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Campo Grande/MS, 26 de julho de 2021.

Ofício 53/2021

Excelentíssimo Secretário Estadual de Saúde,

Em tempo de cumprimentá-lo, o Comitê Estadual de Mato Grosso do Sul do
Fórum Nacional da Saúde do Conselho Nacional de Justiça — CNJ, por deliberação de seus
integrantes e por proposição da Associação de Doenças Neuromusculares de MS - ADONE,
conforme considerações da última reunião realizada em 16/07/2021, SOLICITA a Vossa
Excelência informações, em 15 dias, sobre o Programa de Assistência Ventilatória não Invasiva aos
portadores de Doenças Neuromusculares, conforme Portaria n°1.370/2008 do Ministério da Saúde,
em anexo.
Sendo o que se apresenta para o momento, aproveito a oportunidade para reiterar
a V. Excelência protestos de distinta consideração.
Atenciosamente,

Desemb gador NÉLIO STÁBILE
Coordenador s o Comitê Estadual de Mato Grosso do Sul
Fórum Nac e nal da Saúde do Conselho Nacional de Justiça — CNJ
Coordena or do Núcleo de Apoio Técnico — NATJus

Excelentíssimo Senhor
Dr. GERALDO REZENDE PEREIRA
Secretário Estadual de Saúde do Mato Grosso do Sul
Campo Grande — MS
Av. Mato Grosso - Bi. 13 — Parque dos Poderes — CEP:79031-902 — Fone(67)3314-1480
e-mail: comite.saudetims.ius.br site: www.tims.ius.br/nat/ e www.tims.ius.br/comitedasaude

ADVERTÊNCIA

Este texto n.o substitui o publicado no Diário Oficial da União

Minist.rio da Sa.de
Gabinete do Ministro

PORTARIA N° 1.370, DE 3 DE JULHO DE 2008
Institui o Programa de Assistência Ventilatória Não
Invasiva aos Portadores de Doenças Neuromusculares

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e
Considerando que as doenças neuromusculares englobam um grupo de doenças que levam à fraqueza muscular
generalizada envokendo membros superiores e/ou inferiores, músculos da orofaringe e da respiração acarretando
dificuldades para engolir, falar e respirar;
Considerando a necessidade de adotar medidas que permitam retardar a perda da função vital dos pacientes
portadores de doenças neuromusculares ou mesmo evitá-la, bem como promover a melhoria da qualidade e expectativa
de vida destes pacientes; e
Considerando a necessidade de ampliar o escopo do referido Programa contemplando, além da distrofia muscular
progressiva, outras doenças neuromusculares cujos portadores, igualmente aos da primeira, de acordo com a fase de
exolução de sua doença, comprometimento da função respiratória e outras determinadas situações clínicas, podem se
beneficiar com a utilização de equipamentos que propiciem a ventilação nasal intermitente de pressão positiva, resolve:
Art. 1° - Instituir, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, o Programa de Assistência Ventilatória Não
Invasiva aos Portadores de Doenças Neuromusculares.
§ 1° O Programa ora instituído tem por objetivo melhorar a atenção à saúde dos portadores de doenças neuromusculares,
adotar medidas que permitam retardar a perda da função vital destes pacientes ou mesmo evitá-la, promover a melhoria da
sua qualidade e expectativa de vida e, ainda, ampliar o acesso à ventilação nasal intermitente de pressão positiva quando a
mesma estiver indicada.
§ 2° O rol das doenças neuromusculares a ser contemplado pelo Programa será definido, em ato próprio, pela Secretaria de
Atenção à Saúde.
§ 3° Pelo seu escopo restrito à distrofia muscular progressiva, fica extinto o Programa de Assistência Ventilatória Não Invasiva
aos Pacientes Portadores de Distrofia Muscular Progressiva instituído pela Portaria n° 1.531/GM, de 4 de setembro de 2001.
Art. 2° - Estabelecer que as Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em Gestão
Plena do Sistema devam adotar as medidas necessárias à organização e implantação do Programa de Assistência
Ventilatória Não Invasiva aos Portadores de Doenças Neuromusculares ora instituído.
Art. 3° - Determinar que a Secretaria de Atenção à Saúde - SAS/MS estabeleça os critérios técnicos para a
implantação do Programa, o rol de doenças a serem contempladas, bem como adote as medidas necessárias ao fiel
cumprimento do disposto nesta Portaria.
Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a contar da competência
julho de 2008.
Art. 5° - Revogara Portaria n° 1.531/GM, de 4 de setembro de 2001, publicada no Diário Oficial da União n° 172-E,
de 6 de setembro de 2001, Seção 1, página 71.

JOSÉ GOMES TEM PORÃO
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