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Portaria GM 1531

Portaria n.º 1531/GM, DE 04 DE SETEMBRO DE 2001.

O Ministro de Estado da Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a incidência da Distrofia Muscular Progressiva na população brasileira;
Considerando que a Distrofia Muscular Progressiva engloba um conjunto de doenças genéticas que se
caracterizam por uma degeneração do tecido muscular dos pacientes portadores e que evolui de forma
progressiva, afetando gradualmente os diversos grupos musculares e comprometendo a capacidade vital dos
portadores, levandoos, inclusive, à falência respiratória;
Considerando a necessidade de adotar medidas que permitam retardar a perda da função vital dos
pacientes portadores de Distrofia Muscular Progressiva ou mesmo evitála, bem como de promover a melhoria
da qualidade/ expectativa de vida destes pacientes;
Considerando que pacientes portadores de Distrofia Muscular Progressiva, de acordo com a fase da
evolução de sua doença, do comprometimento da função respiratória existente e outras determinadas
situações clínicas podem se beneficiar com a utilização de equipamentos que propiciem a ventilação nasal
intermitente de pressão positiva, resolve:
Art. 1º Instituir, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o Programa de Assistência Ventilatória Não
Invasiva a Pacientes Portadores de Distrofia Muscular Progressiva.
Art. 2º Determinar que as Secretarias de Saúde do estados, do Distrito Federal e dos municípios, em
Gestão Plena do Sistema Municipal, adotem as medidas necessárias ao cadastramento dos pacientes
portadores de Distrofia Muscular Progressiva em seus respectivos âmbitos de atuação; à identificação
daqueles pacientes em que a utilização de ventilação nasal intermitente de pressão positiva esteja indicada; ao
cadastramento de serviços de saúde aptos a realizar a manutenção e acompanhamento domiciliar destes
pacientes e à viabilização deste tipo de assistência.
Art. 3º Determinar que a Secretaria de Assistência à Saúde estabeleça os critérios técnicos de
implantação do Programa e adote as medidas necessárias ao fiel cumprimento do disposto nesta Portaria.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a contar da
competência outubro/2001.
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