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ANEXO III

Indicações previstas para tratamento com a Talidomida
Doenças CID

Hanseníase: reação hansênica tipo eritema nodoso ou tipo II A30
DST/AIDS: úlceras aftóide idiopática em pacientes portadores de
HIV/AIDS

B 23.8

Doenças crônico-degenerativas:
lúpus eritematoso sistêmico M 32
doença enxerto contra hospedeiro Y 83.0

Mieloma Múltiplo C 90

ANEXO IV

MÉTODOS EFETIVOS DE CONTRACEPÇÃO PARA MULHERES EM USO DE TALI-
DOMIDA

Métodos efetivos de contracepção:
1. Injetáveis trimestrais ou mensais, que podem ser aplicados na unidade de saúde para garantir

a adesão ao tratamento.
2. Sistema intrauterino contendo levonorgestrel.
3. Dispositivo intrauterino com cobre - Tcu 380 ou ML 375.
4. Implante subdérmico de etonogestrel.
5. Anticoncepcionais orais combinados.
6. Pílulas contendo somente progestagênio - desogestrel 75 mg.
7. Anel vaginal anticoncepcional.
8. Adesivo anticoncepcional transdérmico.
Os Dispositivos intrauterinos e o Sistema intrauterino contendo levonorgestrel ainda podem ser

expulsos, fato que ocorre em 2 a 4% das usuárias.
As mulheres em idade fértil devem utilizar o método contraceptivo durante 4 (quatro) semanas

antes do início do tratamento, durante todo o curso terapêutico com manutenção da modalidade con-
traceptiva até 4 (quatro) semanas após o término do uso da talidomida. O mesmo se aplica caso haja
suspensão da dose da talidomida.

Não necessitam de contracepção efetiva mulheres com menopausa confirmada há no mínimo 2
(dois) anos ou submetidas a histerectomia.

O primeiro retorno deverá ser aos 30 (trinta) dias, independente dos métodos, quando deve ser
realizado um novo teste de gravidez e, se negativo, instituído o tratamento.

Se a necessidade de se iniciar a Talidomida for urgente, o retorno pode ser feito em 15 dias,
quando novos testes sanguíneos para dosagem de Beta-HCG ou urinários de alta sensibilidade devem ser
realizados. Após o início do tratamento, os testes de gravidez deverão ser repetidos semanalmente no
primeiro mês, e a seguir mensalmente. Se ocorrer gravidez, a medicação deverá ser imediatamente
suspensa.

Em portadoras de mieloma múltiplo, o elevado risco de tromboembolismo relacionado aos
anticoncepcionais orais combinados, injetáveis mensais, adesivo contraceptivo e anel vaginal deve ser
considerado, optando-se por um dos outros métodos supracitados.
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FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 177, DE 21 DE MARÇO DE 2011

Estabelece as diretrizes, competências e atribuições do Programa Nacional de
Apoio ao Controle da Qualidade da Água para Consumo Humano.

O Presidente da Fundação Nacional de Saúde - Funasa, no uso das atribuições que lhe confere
o inciso XII do art.14, do Estatuto aprovado pelo Decreto nº 7.335, de 19 de outubro de 2010.

Considerando a importância do funcionamento do Programa Nacional de Apoio ao Controle da
Qualidade da Água para Consumo Humano - PNCQA, previsto no Plano Plurianual - PPA de 2008-
2011-Lei nº 11.653, de 07 de abril de 2008 no âmbito das Superintendências Estaduais - Suest e para as
linhas de fomento aos Estados, Distrito Federal e Municípios, em consonância com a missão da
Funasa;

Considerando o disposto na Portaria nº 518/GM, de 25 de março de 2004/Ministério da Saúde
que estabelece as competências relativas ao padrão e aos procedimentos de controle da qualidade da
água para consumo humano;

Considerando o disposto no Decreto n.º 7.335, de 19 de outubro de 2010 e na Portaria Funasa
nº 1.305, de 23 de novembro de 2010, que instituíram a Coordenação de Controle da Qualidade da Água
- Cocag, no Departamento de Saúde Ambiental - Desam, para aplicar ações de apoio ao controle da
qualidade da água para consumo humano provenientes de sistema ou solução alternativa de abas-
tecimento de água, conforme critérios e parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde, na Portaria
nº 518/GM, de 25 de março de 2004;

Considerando a necessidade do estabelecimento de diretrizes, atribuições e competências do
Programa de Apoio ao Controle da Qualidade da Água para Consumo Humano - PNCQA, resolve:

Art. 1º Estabelecer as diretrizes, as competências e as atribuições do PNCQA a serem exe-
cutadas no âmbito da Presidência e das Superintendências Estaduais da Funasa, na forma do ANEXO a
esta Portaria.

Art. 2º O disposto nesta Portaria deve ser observado em todas as instâncias de atuação da
Funasa, sem exceção, especialmente quando se tratar de parcerias nas esferas nacional, estadual e
municipal do Sistema Único de Saúde - SUS ou outros parceiros previstos em lei.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

FAUSTINO B. LINS FILHO

ANEXO

PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA
CONSUMO HUMANO

CAPÍTULO I
DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Art. 1º A execução das ações estabelecidas no Programa Nacional de Apoio ao Controle da

Qualidade da Água para Consumo Humano é de responsabilidade das Unidades Regionais de Controle
da Qualidade da Água para Consumo Humano - URCQA e das Superintendências Estaduais - Suest.

Parágrafo único. As ações do Programa se aplicam aos sistemas ou soluções alternativas de
abastecimento dos serviços públicos de água para consumo humano dos Estados, Distrito Federal e
Municípios, com o intuito de garantir que a água produzida e distribuída por seus respectivos res-
ponsáveis atenda ao padrão de potabilidade compatível com o estabelecido na Portaria nº 518/GM, de 25
de março de 2004, do Ministério da Saúde, para promoção da saúde das populações atendidas.

CAPÍTULO II
ABRANGÊNCIA DE ATUAÇÃO
Art. 2º As ações do Programa Nacional de Apoio ao Controle da Qualidade da Água para

Consumo Humano destinam-se aos municípios que apresentarem dificuldades na implementação da
Portaria nº 518/GM, de 25 de março de 2004/Ministério da Saúde que instituiu os procedimentos e
parâmetros de definição da potabilidade da água para consumo humano.

Parágrafo único: As ações do Programa se aplicam, especialmente, em municípios de áreas de
interesse especial do governo.

CAPÍTULO III
DAS DEFINIÇÕES
Art.3º Para os fins a que se destina esta Portaria são adotadas as seguintes definições:
I - Programa Nacional de Apoio ao Controle da Qualidade da Água - PNCQA: estabelece

diretrizes, atribuições, competência e as ações de apoio e fomento aos responsáveis pela operação e
manutenção de sistema ou solução alternativa de abastecimento de água para consumo humano a fim de
garantir que a água produzida e distribuída tenha o padrão de qualidade compatível ao estabelecido na
Portaria nº 518/GM, de 25 de março de 2004, do Ministério da Saúde visando à promoção da saúde e
a melhoria do bem-estar das populações atendidas;

II - Unidade Regional de Controle da Qualidade da Água para Consumo Humano - URCQA:
são unidades operacionais subordinadas ao Serviço de Saúde Ambiental - Sesam, das Superintendências
Estaduais - Suest e da Coordenação de Controle da Qualidade da Água - Cocag, do Departamento de
Saúde Ambiental - Desam, providas ou não de laboratório próprio, que desenvolvem as ações do
Programa e exerce atividades de apoio ao controle da qualidade da água das soluções alternativas
coletivas e sistemas públicos de abastecimento. Os laboratórios das URCQA são do tipo A, B e C;

III - Laboratório Tipo A: laboratório de alta complexidade, com salas para análise dos pa-
râmetros físico-químicos, microbiológicos, hidrobiológicos, lavagem/ esterilização, preparação de ma-
terial, instrumentação e pesagem, análise de resíduos de pesticidas e, ou análises de metais pesados,
recepção de amostra, manipulação da cromatografia gasosa e da absorção atômica, escritório de técnicos
e almoxarifado;

IV - Laboratório Tipo B: laboratório de média complexidade constituído de salas para análise
dos parâmetros físico, químicos e microbiológicos;

V- Laboratório Tipo C: laboratórios de pequeno porte, baixa complexidade, com equipamentos
portáteis, para realizar exames bacteriológicos e físico-químicos de rotina;

VI - Unidade Móvel para o Controle da Qualidade da Água para Consumo Humano - UMCQA:
veículo utilitário tipo furgão, de pequeno porte, adaptado para funcionar como laboratório de campo para
realização de coletas, acondicionamento e transporte de amostras de água, que em razão da facilidade de
seu deslocamento e presteza na emissão de resultados das análises, proporciona maior agilidade às
intervenções e ações corretivas que se fizerem necessárias para a melhoria da qualidade da água para
consumo humano;

VII - Unidade de Coleta para o Controle de Qualidade da Água para Consumo Humano -
UCCQA: veículo utilitário tipo furgão adequado para funcionar como unidade de coleta de amostras de
água com possibilidade para a realização de análises de baixa complexidade como pH, temperatura,
sólidos totais dissolvidos, oxigênio dissolvido, turbidez, cor e cloro residual livre, preservações, acon-
dicionamentos e transporte das alíquotas;

VIII - Controle da Qualidade da Água para Consumo Humano: estabelecida no inciso IV, do
Art. 4º, da nº 518/GM, de 25 de março de 2004, do Ministério da Saúde como "conjunto de atividades
exercidas de forma contínua pelo(s) responsável(is) pela operação de sistema ou solução alternativa de
abastecimento de água destinadas a verificar se a água fornecida à população é potável, assegurando a
manutenção desta condição";
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