
PORTARIA No- 211, DE 10 DE MARÇO DE 2015 

 

Aprova o Protocolo de Uso de marca-passos 

cardíacos implantáveis e ressincronizadores. 

 

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições, Considerando a 

necessidade de se atualizarem parâmetros sobre os marca-passos cardíacos implantáveis 

e ressincronizadores e diretrizes nacionais para a sua utilização e acompanhamento dos 

doentes submetidos a esses dispositivos; 

Considerando o Relatório Final do Grupo de Trabalho Interinstitucional sobre órteses, 

próteses e materiais especiais (GTIOPME), instituído pela Portaria Interministerial nº 

38, de 8 de janeiro de 2015; 

Considerando as contribuições dadas à Consulta Pública SCTIE/ MS no 28, de 30 de 

setembro de 2015, sobre o Protocolo de Uso de Marcapassos Cardíacos e 

Ressincronizadores, com base na recomendação da Comissão Nacional de Incorporação 

de Tecnologias no SUS (CONITEC) e o Registro de Deliberação no 158, de 04 de 

novembro de 2015, desta Comissão; e 

Considerando a avaliação técnica da CONITEC, do Departamento de Gestão e 

Incorporação de Tecnologias em Saúde (DGITS/SCTIE/MS), do Instituto Nacional de 

Cardiologia (INC/SAS/MS) e do Departamento de Atenção Especializada e Temática 

(DAET/SAS/MS), resolve: 

Art. 1º Fica aprovado, na forma do anexo, disponível no sítio: www.saude.gov.br/sas, o 

Protocolo de Uso de Marca-passos Cardíacos Implantáveis e Ressincronizadores. 

Parágrafo único. O Prototoclo de que trata o caput, que contém as bases técnicas e os 

critérios de utilização de marca-passos cardíacos implantáveis e ressincronizadores, 

deve ser utilizado pelas Secretarias de Saúde dos Estados, Distrito Federal e Municípios 

na regulação do acesso assistencial, autorização, registro e ressarcimento dos 

procedimentos correspondentes. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3º Ficam revogados o Art. 1º e o Anexo I da Portaria nº 725/SAS/MS, de 6 de 

dezembro de 1999, publicada no Diário Oficial da União nº 233E, de 7 de dezembro de 

1999, Seção 1, página 12, e o Anexo I da Portaria nº 987/SAS/MS, de 17 de dezembro 

de 2002, publicada no Diário Oficial da União nº 244, de 18 de dezembro de 2002, 

Seção 1, pág. 59-63. 
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