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Rio de Janeiro, 03 de agosto de 2017 

Circular n.º: 50/2017 

Prezados Diretores, 
 
Estamos enviando em anexo, a íntegra das legislações relacionadas abaixo, para seu conhecimento e 
divulgação. 
 
1 – Consulta Pública ANS Nº 63, de 2 de agosto de 2017, publicada no DOU Nº 148, de 3 de agosto 
de 2017, seção 1, página 112. 
 
 Fica aberto, a contar de 07 (sete) dias da data de publicação desta Consulta Pública, o prazo 

de 30 (trinta) dias para que sejam apresentadas críticas e sugestões relativas à proposta de 
Resolução Normativa que altera a Resolução Normativa - RN nº 186, de 14 de janeiro de 2009, 
que dispõe sobre a regulamentação da portabilidade de carências; altera a Resolução 
Normativa - RN n° 85, de 7 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a concessão de 
Autorização de Funcionamento das Operadoras de Planos de Assistência à Saúde; altera a 
Resolução Normativa- RN nº 254, de 05 de maio de 2011, que dispõe sobre a adaptação e 
migração para os contratos celebrados até 1º de janeiro de 1999; altera a Instrução 
Normativa - IN nº 19 da DIPRO, de 3 de abril de 2009, que dispõe sobre o detalhamento da RN 
nº 186, de 2009; altera a Instrução Normativa – IN nº 23 da DIPRO, de 1 de dezembro de 
2009, que dispõe sobre os procedimentos do Registro de Produtos; e revoga a Instrução 
Normativa - IN nº 41 da DIPRO, de 05 de dezembro de 2012. 

 
2 – Portaria SCTIE Nº 26, de 2 de agosto de 2017, publicada no DOU Nº 148, de 3 de agosto de 2017, 
seção 1, página 114. 
 
 Torna pública a decisão de incorporar a tecnologia de monitoramento remoto para avaliação 

de pacientes portadores de Dispositivos Cardíacos Eletrônicos Implantáveis (DCEI) no âmbito 
do Sistema Único de Saúde - SUS.                                                                          

 

                                                                           Atenciosamente,  

 

Armando Carvalho Amaral 

Presidente da FEHERJ  


