acesso assistencial,
autorização,
registro
e
ressarcimento
dos
procedimentos
correspondentes.
Art. 2º É obrigatória a cientificação do paciente, ou de seu
responsável legal, dos potenciais riscos e efeitos colaterais relacionados
ao uso de procedimento ou medicamento preconizados para o tratamento
da mucopolissacaridose do tipo II.
Art. 3º Os gestores Estaduais, Distrital e Municipais do SUS,
conforme a sua competência e pactuações, deverão estruturar a rede
assistencial, definir os serviços referenciais e estabelecer os fluxos para o
atendimento dos indivíduos com essa doença em todas as etapas
descritas no Anexo desta Portaria.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO
Secretário de Atenção à Saúde
MARCO ANTÔNIO DE ARAÚJO FIREMAN
Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos
Estratégicos

PORTARIA Nº 494, DE 2 DE MAIO DE 2018
Defere, em grau de Reconsideração, a
Concessão do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, da
Associação de Amparo à Maternidade e à
Infância, com sede em Campo Grande
(MS).
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas
atribuições,
Considerando a Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009
e suas alterações, que dispõe sobre a certificação das entidades
beneficentes de assistência social, regulamentada pelo Decreto nº
8.242, de 23 de maio de 2014;
Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 28 de
setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a
tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do
Ministério da Saúde;
Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria
de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que
consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários da
saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde,
e
Considerando
a
Nota
Técnica
nº
145/2018CGCER/DCEBAS/SAS/MS,
constante
do
Processo
nº
25000.019979/2017-77, que concluiu na fase recursal, pelo
atendimento dos requisitos constantes da Lei n° 12.101 de 27 de
novembro de 2009, suas alterações e demais legislações pertinentes,
resolve:
Art. 1º Fica deferida, em grau de Reconsideração, a
Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual
mínimo de 60% (sessenta por cento), da Associação de Amparo à
Maternidade e à Infância, CNPJ nº 03.272.689/0001-00, com sede em
Campo Grande (MS).
Parágrafo único. A Concessão terá validade pelo período de
03 (três) anos a contar da data de publicação no Diário Oficial da
União - DOU.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Fica sem efeito a Portaria nº 806/SAS/MS, 25 de
abril de 2017, publicada no Diário Oficial da União nº 79, de 26 de
abril de 2017, seção 1, página 41.
FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO
PORTARIA Nº 576, DE 10 DE MAIO DE 2018
Defere, em grau de Reconsideração, a
Renovação do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, da
Associação Beneficente Amigos do
Hospital, com sede em Prata (MG).
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas
atribuições,
Considerando a Lei n° 12.101, de 27 de novembro de
2009 e suas alterações, que dispõe sobre a certificação das
entidades beneficentes de assistência social, regulamentada pelo
Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014;
Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 28 de
setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a
tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do
Ministério da Saúde;
Considerando a competência prevista no art. 142 da
Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de
2017, que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos
usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema
Único de Saúde;
Considerando a publicação da Portaria nº 1.169/GM/MS,
de 26 de abril de 2018, que alterou a Portaria de Consolidação nº
1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre a
certificação das entidades beneficentes de assistência social, nos
termos da Lei nº 13.650, de 11 de abril de 2018; e
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Considerando
a
Nota
Técnica
nº
159/2018CGCER/DCEBAS/SAS/MS,
constante
do
Processo
nº
25000.022930/2017-00, que concluiu na fase recursal, pelo
atendimento dos requisitos constantes da Lei n° 12.101 de 27 de
novembro de 2009, suas alterações e demais legislações
pertinentes, resolve:
Art. 1º Fica deferida, em grau de Reconsideração, a
Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual
mínimo de 60% (sessenta por cento), da Associação Beneficente
Amigos do Hospital, CNPJ nº 07.810.422/0001-71, com sede em
Prata (MG).
Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período
de 5 de setembro de 2017 a 4 de setembro de 2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Fica sem efeito a Portaria nº 804/SAS/MS, 25 de
abril de 2017, publicada no Diário Oficial da União nº 79, de 26
de abril de 2017, seção 1, página 40.
FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO
PORTARIA Nº 628, DE 16 DE MAIO DE 2018
Defere, em grau de Reconsideração, a
Renovação do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, da
Associação
Beneficente
Casa
de
Misericórdia de Cambará, com sede em
Cambará (PR).
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas
atribuições,
Considerando a Lei n° 12.101, de 27 de novembro de
2009 e suas alterações, que dispõe sobre a certificação das
entidades beneficentes de assistência social, regulamentada pelo
Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014;
Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 28 de
setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a
tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do
Ministério da Saúde;
Considerando a competência prevista no art. 142 da
Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de
2017, que consolida as Normas sobre os direitos e deveres dos
usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema
Único de Saúde;
Considerando a publicação da Portaria nº 1.169/GM/MS,
de 26 de abril de 2018, que alterou a Portaria de Consolidação nº
1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre a
certificação das entidades beneficentes de assistência social, na
área de saúde, nos termos da Lei nº 13.650, de 11 de abril de
2018; e
Considerando
a
Nota
Técnica
nº
170/2018CGCER/DCEBAS/SAS/MS,
constante
do
Processo
nº
25000.123147/2012-40, que concluiu, na fase recursal, pelo
atendimento dos requisitos constantes da Lei n° 12.101 de 27 de
novembro de 2009, suas alterações e demais legislações
pertinentes, resolve:
Art. 1º Fica deferida, em grau de Reconsideração, a
Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual
mínimo de 60% (sessenta por cento), da Associação Beneficente
Casa de Misericórdia de Cambará, CNPJ nº 78.297.090/0001-11,
com sede em Cambará (PR).
Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período
de 1º de janeiro de 2013 à 31 de dezembro de 2017.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Fica sem efeito a Portaria 2.059/SAS/MS, de 15
de dezembro de 2016, publicada no Diário Oficial da União nº
241, de 16 de dezembro de 2016, Seção 1, página 218.
FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

