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ANEXO I

Municípios selecionados conforme Portaria Funasa nº
195/2016, 456/2016 e 430/2017, publicadas pela Superintendência
Estadual do Ceará.

. Nº de
ordem

UF Município Nota Geral

. 1 CE Itaitinga 2,9753

. 2 CE Ipueiras 2,8991

. 3 CE Ta m b o r i l 2,8722

. 4 CE Catunda 2,8260

. 5 CE Aurora 2,8221

. 6 CE Madalena 2,7922

. 7 CE Potiretama 2,7480

. 8 CE Va r j o t a 2,7382

. 9 CE Piquet Carneiro 2,7128

. 10 CE Guaraciaba do Norte 2,7076

. 11 CE Catarina 2,6724

. 12 CE Monbaça 3,3158

. 13 CE Ta r r a f a s 3,1921

. 14 CE Jucás 3,2384

. 15 CE Itapajé 2,9267

. 16 CE Pentencoste 3,1713

. 17 CE Apuiarés 2,8142

. 18 CE Chorozinho 2,9850

. 19 CE Itarema 2,9703

. 20 CE Bela Cruz 2,8013

. 21 CE Carnaubal (cadastro de
reserva)*

2,5920

. *A parceria a ser formalizada prevê o apoio para
20 municípios, daí o 21º município selecionado
estar contemplado como cadastro de reserva.

SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE

PORTARIA Nº 103, DE 23 DE JANEIRO DE 2017

Revoga a Portaria nº 1.253/SAS/MS, de 12
de novembro de 2013, que altera a Tabela
de Procedimentos, Medicamentos, Órteses,
Próteses e Materiais Especiais do Sistema
Único de Saúde.

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribui-
ções,

Considerando o Decreto Legislativo nº. 177, de 6 de de-
zembro de 2017, que susta o art. 1º e o parágrafo único do art. 2º da
Portaria nº 1.253/SAS/MS, de 12 de novembro de 2013;

Considerando a Portaria nº 1.183/GM/MS, de 3 de junho de
2009, que altera a Tabela de Procedimentos, Medicamentos e Órteses,
Próteses e Materiais Especiais - OPM do SUS;

Considerando art. 349 da Portaria de consolidação nº 1, 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 a Portaria nº 15/GM/MS, de 3 de janeiro de
2018, que estabelece a migração de procedimentos financiados pelo
Componente Fundo de Ações Estratégicas e Compensação-FAEC,
para o Componente Limite Financeiro Anual da Assistência Am-
bulatorial e Hospitalar de Média e Alta Complexidade-MAC dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, resolve:

Art. 1º Fica revogada a Portaria no 1.253/SAS/MS, de 12 de
novembro de 2013, publicada no Diário Oficial da União - DOU nº
221, de 13 de novembro de 2013, Seção 1, página 128.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, com efeitos operacionais e financeiros a partir da com-
petência janeiro/2018.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INSUMOS ESTRATÉGICOS

PORTARIA Nº 3, DE 24 DE JANEIRO DE 2018

Torna pública a decisão de incorporar o
secuquinumabe para o tratamento de artrite
psoriásica em pacientes adultos com res-
posta inadequada a medicamentos modifi-
cadores do curso da doença sintéticos ou
biológicos da classe anti-TNF no âmbito do
Sistema Único de Saúde - SUS.

O SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INSU-
MOS ESTRATÉGICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, no uso de
suas atribuições legais e com base nos termos dos art. 20 e art. 23 do
Decreto 7.646, de 21 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º Incorporar o secuquinumabe para o tratamento de
artrite psoriásica em pacientes adultos com resposta inadequada a
medicamentos modificadores do curso da doença sintéticos ou bio-
lógicos da classe anti-TNF no âmbito do Sistema Único de Saúde -
SUS.

Art. 2º Conforme determina o art. 25 do Decreto 7.646/2011,
o prazo máximo para efetivar a oferta ao SUS é de cento e oitenta
dias.

Art. 3º O relatório de recomendação da Comissão Nacional
de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) sobre essa tec-
nologia estará disponível no endereço eletrônico: http://coni-
t e c . g o v. b r / .

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

MARCO ANTONIO DE ARAUJO FIREMAN

PORTARIA Nº 4, DE 24 DE JANEIRO DE 2018

Torna pública a decisão de não incorporar o
cetuximabe para primeira linha para pa-
cientes com câncer colorretal metastático
(CCRm) RAS selvagem, com doença li-
mitada ao fígado, em combinação com os
regimes quimioterápicos Folfiri ou Folfox,
no âmbito do Sistema Único de Saúde -
SUS.

O SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INSU-
MOS ESTRATÉGICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, no uso de
suas atribuições legais e com base nos termos dos art. 20 e art. 23 do
Decreto 7.646, de 21 de dezembro de 2011, resolve:

Art.1º Não incorporar o cetuximabe para primeira linha para
pacientes com câncer colorretal metastático (CCRm) RAS selvagem
doença limitada ao fígado em combinação com os regimes quimio-
terápicos Folfiri ou Folfox no âmbito do Sistema Único de Saúde -
SUS.

Art.2º O relatório de recomendação da Comissão Nacional
de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) sobre essa tec-
nologia estará disponível no endereço eletrônico: http://coni-
t e c . g o v. b r / .

Art.3º A matéria poderá ser submetida a novo processo de
avaliação pela CONITEC caso sejam apresentados fatos novos que
possam alterar o resultado da análise efetuada.

Art.4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.

MARCO ANTONIO DE ARAUJO FIREMAN

PORTARIA Nº 5, DE 24 DE JANEIRO DE 2018

Torna pública a decisão de não criar pro-
cedimento específico para o uso do cura-
tivo de biocelulose para o tratamento de
pacientes com lesões de pele e queimaduras
de 2º grau, ferimentos com perda de pele e
área doadoras de enxerto no âmbito do Sis-
tema Único de Saúde - SUS.

O SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INSU-
MOS ESTRATÉGICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, no uso de
suas atribuições legais e com base nos termos dos art. 20 e art. 23 do
Decreto 7.646, de 21 de dezembro de 2011, resolve:

Art.1º Não criar procedimento específico para o uso do cu-
rativo de biocelulose para o tratamento de pacientes com lesões de
pele e queimaduras de 2º grau, ferimentos com perda de pele e área
doadoras de enxerto no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.

Art.2º O relatório de recomendação da Comissão Nacional
de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) sobre essa tec-
nologia estará disponível no endereço eletrônico: http://coni-
t e c . g o v. b r / .

Art.3º A matéria poderá ser submetida a novo processo de
avaliação pela CONITEC caso sejam apresentados fatos novos que
possam alterar o resultado da análise efetuada.

Art.4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.

MARCO ANTONIO DE ARAUJO FIREMAN

PORTARIA Nº 6, DE 24 DE JANEIRO DE 2018

Torna pública a decisão de não incorporar o
ustequinumabe para o tratamento de pa-
cientes adultos com artrite psoriásica ativa
que apresentaram resposta inadequada aos
medicamentos modificadores do curso da
doença, no âmbito do Sistema Único de
Saúde - SUS.

O SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INSU-
MOS ESTRATÉGICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, no uso de
suas atribuições legais e com base nos termos dos art. 20 e art. 23 do
Decreto 7.646, de 21 de dezembro de 2011, resolve:

Art.1º Não incorporar o ustequinumabe para o tratamento de
pacientes adultos com artrite psoriásica ativa que apresentaram res-
posta inadequada aos medicamentos modificadores do curso da doen-
ça no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.

Art.2º O relatório de recomendação da Comissão Nacional
de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) sobre essa tec-
nologia estará disponível no endereço eletrônico: http://coni-
t e c . g o v. b r / .

Art.3º A matéria poderá ser submetida a novo processo de
avaliação pela CONITEC caso sejam apresentados fatos novos que
possam alterar o resultado da análise efetuada.

Art.4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.

MARCO ANTONIO DE ARAUJO FIREMAN

PORTARIA Nº 7, DE 24 DE JANEIRO DE 2018

Torna pública a decisão de não incorporar o
certolizumabe pegol para o tratamento de
artrite psoriásica em pacientes adultos com
resposta inadequada a medicamentos mo-
dificadores do curso da doença no âmbito
do Sistema Único de Saúde - SUS.

O SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INSU-
MOS ESTRATÉGICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, no uso de
suas atribuições legais e com base nos termos dos art. 20 e art. 23 do
Decreto 7.646, de 21 de dezembro de 2011, resolve:

Art.1º Não incorporar o certolizumabe pegol para o tra-
tamento de artrite psoriásica em pacientes adultos com resposta ina-
dequada a medicamentos modificadores do curso da doença no âm-
bito do Sistema Único de Saúde - SUS.

Art.2º O relatório de recomendação da Comissão Nacional
de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) sobre essa tec-
nologia estará disponível no endereço eletrônico: http://coni-
t e c . g o v. b r / .

Art.3º A matéria poderá ser submetida a novo processo de
avaliação pela CONITEC caso sejam apresentados fatos novos que
possam alterar o resultado da análise efetuada.

Art.4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.

MARCO ANTONIO DE ARAUJO FIREMAN

PORTARIA Nº 8, DE 24 DE JANEIRO DE 2018

Torna pública a decisão de ampliar a in-
dicação do procedimento de transplante de
células tronco-hematopoeticas alogênico,
para incluir o tratamento da mucopolissa-
caridose tipo I, conforme Protocolo Clínico
e Diretrizes Terapêuticas, no âmbito do Sis-
tema Único de Saúde - SUS.

O SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INSU-
MOS ESTRATÉGICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, no uso de
suas atribuições legais e com base nos termos dos art. 20 e art. 23 do
Decreto 7.646, de 21 de dezembro de 2011, resolve:

Art.1º Ampliar a indicação do procedimento de transplante
de células tronco-hematopoeticas alogênico, para incluir o tratamento
da mucopolissacaridose tipo I, conforme Protocolo Clínico e Di-
retrizes Terapêuticas no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.

Art. 2º Conforme determina o art. 25 do Decreto 7.646/2011,
o prazo máximo para efetivar a oferta ao SUS é de cento e oitenta
dias.

Art.3º O relatório de recomendação da Comissão Nacional
de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) sobre a tec-
nologia estará disponível no endereço eletrônico: http://coni-
t e c . g o v. b r / .

Art.4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.

MARCO ANTONIO DE ARAUJO FIREMAN

PORTARIA Nº 9, DE 24 DE JANEIRO DE 2018

Torna pública a decisão de ampliar a indi-
cação do procedimento de transplante de cé-
lulas tronco-hematopoeticas alogênico, para
incluir o tratamento da mucopolissacaridose
tipo II, conforme Protocolo Clínico e Dire-
trizes Terapêuticas, no âmbito do Sistema
Único de Saúde - SUS.

O SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INSU-
MOS ESTRATÉGICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, no uso de
suas atribuições legais e com base nos termos dos art. 20 e art. 23 do
Decreto 7.646, de 21 de dezembro de 2011, resolve:

Art.1º Ampliar a indicação do procedimento de transplante de
células tronco-hematopoeticas alogênico, para incluir o tratamento da
mucopolissacaridose tipo II, conforme Protocolo Clínico e Diretrizes
Terapêuticas no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.

Art. 2º Conforme determina o art. 25 do Decreto 7.646/2011, o
prazo máximo para efetivar a oferta ao SUS é de cento e oitenta dias.

Art.3º O relatório de recomendação da Comissão Nacional de
Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) sobre a tecnologia
estará disponível no endereço eletrônico: http://conitec.gov.br/.

Art.4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção.

MARCO ANTONIO DE ARAUJO FIREMAN
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