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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUL

EM FLORIANÓPOLIS
GERÊNCIA EXECUTIVA - B - EM FLORIANÓPOLIS

DESPACHO DO GERENTE
Em 17 de junho de 2014

Nº 62 - ASSUNTO: Alienação do imóvel sito na Rua João Born nº
299 - Bairro Centro - Biguaçu - SC de propriedade INSS - Gerencia
Executiva em Florianópolis PROCESSO: 35346.002646/2013-28. IN-
TERESSADO: Gerência Executiva em Florianópolis. FUNDAMEN-
TAÇÃO LEGAL: Lei nº 11.481 de 30/06/2007. RELATORIO: O
processo foi formalizado na modalidade Leilão Publico nº 01/2014,
para Alienação do Imóvel sito na Rua João Born nº 299 - Bairro
centro - Biguaçu - SC. DECISÃO: Considerando o encerramento dos
procedimentos do Leilão Público nº 01/2014 conforme despacho às
folhas 233, e no uso da competência delegada pelo inciso XII, do
artigo 167 do Regimento Interno do INSS aprovado pela Porta-
ria/MPS/GM nº 296 de 09/11/2009, publicada no DOU nº 214 de
10/11/2009. 1. Homologo os procedimentos licitatórios do Leilão em
epígrafe e ADJUDICO o Imóvel acima citado em favor de GILSON
LUIZ JUNCKES - CPF 483.053.599-72, pelo valor de R$ 573.000,00
(Quinhentos e setenta e três mil reais ) pagamento à vista.

GILSINEI JOSÉ CARGNIN

SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL
DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

DIRETORIA DE ANÁLISE TÉCNICA

PORTARIAS DE 17 DE JUNHO DE 2014

O DIRETOR DE ANÁLISE TÉCNICA, no uso das atri-
buições que lhe confere o art. 25, combinado com o inciso I do art.
33 e o art. 5º, todos da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de
2001, e art. 23, inciso I alínea "a", do Anexo I do Decreto nº 7.075,
de 26 de janeiro de 2010, e considerando as manifestações técnicas
exaradas no Processo Previc nº 44011.000169/2014-10 comando nº
378384434, resolve:

N° 297 - Art. 1º Aprovar o encerramento da autorização para fun-
cionamento da MCPREV - Sociedade de Previdência Privada como
entidade fechada de previdência complementar, cessando-se os efeitos
da Portaria nº 513, de 30 de setembro de 1993, publicada no Diário
Oficial da União, de 04 de outubro de 1993, página 14808.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

O DIRETOR DE ANÁLISE TÉCNICA, no uso das atri-
buições que lhe confere o inciso I do art. 33, combinado com o art.
5º, ambos da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, art.
1º da Lei 12.154, de 23 de dezembro de 2009, e art. 23, inciso I,
alínea "a", do Anexo I do Decreto nº 7.075, de 26 de janeiro de 2010,
combinado com art. 53 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e
tendo em vista a decisão do MM Juízo do Tribunal Regional Federal
da 2ª Região, na Ação Ordinária nº 2006.51.01.019837-4, resolve:

N° 298 - Art. 1º Tornar pública a vigência, em caráter definitivo, dos
itens 5.7.1.1, 11.10 e 11.13 do Regulamento do Plano de Benefício
Definido - CNPB nº 1988.0006-29, administrado pela Fundação Al-
bino Souza Cruz - Fasc.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

O DIRETOR DE ANÁLISE TÉCNICA, no uso das atri-
buições que lhe confere o inciso I do art. 33, combinado com o art.
5º, todos da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, e art.
23, inciso I alínea "a", do Anexo I do Decreto nº 7.075, de 26 de
janeiro de 2010, e considerando as manifestações técnicas exaradas
no Processo Previc nº 00000.003018/8019-79, sob o comando nº
365915098 e juntada nº 382461155, resolve:

N° 299 - Art. 1º Aprovar as alterações propostas para o estatuto da
Fundação Libertas de Seguridade Social, nos termos do supracitado
processo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação

O DIRETOR DE ANÁLISE TÉCNICA, no uso das atri-
buições que lhe confere o art. 13, combinado com o art. 5º, todos da
Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, e art. 23, inciso I
alínea "c", do Anexo I do Decreto nº 7.075, de 26 de janeiro de 2010,
considerando as manifestações técnicas exaradas no Processo MPAS
00000.003018/7519-79, sob o comando nº 355741741 e juntada nº
382211876, resolve:

N° 300 - Art. 1º Aprovar o 1º Termo Aditivo ao Convênio de Adesão
celebrado entre as patrocinadoras Tropical Transportes Ipiranga Ltda.,
Isa-Sul Administração e Participações Ltda., Ipiranga Logística Ltda.,
Sociedade de Empregados da Ipiranga, Sociedade de Assistência Mé-
dica dos Empregados da Ipiranga - SAMEISA, e, Sociedade de Am-
paro Mútuo dos Empregados de Ipiranga S/A., e a ULTRAPREV
Associação de Previdência Complementar, na qualidade de admi-
nistradora do Plano ULTRAPREV de Suplementação de Benefícios -
CNPB nº 1974.0001-92.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

JOSÉ ROBERTO FERREIRA

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA

DIRETORIA COLEGIADA

RESOLUÇÃO - RDC No- 37, DE 16 DE JUNHO DE 2014

Dispõe sobre a priorização da análise téc-
nica de petições de registro, pós-registro e
anuência prévia em pesquisa clínica de me-
dicamentos e produtos biológicos.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e IV,
do art. 15 da Lei n.º 9.782, de 26 de janeiro de 1999, o inciso V, §§
1° e 3° do art. 5º do Regimento Interno aprovado nos termos do
Anexo I da Portaria nº 650, da ANVISA, de 29 de maio de 2014,
publicada no DOU de 2 de junho de 2014, tendo em vista o disposto
nos incisos III, do art. 2º, III e IV, do art. 7º da Lei n.º 9.782, de 1999,
e o Programa de Melhoria do Processo de Regulamentação da Agên-
cia, instituído por meio da Portaria nº 422, de 16 de abril de 2008, em
reunião realizada em 16 de junho de 2014, adota a seguinte Re-
solução da Diretoria Colegiada, e eu, Diretor-Presidente, determino
sua publicação:

Art. 1º Ficam aprovados os critérios e procedimentos para
fins da priorização de análise técnica de petições de medicamentos e
produtos biológicos, conforme a relevância pública da solicitação,
visando garantir ou ampliar o acesso à assistência farmacêutica, nos
termos desta Resolução.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
Seção I
Objetivo
Art. 2º O objetivo deste Regulamento é definir os critérios,

procedimentos e pontuação para petições de registro, pós-registro e
anuência prévia em pesquisa clínica de medicamentos e produtos
biológicos, passíveis de ter sua análise priorizada, conforme a re-
levância pública.

Seção II
Abrangência
Art. 3º Este Regulamento se aplica às petições de registro,

pós-registro e anuência prévia em pesquisa clínica de medicamentos e
produtos biológicos.

Seção III
Definições
Art. 4º Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes

definições:
I - componente Básico da Assistência Farmacêutica: é o

bloco de financiamento integrante da Política Nacional de Assistência
Farmacêutica do Sistema Único de Saúde, que define o Elenco de
Referência Nacional, composto por medicamentos integrantes da Re-
lação Nacional de Medicamentos Essenciais, destinados a atender aos
agravos prevalentes e prioritários da Atenção Básica;

II - componente Especializado da Assistência Farmacêutica:
linha de cuidados definidos em Protocolos Clínicos e Diretrizes Te-
rapêuticas, publicadas pelo Ministério da Saúde;

III - componente Estratégico da Assistência Farmacêutica:
inclui os medicamentos utilizados para tratamento das doenças de
perfil endêmico, que tenham impacto socioeconômico e que tenham
controle e tratamento por meio do protocolo e normas estabelecidas
pelo Ministério da Saúde;

IV - doença emergente ou reemergente: termo usado para
designar novas condições do estado de saúde, geralmente de origem
infecciosa, ou condições já conhecidas que adquiram ou readquiram
significância epidemiológica em saúde pública;

V - doença negligenciada: termo usado para designar as
doenças que não apresentam atrativos econômicos para o desenvol-
vimento de fármacos, ou por atingir população predominantemente de
países em desenvolvimento;

VI - doença rara: termo usado para designar as doenças de
baixa prevalência na população, conforme parâmetro estabelecido pe-
lo Ministério da Saúde, que são geralmente crônicas, progressivas,
degenerativas e até incapacitantes;

VII - inovação radical: inovação que resulta em uma nova
molécula não registrada no país;

VIII - inovação incremental: inovação que resulta em uma
nova forma farmacêutica, nova concentração, nova via de adminis-
tração ou nova indicação para uma entidade molecular já registrada
no país;

IX - medicamento genérico inédito: corresponde ao primeiro
medicamento genérico a ser registrado no país para determinada subs-
tância ativa ou associação, concentração ou forma farmacêutica;

X - medicamento similar inédito: corresponde ao primeiro
medicamento similar a ser registrado no país para determinada subs-
tância ativa ou associação, concentração ou forma farmacêutica;

XI - núcleo tecnológico: etapas de desenvolvimento clínico
completo e fabricação de um determinado produto até a etapa de
embalagem;

XII - Parcerias de Desenvolvimento Produtivo: aquelas rea-
lizadas entre instituições públicas e outras de mesma natureza ou
ainda instituições públicas e empresas privadas com o objetivo de
permitir o acesso a tecnologias prioritárias e a redução da vulne-
rabilidade do Sistema Único de Saúde (SUS), mediante o compro-
metimento de internalização da produção ou o desenvolvimento novas
tecnologias estratégicas;

XIII - Processo Produtivo Básico (PPB): conjunto mínimo de
operações, no estabelecimento fabril, que caracteriza a efetiva in-
dustrialização de determinado produto; e

XIV - produtos Estratégicos para o Sistema Único de Saúde:
aqueles elencados em portaria específica do Ministério da Saúde, com
a finalidade de colaborar com o desenvolvimento do Complexo In-
dustrial da Saúde.

CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 5º A priorização da análise técnica de petição aplica-se

aos medicamentos e produtos biológicos enquadrados em um ou mais
dos seguintes critérios e que atingirem a pontuação mínima de 10
pontos:

I - petição de registro:
a) com apresentações fracionáveis;
b) primeiro protocolo de medicamento genérico de venda sob

prescrição médica para dado fármaco;
c) segundo e terceiro protocolos de medicamento genérico

com o objetivo de ampliar a concorrência no mercado para dado
fármaco;

d) primeiro protocolo de medicamento similar de venda sob
prescrição médica para dado fármaco;

e) integrante dos Componentes Básico, Especializado ou Es-
tratégico da Assistência Farmacêutica, publicados pelo Ministério da
Saúde, e quando comprovado o risco de desabastecimento do SUS;

f) integrante do Programa Nacional de Imunização, esta-
belecido e publicado pelo Ministério da Saúde, e quando comprovado
o risco de desabastecimento do SUS;

g) utilizado para doença rara, negligenciada, emergente ou
reemergente, e quando comprovado o risco de desabastecimento do
SUS;

h) integrante das Parcerias de Desenvolvimento Produtivo;
i) integrante da Lista de Produtos Estratégicos, no âmbito do

Sistema Único de Saúde - SUS, e quando comprovado o risco de
desabastecimento do SUS;

j) com inovação radical fabricado no País ou que atendam
sua regra de origem ou Processo Produtivo Básico, desde que o
núcleo tecnológico do produto também seja fabricado no País; e

k) com inovação incremental fabricado no País ou que aten-
dam sua regra de origem ou Processo Produtivo Básico, desde que o
núcleo tecnológico do produto também seja fabricado no País.

l) quando comprovado o risco de desabastecimento do
SUS;

m) empregando exclusivamente insumo(s) farmacêutico(s)
ativo(s) produzido(s) por fabricante(s) nacional(is).

II - petição de pós-registro:
a) referente ao assunto inclusão de nova apresentação fra-

cionável;
b) genérico único registrado e de venda sob prescrição mé-

dica, para determinado insumo farmacêutico ativo ou associação, for-
ma farmacêutica e concentração, cuja análise prioritária seja indis-
pensável para evitar o desabastecimento do mercado;

c) similar único registrado e de venda sob prescrição médica,
para determinado insumo farmacêutico ativo ou associação, forma
farmacêutica e concentração, cuja análise prioritária seja indispen-
sável para evitar o desabastecimento do mercado;

d) integrante dos Componentes Básico, Especializado ou Es-
tratégico da Assistência Farmacêutica, publicados pelo Ministério da
Saúde, e quando comprovado o risco de desabastecimento do SUS;

e) integrante do Programa Nacional de Imunização, esta-
belecido e publicado pelo Ministério da Saúde, e quando comprovado
o risco de desabastecimento do SUS;

f) utilizado para doença rara, negligenciada, emergente ou
reemergente, e quando comprovado o risco de desabastecimento do
SUS;

g) relacionada ao processo de internalização da produção de
medicamentos das Parcerias de Desenvolvimento Produtivo;

h) integrante da Lista de Produtos Estratégicos, no âmbito do
Sistema Único de Saúde - SUS, e quando comprovado o risco de
desabastecimento do SUS;

i) indispensável para evitar o desabastecimento do mercado
nacional de medicamento considerado único quanto ao princípio ativo
ou associação, concentração e forma farmacêutica;

j) referente ao assunto alteração de local de fabricação de
insumo farmacêutico ativo (IFA) por motivo de interrupção de for-
necimento, por iniciativa comprovada do fabricante do IFA, e quando
este for o único fabricante registrado para determinado medicamen-
to;

k) referente ao assunto ampliação de uso para população
pediátrica;

l) com inovação radical fabricado no País ou que atendam
sua regra de origem ou Processo Produtivo Básico, desde que o
núcleo tecnológico do produto também seja fabricado no País;

m) com inovação incremental fabricado no País ou que aten-
dam sua regra de origem ou Processo Produtivo Básico, desde que o
núcleo tecnológico do produto também seja fabricado no País; e

n) quando comprovado o risco de desabastecimento do
SUS;

o) para alteração de local de fabricação de insumo farma-
cêutico ativo (IFA) para substituição de fabricante estrangeiro por
fabricante nacional, independente de interrupção de fornecimento por
parte do fabricante original.

III - petição de anuência prévia em pesquisa clínica:
a) integrante dos Componentes Básico, Especializado ou Es-

tratégico da Assistência Farmacêutica, publicados pelo Ministério da
Saúde, e quando comprovado o risco de desabastecimento do SUS;

b) integrante do Programa Nacional de Imunização, esta-
belecido e publicado pelo Ministério da Saúde, e quando comprovado
o risco de desabastecimento do SUS;

c) utilizado para doença rara, negligenciada, emergente ou
reemergente, e quando comprovado o risco de desabastecimento do
SUS;

Ministério da Previdência Social
. Ministério da Saúde
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d) integrante das Parcerias de Desenvolvimento Produtivo;
e) integrante da Lista de Produtos Estratégicos, no âmbito do

Sistema Único de Saúde - SUS, e quando comprovado o risco de
desabastecimento do SUS;

f) conduzida exclusivamente em população pediátrica ou
adolescente;

g) em Fase I de desenvolvimento, conduzida exclusivamente
em território nacional;

h) com inovação radical fabricado no País ou que atendam
sua regra de origem ou Processo Produtivo Básico, desde que o
núcleo tecnológico do produto também seja fabricado no País;

i) com inovação incremental fabricado no País ou que aten-
dam sua regra de origem ou Processo Produtivo Básico, desde que o
núcleo tecnológico do produto também seja fabricado no País.

§ 1º A pontuação de que trata este artigo será estabelecida
em Instrução Normativa específica a ser publicada pela ANVISA.

§ 2º A indicação dos medicamentos de relevância pública,
nos termos das alíneas "e", "f", "h", "i", "j", "k", "l", do inciso I, das
alíneas "d", "e", "g", "h", "l", "m", "n", do inciso II e das alíneas "a",
"b", "d", "e", "h", "i", do inciso III, deverá observar ato próprio do
Ministério da Saúde, explicitando a motivação em cada caso, quando
c o u b e r.

§ 3º Para a priorização dos medicamentos e produtos bio-
lógicos com inovação incremental, nos termos da alínea "k", do inciso
I, da alínea "m", do inciso II e da alínea "i", do inciso III, será
avaliada a relevância quanto à vantagem clínica e terapêutica desta
inovação para o medicamento ou produto biológico.

§ 4º O desabastecimento do mercado, de que tratam as alí-
neas "b" e "c" do inciso II deste artigo, estará configurado quando
existirem no máximo 2 (dois) medicamentos ou produtos biológicos
registrados e comercializados no país para determinado insumo far-
macêutico ativo ou associação e forma farmacêutica e um destes
depender da análise de petição pós-registro para a continuidade de sua
comercialização.

§ 5º Poderá ser priorizada a análise de petição de pós-re-
gistro de medicamento ou produto biológico, ainda que não se con-
figure a situação de risco de desabastecimento prevista no § 4º,
quando este comprovadamente responder por pelo menos 80% (oi-
tenta por cento) da comercialização, nos últimos dois anos, para o
insumo farmacêutico ativo ou associação, concentração e forma far-
macêutica especificada.

§ 6º Quando houver um ou mais medicamentos genéricos
registrados e comercializados com o mesmo insumo farmacêutico
ativo ou associação, para se enquadrar uma nova concentração ou
nova forma farmacêutica como medicamento genérico inédito, será
avaliada a relevância para ampliação da população alvo.

§ 7º Nos termos da alínea "c" do inciso I, quando houver um
único medicamento genérico registrado e comercializado com a mes-
ma substância ativa ou associação, concentração e forma farmacêutica
será concedida prioridade de análise para o segundo e terceiro pro-
tocolos de registro para ampliar a concorrência no mercado, desde
que a solicitação do registro seja de empresa de grupo econômico
distinto do registrado.

§ 8º Quando houver medicamentos similares registrados e
comercializados com a mesma substância ativa ou associação, para
enquadrar uma nova concentração ou nova forma farmacêutica como
medicamento similar inédito, será avaliada a relevância para am-
pliação da população alvo.

§ 9º Poderá ser priorizada a análise de registro ou pós-
registro de medicamento genérico, ainda que não classificado como
inédito, desde que comprovadamente os medicamentos anteriormente
registrados para determinado insumo farmacêutico ativo ou associa-
ção, concentração e forma farmacêutica não estejam sendo comer-
cializados.

§ 10. Para comprovação a que se refere a alínea 'j' do inciso
II, a empresa detentora do registro do medicamento em questão de-
verá apresentar documentação do fabricante do insumo farmacêutico
ativo que justifique a solicitação de priorização de análise.

Art. 6º As situações excepcionais não previstas nesta Re-
solução e de relevância pública poderão ser priorizada após avaliação
da ANVISA.

Art. 7º As petições poderão ter a análise priorizada, a critério
da ANVISA, para fins de auditoria de registro e pós-registro de
medicamentos ou produtos biológicos.

Art. 8º Para as petições de registro e pós-registro de me-
dicamentos e produtos biológicos já priorizadas, que tenham sido
arquivadas, a empresa poderá solicitar priorização de análise da pe-
tição de desarquivamento.

Art. 9º Os requerimentos para priorização de análise deverão
ser efetuados unicamente por peticionamento eletrônico no portal da
ANVISA.

§ 1º Os requerimentos referidos no caput deste artigo so-
mente poderão ser efetuados pelas empresas devidamente reconhe-
cidas pela ANVISA como responsáveis pelas respectivas petições
para as quais se pretenda aplicar o disposto nesta Resolução.

§ 2º As empresas interessadas preencherão o requerimento
eletrônico no site da ANVISA através de login e senha que já estejam
cadastrados no sistema de segurança para o peticionamento eletrô-
nico.

§ 3° O peticionamento eletrônico será efetuado através do
preenchimento dos dados requeridos no formulário eletrônico e ane-
xação de arquivos em PDF, no que couber.

§ 4º Será aceito peticionamento manual mediante compro-
vação de impossibilidade de acesso ao peticionamento eletrônico no
portal da ANVISA.

Art. 10. No ato do peticionamento a empresa deverá indicar
os critérios técnicos definidos no art. 5° que fundamenta o pedido de
priorização.

Parágrafo único. As petições de priorização de análise serão
objeto de avaliação quanto ao enquadramento nos critérios definidos
no Art. 5° desta Resolução.

Art. 11. O resultado da análise e a motivação quanto à
concessão ou não do pedido de priorização serão divulgados men-
salmente na página eletrônica da ANVISA, em ambiente específico.

Parágrafo único. A eventual priorização de petição nos ter-
mos desta resolução possui impacto em todos os atos subsequentes
relacionados à petição priorizada, tais como Cumprimento de Exi-
gência, Recursos Administrativos e outras petições relacionadas, ex-
ceto a petição de desarquivamento.

Art. 12. O prazo para a manifestação das unidades orga-
nizacionais competentes quanto à análise das petições que tiverem a
priorização deferida será de:

I - 75 (setenta e cinco) dias corridos para as petições de
registro de medicamento ou produto biológico;

II - 90 (noventa) dias corridos para as petições de pós-
registro; e

III - 45 (quarenta e cinco) dias corridos para a anuência
prévia em pesquisa clínica.

Parágrafo único. Os prazos serão contados a partir do pri-
meiro dia útil após a publicação do deferimento do pedido de prio-
rização.

Art. 13. As petições que se enquadrarem nos critérios es-
tabelecidos nesta Resolução serão analisadas pelas áreas técnicas
competentes segundo o somatório da pontuação atingida mediante os
critérios validados e data da publicação do deferimento do pedido de
priorização.

Art. 14. As petições que não se enquadrarem nos critérios
estabelecidos nesta Resolução ou não atingirem a pontuação mínima
estabelecida serão analisadas pelas áreas técnicas competentes, se-
gundo a ordem cronológica de entrada do pleito no âmbito da AN-
VISA.

Art. 15. Para aplicação desta Resolução de priorização, a
petição de concessão de registro, pós-registro e anuência em pesquisa
clínica de medicamento ou produto biológico a ser priorizada deverá
ser instruída com toda a documentação exigida na legislação vigente,
sob pena de indeferimento.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 16. Fica revogada a Resolução da Diretoria Colegiada -

RDC nº 57, de 20 de dezembro de 2013.
Art. 17. Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-

blicação.

DIRCEU BRÁS APARECIDO BARBANO
Diretor-Presidente

k) Terceiro protocolo de genérico inédito de venda
sob prescrição médica para dado insumo farma-
cêutico ativo.

6,0

l) Primeiro protocolo de similar inédito de venda
sob prescrição médica.

5,0

m) Com apresentações fracionáveis. 1,0

II - Pontuação dos critérios para petições de pós-registro de
medicamentos e produtos biológicos:

Alínea Critério Pontuação
a) Indispensáveis para evitar o desabastecimento do

mercado nacional de medicamento ou produto
biológico considerado único quanto ao princípio
ativo ou associação, concentração e forma far-
macêutica.

10,0

b) Utilizados para doença rara, negligenciada, emer-
gente ou reemergente.

10,0

c) Relacionadas ao processo de internalização da
produção de medicamentos das Parcerias de De-
senvolvimento Produtivo.

10,0

d) De genérico único registrado e de venda sob
prescrição médica, para dado insumo farmacêu-
tico ativo ou associação, forma farmacêutica e
concentração, indispensável para evitar o desa-
bastecimento do mercado.

10,0

e) Referentes à ampliação de uso para população
pediátrica e/ou adolescente.

10,0

f) Com inovação radical fabricado no País ou que
atendam sua regra de origem ou Processo Pro-
dutivo Básico, desde que o núcleo tecnológico do
produto também seja fabricado no País.

10,0

g) Para alteração de local de fabricação de insumo
farmacêutico ativo (IFA) por motivo de inter-
rupção de fornecimento, comprovadamente de
iniciativa do fabricante do IFA e quando este for
o único fabricante registrado.

10,0

h) Para alteração de local de fabricação de insumo
farmacêutico ativo (IFA) para substituição de fa-
bricante estrangeiro por fabricante nacional, in-
dependente de interrupção de fornecimento por
parte do fabricante original.

8,0

i) Com inovação incremental fabricado no País ou
que atendam sua regra de origem ou Processo
Produtivo Básico, desde que o núcleo tecnoló-
gico do produto também seja fabricado no País.

8,0

j) Integrante da Lista de Produtos Estratégicos, no
âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.

6,0

k) Integrante dos Componentes Básico, Especiali-
zado ou Estratégico da Assistência Farmacêutica,
publicados pelo Ministério da Saúde.

6,0

l) Integrante do Programa Nacional de Imunização,
publicado pelo Ministério da Saúde.

6,0

m) Similar único registrado e de venda sob pres-
crição médica, para dado insumo farmacêutico
ativo ou associação, forma farmacêutica e con-
centração, indispensável para evitar o desabas-
tecimento do mercado.

5,0

n) Para inclusão de nova apresentação fracionável. 1,0

III - Pontuação dos critérios para petições de anuência prévia
em pesquisa clínica de medicamento:

Alínea Critério Pontuação
a) Utilizado para doença rara, negligenciada, emer-

gente ou reemergente.
10,0

b) Integrante das Parcerias de Desenvolvimento
Produtivo.

10,0

c) Conduzida exclusivamente em população pediá-
trica e adolescente.

10,0

d) Em Fase I de desenvolvimento, conduzida ex-
clusivamente em território nacional.

10,0

e) Com inovação radical fabricado no País ou que
atendam sua regra de origem ou Processo Pro-
dutivo Básico, desde que o núcleo tecnológico do
produto também seja fabricado no País.

10,0

f) Com inovação incremental fabricado no País ou
que atendam sua regra de origem ou Processo
Produtivo Básico, desde que o núcleo tecnoló-
gico do produto também seja fabricado no País.

8,0

g) Integrante da Lista de Produtos Estratégicos, no
âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.

6,0

h) Integrante dos Componentes Básico, Especiali-
zado ou Estratégico da Assistência Farmacêutica,
publicados pelo Ministério da Saúde.

6,0

i) Integrante do Programa Nacional de Imunização,
estabelecido e publicado pelo Ministério da Saú-
de.

6,0

§ 1º Nos termos da alínea "l", do inciso I e da alínea "n", do
inciso II da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 37, de 26 de
junho de 2014, e considerando o interesse público, as petições de
registro e pós-registro de medicamentos ou produtos biológicos com
comprovado risco de desabastecimento do SUS terão análise prio-
ritária sobre as demais, independente da pontuação alcançada.

§ 2º O resultado da solicitação de priorização será cons-
tituído pelo somatório da pontuação correspondente aos critérios de
priorização validados pela área técnica.

§ 3º Na hipótese de validação do critério disposto na alínea
"c" do inciso I, fica vedada a inclusão ou alteração de fabricante
estrangeiro de insumo farmacêutico ativo (IFA), pelo prazo de 5
(cinco) anos, exceto quando se tratar de situação de desabastecimento
do SUS ou de interrupção de fornecimento do IFA.

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

DIRCEU BRÁS APARECIDO BARBANO
Diretor-Presidente

INSTRUÇÃO NORMATIVA - IN No- 3, DE 16 DE JUNHO DE
2014

Dispõe sobre a pontuação dos critérios para
a priorização da análise técnica de petições
de registro, pós-registro e anuência prévia
em pesquisa clínica de medicamentos e
produtos biológicos.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e IV,
do art. 15 da Lei n.º 9.782, de 26 de janeiro de 1999, tendo em vista
o disposto no inciso VI nos §§ 1º e 3º do art. 5º do Regimento Interno
aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 650 da ANVISA, de
29 de maio de 2014, publicada no DOU de 02 de junho de 2014, e
suas atualizações, nos incisos III do art. 2º, III e IV, do art. 7º da Lei
nº 9.782, de 1999, e o Programa de Melhoria do Processo de Re-
gulamentação da Agência, instituído por meio da Portaria nº 422, de
16 de abril de 2008, em reunião realizada em 16 de julho de 2014,
resolve:

Art. 1º Fica estabelecida a pontuação dos critérios para a
priorização da análise técnica de petições de registro, pós-registro e
anuência prévia em pesquisa clínica de medicamentos e produtos
biológicos, nos termos do art. 5º da Resolução da Diretoria Colegiada
- RDC nº 37, de 16 de junho de 2014.

I - Pontuação dos critérios para petições de registro de me-
dicamentos e produtos biológicos:

Alínea Critério Pontuação
a) Utilizados para doença rara, negligenciada, emer-

gente ou reemergente.
10,0

b) Integrantes das Parcerias de Desenvolvimento
Produtivo.

10,0

c) Empregando exclusivamente insumo(s) farma-
cêutico(s) ativo(s) produzido(s) por fabricante(s)
nacional(is).

10,0

d) Com inovação radical fabricado no país ou que
atendam sua regra de origem ou processo pro-
dutivo básico, desde que o núcleo tecnológico do
produto também seja fabricado no país.

10,0

e) Primeiro protocolo de genérico inédito de venda
sob prescrição médica para dado insumo farma-
cêutico ativo.

10,0

f) Com inovação incremental fabricado no país ou
que atendam sua regra de origem ou processo
produtivo básico, desde que o núcleo tecnológico
do produto também seja fabricado no país.

8,0

g) Segundo protocolo de genérico inédito de venda
sob prescrição médica para dado insumo farma-
cêutico ativo.

8,0

h) Integrantes da Lista de Produtos Estratégicos, no
âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.

6,0

i) Integrantes dos Componentes Básico, Especiali-
zado ou Estratégico da Assistência Farmacêutica,
publicados pelo Ministério da Saúde.

6,0

j) Integrantes do Programa Nacional de Imuniza-
ção, estabelecido pelo Ministério da Saúde.

6,0
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