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RESOLUÇÃO - RDC Nº 203, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2017
Dispõe sobre os critérios e procedimentos
para importação, em caráter de excepcionalidade, de produtos sujeitos à vigilância sanitária sem registro na Anvisa.
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, no uso da atribuição que lhe conferem o art. 15, III e IV
aliado ao art. 7º, III, e IV, da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de
1999, o art. 53, V, §§ 1º e 3º do Regimento Interno aprovado nos
termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n°
61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve adotar a seguinte Resolução
da Diretoria Colegiada, conforme deliberado em reunião realizada
em 12 de dezembro de 2017, e eu, Diretor-Presidente, determino a
sua publicação.
Art. 1º Esta Resolução estabelece os critérios e os procedimentos para a importação, em caráter de excepcionalidade, de
produtos sujeitos à vigilância sanitária sem registro na Anvisa, nos
termos do § 5º, do art. 8º da Lei nº 9.782, de 1999, e do § 5º do
art. 7º do Decreto nº 8.077, de 2013, destinados exclusivamente
para uso em programas de saúde pública pelo Ministério da Saúde
e suas entidades vinculadas.
Art. 2º Enquadram-se nos dispositivos desta Resolução os
produtos sujeitos à vigilância sanitária a serem adquiridos por
intermédio de organismos multilaterais internacionais.
Art.3º Poderão ser autorizados para importação, em caráter
de excepcionalidade, os produtos sujeitos à vigilância sanitária cujo
fármaco e/ou tecnologia se enquadrem em, pelo menos, uma das
seguintes situações:
I - indisponibilidade no mercado nacional, bem como de
suas alternativas terapêuticas ou produtos usados para a mesma
finalidade devidamente registrados, quando existirem;
II - emergência de saúde pública de importância nacional,
nos termos do Decreto nº 7.616, de 2011, ou de importância
internacional (ESPII), conforme o Regulamento Sanitário Internacional;
III - vacinas integrantes do Programa Nacional de Imunização, adquiridas por meio do Fundo Rotatório para Aquisições
de Imunobiológicos da Organização Pan-americana da Saúde
(Opas) /Organização Mundial de Saúde (OMS); ou
IV - doações oriundas de organismos internacionais multilaterais ou agências oficiais de cooperação estrangeira.
§ 1º Para fins desta Resolução, a indisponibilidade no
mercado nacional é caracterizada pela incapacidade, temporária ou
definitiva, de atendimento à demanda do Sistema Único de Saúde
por detentores de registro devidamente regularizados no país.
§ 2º As aquisições de produtos sujeitos à vigilância sanitária para atendimento às situações do inciso II deste artigo
poderão ser autorizadas mesmo quando não realizadas por intermédio de organismos multilaterais internacionais.
Art. 4º Os produtos a serem importados em caráter de
excepcionalidade devem ser pré-qualificados pela Organização
Mundial de Saúde (OMS).
§ 1º Quando o tipo de produto não for objeto de programas de pré-qualificação da OMS, poderá ser autorizada a importação mediante a comprovação de registro válido em país cuja
autoridade regulatória competente seja membro do Conselho Internacional para Harmonização de Requisitos Técnicos de Produtos
Farmacêuticos de Uso Humano (International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use - ICH) e de certificação de boas práticas de fabricação,
ou documento equivalente, do país.
§ 2º Nas situações de emergência de saúde pública de
importância nacional ou internacional, desde que justificada a impossibilidade de atendimento aos requisitos estabelecidos nos caput
e § 1º deste artigo, poderá ser autorizada a importação mediante,
pelo menos, a comprovação de registro válido no país de origem
ou onde é comercializado.

culadas:

Art. 5º Caberá ao Ministério da Saúde e entidades vin-

I - solicitar, previamente à aquisição dos produtos de que
trata esta Resolução, por meio de requerimento eletrônico e de
apresentação da documentação pertinente, a expressa autorização da
importação, em caráter de excepcionalidade, informando cronograma pretendido para a importação;
II - atestar, quando for o caso, a indisponibilidade dos
produtos a serem importados, bem como de alternativas terapêuticas ou produtos usados para a mesma finalidade, devidamente
regularizadas no mercado nacional;
III - verificar prazos de validade e estabelecer mecanismos
para garantir condições gerais e manutenção da qualidade dos
produtos importados, do transporte ao recebimento e armazenamento;
IV - prestar orientações aos serviços de saúde e pacientes
sobre uso e cuidados de conservação dos produtos importados, bem
como sobre como notificar queixas técnicas e eventos adversos a
eles relacionados;
V - criar mecanismos para a realização do monitoramento
pós-distribuição e pós-uso dos produtos importados pelos serviços
de saúde e para que os casos de queixas técnicas e eventos
adversos identificados sejam informados à Anvisa, por meio dos
sistemas de informação adotados; e
VI - responsabilizar-se pelo recolhimento dos produtos
importados, em caráter de excepcionalidade, quando determinado
pela Anvisa.
Parágrafo único. Para os produtos importados nos termos
do § 2º do art. 4º desta Resolução, deverá ser elaborado plano de
gerenciamento de riscos, para identificação de problemas decorrentes do uso desses produtos e descrição de medidas a serem
adotadas.
Art. 6º Caberá à Anvisa:
I - manifestar-se em até 10 (dez) dias úteis a contar do
recebimento da solicitação sobre a importação, em caráter de
excepcionalidade;
II - monitorar o perfil de queixas técnicas e eventos
adversos associados ao uso dos produtos importados nos termos
desta Resolução; e
III - dar a publicidade às solicitações de autorização para
importação em caráter de excepcionalidade.
Parágrafo único. Nos casos de emergência de saúde pública de importância nacional ou internacional, a manifestação de
que trata o inciso I será emitida em até 48 (quarenta e oito) horas
a contar do recebimento da solicitação.
Art. 7º A qualquer tempo, a autorização de importação, em
caráter de excepcionalidade, poderá ser modificada, suspensa ou
revogada, por razões técnicas e científicas ou com base nas informações provenientes do controle e do monitoramento dos produtos enquadrados nesta Resolução.
Art. 8º O descumprimento das disposições contidas nesta
Resolução constitui infração sanitária, nos termos da Lei n. 6.437,
de 20 de agosto de 1977, sem prejuízo das responsabilidades civil,
administrativa e penal cabíveis.
Art. 9º Os dispositivos desta Resolução não se aplicam aos
processos de aquisição iniciados ou pedidos de importação em
caráter de excepcionalidade que deram entrada na Anvisa até o
início da vigência desta norma.
Art. 10 Esta Resolução entra em vigor em 180 (cento e
oitenta) dias a partir da data de sua publicação.
JARBAS BARBOSA DA SILVA JR.
DESPACHO N° 117, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2017
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, bem como o 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, resolve arquivar processo de regulamentação, conforme disposto em anexo e deliberação realizada na reunião de 12 de dezembro
de 2017, e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação.
JARBAS BARBOSA DA SILVA JR.
ANEXO
Agenda Regulatória 2015-2016: Subtema nº 4.1
Processo: 25351.271575/2009-38
Assunto: Boas Práticas de Fabricação para estabelecimentos
produtores de embalagens destinadas ao contato direto com alimentos
e lista de verificação das Boas Práticas de Fabricação para estabelecimentos produtores de embalagens destinadas ao contato direto
com alimentos

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012017122700120

Justificativa do Arquivamento: (i) divergência internacional
da estratégia regulatória proposta, notadamente em relação àquelas
adotadas por Estados Unidos e Europa, onde a regulamentação é
pouco prescritiva face a iniciativas de autorregulação do setor de
embalagens; e (ii) falta de informações confiáveis sobre o impacto
regulatório da proposta, notadamente sobre pequenos e médios empreendedores.
Área responsável: Gerência de Inspeção e Fiscalização Sanitária de Alimentos (Giali)/GGFIS
Diretor Relator: William Dib

SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE
PORTARIA Nº 1.780, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2017
Desabilita leito da Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital São Lucas com
sede em Curitiba - PR.
buições,

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atri-

Considerando a Portaria de Consolidação nº 3/GM/MS, de
28 de setembro de 2017, Título X - Do Cuidado Progressivo ao
Paciente Crítico ou Grave; e
Considerando a Deliberação CIB/PR nº 249, de 02 de
outubro de 2017, aprovando a desabilitação de leitos do Hospital
São Lucas - Curitiba - PR, resolve:
Art. 1º Fica desabilitado o número de leitos da Unidade
de Tratamento Intensivo, do hospital a seguir relacionado:
.

.

.

CNES
0015962
26.96 Adulto

Hospital
Hospital São Lucas - Curitiba/PR

Nº leitos
01

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO
PORTARIA Nº 1.931, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2017
Defere, de forma definitiva e em grau de
Reconsideração, a Adesão ao PROSUS,
da Fundação Educacional Severino Sombra, com sede em Vassouras (RJ).
buições,

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atri-

Considerando a Lei n° 12.873, de 24 de outubro de 2013,
que instituiu o Programa de Fortalecimento das Entidades Privadas
Filantrópicas e das Entidades sem Fins Lucrativos que Atuam na
Área da Saúde e que Participam de Forma Complementar do
Sistema Único de Saúde (PROSUS);
Considerando a Portaria nº 535/GM/MS, de 8 de abril de
2014, que atribui à Secretaria de Atenção à Saúde a competência
para o recebimento e condução dos Processos e Recursos do
PROSUS, de que trata a Lei nº 12.873, de 24 de outubro de 2013;
e
Considerando a Nota Técnica nº 83/2017-CGAGPS/DCEBAS/SAS/MS, constante do Processo nº 25000. 127001/201435/MS, que concluiu, na fase recursal, que foram atendidos os
requisitos constantes da Lei n° 12.873, de 24 de outubro de 2013
e demais legislações pertinentes, resolve:
Art. 1º Fica deferida, de forma definitiva e em grau de
Reconsideração, a Adesão ao PROSUS, da Fundação Educacional
Severino Sombra, CNPJ nº 32.410.037/0001-84, com sede em
Vassouras (RJ).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Fica sem efeito a Portaria nº 228/SAS/MS, de 10
de março de 2016, publicada no DOU nº 48, de 11 de março de
2016, seção1, página 103.
FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

