ANEXO VI - Lista de Propostas de Atualização do Rol - Termos descritivos que não cumpriram os critérios de elegibilidade (Ciclo 2019-2020)

FORMROL TERMOS DESCRITIVOS - CICLO 2019/2020
Protocolo

42618.34*//8BZemvk*

42618.24Blcn1eKLsIg

42618.19aR/Xf2VnWUI

42618.84FZoPZk3d8fY

Tipo de
Unidade Proponen
te

9699264

Pessoa
Jurídica

Pessoa
9537255
Jurídica

Pessoa
9545410
Jurídica

Pessoa
9671161
Jurídica

Natureza do
Proponente

Empresa

Entidade representativa
de profissionais médicos

Entidade representativa
de profissionais médicos

Entidade representativa
de profissionais médicos

Nome do
Análise Técnica de
procedimento/evento
Elegibilidade
em saúde no Rol

Motivação para Inelegibilidade

A proposta não
atende aos critérios
39 - implante de gerador
de elegibilidade
para neuroestimulação
dispostos na RN nº
439/2018.

Fora de escopo do Formulário de Alteração de Termo Descritivo.
Solicitação de inclusão de novo procedimento. O formulário correto
para o envio da solicitação seria o de procedimentos, cumprindo os
requisitos do art. 9o da RN 439/2018

A proposta não
atende aos critérios
de elegibilidade
dispostos na RN nº
439/2018.

Fora de escopo do Formulário de Alteração de Termo Descritivo.
Solicitação de inclusão de novo procedimento. O formulário correto
para o envio da solicitação seria o de procedimentos, cumprindo os
requisitos do art. 9o da RN 439/2018

implantação de halo
para radiocirurgia

toracotomia para
procedimentos
ortopédicos sobre a
coluna vertebral

tratamento ocular
quimioterápico com
antiangiogênico (com
diretriz de utilização)

Fora do escopo do Formulário de Alteração de Termo Descritivo
Implica em alteração da cobertura vigente. Formulário correto:
A proposta não
atende aos critérios FormRol Procedimentos, cumprindo requisitos do art. 9 o da Rn
de elegibilidade
439/2018
dispostos na RN nº
439/2018.
Fora do escopo do Formulário de Alteração de Termo Descritivo
Implica em alteração da cobertura vigente. Formulário correto:
A proposta não
o
atende aos critérios FormRol Procedimentos, cumprindo requisitos do art. 9 da Rn
439/2018
de elegibilidade
dispostos na RN nº
439/2018.
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42618.16jSBKgLO/2bw

9735641

Pessoa
Jurídica

Entidade representativa
de profissionais médicos

metanefrinas urinárias,
dosagem (código
40311163)

Fora do escopo do Formulário de Alteração de Termo Descritivo
Implica em alteração da cobertura vigente. Formulário correto:
A proposta não
FormRol Procedimentos, cumprindo requisitos do art. 9 o da Rn
atende aos critérios 439/2018
de elegibilidade
dispostos na RN nº
439/2018.

Fora do escopo do Formulário de Alteração de Termo Descritivo
Implica em alteração da cobertura vigente. Formulário correto:
FormRol Procedimentos, cumprindo requisitos do art. 9 o da Rn
439/2018
dut na íntegra:

42618.142WKZyNFUJZk

9746220

Pessoa
Física

Cidadão

109.
atendimento/acompanh
amento em hospital-dia
psiquiátrico
A proposta não
atende aos critérios
1. cobertura obrigatória de elegibilidade
de acordo com o médico dispostos na RN nº
assistente, de programas 439/2018.
de atenção e cuidados
intensivos por equipe
multiprofissional,
inclusive administração
de medicamento
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Fora do escopo do Formulário de Alteração de Termo Descritivo.
Alteração de DUT. Formulário correto: FormRol Procedimentos,
cumprindo requisitos do art. 9 o da Rn 439/2018

42618.43mYloiMD9p1M

9747528

Pessoa
Jurídica

Entidade representativa
de profissionais médicos

110-análise molecular de
dna; pesquisa de
microdeleções/microdup
licações por fish
(fluorescence in situ
hybridization);
instabilidade de
microssatélites (msi),
detecção por pcr, bloco
de parafina 110.16 doencas relacionadas ao
gene fmr1

A proposta não
atende aos critérios
de elegibilidade
dispostos na RN nº
439/2018.

Fora do escopo do Formulário de Alteração de Termo Descritivo.
Alteração de DUT. Formulário correto: FormRol Procedimentos,
cumprindo requisitos do art. 9o da Rn 439/2018

42618.11s7x/3XUqGRk

9747547

Pessoa
Jurídica

Entidade representativa
de profissionais médicos

análise molecular de dna
(com diretriz de
utilização), dut numero
110, sub-ítem 110.8 complexo da esclerose
tuberosa (anexo ii)

A proposta não
atende aos critérios
de elegibilidade
dispostos na RN nº
439/2018.
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42618.16z3*CAD17cYs

9676050

Pessoa
Jurídica

Entidade representativa
de profissionais médicos

análise molecular de dna
(com diretriz de
utilização), dut numero
110
no anexo ii dut rol 2018,
item 110, descreve-se:
110-análise molecular de
dna; pesquisa de
microdeleções/microdup
licações por fish
(fluorescence in situ
hybridization);
instabilidade

Fora do escopo do Formulário de Alteração de Termo Descritivo.
Alteração de DUT. Formulário correto: FormRol Procedimentos,
cumprindo requisitos do art. 9o da Rn 439/2018

A proposta não
atende aos critérios
de elegibilidade
dispostos na RN nº
439/2018.

Fora do escopo do Formulário de Alteração de Termo Descritivo.
Alteração de DUT. Formulário correto: FormRol Procedimentos,
cumprindo requisitos do art. 9o da Rn 439/2018

42618.18JsGv9NrgqnQ

42618.64elDSaXrv136

9626656

9738632

Pessoa
Jurídica

Pessoa
Jurídica

Entidade representativa
de profissionais médicos

análise molecular de dna
(com diretriz de
utilização), dut numero
110, sub-ítem 110.4ataxia de friedreich
(anexo ii)

Entidade representativa
de profissionais médicos

análise molecular de dna
(com diretriz de
utilização), dut numero
110, sub-ítem 110.6atrofia muscular espinhal
(anexo ii)

A proposta não
atende aos critérios
de elegibilidade
dispostos na RN nº
439/2018.

Fora do escopo do Formulário de Alteração de Termo Descritivo.
Alteração de DUT. Formulário correto: FormRol Procedimentos,
A proposta não
atende aos critérios cumprindo requisitos do art. 9o da Rn 439/2018
de elegibilidade
dispostos na RN nº
439/2018.
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42618.70exk/aVRo9K2

9706596

Pessoa
Jurídica

Entidade representativa
de profissionais médicos

análise molecular de dna
(com diretriz de
utilização), dut numero
no anexo ii dut rol 2018,
item 110, descreve-se:
110-análise molecular de
dna; pesquisa de
microdeleções/microdup
licações por fish
(fluorescence in situ
hybridization);
instabilidade de mi

Fora do escopo do Formulário de Alteração de Termo Descritivo.
Alteração de DUT. Formulário correto: FormRol Procedimentos,
cumprindo requisitos do art. 9o da Rn 439/2018

A proposta não
atende aos critérios
de elegibilidade
dispostos na RN nº
439/2018.

Fora do escopo do Formulário de Alteração de Termo Descritivo.
Alteração de DUT. Formulário correto: FormRol Procedimentos,
cumprindo requisitos do art. 9o da Rn 439/2018

42618.14sdVW4mpC5qo

9333100

Pessoa
Jurídica

Entidade representativa
de profissionais médicos

análise molecular de dna
(com diretriz de
utilização), dut numero
110
(com diretriz de
utilização)

A proposta não
atende aos critérios
de elegibilidade
dispostos na RN nº
439/2018.
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42618.10ZQ7jK/pKLJQ

42618.15rPR/o1LoabM

42618.41y/npSsCKu02

9654314

9738433

9738669

Pessoa
Jurídica

Pessoa
Jurídica

Pessoa
Jurídica

Entidade representativa
de profissionais médicos

Entidade representativa
de profissionais médicos

Entidade representativa
de profissionais médicos

análise molecular de dna
(com diretriz de
utilização), dut numero
110, sub-ítem 110.5ataxias
espinocerebelares
(anexo ii)

análise molecular de dna
(com diretriz de
utilização), dut numero
110, sub-ítem 110.2adrenoleucodistrofia
(anexo ii)

análise molecular de dna
(com diretriz de
utilização), dut numero
110, sub-ítem 110.36síndrome de rett (anexo
ii)

A proposta não
atende aos critérios
de elegibilidade
dispostos na RN nº
439/2018.

A proposta não
atende aos critérios
de elegibilidade
dispostos na RN nº
439/2018.

A proposta não
atende aos critérios
de elegibilidade
dispostos na RN nº
439/2018.

Fora do escopo do Formulário de Alteração de Termo Descritivo.
Alteração de DUT. Formulário correto: FormRol Procedimentos,
cumprindo requisitos do art. 9o da Rn 439/2018

Fora do escopo do Formulário de Alteração de Termo Descritivo.
Alteração de DUT. Formulário correto: FormRol Procedimentos,
cumprindo requisitos do art. 9o da Rn 439/2018

Fora do escopo do Formulário de Alteração de Termo Descritivo.
Alteração de DUT. Formulário correto: FormRol Procedimentos,
cumprindo requisitos do art. 9o da Rn 439/2018
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42618.131aqqeTCNi/g

9693012

Pessoa
Jurídica

Entidade representativa
de profissionais médicos

análise molecular de dna
(com diretriz de
utilização)
análise molecular de
dna; pesquisa de
microdeleções/microdup
licações por fish
(fluorescence in situ
hybridization);
instabilidade de
microssatélites (msi),
detecção por pcr, bloco
de parafina

Fora do escopo do Formulário de Alteração de Termo Descritivo.
Alteração de DUT. Formulário correto: FormRol Procedimentos,
cumprindo requisitos do art. 9o da Rn 439/2018

A proposta não
atende aos critérios
de elegibilidade
dispostos na RN nº
439/2018.

Fora do escopo do Formulário de Alteração de Termo Descritivo.
Alteração de DUT. Formulário correto: FormRol Procedimentos,
cumprindo requisitos do art. 9o da Rn 439/2018

42618.16umMWfmE9fCo

9706351

Pessoa
Jurídica

Entidade representativa
de profissionais médicos

análise molecular de dna
(com diretriz de
utilização), dut numero
110, sub-ítem 110.3amiloidose familiar - ttr
(anexo ii)

A proposta não
atende aos critérios
de elegibilidade
dispostos na RN nº
439/2018.

Fora do escopo do Formulário de Alteração de Termo Descritivo.
Implica em alteração da cobertura vigente.

42618.178xAFtKno/tE

9328629

Pessoa
Física

Cidadão

denervação percutânea
de faceta articular

A proposta não
atende aos critérios
de elegibilidade
dispostos na RN nº
439/2018.
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54. medicamentos para
o controle de efeitos
adversos e adjuvantes
relacionados a
tratamentos
antineoplásicos
42618.18RdvUJolcpUU

42618.79kle7PKfrFi6

42618.49EWbxX*AIzaU

Pessoa
9744190
Jurídica

9537002

9706291

Pessoa
Jurídica

Pessoa
Física

Entidade representativa
de profissionais médicos

Entidade representativa
de profissionais médicos

Cidadão

54.4 - terapia para dor
relacionada ao uso de
antineoplásicos cobertura obrigatória de
analgésicos, opiáceos e
derivados, de acordo
com prescri

A proposta não
atende aos critérios
de elegibilidade
dispostos na RN nº
439/2018.

Fora do escopo do formulário de alteração de termo descritivo.
Implica incorporação de nova indicação. Formulário correto:
FormRol Procedimentos, cumprindo requisitos do art. 9 o da Rn
439/2018

Fora do escopo do formulário de alteração de termo descritivo.
Implica incorporação de nova tecnologia/indicação. Formulário
A proposta não
correto: FormRol Procedimentos, cumprindo requisitos do art. 9o da
atende aos critérios
descompressão medular
Rn 439/2018
de elegibilidade
e/ou cauda equina
dispostos na RN nº
439/2018.
Fora do escopo do formulário de alteração de termo descritivo.
Implica incorporação de nova tecnologia/indicação. Formulário
bloqueio com toxina
correto:
FormRol Procedimentos, cumprindo requisitos do art. 9o da
botulínica tipo a para
A proposta não
Rn
439/2018
tratamento de distonias atende aos critérios
focais, espasmo
de elegibilidade
hemifacial e
dispostos na RN nº
espasticidade (com
439/2018.
diretriz de utilização)
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42618.47wfxdYTx7n5M

42618.20x1MBfsCGX/U

42618.18SZu/maNRjI2

9706524

9706727

9712704

Pessoa
Jurídica

Pessoa
Jurídica

Pessoa
Física

Entidade representativa
de profissionais médicos

Entidade representativa
de profissionais médicos

Cidadão

rol: ablação percutânea
por corrente de
radiofrequência para
tratamento de arritmias.
tuss (cbhpm 3.09.18.081): ablação percutânea
por cateter para
tratamento de arritmias
cardíacas complexas
(fibrilação atrial,
taquicardia ventricular
com modificação de

Fora do escopo do formulário de alteração de termo descritivo.
Implica incorporação de nova tecnologia/indicação. Formulário
correto: FormRol Procedimentos, cumprindo requisitos do art. 9o da
Rn 439/2018

A proposta não
atende aos critérios
de elegibilidade
dispostos na RN nº
439/2018.

Fora do escopo do formulário de alteração de termo descritivo.
Implica incorporação de nova tecnologia/indicação. Formulário
A proposta não
correto:
FormRol Procedimentos, cumprindo requisitos do art. 9o da
rol: ablação percutânea
atende aos critérios Rn 439/2018
por corrente de
de elegibilidade
radiofrequência para
dispostos na RN nº
tratamento de arritmias.
439/2018.

Fora do escopo do formulário de alteração de termo descritivo.
Implica incorporação de nova tecnologia/indicação. Formulário
bloqueio com toxina
correto:
FormRol Procedimentos, cumprindo requisitos do art. 9o da
botulínica tipo a para
A proposta não
Rn
439/2018
tratamento de distonias atende aos critérios
focais, espasmo
de elegibilidade
hemifacial e
dispostos na RN nº
espasticidade (com
439/2018.
diretriz de utilização)
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42618.15GpkGmpoHYbc

42618.51cOSsHgjPt82

42618.3577MZq2YglyE

42618.66Q/DvuxWR6oY

42618.10XtYv0sF2YOA

42618.63Jqx8deyJH7w

9735833

9738817

9738839

9738848

9738854

9738859

Pessoa
Jurídica

Pessoa
Jurídica

Pessoa
Jurídica

Pessoa
Jurídica

Pessoa
Jurídica

Pessoa
Jurídica

Outras

histeroscopia com
ressectoscópio para
miomectomia,
polipectomia,
metroplastia,
endometrectomia e
ressecção de sinéquias

Fora do escopo do formulário de alteração de termo descritivo.
Implica incorporação de novo procedimento/indicação. Formulário
A proposta não
correto: FormRol Procedimentos, cumprindo requisitos do art. 9o da
atende aos critérios Rn 439/2018
de elegibilidade
dispostos na RN nº
439/2018.

Fora do escopo do formulário de alteração de termo descritivo.
A proposta não
Implica incorporação de novo procedimento/indicação. Formulário
atende aos critérios
correto: FormRol Procedimentos, cumprindo requisitos do art. 9o da
de elegibilidade
Rn 439/2018
dispostos na RN nº
439/2018.

Outras

salpingectomia

Outras

Fora do escopo do formulário de alteração de termo descritivo.
A proposta não
Implica incorporação de novo procedimento/indicação. Formulário
endometriose atende aos critérios
correto: FormRol Procedimentos, cumprindo requisitos do art. 9o da
tratamento cirurgico via de elegibilidade
Rn 439/2018
laparoscopica
dispostos na RN nº
439/2018.

Outras

Fora do escopo do formulário de alteração de termo descritivo.
A proposta não
laparoscopia
Implica incorporação de novo procedimento/indicação. Formulário
atende aos critérios
ginecológica com ou sem
correto: FormRol Procedimentos, cumprindo requisitos do art. 9o da
de elegibilidade
biopsia - inclui
Rn 439/2018
dispostos na RN nº
cromotubagem
439/2018.

Outras

fistulectomia anal

Fora do escopo do formulário de alteração de termo descritivo.
A proposta não
Implica incorporação de novo procedimento/indicação. Formulário
atende aos critérios
correto: FormRol Procedimentos, cumprindo requisitos do art. 9o da
de elegibilidade
Rn 439/2018
dispostos na RN nº
439/2018.

fistulectomia perineal

Fora do escopo do formulário de alteração de termo descritivo.
A proposta não
Implica incorporação de novo procedimento/indicação. Formulário
atende aos critérios
correto: FormRol Procedimentos, cumprindo requisitos do art. 9o da
de elegibilidade
Rn 439/2018
dispostos na RN nº
439/2018.

Outras

ANEXO VI - Lista de Propostas de Atualização do Rol - Termos descritivos que não cumpriram os critérios de elegibilidade (Ciclo 2019-2020)

42618.31WGmTMTfG*0U

42618.5039oblgH1MJ6

42618.79ET73w*y1vn*

42618.20NeVj85PUE8g

42618.78MSX/8pkCDe*

9738864

9740733

9744224

9747701

Pessoa
Jurídica

Pessoa
Jurídica

Pessoa
Jurídica

Pessoa
Jurídica

Pessoa
9449235
Física

Outras

Entidade representativa
de profissionais médicos

Entidade representativa
de profissionais médicos

Entidade representativa
de profissionais não
médicos

Cidadão

Fora do escopo do formulário de alteração de termo descritivo.
A proposta não
Implica incorporação de novo procedimento/indicação. Formulário
atende aos critérios
hemorróidas correto: FormRol Procedimentos, cumprindo requisitos do art. 9o da
de elegibilidade
tratamento esclerosante
Rn 439/2018
dispostos na RN nº
439/2018.
Fora do escopo do formulário de alteração de termo descritivo.
Implica incorporação de novo procedimento/indicação. Formulário
correto: FormRol Procedimentos, cumprindo requisitos do art. 9o da
4.01.03.75-7-existe video A proposta não
eeg contínuo e não
atende aos critérios Rn 439/2018
invasivo (valor/hora)
de elegibilidade
após no mínimo 4 horas dispostos na RN nº
e no máximo 12 horas
439/2018.

radioterapia com
modulação da
intensidade do feixe
(imrt) para tumores da
região da cabeça e
pescoço

Fora do escopo do formulário de alteração de termo descritivo.
Implica incorporação de novo procedimento/indicação. Formulário
A proposta não
atende aos critérios correto: FormRol Procedimentos, cumprindo requisitos do art. 9o da
Rn 439/2018
de elegibilidade
dispostos na RN nº
439/2018.

Fora do escopo do formulário de alteração de termo descritivo.
Implica incorporação de novo procedimento/indicação. Formulário
A proposta não
o
incorporação de nova
atende aos critérios correto: FormRol Procedimentos, cumprindo requisitos do art. 9 da
Rn 439/2018
tecnologia em saúde no de elegibilidade
rol
dispostos na RN nº
439/2018.

hidroterapia ou
fisioterapia aquática e
fisioterapia neurológica

A proposta não
atende aos critérios
de elegibilidade
dispostos na RN nº
439/2018.

Fora do escopo do Formulário de Alteração de Termo Descritivo.
Inclusão de DUT . O formulário correto para o envio da solicitação
seria o de procedimentos, cumprindo os requisitos do art. 9 o da RN
439
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42618.15frzvjyBpBuI

42618.10u9pL0KJzI5I

Pessoa
9328647
Física

9159598

Pessoa
Física

Cidadão

denervação percutânea
de faceta articular -inclusão na dut.

A proposta não
atende aos critérios
de elegibilidade
dispostos na RN nº
439/2018.

Cidadão

art. 20. § 1º, iii inseminação artificial,
entendida como técnica
de reprodução assistida
que inclui a manipulação
de oócitos e esperma
para alcançar a
fertilização, por meio de
injeções de esperma
intracitoplasmáticas,
transferência
intrafalopiana

A proposta não
atende aos critérios
Fora do escopo do Formulário de Alteração de Termo Descritivo.
de elegibilidade
Não é um termo disposto nos anexos I ou II da RN 428/2017
dispostos na RN nº
439/2018.

Fora do escopo do Formulário de Alteração de Termo Descritivo.
Inclusão de DUT . O formulário correto para o envio da solicitação
seria o de procedimentos, cumprindo os requisitos do art. 9o da RN
439/2018
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42618.55eZbtoKmcFxk

42618.14fYKf/rLwhnA

42618.172FjEw8ySxZs

9746088

Pessoa
Jurídica

Pessoa
9706146
Física

Pessoa
9714170
Física

Entidade representativa
de operadoras

o radiofármaco xofigo®
(cloreto de rádio 223),
embora seja de
cobertura obrigatória,
não está contemplado
no anexo i da rn nº
428/2017. a proposta é
de inclusão de um
descritivo específico.
como não há um
formulário próprio para
a formalização deste
pleito

A proposta não
atende aos critérios
Fora do escopo do Formulário de Alteração de Termo Descritivo.
de elegibilidade
Não é um termo disposto nos anexos I ou II da RN 428/2017
dispostos na RN nº
439/2018.

Cidadão

bloqueio com toxina
botulínica tipo a para
tratamento de distonias
focais, espasmo
hemifacial e
espasticidade (com
diretriz de utilização)

A proposta não
atende aos critérios
de elegibilidade
dispostos na RN nº
439/2018.

Fora do escopo do Formulário de Alteração de Termo Descritivo.
Proposta de alteração de DUT .O formulário correto para o envio da
solicitação seria o de procedimentos, cumprindo os requisitos do
art. 9o da RN 439

Cidadão

bloqueio com toxina
botulinica tipo a para
tratamento de distonias
focais, espasmo
hemifacial e
espasticidade (com
diretriz de utilização)

A proposta não
atende aos critérios
de elegibilidade
dispostos na RN nº
439/2018.

Fora do escopo do Formulário de Alteração de Termo Descritivo.
Proposta de alteração de DUT .O formulário correto para o envio da
solicitação seria o de procedimentos, cumprindo os requisitos do
art. 9o da RN 439
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42618.348ICfRY*VrjE

42618.184Kmy3gXgL1I

42618.660DbzhDgeVVs

42618.711Z9eyVYKXVg

Pessoa
9719194
Física

Cidadão

bloqueio com toxina
botulínica tipo a para
tratamento de distonais
focais , espasmo
hemifacial e
espasticidade (com
diretriz de utilização)

Pessoa
9725526
Jurídica

Entidade representativa
de profissionais não
médicos

A proposta não
atende aos critérios
consulta/sessão com
psicólogo e/ou terapeuta de elegibilidade
ocupacional.
dispostos na RN nº
439/2018.

Fora do escopo do Formulário de Alteração de Termo Descritivo.
Proposta de inclusão de DUT ou de novo procedimento. .O
formulário correto para o envio da solicitação seria o de
procedimentos, cumprindo os requisitos do art. 9o da RN 439

Pessoa
9725674
Jurídica

Entidade representativa
de profissionais não
médicos

A proposta não
consulta/sessão com
atende aos critérios
psicólogo e/ou terapeuta de elegibilidade
ocupacional.
dispostos na RN nº
439/2018.

Fora do escopo do Formulário de Alteração de Termo Descritivo.
Proposta de inclusão de DUT ou de novo procedimento. .O
formulário correto para o envio da solicitação seria o de
procedimentos, cumprindo os requisitos do art. 9o da RN 439

Pessoa
9725728
Jurídica

Entidade representativa
de profissionais não
médicos

A proposta não
atende aos critérios
de elegibilidade
dispostos na RN nº
439/2018.

Fora do escopo do Formulário de Alteração de Termo Descritivo.
Proposta de inclusão de DUT ou de novo procedimento. .O
formulário correto para o envio da solicitação seria o de
procedimentos, cumprindo os requisitos do art. 9o da RN 439

consulta/sessão com
psicólogo.

A proposta não
atende aos critérios
de elegibilidade
dispostos na RN nº
439/2018.

Fora do escopo do Formulário de Alteração de Termo Descritivo.
Proposta de alteração de DUT .O formulário correto para o envio da
solicitação seria o de procedimentos, cumprindo os requisitos do
art. 9o da RN 439
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42618.12w8Ner5Psi96

42618.94xR125cGiraU

42618.31tEZNXN/wCp6

sessão de psicoterapia.

A proposta não
atende aos critérios
de elegibilidade
dispostos na RN nº
439/2018.

Fora do escopo do Formulário de Alteração de Termo Descritivo.
Proposta de inclusão de DUT ou de novo procedimento. .O
formulário correto para o envio da solicitação seria o de
procedimentos, cumprindo os requisitos do art. 9o da RN 439

Fora do escopo do Formulário de Alteração de Termo Descritivo.
Proposta de inclusão de DUT ou de novo procedimento. .O
formulário correto para o envio da solicitação seria o de
procedimentos, cumprindo os requisitos do art. 9o da RN 439

Fora do escopo do Formulário de Alteração de Termo Descritivo.
Proposta de inclusão de DUT ou de novo procedimento .O
formulário correto para o envio da solicitação seria o de
procedimentos, cumprindo os requisitos do art. 9o da RN 439

Pessoa
9726237
Jurídica

Entidade representativa
de profissionais não
médicos

Pessoa
9726287
Jurídica

Entidade representativa
de profissionais não
médicos

sessão de psicoterapia

A proposta não
atende aos critérios
de elegibilidade
dispostos na RN nº
439/2018.

Cidadão

bloqueio fenólico e/ou
alcoólico
bloqueio fenólico,
alcoólico ou com toxina
botulínica por segmento
corporal

A proposta não
atende aos critérios
de elegibilidade
dispostos na RN nº
439/2018.

Pessoa
9730927
Física
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42618.12UVmpLOhMUEA

42618.17oSKRN57NZnc

42618.17mVhw00fg5cE

9742494

9732856

Pessoa
Jurídica

Pessoa
Jurídica

Pessoa
9552281
Física

Entidade representativa
de pacientes

procedimentos:
código: 20104294 nome: terapia
oncológica planejamento e 1º dia de
tratamento
código: 20104243 nome: terapia
oncológica com altas
doses - planejamento e
1º dia de tratamento
código: 20104278 nome: terapia
oncológica com
aplicação

Entidade representativa
de pacientes

A proposta não
64. terapia
atende aos critérios
Fora do escopo do Formulário de Alteração de Termo Descritivo.
antineoplásica oral para de elegibilidade
Refere-se aos prazos de atendimento
tratamento do câncer
dispostos na RN nº
439/2018.

Cidadão

inclusão da medicação
vandetanibe no rol da
ans para carcinoma
medular da tireoide

A proposta não
atende aos critérios
Fora do escopo do Formulário de Alteração de Termo Descritivo.
de elegibilidade
Refere-se aos prazos de atendimento
dispostos na RN nº
439/2018.

Fora do escopo do formulário de alteração de termo descritivo.
Solicitação
de inclusão de DUT. O formulário correto para o envio da
A proposta não
solicitação
seria
o de procedimentos, cumprindo os requisitos do
atende aos critérios
art.
9o
da
RN
439
/2018
de elegibilidade
dispostos na RN nº
439/2018.
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42618.77JLVzSv4eoI*

42618.18QMyQs8aQb5E

9571820

9653497

Pessoa
Física

Pessoa
Jurídica

Cidadão

Entidade representativa
de profissionais médicos

sessão de acupuntura

potencial evocado
estacionário (steady
state)

Fora do escopo do formulário de alteração de termo descritivo.
Solicitação
de inclusão de DUT. O formulário correto para o envio da
A proposta não
solicitação
seria
o de procedimentos, cumprindo os requisitos do
atende aos critérios
art.
9o
da
RN
439/2019
de elegibilidade
dispostos na RN nº
439/2018.
Fora do escopo do formulário de alteração de termo descritivo.
Solicitação de inclusão de DUT. O formulário correto para o envio da
A proposta não
solicitação seria o de procedimentos, cumprindo os requisitos do
atende aos critérios
art. 9o da RN 439/2019
de elegibilidade
dispostos na RN nº
439/2018.

