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b) alta em uso de antiagregante plaquetário em pacientes
com AVC não cardioembólico (salvo situações específicas);
( ) Sim ( ) Não
c) alta em uso de anticoagulação oral para pacientes com FA
ou Flutter (salvo contra-indicações);
( ) Sim ( ) Não
d) uso de antiagregantes plaquetários, quando indicado, iniciado até o segundo dia de internação;
( ) Sim ( ) Não
e) alta em uso de estatina para pacientes com AVC aterotrombótico (salvo contraindicações);
( ) Sim ( ) Não
f) alta com plano de terapia profilática e de reabilitação;
( ) Sim ( ) Não
g) monitorar porcentagem de pacientes com doença cerebrovascular aguda, atendidos na Unidade de AVC;
( ) Sim ( ) Não
h) monitorar o tempo de permanência hospitalar do paciente
acometido por AVC visando redução do mesmo;
( ) Sim ( ) Não
i) monitorar as seguintes complicações: trombose venosa
profunda, úlcera de pressão, pneumonia, infecção do trato urinário;
( ) Sim ( ) Não
j) registrar o CID-10 específico do tipo de AVC à alta hospitalar;
( ) Sim ( ) Não
k) monitorar mortalidade hospitalar por AVC, visando redução da mesma;
( ) Sim ( ) Não
l) tempo porta-tomografia < 25 minutos;
( ) Sim ( ) Não
m) tempo porta-agulha < 60 minutos.
( ) Sim ( ) Não
4. Possui Alvará de Funcionamento.
( ) Sim ( ) Não
Data de Emissão: ____/___________ / _________
5. O Centro de Atendimento de Urgência Tipo III aos Pacientes com AVC participa da Linha de Cuidados em AVC constante
do Plano de Ação Regional da RUE, por indicação do grupo condutor
da RUE, realizando ações que permitam sua plena integração com os
outros pontos de atenção, n/os termos do documento base da referida
linha de cuidados, de modo a garantir o cuidado integral e de qualidade aos pacientes com acidente vascular cerebral.
( ) Sim ( ) Não
6. Adoção de protocolos clínicos, assistenciais e de procedimentos administrativos de acordo com a Linha de Cuidados em
AVC.
( ) Sim ( ) Não
INTERESSE DO GESTOR ESTADUAL NO CREDENCIAMENTO:
________________________________________
De acordo com vistoria realizada in loco, a instituição cumpre com os requisitos da Portaria nº 664/GM/MS, de 12 de abril de
2012, para o(s) credenciamento(s) solicitado(s).
( ) Sim ( ) Não
DATA:_____/_____________/__________
CARIMBO E ASSINATURA DO GESTOR:
___________________________________
Gestor Municipal
___________________________________
Gestor Estadual

ANEXO VI

ANEXO IV
MODELO
TERMO DE COMPROMISSO
Conforme disposto no art. 6º, inciso III, da nº 664/GM/MS,
de 12 de abril de 2012, a Secretaria de Saúde do Município
de_______________________________ e/ou a Secretaria de Saúde
do Estado de _______________________________ e do Distrito Federal assume a responsabilidade de garantir, seja por meio de serviços
próprios ou contratados, o acesso aos seguintes procedimentos:
a) angiotomografia;
b) ressonância magnética;
c) angioressonância;
d) ecodoppler transcraniano; e
e) neuroradiologia intervencionista.
Por ser verdade, firmo o presente.
CIDADE
_____________
UF,_________
de
(mês)___________ de (ano)_________.
_________________Nome Completo___________________
(Assinatura do Gestor Municipal e/ou Estadual e do Distrito
Federal c/ carimbo)
ANEXO V
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO INCENTIVO DOS LEITOS DE U-AVC AGUDO E U-AVC INTEGRAL
I - U-AVC AGUDO = Número de leitos da Unidade X R$
350,00 X 365 dias X 0,90 (90 % de taxa de ocupação).
II - U-AVC INTEGRAL = Número de leitos da Unidade X
R$ 350,00 X 365 dias X 0,85 (85 % de taxa de ocupação).
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03.03.04.030-0 - Tratamento de acidente vascular cerebral isquêmico agudo com uso de trombolítico
Consiste no tratamento clínico do acidente vascular cerebral isquêmico agudo, inclusive com trombolítico,
conforme Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde. O tratamento do paciente
deve incluir outros procedimentos que visem prevenir ou minimizar possíveis sequelas.
03.03.04.014-9
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I66.2, I66.3, I66.4, I66.8 e I66.9
140 - Serviço de Urgência/ 001 - Pronto Socorro Geral, 002 - Pronto Socorro Especializado, 003 - Pronto
Atendimento
16.15. Centro de Atendimento de Urgência Tipo I aos Pacientes com AVC;
16.16. Centro de Atendimento de Urgência Tipo II aos Pacientes com AVC;
16.17. Centro de Atendimento de Urgência Tipo III aos Pacientes com AVC.
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AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DIRETORIA COLEGIADA
RESOLUÇÃO - RDC N o- 24, DE 12 DE ABRIL DE 2012
Dispõe sobre a atualização do Anexo III, Indicações previstas para tratamento com a Talidomida, da RDC nº. 11, de
22 de março de 2011.
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere o art. 11, inciso IV, do
Regulamento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovado pelo Decreto n.º3.029, de 16 de abril de 1999, e tendo em vista o disposto
no inciso II e nos §§ 1º e 3º do art. 54 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 da ANVISA, de 11 de agosto
de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, em reunião realizada em 10 de abril de 2012, e
Adota a seguinte Resolução da Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente, determino sua publicação:
Art. 1º O Anexo III da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 11, de 22 de março de 2011, passa a vigorar com a redação
constante do Anexo a esta Resolução.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
DIRCEU BRÁS APARECIDO BARBANO
ANEXO III
Indicações previstas para tratamento com a Talidomida
Doenças
Hanseníase: reação hansênica tipo eritema nodoso ou tipo II
DST/AIDS: úlceras aftóides idiopáticas em pacientes portadores de HIV/AIDS
Doenças crônico-degenerativas:
•
lúpus eritematoso sistêmico
•
lúpus eritematoso discóide
•
lúpus eritematoso cutâneo subagudo
•
doença enxerto contra hospedeiro

CID
A 30
B 23.8

Mieloma Múltiplo

C 90.0

M 32
L 93.0
L 93.1
T 86.0

CONSULTA PÚBLICA N o- 27, DE 12 DE ABRIL DE 2012
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o inciso IV do art.
11 e o art. 35 do Regulamento da ANVISA aprovado pelo Decreto
Nº. 3.029, de 16 de abril de 1999, e tendo em vista o disposto no
inciso V e nos §§ 1° e 3° do art. 54 do Regimento Interno aprovado
nos termos do Anexo I da Portaria n° 354 da ANVISA, de 11 de
agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, em
reunião realizada em 3 de abril de 2012.
Adota a seguinte Consulta Pública e eu, Diretor-Presidente,
determino a sua publicação:
Art. 1º Fica aberto, a contar da data de publicação desta
Consulta Pública, o prazo de 30 dias (trinta) dias para que sejam
apresentadas críticas e sugestões relativas à proposta que altera a
Resolução que dispõe sobre Boas Práticas Farmacêuticas para o controle sanitário do funcionamento, da dispensação e da comercialização de produtos e da prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias e dá outras providências e revoga a Instrução
Normativa que aprova a relação dos medicamentos isentos de prescrição que poderão permanecer ao alcance dos usuários para obtenção
por meio de auto-serviço em farmácias e drogarias.
Art. 2º Informar que a proposta de Resolução está disponível
na íntegra no sítio da ANVISA na internet e que as sugestões deverão
ser encaminhadas por escrito, em formulário próprio, para um dos

seguintes endereços: Agência Nacional de Vigilância Sanitária / Gerência Geral de Medicamentos, SIA Trecho 5, Área Especial 57,
Brasília- DF, CEP 71.205-050; ou para o Fax: (61) 3462-5674; ou
para o e-mail: cp27.2012@anvisa.gov.br.
§1° A documentação objeto dessa Consulta Pública e o formulário para envio de contribuições permanecerão à disposição dos
interessados no endereço http://www.anvisa.gov.br/divulga/consulta/index.htm.
§2° As contribuições recebidas serão públicas e permanecerão à disposição de todos no sítio da ANVISA na internet.
§3° As contribuições não enviadas no formulário de que trata
o parágrafo anterior ou recebidas fora do prazo não serão consideradas para efeitos de consolidação do texto final do regulamento.
Art. 3º Findo o prazo estipulado no art. 1º a Agência Nacional de Vigilância Sanitária poderá articular-se com os órgãos e
entidades envolvidos e aqueles que tenham manifestado interesse na
matéria, para que indiquem representantes nas discussões posteriores,
visando à consolidação do texto final.
Parágrafo único. A consolidação do texto final do regulamento e o Relatório de Análise de Contribuições serão disponibilizados no sítio da ANVISA na internet após a deliberação da
Diretoria Colegiada.
DIRCEU BRÁS APARECIDO BARBANO

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RETIFICAÇÃO
Na Portaria nº 808, de 07 de dezembro de 2011, publicada no DOU nº 235, de 08/12/2011, Seção 1, pag. 51-60, no Anexo I onde se
lê:
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Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

