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10º Reunião do GT Formulário de Entrada para revisão do Rol
de Procedimentos e Eventos em Saúde - 2018
COSAUDE
qua 01/02/2017 09:49
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Prezado Representante do COSAUDE,
Informamos que a 10ª Reunião do GT do Formulário de Entrada para revisão do Rol de
Procedimentos e Eventos em Saúde – 2018 ocorrerá no dia 08 de fevereiro de 2017, de 9 às 18 h,
no Edifício Sede da ANS, situado à Av. Augusto Severo, 84, 12º, sala 1, Glória, Rio de Janeiro  RJ.
Serão discutidos os procedimentos enviados por meio do Formulário Eletrônico das
especialidades de Hematologia, Cardiologia, Genética e Coloproctologia.
Especialidades Manhã (9:00 às 12h):
Cardiologia e Genética
Demandante: Sociedade Brasileira de Cardiologia
Diagnóstico molecular da hipercolesterolemia familiar
Hematologia e Genética
Demandantes: Fenasaúde e Unimed do Brasil
Alteração de Diretriz de Utilização (DUT) para os procedimentos: Protrombina – Pesquisa de
mutação e Fator V Leiden  Análise de mutação
Hematologia
Demandante: Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (ABRALE)
Romiplostim
Eltrombopag
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Especialidade Tarde (14:00 às 18:00h )
Coloproctologia
Demandante: Sociedade Brasileira de Coloproctologia
Anopexia mecânica com grampeador
Terapia Biológica da Colite Ulcerativa
Desarterizalização Hemorroidária Transanal
O material relativo a cada tecnologia encontrase disponibilizado por meio do Dropbox, na pasta
“Reunião COSAUDE –08.02.2017” dividida por demandante.
Favor confirmar a presença e indicar o nome do(s) representante(s) de sua entidade (máximo 2 por
entidade por especialidade a ser discutida) até o dia 06 de janeiro de 2017.
Att.
COSAÚDE
GGRAS/DIPRO/ANS
Tel.: 21 21050429
Acompanhe o Comitê através do site da ANS (ww.ans.gov.br) em "Participação da Sociedade".
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