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DESPACHO DO MINISTRO
Em 4 de janeiro de 2017

Nº 1 -. Processo MS/SIPAR nº 25000.120995/2014-69. Interessada:
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BENEFICENTE SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, inscrita no CNPJ sob o nº 52.973.872/0001-30.
Decisão: À vista do que consta dos autos, adoto como razões de
decidir o PARECER nº 01379/2016/CONJUR-MS/CGU/AGU, da
Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Saúde, para dar DESPROVIMENTO AO RECURSO ADMINISTRATIVO interposto pela
Associação Hospital Beneficente Sagrado Coração de Jesus, inscrita
no CNPJ sob o nº 52.973.872/0001-30.
RICARDO BARROS

AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE
SUPLEMENTAR
DIRETORIA COLEGIADA
COORDENADORIA DE RECURSOS
E ASSESSORAMENTO
RETIFICAÇÃO
Na Decisão de 03 de janeiro de 2017, publicada no DOU nº
3, em 04 de janeiro de 2017, seção 1, página 53: onde se lê: "JOSÉ
CARLOS DE SOUZA ABRAÃO, Diretor - Presidente". leia-se:
"MARTHA REGINA DE OLIVEIRA, Diretora - Presidente Substituta".

SECRETARIA-GERAL
NÚCLEO SÃO PAULO
DESPACHO DA CHEFE
A Chefe do Núcleo da ANS São Paulo, no uso das atribuições que lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 62/DIFIS/
ANS, publicada no DOU de 12 de fevereiro de 2016, pelo Diretor de
Fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, e
consoante o disposto na Resolução Normativa nº 388, art. 28, V, vem
por meio deste DAR CIÊNCIA: DESPACHO Nº 07/NUCLEOSP/DIFIS/2017
PROCESSO 25789.001546 /2015-83
Intima-se a Operadora MEDCARD PLANO DE ASSISTÊNCIA PRE HOSPITALAR, com último endereço em local incerto e
não sabido, para ciência de decisão deste Chefe de Núcleo, publicada
no site em 02/01/2017, no julgamento do Processo Administrativo nº
25789.001546 /2015-83 (demanda nº 2404283), em tramitação nesta
ANS, julgado procedente com aplicação de multa pecuniária no valor
de R$ 1.150.000,00 (UM MILHÃO, CENTO E CINQUENTA MIL
REAIS).
A íntegra da referida decisão e do respectivo relatório de
parecer estarão disponíveis na página da ANS, sem prejuízo da concessão de vista dos autos ao representante legal da operadora.
Fica a operadora notificada para, querendo, no prazo de 10
(dez) dias, a contar da intimação desta decisão, interpor recurso administrativo por petição, em correspondência destinada para o endereço acima indicado.
A operadora poderá se manifestar, em substituição à apresentação do recurso, por meio de e-mail encaminhado para o endereço eletrônico nucleosp@ans.gov.br ou por petição, em correspondência destinada para o endereço acima indicado:
4.1. no prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento da
presente intimação, para informar sua intenção de usufruir do benefício previsto no art. 41 da RN n.º 388/2015, que consiste em
desconto de 20% (vinte por cento) no pagamento à vista da multa
fixada;
4.2. no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da
presente intimação, solicitar a Guia de Recolhimento da União - GRU
para pagamento integral da multa ou solicitar seu pagamento parcelado, na forma estabelecida no art.40, da RN n.º 388/2015.
Por fim, informamos que caso a operadora opte pelo pagamento antecipado da multa, nos termos do item 4.1, sua eventual
quitação importará no arquivamento do processo sancionador objeto
desta intimação. Em caso de inadimplência, o desconto será desconsiderado, e o valor integral será encaminhado para inscrição na dívida
ativa da ANS e a operadora será inscrita no Cadastro Informativo de
Créditos não quitados do setor Público Federal - CADIN.
DANIELE FERREIRA PAMPLONA

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
PORTARIA Nº 7, DE 4 JANEIRO DE 2017
O Diretor-Presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art.
54, III, § 3º, aliado ao art. 52, IV, do Regimento Interno aprovado nos
termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 61,
de 3 de fevereiro de 2016, resolve:
Art. 1º Instituir o Grupo de Trabalho (GT) sobre protocolos
de processamento de produtos para saúde.
Parágrafo único. O Grupo de Trabalho tem por objetivo elaborar
diagnóstico da atual situação dos produtos e serviços envolvidos com o
processamento de produtos para saúde e propor diretrizes que contribuam
para a revisão da Resolução Específica nº. 2.606, de 2006, que dispõe
sobre as diretrizes para elaboração, validação e implantação de protocolos
de reprocessamento de produtos médicos e dá outras providências.
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Art. 2º O Grupo de Trabalho será composto por representantes, dos seguintes órgãos e entidades:
I - Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA),
distribuídos nas seguintes gerências:
a) três (03) representantes da Gerência Geral de Tecnologia
em Serviços de Saúde (GGTES);
b) um (01) representantes da Gerência Geral de Tecnologia
de Produtos para Saúde (GGTPS); e
c) um (01) representante da Gerência Geral de Inspeção e
Fiscalização Sanitária (GGFIS).
II - Vigilâncias Sanitárias Estaduais e Municipais:
a) três (03) representantes de vigilâncias sanitárias estaduais;
e
b) três (03) representantes de vigilâncias sanitárias municipais.
III - Associações de profissionais e de empresas envolvidas
no processamento de produtos para saúde;
a) um (01) representante da Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de
Material e Esterilização (SOBECC);
b) um (01) representante da Associação Brasileira das Empresas de Esterilização (ABE);
c) um (01) representante do Comitê de Estudos de Esterilização de Produtos para Saúde da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT);
d) um (01) representante da Associação Brasileira da Indústria de Alta Tecnologia de Equipamentos, Produtos e Suprimentos
Médico-Hospitalares (ABIMED);
e) um (01) representante da Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos, Odontológicos, Hospitalares e de Laboratórios (ABIMO); e
f) um (01) representante da Federação Brasileira de Hospitais
(FBH).
IV - Órgãos e Instituições federais:
a) um (01) representante da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde (SE/MS);
b) um (01) representante da Secretaria de Atenção à Saúde
do Ministério da Saúde (SAS/MS);
c) um (01) representante da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS);
d) um (01) representante da Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares (EBSERH/MEC);
V - Entidades profissionais:
a) um (01) representante do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN);
b) um (01) representante do Conselho Federal de Medicina
(CFM);
VI - Serviços de Saúde:
a) um (01) representante da Escola de Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo (EE/USP)
b) um (01) representante da Faculdade de Enfermagem da
Universidade Federal de Goiás (UFG);
c) um (01) representante do Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp);
d) um (01) representante do Departamento de Ciências da
Vida - Enfermagem da Universidade do Estado da Bahia (UNEB).
Art. 3º A ANVISA poderá convidar ad hoc representantes de
outros órgãos e entidades, públicas e privadas, bem como especialistas em assuntos ligados ao tema, cuja presença seja considerada
necessária ao cumprimento do disposto nesta Portaria.
Art. 4º O prazo para a conclusão deste trabalho será de 6
(seis) meses a partir da publicação desta Portaria.
Parágrafo único. O prazo estabelecido no caput deste artigo
poderá ser revisto e prorrogado pela ANVISA conforme necessidade
para a conclusão do trabalho.
Art.5º O GT instituído terá caráter consultivo quanto à proposição da revisão da resolução citada no art. 1º, sendo a deliberação
final do texto de revisão atribuída à ANVISA.
Art.6º A coordenação do GT caberá à ANVISA por meio da
Gerência Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde - GGTES.
Art. 7º Caberá ainda, aos integrantes deste GT, incluindo
especialistas convidados ad hoc:
I - participar das reuniões, discussões e demais atividades
propostas com assiduidade e urbanidade;
II - prestar as informações necessárias para a sua participação quando solicitado;
III - cumprir as tarefas atribuídas ao GT, respeitando o cronograma estabelecido para as mesmas;
IV - atender ao disposto na legislação sanitária vigente, incluindo as questões disciplinares e éticas;
V - respeitar o sigilo e a confidencialidade no tratamento das
informações de seu conhecimento e dos documentos de trabalho,
conforme estabelece a legislação vigente;
VI - observar as restrições para as atividades que possam
suscitar conflitos de interesses conforme dispõe a legislação vigente;
VII - fornecer posicionamento técnico sobre as consultas
encaminhadas sobre processamento de produtos para saúde;
VIII - elaborar as atas, relatórios e demais documentos pertinentes às atividades desenvolvidas no âmbito do GT.
Art.8° As despesas referentes à participação dos membros do
GT, incluindo especialistas convidados ad hoc, serão custeadas pelo
órgão ou instituição onde o mesmo possui vínculo empregatício,
sendo as exceções avaliadas e autorizadas pela ANVISA previamente.
Art. 9° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012017010500034

JARBAS BARBOSA DA SILVA JR.

Nº 4, quinta-feira, 5 de janeiro de 2017
DIRETORIA COLEGIADA
ARESTO Nº 741, DE 4 DE JANEIRO DE 2017
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, em Reunião Ordinária Pública - ROP nº 027/2016 realizada
em 22/11/2016, com fundamento no art. 15, VI, da Lei n.º 9.782, de
26 de janeiro de 1999, e no art. 64 da Lei n.º 9.784, de 29 de janeiro
de 1999, aliado ao disposto no art. 53, VII, § 1º do Regimento Interno
aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada
- RDC n° 61, de 3 de fevereiro de 2016, e em conformidade com a
Resolução Diretoria Colegiada - RDC n.º 25, de 4 de abril de 2008,
decidiu sobre os recursos a seguir especificados, conforme relação
anexa.
JARBAS BARBOSA DA SILVA JÚNIOR
Diretor-Presidente
ANEXO
1.
Empresa: Chemicaltech Importação, Exportação e Comércio
de Produtos Médicos, Farmacêuticos e Hospitalares Ltda.
Medicamento: fosfato de fludarabina
Processo nº: 25351.536010/2010-17
Expediente nº: 0725903/12-4
Assunto: Indeferimento de registro de medicamento genérico
Decisão: A Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade,
CONHECER e DAR provimento ao recurso, com retorno à Área
Técnica, nos termos do voto do relator - Voto nº 042/2016-Diges.
2.
Empresa: Chemicaltech Importação, Exportação e Comércio
de Produtos Médicos, Farmacêuticos e Hospitalares Ltda.
Medicamento: Chemifludar (fosfato de fludarabina)
Processo nº: 25351.221888/2010-98
Expediente nº: 0789354/12-0
Assunto: Indeferimento de registro de medicamento similar
Decisão: A Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade,
CONHECER e DAR provimento ao recurso, com retorno à Área
Técnica, nos termos do voto do relator - Voto nº 042/2016-Diges.
3.
Empresa: Fresenius Kabi Brasil Ltda
Medicamento: Endonitol
Processo nº: 25351.208797/2006-36
Expediente nº: 0076882/12-1
Assunto: Indeferimento de Renovação de Registro de Medicamento Específico
Decisão: A Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade,
DECLARAR A EXTINÇÃO do recurso por perda de objeto, acompanhando a posição do relator que acata o parecer 122/2016-Corec/GGMED.
4
Empresa: Lundbeck Brasil Ltda.
Medicamento: Escilex (oxalato de escitalopram)
Processo nº: 25351.726921/2009-21
Expediente nº: 0265697/12-3
Assunto: Contestação do deferimento do registro do medicamento similar
Decisão: A Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade,
DECLARAR A EXTINÇÃO do recurso por expressa desistência da
recorrente, acompanhando a posição do relator que acata o requerimento da recorrente.
5.
Empresa: Lundbeck Brasil Ltda.
Medicamento: oxalato de escitalopram
Processo nº: 25351.706902/2009-36
Expediente nº: 0330611/12-9
Assunto: Contestação do deferimento do registro do medicamento genérico
Decisão: A Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade,
DECLARAR A EXTINÇÃO do recurso por expressa desistência da
recorrente, acompanhando a posição do relator que acata o requerimento da recorrente.
6.
Empresa: Lundbeck Brasil Ltda.
Medicamento: Nexipram (oxalato de escitalopram)
Processo nº: 25351.551369/2009-71
Expediente nº: 0478031/12-1
Assunto: Contestação do deferimento do registro do medicamento similar
Decisão: A Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade,
DECLARAR A EXTINÇÃO do recurso por expressa desistência da
recorrente, acompanhando a posição do relator que acata o requerimento da recorrente.
7.
Empresa: Lundbeck Brasil Ltda.
Medicamento: oxalato de escitalopram
Processo nº: 25351.685182/2009-54
Expediente nº: 0265939/12-5
Assunto: Contestação do deferimento do registro do medicamento genérico
Decisão: A Diretoria Colegiada decidiu, por unanimidade,
DECLARAR A EXTINÇÃO do recurso por expressa desistência da
recorrente, acompanhando a posição do relator que acata o requerimento da recorrente.
8.
Empresa: Lundbeck Brasil Ltda.
Medicamento: oxalato de escitalopram
Processo nº: 25351.706688/2009-11

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

