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5ª Reunião do GT do Formulário de Entrada para revisão do
Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde – 2018 - 17 de
janeiro de 2017.
COSAUDE
seg 09/01/2017 11:48
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Prezado Representante do COSAUDE,
Informamos que a 5ª Reunião do GT do Formulário de Entrada para revisão do Rol de
Procedimentos e Eventos em Saúde – 2018 ocorrerá no dia 17 de janeiro 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 Medicina Nuclear.
Demandante: Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear:
• PET/CT com análogos da somatostatina para avaliação de tumores neuroendócrinos (TNE) ou
outros tumores que expressam receptores da somatostatina;
• PET/CT para câncer de ovário recidivado em pacientes candidatas à cirurgia de citorredução;
• PET/CT para neoplasias de tireoide;
• PET/CT para pesquisa de metástases ósseas em estadiamento/reestadiamento de neoplasia;
• PET/CT cerebral com 18FFDG;
• 68 GaPSMA PET / CT para câncer de próstata;
• Cintilografia de Perfusão Cerebral.

https://correio.ans.gov.br/owa/

09/01/2017

5ª Reunião do GT do Formulário de Entrada para revisão do Rol de ... - COSAUDE

Página 3 de 3

Demandante: Unimed do Brasil:
• Alteração da DUT do procedimento PETSCAN ONCOLÓGICO para câncer pulmonar de células
não pequenas.
O material relativo a cada tecnologia encontrase disponibilizado por meio do Dropbox, na
pasta “Reunião COSAUDE –17.01.2017” 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 13 de janeiro de 2017.

Informamos que os procedimentos “Oclusão do apêndice atrial esquerdo” e “Estudo
ultrassonográfico intravascular e/ou intracavitário do coração” não serão discutidos na próxima
reunião do dia 13/01/2017 por solicitação do demandante (Sociedade Brasileira de Arritmias
Cardíacas). Ainda será agendada uma nova data para a discussão dos referidos procedimentos.
Favor utilizar esse mesmo endereço eletrônico para resposta e sugestões.
Agradecemos sua colaboração.
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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