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13ª Reunião do GT do Formulário de Entrada para revisão do
Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde – 2018
COSAUDE
qua 01/03/2017 15:40
Cco:alber@abrale.org.br

<alber@abrale.org.br>; Marcelo de Matos Ramos - GTReajuste GGEFP
<marcelo.ramos@fazenda.gov.br>; igor.britto@mj.gov.br <igor.britto@mj.gov.br>; cleusa.bernaro@saude.gov.br
<cleusa.bernaro@saude.gov.br>; fabianomoraes@mpf.mp.br <fabianomoraes@mpf.mp.br>;
denisetorreao@gmail.com <denisetorreao@gmail.com>; conass@conass.org.br <conass@conass.org.br>;
felipe.peixoto@saude.rj.gov.br <felipe.peixoto@saude.rj.gov.br>; danielsoranz@gmail.com
<danielsoranz@gmail.com>; conasems@conasems.org.br <conasems@conasems.org.br>;
comissoes@portalmedico.org.br <comissoes@portalmedico.org.br>; presidencia@portalmedico.org.br
<presidencia@portalmedico.org.br>; saloma@paxclinica.com.br <saloma@paxclinica.com.br>;
titopfilho@hotmail.com <titopfilho@hotmail.com>; cfo@cfo.org.br <cfo@cfo.org.br>; marizetesilva56@gmail.com
<marizetesilva56@gmail.com>; beniciomesquita@ig.com.br <beniciomesquita@ig.com.br>;
antoniocoutinho45@gmail.com <antoniocoutinho45@gmail.com>; eduardo8@fbh.com.br <eduardo8@fbh.com.br>;
superintendente@fbh.com.br <superintendente@fbh.com.br>; fbh@fbh.com.br <fbh@fbh.com.br>;
presidencia@cns.org.br <presidencia@cns.org.br>; cns@cns.org.br <cns@cns.org.br>; joaolucena@cns.org.br
<joaolucena@cns.org.br>; julcemarragnini@hotmail.com <julcemarragnini@hotmail.com>;
georgia.antony@sesi.org.br <georgia.antony@sesi.org.br>; emmanuel.lacerda@cni.org.br
<emmanuel.lacerda@cni.org.br>; agr@cnc.org.br <agr@cnc.org.br>; ochinoj@terra.com.br <ochinoj@terra.com.br>;
Jose de Oliveira CUT- GTReajuste GGEFP <diretoria@simesp.org.br>; lacatanoce@ig.com.br <lacatanoce@ig.com.br>;
saude@sindnap.org.br <saude@sindnap.org.br>; secsaude@fsindical.org.br <secsaude@fsindical.org.br>;
ednaalvesjau@gmail.com <ednaalvesjau@gmail.com>; solangebeatriz@fenasaude.org.br
<solangebeatriz@fenasaude.org.br>; zilli@uol.com.br <zilli@uol.com.br>; diretoria@amb.org.br
<diretoria@amb.org.br>; institucional@unidas.org.br <institucional@unidas.org.br>;
abramge.diretoria@abramge.com.br <abramge.diretoria@abramge.com.br>; diretoria@sinamge.com.br
<diretoria@sinamge.com.br>; valdmario@unimed.coop.br <valdmario@unimed.coop.br>;
presidencia@unimed.coop.br <presidencia@unimed.coop.br>; Geraldo Lima - GTReajuste GGEFP
<diretoria@sinog.com.br>; presidencia@sinog.com.br <presidencia@sinog.com.br>; Geraldo Lima - GTReajuste
GGEFP <geraldolima@saofrancisco.com.br>; jalves@uniodonto.com.br <jalves@uniodonto.com.br>;
uniodonto.br@uniodonto.com.br <uniodonto.br@uniodonto.com.br>; presidente@anab.com.br
<presidente@anab.com.br>; luiz.costamilan@anahp.com.br <luiz.costamilan@anahp.com.br>;
fbalestrin@anahp.com.br <fbalestrin@anahp.com.br>; patricia_tavares@globo.com <patricia_tavares@globo.com>;
amarques@mpac.mp.br <amarques@mpac.mp.br>; renepatriota@terra.com.br <renepatriota@terra.com.br>;
aduseps@aduseps.org.br <aduseps@aduseps.org.br>; luciafac@yahoo.com.br <luciafac@yahoo.com.br>;
lflazevedo@hotmail.com <lflazevedo@hotmail.com>; nadiaelizabeth@terra.com.br <nadiaelizabeth@terra.com.br>;
carolina@abrale.org.br <carolina@abrale.org.br>; gilrubens@hotmail.com <gilrubens@hotmail.com>;
crimilani@yahoo.com.br <crimilani@yahoo.com.br>; cfo@org.br <cfo@org.br>; rafael.rios@fazenda.gov.br
<rafael.rios@fazenda.gov.br>; joseroberto.ferreira@previdencia.gov.br <joseroberto.ferreira@previdencia.gov.br>;
rosiley.candido@mte.gov.br <rosiley.candido@mte.gov.br>; gustavo.mota@mj.gov.br <gustavo.mota@mj.gov.br>;
claudiogheventer@mpf.mp.br <claudiogheventer@mpf.mp.br>; marisa@ama.org.br <marisa@ama.org.br>;
conass@conass.org.br <conass@conass.org.br>; joseprado.smsrio@gmail.com <joseprado.smsrio@gmail.com>;
giamberardino1@bol.com.br <giamberardino1@bol.com.br>; odontolaser@uol.com.br <odontolaser@uol.com.br>;
orlenedias@yahoo.com.br <orlenedias@yahoo.com.br>; vellasco@fbh.com.br <vellasco@fbh.com.br>;
y.alimere@uol.com.br <y.alimere@uol.com.br>; paulogabriel@saofrancisco.com.br
<paulogabriel@saofrancisco.com.br>; pfcarvalho@cni.org.br <pfcarvalho@cni.org.br>; representacao@cni.org.br
<representacao@cni.org.br>; alexandremarca@cnc.org.br <alexandremarca@cnc.org.br>; walcir@contrafcut.org.br
<walcir@contrafcut.org.br>; joaquim@sinsaudesp.org.br <joaquim@sinsaudesp.org.br>; secgeral@fsindical.org.br
<secgeral@fsindical.org.br>; jbl601@yahoo.com.br <jbl601@yahoo.com.br>; secger@ugt.org.br
<secger@ugt.org.br>; ugt@ugt.org.br <ugt@ugt.org.br>; mauricio.lopes@sulamerica.com.br
<mauricio.lopes@sulamerica.com.br>; presidente@amb.org.br <presidente@amb.org.br>; institucional@unidas.org.br
<institucional@unidas.org.br>; rscheibe@amil.com.br <rscheibe@amil.com.br>; jclaudio@unimed.coop.br
<jclaudio@unimed.coop.br>; jsilva@odontoprev.com.br <jsilva@odontoprev.com.br>; sinog.diretoria@sinog.com.br
<sinog.diretoria@sinog.com.br>; presidencia@unimed.coop.br <presidencia@unimed.coop.br>;
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mauro.figueiredo@odontoprev.com.br <mauro.figueiredo@odontoprev.com.br>; Geraldo Lima - GTReajuste GGEFP
<diretoria@sinog.com.br>; pmiller@odontoprev.com.br <pmiller@odontoprev.com.br>; uniodonto.rps@terra.com.br
<uniodonto.rps@terra.com.br>; escritorioregionalrj@terra.com.br <escritorioregionalrj@terra.com.br>;
egberto@uniodonto.com.br <egberto@uniodonto.com.br>; lsilveira@anab.com.br <lsilveira@anab.com.br>;
carlos.figueiredo@anahp.com.br <carlos.figueiredo@anahp.com.br>; eduardo_tostes@hotmail.com
<eduardo_tostes@hotmail.com>; chrisacf@mprj.mp.br <chrisacf@mprj.mp.br>; lorena.adeccon@gmail.com
<lorena.adeccon@gmail.com>; secretaria.adeccon@gmail.com <secretaria.adeccon@gmail.com>;
adocontb@matrix.com.br <adocontb@matrix.com.br>; reneuzaborba@matrix.com.br
<reneuzaborba@matrix.com.br>; adrianomfelix@hotmail.com <adrianomfelix@hotmail.com>;
arur.uberlandia@gmail.com <arur.uberlandia@gmail.com>; rosangelasantos330@gmail.com
<rosangelasantos330@gmail.com>; presidencia@farbra.com <presidencia@farbra.com>; Carlos Roberto Cabral Farba
- GTReajuste GGEFP <farbra@farbra.com>; deciosantiago_rn@hotmail.com <deciosantiago_rn@hotmail.com>;
onedef.brasil@gmail.org.br <onedef.brasil@gmail.org.br>; luciazacheu@uol.com.br <luciazacheu@uol.com.br>;
cidadiogo.rj@gmail.com <cidadiogo.rj@gmail.com>; Francisco.lima@unimed.coop.br
<Francisco.lima@unimed.coop.br>; jcechin@fenasaude.org.br <jcechin@fenasaude.org.br>; cbhpm@amb.org.br
<cbhpm@amb.org.br>; verasampaio@fenasaude.org.br <verasampaio@fenasaude.org.br>;
cassia.mello@fenasaude.org.br <cassia.mello@fenasaude.org.br>; fabiana.viegas@abramge.com.br
<fabiana.viegas@abramge.com.br>; Raquel Medeiros Lisboa <raquel.lisboa@ans.gov.br>; edilberto.bonfim
<edilberto.bonfim@ans.gov.br>; Vania Cristina dos Santos Tavares <vania.tavares@ans.gov.br>; Adriana Medeiros
Cavalcanti <adriana.cavalcanti@ans.gov.br>; Andre Luiz Andrade <andre.andrade@ans.gov.br>; Bruna Alessandra
Vale Delocco <bruna.delocco@ans.gov.br>; Fernando Seixas Alves <fernando.alves@ans.gov.br>; Aline Monte de
Mesquita <aline.mesquita@ans.gov.br>; Rochele Alberto Martins Santos <rochele.santos@ans.gov.br>; Patrícia
Nascimento Góes <patricia.goes@ans.gov.br>; Milton dayrell Lucas Filho <milton.filho@ans.gov.br>; Jeane Machado
<jeane.machado@ans.gov.br>; Carla Cristina das Neves Grilo <carla.grilo@ans.gov.br>; Carla Valeria Martins
Rodrigues <carla.rodrigues@ans.gov.br>; Patricia Soares de Moraes <patricia.moraes@ans.gov.br>; Flavia Cristina
Cordeiro Biesbroeck <flavia.biesbroeck@ans.gov.br>; Karla Santa Cruz Coelho <karla.coelho@ans.gov.br>; Carla de
Figueiredo Soares <carla.soares@ans.gov.br>; Daniel Meirelles Fernandes Pereira <daniel.pereira@ans.gov.br>;
Lalucha Parizek Silva <lalucha.silva@ans.gov.br>; Maristela Bernardi <maristela.bernardi@ans.gov.br>; Juliana
Menezes Peixoto Dib <juliana.dib@ans.gov.br>; Claudia Soares Zouain <claudia.zouain@ans.gov.br>;

Prezado Representante do COSAUDE,
Informamos que a 13ª Reunião do GT do Formulário de Entrada para revisão do Rol de
Procedimentos e Eventos em Saúde – 2018 ocorrerá no dia 14 de março de 2017, de 9 às 18h, no
Edifício Sede da ANS, situado à Av. Augusto Severo, 84, 12º, sala 1, Glória, Rio de Janeiro  RJ.
Serão discutidos os medicamentos oncológicos enviados por meio do Formulário Eletrônico da
especialidade de Hematologia. Alteração de DUT para o procedimento: “Terapia Antineoplásica
Oral para Tratamento do Câncer”.
Medicamento
Ruxolitinibe
Nilotinibe
Ibrutinibe
Brentuximabe Vendotina
Dasatinibe

Demandante
ABRALE e Associação Brasileira
Hematologia e Hemoterapia
ABRALE e Associação Brasileira
Hematologia e Hemoterapia
ABRALE e Associação Brasileira
Hematologia e Hemoterapia
ABRALE
ABRALE

de
de
de

O material relativo a cada tecnologia encontrase disponibilizado por meio do Dropbox, na pasta
“Reunião COSAUDE –14.03.2017” dividida por demandante.
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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 08 de março 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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13ª Reunião do GT Formulário de Entrada para revisão do Rol
de Procedimentos e Eventos em Saúde - 2018
COSAUDE
qui 16/02/2017 11:28
Para:COSAUDE

<cosaude@ans.gov.br>;

Cco:igor.britto@mj.gov.br

<igor.britto@mj.gov.br>; cleusa.bernaro@saude.gov.br <cleusa.bernaro@saude.gov.br>;
fabianomoraes@mpf.mp.br <fabianomoraes@mpf.mp.br>; denisetorreao@gmail.com <denisetorreao@gmail.com>;
conass@conass.org.br <conass@conass.org.br>; felipe.peixoto@saude.rj.gov.br <felipe.peixoto@saude.rj.gov.br>;
danielsoranz@gmail.com <danielsoranz@gmail.com>; conasems@conasems.org.br <conasems@conasems.org.br>;
comissoes@portalmedico.org.br <comissoes@portalmedico.org.br>; presidencia@portalmedico.org.br
<presidencia@portalmedico.org.br>; saloma@paxclinica.com.br <saloma@paxclinica.com.br>;
titopfilho@hotmail.com <titopfilho@hotmail.com>; cfo@cfo.org.br <cfo@cfo.org.br>; marizetesilva56@gmail.com
<marizetesilva56@gmail.com>; beniciomesquita@ig.com.br <beniciomesquita@ig.com.br>;
antoniocoutinho45@gmail.com <antoniocoutinho45@gmail.com>; eduardo8@fbh.com.br <eduardo8@fbh.com.br>;
superintendente@fbh.com.br <superintendente@fbh.com.br>; fbh@fbh.com.br <fbh@fbh.com.br>;
presidencia@cns.org.br <presidencia@cns.org.br>; cns@cns.org.br <cns@cns.org.br>; joaolucena@cns.org.br
<joaolucena@cns.org.br>; julcemarragnini@hotmail.com <julcemarragnini@hotmail.com>;
georgia.antony@sesi.org.br <georgia.antony@sesi.org.br>; emmanuel.lacerda@cni.org.br
<emmanuel.lacerda@cni.org.br>; agr@cnc.org.br <agr@cnc.org.br>; ochinoj@terra.com.br <ochinoj@terra.com.br>;
lacatanoce@ig.com.br <lacatanoce@ig.com.br>; saude@sindnap.org.br <saude@sindnap.org.br>;
secsaude@fsindical.org.br <secsaude@fsindical.org.br>; ednaalvesjau@gmail.com <ednaalvesjau@gmail.com>;
solangebeatriz@fenasaude.org.br <solangebeatriz@fenasaude.org.br>; zilli@uol.com.br <zilli@uol.com.br>;
diretoria@amb.org.br <diretoria@amb.org.br>; institucional@unidas.org.br <institucional@unidas.org.br>;
abramge.diretoria@abramge.com.br <abramge.diretoria@abramge.com.br>; diretoria@sinamge.com.br
<diretoria@sinamge.com.br>; valdmario@unimed.coop.br <valdmario@unimed.coop.br>;
presidencia@unimed.coop.br <presidencia@unimed.coop.br>; presidencia@sinog.com.br
<presidencia@sinog.com.br>; jalves@uniodonto.com.br <jalves@uniodonto.com.br>;
uniodonto.br@uniodonto.com.br <uniodonto.br@uniodonto.com.br>; presidente@anab.com.br
<presidente@anab.com.br>; luiz.costamilan@anahp.com.br <luiz.costamilan@anahp.com.br>;
fbalestrin@anahp.com.br <fbalestrin@anahp.com.br>; patricia_tavares@globo.com <patricia_tavares@globo.com>;
amarques@mpac.mp.br <amarques@mpac.mp.br>; renepatriota@terra.com.br <renepatriota@terra.com.br>;
aduseps@aduseps.org.br <aduseps@aduseps.org.br>; luciafac@yahoo.com.br <luciafac@yahoo.com.br>;
lflazevedo@hotmail.com <lflazevedo@hotmail.com>; nadiaelizabeth@terra.com.br <nadiaelizabeth@terra.com.br>;
andrea@abrale.org.br <andrea@abrale.org.br>; gilrubens@hotmail.com <gilrubens@hotmail.com>;
crimilani@yahoo.com.br <crimilani@yahoo.com.br>; cfo@org.br <cfo@org.br>; rafael.rios@fazenda.gov.br
<rafael.rios@fazenda.gov.br>; joseroberto.ferreira@previdencia.gov.br <joseroberto.ferreira@previdencia.gov.br>;
rosiley.candido@mte.gov.br <rosiley.candido@mte.gov.br>; gustavo.mota@mj.gov.br <gustavo.mota@mj.gov.br>;
claudiogheventer@mpf.mp.br <claudiogheventer@mpf.mp.br>; marisa@ama.org.br <marisa@ama.org.br>;
conass@conass.org.br <conass@conass.org.br>; joseprado.smsrio@gmail.com <joseprado.smsrio@gmail.com>;
giamberardino1@bol.com.br <giamberardino1@bol.com.br>; odontolaser@uol.com.br <odontolaser@uol.com.br>;
orlenedias@yahoo.com.br <orlenedias@yahoo.com.br>; vellasco@fbh.com.br <vellasco@fbh.com.br>;
y.alimere@uol.com.br <y.alimere@uol.com.br>; paulogabriel@saofrancisco.com.br
<paulogabriel@saofrancisco.com.br>; pfcarvalho@cni.org.br <pfcarvalho@cni.org.br>; representacao@cni.org.br
<representacao@cni.org.br>; alexandremarca@cnc.org.br <alexandremarca@cnc.org.br>; walcir@contrafcut.org.br
<walcir@contrafcut.org.br>; joaquim@sinsaudesp.org.br <joaquim@sinsaudesp.org.br>; secgeral@fsindical.org.br
<secgeral@fsindical.org.br>; jbl601@yahoo.com.br <jbl601@yahoo.com.br>; secger@ugt.org.br
<secger@ugt.org.br>; ugt@ugt.org.br <ugt@ugt.org.br>; mauricio.lopes@sulamerica.com.br
<mauricio.lopes@sulamerica.com.br>; presidente@amb.org.br <presidente@amb.org.br>; institucional@unidas.org.br
<institucional@unidas.org.br>; rscheibe@amil.com.br <rscheibe@amil.com.br>; jclaudio@unimed.coop.br
<jclaudio@unimed.coop.br>; jsilva@odontoprev.com.br <jsilva@odontoprev.com.br>; sinog.diretoria@sinog.com.br
<sinog.diretoria@sinog.com.br>; presidencia@unimed.coop.br <presidencia@unimed.coop.br>;
mauro.figueiredo@odontoprev.com.br <mauro.figueiredo@odontoprev.com.br>; pmiller@odontoprev.com.br
<pmiller@odontoprev.com.br>; uniodonto.rps@terra.com.br <uniodonto.rps@terra.com.br>;
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escritorioregionalrj@terra.com.br <escritorioregionalrj@terra.com.br>; egberto@uniodonto.com.br
<egberto@uniodonto.com.br>; lsilveira@anab.com.br <lsilveira@anab.com.br>; carlos.figueiredo@anahp.com.br
<carlos.figueiredo@anahp.com.br>; eduardo_tostes@hotmail.com <eduardo_tostes@hotmail.com>;
chrisacf@mprj.mp.br <chrisacf@mprj.mp.br>; lorena.adeccon@gmail.com <lorena.adeccon@gmail.com>;
secretaria.adeccon@gmail.com <secretaria.adeccon@gmail.com>; adocontb@matrix.com.br
<adocontb@matrix.com.br>; reneuzaborba@matrix.com.br <reneuzaborba@matrix.com.br>;
adrianomfelix@hotmail.com <adrianomfelix@hotmail.com>; arur.uberlandia@gmail.com
<arur.uberlandia@gmail.com>; rosangelasantos330@gmail.com <rosangelasantos330@gmail.com>;
presidencia@farbra.com <presidencia@farbra.com>; deciosantiago_rn@hotmail.com
<deciosantiago_rn@hotmail.com>; onedef.brasil@gmail.org.br <onedef.brasil@gmail.org.br>;
luciazacheu@uol.com.br <luciazacheu@uol.com.br>; cidadiogo.rj@gmail.com <cidadiogo.rj@gmail.com>;
Francisco.lima@unimed.coop.br <Francisco.lima@unimed.coop.br>; jcechin@fenasaude.org.br
<jcechin@fenasaude.org.br>; cbhpm@amb.org.br <cbhpm@amb.org.br>; verasampaio@fenasaude.org.br
<verasampaio@fenasaude.org.br>; cassia.mello@fenasaude.org.br <cassia.mello@fenasaude.org.br>;
fabiana.viegas@abramge.com.br <fabiana.viegas@abramge.com.br>; Marcelo de Matos Ramos - GTReajuste GGEFP
<marcelo.ramos@fazenda.gov.br>; Jose de Oliveira CUT- GTReajuste GGEFP <diretoria@simesp.org.br>; Geraldo Lima
- GTReajuste GGEFP <geraldolima@saofrancisco.com.br>; Carlos Roberto Cabral Farba - GTReajuste GGEFP
<farbra@farbra.com>; Adriana Medeiros Cavalcanti <adriana.cavalcanti@ans.gov.br>; Andre Luiz Andrade
<andre.andrade@ans.gov.br>; Bruna Alessandra Vale Delocco <bruna.delocco@ans.gov.br>; Fernando Seixas Alves
<fernando.alves@ans.gov.br>; edilberto.bonfim <edilberto.bonfim@ans.gov.br>; Vania Cristina dos Santos Tavares
<vania.tavares@ans.gov.br>; Raquel Medeiros Lisboa <raquel.lisboa@ans.gov.br>; Aline Monte de Mesquita
<aline.mesquita@ans.gov.br>; Rochele Alberto Martins Santos <rochele.santos@ans.gov.br>; Patricia Soares de
Moraes <patricia.moraes@ans.gov.br>; Patrícia Nascimento Góes <patricia.goes@ans.gov.br>; Milton dayrell Lucas
Filho <milton.filho@ans.gov.br>; Jeane Machado <jeane.machado@ans.gov.br>; Carla Cristina das Neves Grilo
<carla.grilo@ans.gov.br>; Carla Valeria Martins Rodrigues <carla.rodrigues@ans.gov.br>; Flavia Cristina Cordeiro
Biesbroeck <flavia.biesbroeck@ans.gov.br>; Karla Santa Cruz Coelho <karla.coelho@ans.gov.br>; Carla de Figueiredo
Soares <carla.soares@ans.gov.br>; Daniel Meirelles Fernandes Pereira <daniel.pereira@ans.gov.br>; Lalucha Parizek
Silva <lalucha.silva@ans.gov.br>; Maristela Bernardi <maristela.bernardi@ans.gov.br>; Claudia Soares Zouain
<claudia.zouain@ans.gov.br>;

Prezado Representante do COSAUDE,
Informamos que a 13ª Reunião do GT do Formulário de Entrada para revisão do Rol de
Procedimentos e Eventos em Saúde – 2018 ocorrerá no dia 23 de fevereiro de 2017, de 9 às 17h,
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 da especialidade de
Patologia Clínica/Medicina Laboratorial.
Especialidade Patologia Clínica/Medicina Laboratorial
Demandante: Federação Nacional de Saúde Suplementar
1,25dihidroxi vitamina D (Inclusão de DUT)
Vitamina "D" 25 HIDROXI, pesquisa e/ou dosagem (Vitamina D3) (Inclusão de DUT)

Demandante: Sociedade Brasileira de Patologia Clinica/Medicina Laboratorial
Procalcitonina
Quantiferon
Schistosomose, pesquisa
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Teste respiratório para Helicobacter pylori

O material relativo a cada tecnologia encontrase disponibilizado por meio do Dropbox, na pasta
“Reunião COSAUDE –23.02.2017” 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 20 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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