Seção 1

ISSN 1677-7042

Nº 221, quinta-feira, 19 de novembro de 2020

Considerando a Nota Técnica nº 371/2020-CGCER/DCEBAS/SAES/MS,
constante do Processo nº 25000.068398/2020-64, 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 (CEBAS), pela prestação anual
de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), da Santa Casa
de Misericórdia de Cerqueira César, CNPJ nº 47.235.130/0001-77, com sede em
Cerqueira César (SP).
Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 12 de junho de
2020 a 11 de junho de 2023.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Fica sem efeito a Portaria nº 907/SAES/MS, de 18 de setembro de
2020, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 182, de 22 de setembro de 2020,
seção 1, página 158.

PORTARIA Nº 1.059, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2020
Defere a Renovação do CEBAS da Casa Assistencial
Nosso Lar Amigos do Bem, com sede em Colina
(SP).
O Secretário de Atenção Especializada 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 o Parecer Técnico nº 376/2020-CGCER/DCEBAS/SAES/MS,
constante do Processo nº 25000.079827/2018-12, que conclui pelo atendimento dos
requisitos constantes da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, suas alterações e
demais legislações pertinentes, resolve:
Art. 1º Fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS), pela prestação de serviços ao SUS de atendimento e
acolhimento a pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de
substância psicoativa, em conformidade com o Art. 7-A da Lei nº 12.101, de 27 de
novembro de 2009, da Casa Assistencial Nosso Lar Amigos do Bem, CNPJ nº
66.998.196/0001-63, com sede em Colina (SP).
Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 30 de janeiro 2018
a 29 de janeiro de 2023.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIZ OTAVIO FRANCO DUARTE
PORTARIA Nº 1.061, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2020
Indefere a Concessão do CEBAS do Instituto Dr.
Aurélio Regazzo, com sede em Nova Aurora (PR).
O Secretário de Atenção Especializada 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 o Parecer Técnico nº 439/2020-CGCER/DCEBAS/SAES/MS,
constante do Processo nº 25000191375/2019-19, que concluiu pelo não atendimento dos
requisitos constantes da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, suas alterações e
demais legislações pertinentes, resolve:
Art. 1º Fica indeferida a Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS) do Instituto Dr. Aurélio Regazzo, CNPJ nº 34.503.311/0001-95,
com sede em Nova Aurora (PR).
Art. 2º A instituição requerente fica notificada para, caso queira, apresentar
recurso administrativo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da presente
publicação, conforme prevê o art. 26 da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIZ OTAVIO FRANCO DUARTE
PORTARIA Nº 1.060, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2020
Defere, em grau de Reconsideração, a Renovação
do CEBAS da Santa Casa de Misericórdia de
Cerqueira César, com sede em Cerqueira César
(SP).
O Secretário de Atenção Especializada 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

LUIZ OTAVIO FRANCO DUARTE

PORTARIA Nº 1.068, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020
Institui o Modelo de Informação de Resultado de Exame Laboratorial COVID-19
O Secretário de Atenção Especialidade à Saúde no uso de suas atribuições
Considerando a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019;
Considerando a Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19);
Considerando a Portaria nº 1.792/GM/MS, de 17 de julho de 2020, que altera a Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março de 2020, para dispor sobre a obrigatoriedade de
notificação ao Ministério da Saúde de todos os resultados de testes diagnóstico para SARS-CoV-2 realizados por laboratórios da rede pública, rede privada, universitários e quaisquer outros,
em todo território nacional;
Considerando a Resolução CIT nº 46, de 29 de agosto de 2019, que Institui o Comitê Gestor da Estratégia de Saúde Digital e define a sua composição, as suas competências e
as suas unidades operacionais na estrutura do Ministério da Saúde;
Considerando a aprovação do Modelo de Informação de Resultado de Exame Laboratorial COVID-19 na Reunião Extraordinária do Comitê Gestor da Estratégia de Saúde Digital
no dia 06 de novembro de 2020; e
Considerando que compete ao Departamento de Regulação, Avaliação e Controle (DRAC/SAES/MS) gerir o conteúdo e a estrutura dos modelos de informação, as regras de
negócio e as terminologias administrativas e clínicas da atenção à saúde relacionadas com ações, serviços de saúde e estabelecimentos de saúde, de atendimentos assistenciais e correlatos,
de acordo com o art. 24 do Decreto nº 9.795, de 17 de maio de 2019, resolve:
Art. 1º Fica instituído o Modelo de Informação de Resultado de Exame Laboratorial COVID-19, conforme as especificações no Anexo a esta Portaria.
Art. 2º O Resultado de Exame Laboratorial COVID-19 tem por objetivo possibilitar a notificação ao Ministério da Saúde de todos os resultados de testes diagnóstico para SARSCoV-2 realizados por laboratórios da rede pública, rede privada, universitários e quaisquer outros, em todo território nacional, conforme preconizado na Portaria nº 1.792/GM/MS, de 17
de julho de 2020.
Art. 3º O Resultado de Exame Laboratorial COVID-19 integra a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), plataforma de dados do Ministério da Saúde que visa a troca da
informação assistencial entre os diversos pontos de atenção à saúde, por meio de modelos clínicos capazes de garantir a continuidade do cuidado durante toda a vida do cidadão, apoiar
os profissionais de saúde para uma assistência mais resolutiva e segura, disponibilizar ao paciente informações sobre seu estado de saúde enquanto protagonista do seu cuidado, e garantir
informações de qualidade para a tomada de decisão em saúde.
Art. 4º A criação do modelo computacional do Resultado de Exame Laboratorial COVID-19 e sua implantação técnica na RNDS fica a cargo do Departamento de Informática do
SUS (DATASUS/SE/MS) conforme competência definida na legislação em vigor.
Art. 5º Fica definido que esta norma é de adoção obrigatória em todo o sistema de saúde do País, abrangendo as pessoas físicas ou jurídicas que realizem atenção à saúde nas
esferas pública, suplementar e privada.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUIZ OTAVIO FRANCO DUARTE
ANEXO
Modelo de Informação de Resultado de Exame Laboratorial COVID-19
Contexto
Em dezembro de 2019, na província de Wuhan (China), foi identificada uma nova cepa de coronavírus, reportada por causar sintomas de pneumonia em humanos e cuja origem
permanece desconhecida até o momento (1).
Este vírus, denominado SARS CoV2, mostrou-se ser altamente transmissível, e registros da sua presença foram crescentes pelo mundo até a declaração de pandemia mundial pela
Organização Mundial da Saúde (OMS) em 11/03/2020 (2).
COVID-19 é a denominação da doença causada pelo SARS CoV-2 (3), caracterizada por uma infecção respiratória que pode ser assintomática, com sintomas leves a moderados,
mas também causar síndrome respiratória aguda grave e insuficiência renal em casos graves e críticos. Esta doença tem mobilizado autoridades mundiais na prevenção de sua
transmissibilidade, na otimização da assistência à saúde e na melhoria da gestão e coordenação dos serviços, de modo a evitar um colapso dos sistemas de saúde e permitir acesso dos
indivíduos ao cuidado assistencial.
Considerando a Portaria nº 1.792/GM/MS, de 17 de julho de 2020 que altera a Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março de 2020, para dispor sobre a obrigatoriedade de
notificação ao Ministério da Saúde de todos os resultados de testes diagnóstico para SARS-CoV-2 realizados por laboratórios da rede pública, rede privada, universitários e quaisquer outros,
em todo território nacional tornando obrigatório aos laboratórios clínicos enviarem os resultados dos exames para detecção da COVID-19 ao Ministério da Saúde, por meio da Rede Nacional
de Dados em Saúde (RNDS).
A Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) vem ao encontro desta questão, contribuindo tanto na continuidade do cuidado em saúde, pela disponibilização da informação em
plataformas de acesso direto pelo cidadão e profissionais de saúde (uso primário), quanto como uma fonte de informação para uso secundário dos dados, que pode subsidiar bases de dados
de vigilância epidemiológica do Ministério da Saúde e Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, além de munir os gestores do Brasil com informações relevantes ao enfrentamento à
pandemia.
Trata-se de uma plataforma nacional de integração de dados em saúde, sendo um projeto estruturante do Conecte SUS, programa do Governo Federal para a transformação
digital da saúde no Brasil. Contém um repositório de documentos responsável por armazenar informações de saúde dos cidadãos, mantendo a privacidade, integridade e auditabilidade dos
dados e promovendo a acessibilidade e interoperabilidade das informações de forma segura e controlada (4).
Escopo
A versão da proposta de modelo de informação descrita neste documento considera o registro de resultados de exame para COVID-19 na Rede Nacional de Dados de Saúde
(RNDS). Não escopo
Resultados de exames laboratoriais além dos exames para COVID-19.
Modelo de Informação
O modelo de informação é uma representação conceitual e canônica, aonde os elementos referentes a um documento específico são modelados em seções e blocos de dados,
com seus respectivos tipos de dados a serem informados. Também são informadas as referências para o uso de recursos terminológicos. A tabela 1, apresenta os elementos que fazem parte
do modelo de informação da seguinte maneira:
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152020111900140
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Coluna 1 - Nível: apresenta o nível do elemento no modelo de informação;
Coluna 2 - Ocorrência: descreve o número de vezes que o elemento deve/pode aparecer.
Assim:
[0..1] - o elemento é opcional e, se ocorrer, aparecer uma vez;
[1..1] - o elemento é obrigatório e deve estar presente uma única vez;
[0..N] - o elemento é opcional e pode ocorrer várias vezes;
[1..N] - o elemento é obrigatório e pode ocorrer várias vezes;
Coluna 3 - Elemento: apresenta o elemento a ser informado;
Coluna 4 - Descrição/Regras: apresenta o conceito e ou a regra referente ao elemento;
Coluna 5 - Tipo de dado: descreve o tipo de dado a ser preenchido, e
Coluna 6 - Dado: apresenta o(s) dado(s) possível(is), conforme o tipo de dado descrito na coluna anterior.
Tabela 1 - Modelo de informação do Resultado de Exame Laboratorial COVID-19
.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nível
1
2
2

Ocorrência
1..1
1..1
1..1

Elemento
Laboratório
Nome do laboratório
CNES

2
2
3

0..1
0..1
1..1

3

1..1

4

1..1

CNPJ
Responsável técnico
Nome completo do
profissional
Conselho
de
Classe
Profissional
Tipo de conselho

Descrição/Regras

Tipo dedado

Nome do estabelecimento de saúde responsável pelo resultado do exame laboratorial.
Número do Cadastro Nacional do Estabelecimentos de Saúde do laboratório responsável
pelo resultado do exame laboratorial.

Texto
Texto

Nome completo do responsável técnico pelo laboratório.

Texto

Conselho de classe profissional do responsável técnico pelo laboratório.

Texto
codificado

Dado

Texto

CRM
CRF
CRBM
CRBIO
CRQ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4

1..1

Unidade Federativa

4

1..1

Número do registro

1
2
2
1

1..1
1..1
1..1
1..1

2

1..N

3

0..1

Unidade Federativa do conselho
de classe profissional do responsável técnico pelo laboratório.
Número do registro no conselho
de classe profissional do responsável técnico pelo laboratório.

Texto
Texto

Identificação do Indivíduo
Nome completo
Nome completo do sujeito do exame laboratorial
Texto
CNS
Número do Cartão Nacional de Saúde válido
Texto
Resultado de exame de
laboratório
Nome do exame
Nome do exame a que foi submetida a amostra biológica. Terminologia externa LOINC, Texto
termos prerelease COVID 19.
codificado
Resultado qualitativo
Valor atribuído ao analito de acordo com o método de análise, de forma qualitativa.
Texto
codificado

LOINC
Detectável
Não
Detectável
Inconclusivo

.

.

.

.

.

.

.

.

3
3

0..1
1..1

Resultado quantitativo
Amostra

3
3
3
3

1..1
1..1
1..1
0..N

Método de análise
Faixa de referência
Data hora do resultado
Nota

Valor quantitativo do resultado do exame, expresso com unidades de medida
Quantidade
Amostra biológica, preparada ou não, que foi submetida ao exame laboratorial. Ex: Texto
"soro", "plasma",
codificado
"sangue". Terminologias externas FHIR v2-0487 e Tipo Amostra GAL.
Método analítico utilizado para determinação do resultado do analito.
Texto
Faixa de valores de resultado esperada para determinada população de indivíduos.
Texto
Data hora na qual o resultado do exame laboratorial foi registrado.
Data/Hora
Narrativa adicional sobre o exame laboratorial.
Texto

FHIR v2-0487 ou
Tipo
Amostra GAL
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SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INSUMOS
ESTRATÉGICOS EM SAÚDE

SCTIE/MS (NUP 25000.101983/2019-40). Fica estabelecido o prazo de 20 (vinte) dias, a
contar do dia útil subsequente à data de publicação desta Consulta Pública, para que
sejam apresentadas as contribuições, devidamente fundamentadas. A documentação
objeto desta Consulta Pública e o endereço para envio de contribuições estão à
disposição dos interessados no endereço eletrônico: http://conitec.gov.br/consultaspublicas.
A Secretaria-Executiva da Conitec avaliará as contribuições apresentadas a
respeito da matéria.

CONSULTA PÚBLICA SCTIE/MS Nº 61, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020

Ref.: 25000.101983/2019-40, 0017617993.
O SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INSUMOS
ESTRATÉGICOS EM SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE torna pública, nos termos do art.
19 do Decreto nº 7.646, de 21 de dezembro de 2011, consulta para manifestação da
sociedade civil a respeito da recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de
Tecnologias no Sistema Único de Saúde - Conitec, relativa à proposta de atualização do
Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Artrite Reativa, apresentada pela
Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde -

HÉLIO ANGOTTI NETO

AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
DIRETORIA COLEGIADA
DECISÃO DE 18 DE NOVEMBRO DE 2020
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 538ª Reunião de Diretoria Colegiada - DC Ordinária, realizada em 17 de novembro de 2020, aprovou o voto relator no seguintes processos
administrativos:
.

.

.

.

.

.

.

.

.

Processo ANS n.º
33902.507466/2015-11
33902.426395/2013-95
33902.548076/2016-82

Nome da Operadora
Relator
Unimed do Alto Oeste Potiguar - Cooperativa de Trabalhos DIOPE
Médicos
Unimed Sousa - Cooperativa de Trabalho Médico
DIOPE

33902.507507/2015-70

Unimed Poços de Caldas - Soc. Coop. De Trab. e Serviços DIOPE
Médicos
Coopus - Cooperativa de Usuários do Sistema de Saúde de DIDES
Campinas
Unimed Imperatriz Cooperativa de Trabalho Médico
DIDES

33902.507478/2015-46

Hapvida Assistência Médica Ltda

DIOPE

33902.322887/2012-21

Jardim América Saúde Ltda

DIOPE

33902.529991/2016-79

Aberta Saúde - Associação Beneficente dos Empregados da DIPRO
Companhia Siderúrgica Belgomineira

33902.322891/2012-90

Decisão
Pelo conhecimento
instância.
Pelo conhecimento
instância.
Pelo conhecimento
instância.
Pelo conhecimento
instância.
Pelo conhecimento
instância.
Pelo conhecimento
instância.
Pelo conhecimento
instância.
Pelo conhecimento
instância.

e não provimento do recurso, mantendo a decisão de primeira
e não provimento do recurso, mantendo a decisão de primeira
e não provimento do recurso, mantendo a decisão de primeira
e não provimento do recurso, mantendo a decisão de primeira
e não provimento do recurso, mantendo a decisão de primeira
e não provimento do recurso, mantendo a decisão de primeira
e não provimento do recurso, mantendo a decisão de primeira
e não provimento do recurso, mantendo a decisão de primeira

Os autos do processo em epígrafe encontram-se à disposição dos interessados na sede da ANS.
PAULO REBELLO FILHO
Diretor-Presidente
Substituto
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