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[Este texto não substitui o publicado no DOU]
MINISTÉRIO DA SAÚDE
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DIRETORIA COLEGIADA
DESPACHO Nº 134, DE 20 DE JUNHO DE 2018
DOU de 22/06/2018
[Seção 1 - Página 60]

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 15, III e IV, da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, aliado
ao art. 53, IX, §§ 1º e 3º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução
da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, em reunião realizada em 12 de
junho de 2018, resolve arquivar processos de regulamentação e temas da Agenda Regulatória
2015/2016, conforme anexo, e eu, Diretor-Presidente Substituto, determino a sua publicação.
FERNANDO MENDES GARCIA NETO
ANEXO
Agenda Regulatória 2015-2016: Não
Assunto: Regimento Interno da Comissão de Ética da Anvisa, estabelecendo normas de
composição, de funcionamento e de rito processual, delimitando competências, atribuições,
procedimentos e outras providências
Justificativa do Arquivamento: O assunto versa sobre matéria e procedimentos de alcance
interno da Agência e de gestão administrativa, seguindo, portanto, fluxo próprio.
Área responsável: Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP)
Diretor Relator: José Carlos Magalhães da Silva Moutinho
Agenda Regulatória 2015-2016: Não
Processos: 25351.781780/2015-35 e 25351.744342/2015-10
Assunto: Proposta de autorização de uso, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), dos
imunossupressores tacrolimo, sirolimo e everolimo para indicações distintas das aprovadas no
registro, nos termos do art. 21 do Decreto nº 8.077/2013
Justificativa do Arquivamento: Tema decorre da função atribuída à Anvisa pelo art. 21 do
Decreto nº 8.077/2013 de avaliar e autorizar o uso off label de medicamentos no âmbito do
SUS. A Gerência-Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos (GGMED) deverá regulamentar
o tema quanto aos documentos a serem apresentados pelos interessados, o método de
avaliação da Anvisa, possíveis alterações em bula decorrente do uso não registrado, dentre
outras. Cabe ressaltar que a atribuição da Anvisa dada pelo Decreto nº 8.077/2013 extrapola
os medicamentos imunossupressores tacrolimo, sirolimo e everolimo, únicos alvos do
processo em questão. Portanto, considera-se pertinente o arquivamento dos presentes
processos, que se referem à discussão de casos específicos, a fim de que seja discutida a forma
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como ocorrerá a regulamentação de caráter geral da matéria estabelecida no art. 21 do
Decreto nº 8.077/2013.
Área responsável: Gerência-Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos (GGMED)
Diretor Relator: Renato Alencar Porto
Agenda Regulatória 2015-2016: Subtema nº 18.2
Processo: Não foi aberto processo administrativo de regulação
Assunto: Procedimentos de Petições Submetidas à Análise pelos Setores Técnicos
Justificativa do Arquivamento: Os problemas relacionados ao tema está em tratamento no
âmbito do Planejamento Estratégico da Anvisa 2016/2019, nos projetos P1 - Aperfeiçoamento
dos procedimentos de registro de produtos em alinhamento com as melhores práticas
regulatórias internacionais e P6 - Ampliação da consistência e transparência nas práticas de
emissão de exigências técnicas.
Área responsável: Diretoria de Autorização e Registro Sanitários (DIARE)
Diretor Relator: Fernando Mendes Garcia Neto
Agenda Regulatória 2015-2016: Subtema nº 26.1
Processo: 25351.468678/2014-36
Assunto: Bulas Magistrais para medicamentos manipulados
Justificativa do Arquivamento: Não foram apresentados relatos de problemas durante os
Diálogos Setoriais e Diálogos Internos (fase de participação e consulta) da Agenda Regulatória
2017/2020. Área responsável: Gerência-Geral de Monitoramento de Produtos Sujeitos à
Vigilância Sanitária (GGMON) Diretor Relator: William Dib
Agenda Regulatória 2015-2016: Subtema nº 32.9
Processo: 25351.267784/2013-25
Assunto: Vinculação do registro do medicamento ao protocolo de Documento Informativo de
Preço de medicamentos
Justificativa do Arquivamento: A matéria não foi priorizada por necessitar de outros
elementos, tais como ausência formal de motivação do Ministério da Saúde para a referida
medida e avaliação do impacto de possível entrada de mais de 30 mil protocolos de
Documentos Informativos de Preço.
Área responsável: Secretaria Executiva da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos
(SCMED)
Diretor Relator: Fernando Mendes Garcia Neto
Agenda Regulatória 2015-2016: Subtema nº 45.2
Processo: 25351.516054/2011-72
Assunto: Promoção da Saúde nos aeroportos de controle sanitário instalados em território
nacional, aeronaves e outros meios de transporte de interesse sanitário que por eles transitem
Justificativa do Arquivamento: Os principais problemas identificados na consulta dirigida e no
levantamento interno podem ser tratados por meio da atualização do regulamento de
Autorização de Funcionamento de Empresas (AFE) e por meio de outras ações como a
harmonização de procedimentos.
Área responsável: Gerência-Geral de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados
(GGPAF)

Responsável: Rosana Mastellaro- Tel.(11)3897-9779
E-mail: rosana@sindusfarma.org.br - sindusfarma.org.br

Rua Alvorada, 1.280 - Vila Olímpia
São Paulo/SP - CEP 04550-004

2

Edição n° 36.2018 | São Paulo, 22 de junho de 2018

Diretor Relator: William Dib
Agenda Regulatória 2015-2016: Subtema nº 49.1
Processo: Não foi aberto processo administrativo de regulação
Assunto: Nomenclatura de Dispositivos Médicos Prioritários
Justificativa do Arquivamento: Não foi necessária a edição de resolução para adequação da
Nomenclatura Técnica de Dispositivos Médicos Prioritários para o Ministério da Saúde, visto
que, a GGTPS conseguiu adequar os 100 termos de maior custo e relevância para o
SUS/Ministério da Saúde através da contratação da Unifei - Carta Acordo nº 33036/2015 que
tratou da compatibilização da lista de produtos OPME do Ministério da Saúde com os nomes
técnicos da Anvisa e a nomenclatura internacional do GMDN - Global Medical Device
Nomenclature. Os novos nomes técnicos criados foram disponibilizados no site da ANVISA e
através de três editais de chamamento elaborados pela GGTPS, as empresas (Setor regulado)
fizeram a adequação dos nomes técnicos de seus registros para os novos nomes técnicos
(aproximadamente 2000 registros tiveram seus nomes técnicos adequados). A Carta Acordo nº
33036/2015 foi finalizada satisfatoriamente (vide Relatório Final de Atividades - Carta Acordo
nº 33036/2015 em anexo). Todo este trabalho de adequação dos nomes técnicos dos 2000
registros foi executado em etapas e finalizado em fevereiro/2017
Área responsável: Gerência-Geral de Tecnologia de Produtos para Saúde (GGTPS)
Diretor Relator: Fernando Mendes Garcia Neto
Agenda Regulatória 2015-2016: Subtema nº 62.2
Processo: Não foi aberto processo administrativo de regulação
Assunto: Boas Práticas de Funcionamento de Lactários
Justificativa do Arquivamento: Falta de evidências de problemas com serviços de lactários em
relação a outros serviços de saúde monitorados pela Anvisa.
Área responsável: Gerência-Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde (GGTES)
Diretor Relator: Fernando Mendes Garcia Neto
Agenda Regulatória 2015-2016: Subtema nº 62.4
Processo: 25351.081973/2015-41
Assunto: Proposta de Iniciativa para elaboração de ato normativo para os serviços de saúde
móveis no Brasil
Justificativa do Arquivamento: Os requisitos para serviços de saúde móveis serão
contemplados no tema 15.1 Infraestrutura de estabelecimentos assistenciais de saúde da
Agenda Regulatória 2017/2020.
Área responsável: Gerência-Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde (GGTES)
Diretor Relator: William Dib
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