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FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

PORTARIA No- 780, DE 21 DE OUTUBRO DE 2015

Convoca a entidade privada sem fins lu-
crativos, Coopercentral, constante na Por-
taria nº 51 de 23 de outubro de 2013 para
realizar o cadastramento de Proposta / Pla-
no de Trabalho no Sistema de Gestão de
Convênios e Contratos de Repasse - SI-
C O N V.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚ-
DE, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14, XII, do Anexo
I, do Estatuto aprovado pelo Decreto nº 7.335, de 19 de outubro de
2010, do Ministério da Saúde, e;

Considerando a seleção dessa entidade constante na Portaria
nº 51 de 23 de outubro de 2013;

Considerando que houve falha na publicação durante o rito
de celebração, que impossibilitou a continuidade do convênio;

Considerando ainda a necessidade de dar continuidade às
ações integrantes do projeto "CATAFORTE - Negócios Sustentáveis
em Redes Solidárias" sob responsabilidade da Funasa; resolve:

Art. 1º Prorrogar o prazo para a Cooperativa Central do
Complexo de Transformação e Comercialização de Materiais Re-
cicláveis - Coopercentral, cadastrar e enviar Proposta/Plano de Tra-
balho, conforme disposto no Parágrafo Único do art. 1º, da Portaria nº
1.239 de 30 de outubro de 2013.

Parágrafo único - O prazo para o credenciamento, cadas-
tramento e o envio da Proposta/Plano de Trabalho para análise, via
SICONV, será de 25 dias a contar da data de publicação desta Por-
taria.

Art. 2º O atendimento do pleito e da respectiva demanda dos
recursos orçamentários e financeiros estará condicionado à dispo-
nibilidade e programação orçamentária da Funasa , bem como às
normas e procedimentos adotados pela Funasa para a transferência de
recursos destinados às ações de saneamento e de engenharia de saúde
pública, conforme Portaria Funasa nº 902/2013.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

ANTONIO HENRIQUE DE CARVALHO PIRES

SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE

PORTARIA No- 1.120, DE 21 DE OUTUBRO DE 2015

Altera o Anexo Portaria nº
478/SAS/MS/SAS/MS, de 16 de junho de
2014.

A Secretária de Atenção à Saúde - Substituta, no uso de suas
atribuições, e considerando a Portaria nº 478/SAS/MS/SAS/MS, de
16 de junho de 2014, que aprova o Protocolo de Uso de Indução de
Imunotolerância para Pacientes com Hemofilia A e Inibidor, resol-
ve:

Art. 1º O item "4.2. Produto" do Anexo da Portaria nº
478/SAS/MS, de 16 de junho de 2014, publicada em 17/06/2014, no
Diário Oficial da União, Seção 1, Página 70, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"4.2. Produto
A imunotolerância deverá ser realizada com o concentrado

de fator VIII que o paciente vem fazendo uso, seja este de origem
plasmática ou recombinante. (Importante: vide observação comple-
mentar sobre mudança de tipo de concentrado durante acompanha-
mento no item 8.2)." (NR)

Art. 2º O item "7.1. Sucesso total" do Anexo da Portaria nº
478/SAS/MS, de 16 de junho de 2014, publicada em 17/06/2014, no
Diário Oficial da União, Seção 1, Página 70, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"7.1. Sucesso total
- Negativação do título de inibidor pelo método de Bethesda

modificado, isto é, titulação do inibidor inferior a 0.6 UB/mL por
pelo menos duas vezes consecutivas (com período mínimo de 2 me-
ses entre cada dosagem);

- Dosagem de fator VIII superior a 1% 48 horas após a
infusão de 50 UI/kg de peso do concentrado do fator VIII em uso;

- Teste de recuperação normal de fator VIII , isto é ≥ 66%
dos valores esperados (Anexo III);

- Vida média normal do fator VIII, isto é ≥ 7 horas (avaliado
após período de 72 horas de wash-out de fator VIII) (Anexo III);

- Ausência de resposta anamnéstica à exposição ao fator
VIII." (NR)

Art. 3º O item "7.2. Sucesso parcial" do Anexo da Portaria nº
478/SAS/MS, de 16 de junho de 2014, publicada em 17/06/2014, no
Diário Oficial da União, Seção 1, Página 70, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"7.2. Sucesso parcial
-Título de inibidor inferior a 2 UB/mL pelo método de Be-

thesda modificado; e/ou
- Dosagem de fator VIII inferior a 1% 48 horas após a

infusão de 50 UI/kg de peso do concentrado do fator VIII em uso
e/ou

-Teste de recuperação de fator VIII inferior a 66% dos va-
lores esperados; e/ou

-Vida média do fator VIII inferior a 7 horas (avaliado após
período de 72 horas de wash-out de fator VIII);

-Resposta clínica a infusão de fator VIII;
-Ausência de elevação dos títulos de inibidor acima de 5

UB/mL em um período de 6 meses (se paciente em tratamento sob
demanda) ou por 12 meses (se em tratamento profilático)." (NR)

Art. 4º O item "8.3. Redução de dose após sucesso total" do
Anexo da Portaria nº 478/SAS/MS, de 16 de junho de 2014, pu-
blicada em 17/06/2014, no Diário Oficial da União, Seção 1, Página
70, passa a vigorar com a seguinte redação:

"8.3. Redução de dose após sucesso total
Mediante a negativação do título de inibidor pelo método de

Bethesda modificado, definido através da titulação do inibidor in-
ferior a 0.6 UB/mL por pelo menos duas vezes consecutivas (com
período mínimo de 2 meses entre cada dosagem), deve-se programar
a dosagem de fator VIII 48 horas após a infusão de 50 UI/kg de peso
do concentrado do fator VIII em uso. Se este valor for superior a 1%,
deve-se reduzir imediatamente a dose do concentrado de fator VIII
para 25 UI/kg 3 vezes por semana (dose profilática) com o produto
em uso para imunotolerância. Durante os 3 meses seguintes, o pa-
ciente deverá receber o mesmo produto que foi utilizado na imu-
notolerância. Dentro deste período de 3 meses, o médico deverá
providenciar os testes de recuperação e vida média do fator VIII, que
são imprescindíveis para a definição de sucesso. Após o período de 3
meses, e mediante sucesso total (Tópico 7.1), os pacientes deverão
iniciar profilaxia indefinida com concentrado de fator VIII 25
UI/kg/dia 3 vezes por semana, com o produto disponível conforme
orientação do Programa Nacional de Coagulopatias Hereditárias do
Ministério da Saúde. O esquema de profilaxia poderá ser ajustando de
forma racional e considerando os critérios individualizados para ga-
rantir a prevenção dos episódios hemorrágicos.

Pacientes que apresentam critérios de remissão parcial, com
resposta clínica ao fator VIII, no entanto, que não atingiram todos os
critérios de farmacocinética ao fator VIII, ou mesmo apresentam
inibidores de baixo título ao fator VIII (título < 2 UB/mL), devem ser
reavaliados do ponto de vista clínico, de forma a manter um esquema
profilático com fator VIII, com ajuste de dose de forma racional para
garantir a prevenção dos episódios hemorrágicos espontâneos.

O tratamento de IT deve ser revisto periodicamente pelo
médico do CTH que acompanha o paciente e, quando necessário,
discutido com médico com experiência em IT.

O médico do CTH deve acompanhar o paciente clinica-
mente, analisando a evolução da titulação de inibidor, a vida média e
a recuperação do fator VIII através de gráficos e análises de resposta
continuada, tal como descrito neste protocolo e anexos." (NR)

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua pu-
blicação.

SANDRA KENNEDY VIANA

PORTARIA No- 1.121, DE 21 DE OUTUBRO DE 2015

Desabilita Hospitais Psiquiátricos.

A Secretária de Atenção à Saúde - Substituta, no uso de suas atribuições,
Considerando a Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos

das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental;
Considerando a Portaria nº 251/GM/MS, de 31 de janeiro de 2002, que instituiu o Programa

Nacional de Avaliação dos Serviços Hospitalares - PNASH/Psiquiatria;
Considerando o item 9 do Anexo da Portaria nº 52/GM/MS, de 20 de janeiro de 2004, que

institui o Programa Anual de Reestruturação da Assistência Psiquiátrica Hospitalar no SUS e determina
que "os recursos financeiros restantes após a redução de leitos, em cada etapa e a cada nova redução,
permanecerão nos tetos municipais e estaduais, quando em gestão plena do sistema, para utilização na
rede local, microrregional e regional de serviços de saúde mental, de modo a apoiar o financiamento da
implantação e manutenção de CAPS, serviços residenciais terapêuticos e outros serviços de saúde mental
nos municípios de destino dos pacientes desinstitucionalizados, bem como custear equipes para suporte
a desinstitucionalização";

Considerando a Portaria nº 358/GM/MS, de 09 de março de 2004 que estabelece recursos a
serem incorporados ao Teto Financeiro anual da Média e Alta Complexidade dos Estados, Distrito
Federal e Municípios;

Considerando a nova classificação dos hospitais psiquiátricos no âmbito do Programa Anual de
Reestruturação da Assistência Psiquiátrica Hospitalar no SUS (PRH), instituído pela Portaria nº
2644/GM de 28 de outubro de 2009 e a Portaria nº 404/SAS/MS de 19 de novembro de 2009, que
habilita os hospitais psiquiátricos à nova classificação;

Considerando a Portaria nº 2647/GM/MS, de 31 de outubro 2009, que estabelece recursos a
serem incorporados ao Teto Financeiro anual da Média e Alta Complexidade dos Estados, Distrito
Federal e Municípios;

Considerando a Portaria nº 3088/GM/MS, de 23 de dezembro de 2011, que institui a Rede de
Atenção Psicossocial para atenção às pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas
com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de
Saúde; e

Considerando o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, resolve:
Art. 1º Ficam desabilitados os hospitais psiquiátricos relacionados no Anexo a esta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SANDRA KENNEDY VIANA

ANEXO

UF MUNICÍPIO NOME CNES GESTÃO Nº DE LEITOS
SUS DESCRE-
DENCIADOS

H A B I L I TA Ç Ã O

PE Recife Sanatório Recife 2777509 Municipal 159 0631 - Nível I PORTA-
RIA SAS 404/2009

PB João Pessoa Casa de Saúde São
Pedro

2707500 Municipal 160 0631 - Nível I
PORTARIA SAS

404/2009

SP São Bernardo do
Campo

Hospital Lacan 2082292 Municipal 160 0633 - Nível III POR-
TARIA SAS 404/2009

TO Araguaína Clínica de Repouso
São Francisco

Araguaína

2370638 Estadual 160 0631 - Nível I
PORTARIA SAS

404/2009

GO Goiânia Clínica de
Repouso de Goiânia

2338122 Municipal 160 0631 - Nível I
PORTARIA SAS

404/2009

GO Goiânia Clínica Isabela 2518872 Municipal 102 0631 - Nível I
PORTARIA SAS

404/2009

GO Goiânia Clínica Jardim América 2339188 Municipal 120 0631 - Nível I
PORTARIA SAS

404/2009

RJ Rio de Janeiro Clínica de Repouso
Santa Edwiges

2295385 Municipal 90 0631 - Nível I
PORTARIA SAS

404/2009

RJ Rio de Janeiro Clínica da Gávea 2269406 Municipal 80 0631 - Nível I
PORTARIA SAS

404/2009

RJ Bom Jesus de
Itabapoana

Clínica de Repouso
Itabapoana

2282755 Municipal 240 0606 - Classe VI
PORTARIA SAS

53/2004

SC São José Instituto São José 2778866 Estadual 32 0631 - Nível I
PORTARIA SAS

404/2009

claudete.costa
Realce

claudete.costa
Realce
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