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BARBARA KIRCHNER CORRÊA RIBAS

AGÊNCIA NACIONAL DE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DIRETORIA COLEGIADA
INSTRUÇÃO NORMATIVA N o- 2, DE 4 DE AGOSTO DE 2015
Dispõe sobre os produtos para saúde, produtos de higiene, cosméticos e/ou alimentos cuja fabricação em instalações e equipamentos pode ser compartilhada com medicamentos de uso humano, obedecendo
aos requerimentos da legislação sanitária
vigente, independente de autorização prévia
da Anvisa.
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 nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, o inciso VI, e
os §§ 1º e 3º do art. 58 do Regimento Interno aprovado nos termos do
Anexo I da Resolucão da Diretoria Colegiada - RDC nº 29, de 21 de
julho de 2015, publicada no D. O. U. de 23 de julho de 2015, tendo
em vista o disposto 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 Regulamentação da Agência, instituído por meio da Portaria nº 422, de
16 de abril de 2008, em Reunião Ordinária n.º 13/2015, realizada em
16 de julho de 2015, adota a seguinte Instrução Normativa e eu,
Diretor - Presidente determino a sua publicação:
Art. 1º Os produtos para saúde, produtos de higiene, cosméticos e/ou alimentos cuja fabricação compartilhada é preliminarmente admitida como possível pela Anvisa em áreas produtivas e
equipamentos destinados à fabricação de medicamentos são citados
abaixo:
I - lubrificantes íntimos, adesivos para uso tópico, clareadores dentais, clareadores dentais intra-canais, soluções para limpeza
e desinfecção de lentes de contato, no que se refere a Produtos para
Saúde;
II - água oxigenada 10 a 40 volumes, bloqueadores/ protetores solares, clareadores de pele, condicionadores anticaspa/ antiqueda, dentifrícios anticárie/ antiplaca/ antitártaro/ para dentes sensíveis clareadores, enxaguatórios bucais anticárie/ antiplaca/ antitártaro/ clareadores, enxaguatórios capilar anticaspa/ antiqueda, esfoliantes "peeling" químicos, produtos para pele acneica, protetores
labiais com fotoproteção, sabonetes antissépticos, talcos/ pós antissépticos, tônicos/ loções capilares, xampus anticaspa/ antiqueda, xampus condicionadores anticaspa/ antiqueda, no que se refere a Cosméticos e Produtos de Higiene; e

III - suplementos vitamínicos e/ou minerais, alimentos com
alegações de propriedade funcional e/ou de saúde, substâncias bioativas e probióticos isolados com alegação de propriedades funcional
e/ ou de saúde.
Parágrafo único. A autorização concedida no caput não exclui a necessidade do cumprimento integral da legislação sanitária
aplicável a cada uma destas categorias, em especial os dispositivos do
art. 252, da Resolução RDC nº 17, de 16 de abril de 2010.
Art. 2º A fabricação compartilhada de produtos não listados
nos incisos do art. 1º depende de autorização prévia da Anvisa a ser
requisitada por meio do código de assunto 70275 - Autorização para
a Fabricação Compartilhada de Produtos para Saúde, Produtos de
Higiene, Cosméticos e/ou Alimentos.
Art. 3º O pedido assinalado no art. 2º deve ser instruído com
os seguintes documentos:
I - lista dos medicamentos de uso humano atualmente produzidos na instalação a ser utilizada para o compartilhamento;
II - denominação, composição qualitativa e quantitativa do
produto para saúde, produto de higiene, cosmético ou alimento que se
pretende compartilhar;
III - demonstração que as especificações aprovadas na empresa para as matérias-primas do produto que se pretende compartilhar com os medicamentos de uso humano são de igual ou superior
qualidade àquelas utilizadas para estes;
IV - discriminação do fluxo de fabricação que será compartilhado com medicamentos de uso humano, citando detalhadamente, da armazenagem de matérias-primas até a expedição de produtos acabados, as áreas e equipamentos compartilhados;
V - plantas baixas das áreas fabris em que o compartilhamento ocorrerá demonstrando o fluxo de pessoal, fluxo de materiais, diferenciais de pressão e classificação quanto ao número de
partículas quando aplicável conforme padrão adotado pela Resolução
- RDC nº 17, de 16 de abril de 2010; e
VI - análise de risco contemplando a identificação, análise e
avaliação dos riscos, a redução dos riscos mitigáveis e a decisão
quanto à aceitabilidade dos riscos remanescentes.
Art. 4º A documentação listada no artigo anterior pode ser
complementada por uma inspeção sanitária caso seja necessário para
a conclusão quanto ao pedido de compartilhamento.
Art. 5º A autorização prévia concedida aos produtos listados
nos incisos do art. 1º não desobriga em nenhum momento as empresas de apresentarem os documentos listados no art. 3º, quando
requisitadas pelos órgãos de fiscalização.
Art. 6º A inclusão de Produtos para saúde, Produtos de
higiene, Cosméticos e/ou Alimentos em linhas produtivas de medicamentos deve obedecer também à compatibilidade das vias de
administração, ficando vedada a inclusão de produtos daquelas categorias com vias de administração distintas das utilizadas para os
medicamentos fabricados na linha de produção alvo da inclusão.
§ 1º Excetuam-se do disposto no caput, os produtos cujos
insumos tenham tido sua segurança para uso em medicamentos demonstrada e aprovada.
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§ 2º Excetuam-se do disposto no caput, os produtos que
compartilham com medicamentos áreas de fabricação que não envolvam a formulação direta dos medicamentos como pesagem, amostragem, armazenamento e embalagem secundária.
Art. 7º Os casos omissos nesta Instrução Normativa serão
examinados e decididos pela Anvisa, podendo ser solicitadas para as
empresas maiores informações sobre o compartilhamento.
Art. 8º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de
sua publicação.
JARBAS BARBOSA DA SILVA JR.
RESOLUÇÃO - RDC N o- 33, DE 4 DE AGOSTO DE 2015
Altera a Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 17, de 16 de abril de 2010, que
dispõe sobre as Boas Práticas de Fabricação de medicamentos.
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 nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, o inciso V, e os
§§ 1º e 3º do art. 58 do Regimento Interno aprovado nos termos do
Anexo I da Resolucão da Diretoria Colegiada - RDC nº 29, de 21 de
julho de 2015, publicada no D. O. U. de 23 de julho de 2015, tendo
em vista o disposto 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 Regulamentação da Agência, instituído por meio da Portaria nº 422, de
16 de abril de 2008, em Reunião Ordinária n.º 13/2015, realizada em
16 de julho de 2015, adota a seguinte Resolução da Diretoria Colegiada e eu, Diretor - Presidente determino a sua publicação:
Art. 1º O artigo 252 da Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 17, de 16 de abril de 2010, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 252. Os produtos não farmacêuticos e os não sujeitos à
vigilância sanitária não devem ser fabricados em áreas ou com equipamentos destinados à fabricação de medicamentos.
§ 1º Excetuam-se do disposto no caput os produtos veterinários, que contenham exclusivamente insumos cuja segurança
para uso humano já tenha sido demonstrada e aprovada, os quais
devem cumprir os requisitos de BPF desta Resolução.
§ 2º Excetuam-se do disposto no caput a fabricação de produtos para saúde, produtos de higiene, cosméticos e/ou alimentos em
área e/ou equipamentos compartilhados com a fabricação de medicamentos se houver comprovação técnica de que os materiais empregados possuem especificações de qualidade compatíveis ou superiores aos demais materiais usados na fabricação de medicamentos
e se forem cumpridas as seguintes exigências:
I - a fabricação de tais produtos deve ser realizada de acordo
com todos os requisitos de BPF referentes a instalações, equipamentos, sistemas, utilidades, pessoal e materiais previstos nesta Resolução; e
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II - a fabricação de tais produtos deve ser precedida de uma
análise de risco contemplando a identificação, análise e avaliação dos
riscos, a sua mitigação e a decisão quanto à aceitabilidade dos riscos
remanescentes." (NR)
Art. 2º Esta Resolução da Diretoria Colegiada entra em vigor
na data da sua publicação.
JARBAS BARBOSA DA SILVA JR.

1

PORTARIA N o- 690, DE 4 DE AGOSTO DE 2015

Indefere o pedido de Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, na área de Saúde, à Fundação
Médico Assistencial do Trabalhador Rural
de Nova Erechim, com sede em Nova Erechim (SC), prejudica o Recurso Administrativo e torna sem efeito a Portaria nº
873/2013/SAS/MS.

Considerando o disposto no inciso I do art. 21 c/c arts. 34 e
35 da Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009 e alterações
contidas na Lei nº 12.868/2013, de 15 de outubro de 2013;
Considerando o Decreto nº 2.536, de 06 de abril de 1998 e
suas alterações, que dispõe sobre a Concessão do Certificado de
Entidade de Fins Filantrópicos;
Considerando a competência prevista no art. 2º da Portaria nº
1.970/GM/MS, de 16 de agosto de 2011;
Considerando as Normas Brasileiras de Contabilidade do
Conselho Federal de Contabilidade; e
Considerando o Parecer Técnico nº 286/2015-CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante do Processo nº 25000.660152/2009-33/MS,
que concluiu que não foram atendidos os requisitos constantes da
NBC T 3.6.2 e inciso IV do art. 4º do Decreto nº 2.536/1998, suas
alterações e demais legislações pertinentes, resolve:
Art. 1º Fica indeferido o pedido de Concessão do Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social, na área de Saúde, da
Fundação Médico Assistencial do Trabalhador Rural de Nova Erechim, CNPJ nº 82.808.759/0001-60, com sede em Nova Erechim
(SC) e prejudicado o Recurso Administrativo nº 25000.158520/201364/MS tendo em vista a reavaliação do requerimento, em cumprimento ao § 2º do art. 15 da Lei 12.868/2013.
Art. 2º A instituição requerente fica notificada para, caso
queira, apresentar recurso administrativo no prazo de 30 (trinta) dias
a contar da data da presente publicação, conforme prevê o art. 26 da
Lei nº 12.101/2009.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Torna sem efeito a Portaria nº 873/SAS/MS, de 02 de
agosto de 2013, publicada no Diário Oficial da União de 06 de agosto
de 2013.

Defere o pedido de Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, na área de Saúde, ao Hospital
Evangélico de Cachoeiro de ItapemirimHECI, com sede em Cachoeiro de Itapemirim (ES).
A Secretária de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009
e suas alterações, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social;
Considerando o Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014,
que regulamenta a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009;
Considerando a competência prevista no art. 2º da Portaria nº
1.970/GM/MS, de 16 de agosto de 2011; e
Considerando o Parecer Técnico nº 312/2015-CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante do processo nº 25000.046500/2012-61/MS,
que concluiu terem sido atendidos os requisitos constantes da Lei n°
12.101/2009, do Decreto nº 8.242/2014, suas alterações e demais
legislações pertinentes, resolve:
Art. 1º Fica deferido o pedido de Renovação do Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social, na área de Saúde, pela
prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60%
(sessenta por cento), do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim-HECI, CNPJ nº 27.193.705/0001-29, com sede em Cachoeiro de Itapemirim (ES).
Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de
21 de setembro de 2012 a 20 de setembro de 2015.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Indefere o pedido de Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, na área de Saúde, à Irmandade da Santa Casa de São Vicente de Paulo de Terra Boa, com sede em Terra Boa
(PR), prejudica o Recurso Administrativo e
torna sem efeito a Portaria nº
1.056/2013/SAS/MS.
A Secretária de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando o disposto no inciso I do art. 21 c/c arts. 34 e
35 da Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009 e alterações
contidas na Lei nº 12.868/2013, de 15 de outubro de 2013;
Considerando o Decreto nº 2.536, de 06 de abril de 1998 e
suas alterações, que dispõe sobre a Concessão do Certificado de
Entidade de Fins Filantrópicos;
Considerando a competência prevista no art. 2º da Portaria nº
1.970/GM/MS, de 16 de agosto de 2011;
Considerando as Normas Brasileiras de Contabilidade do
Conselho Federal de Contabilidade; e
Considerando o Parecer Técnico nº 266/2015-CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante do Processo nº 25000.025293/2010-49/MS,
que concluiu que não foram atendidos os requisitos constantes da
NBC T 10.19.3.3, NBC T 19.5.1.1, e incisos I, II, IV e V do art. 4º
do Decreto nº 2.536/1998, suas alterações e demais legislações pertinentes, resolve:
Art. 1º Fica indeferido o pedido de Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, na área de
Saúde, da Irmandade da Santa Casa de São Vicente de Paulo de Terra
Boa, CNPJ nº 77.238.947/0001-60, com sede em Terra Boa (PR) e
prejudicado o Recurso Administrativo nº 25000.190191/2013-46/MS
tendo em vista a reavaliação do requerimento, em cumprimento ao §
2º do art. 15 da Lei 12.868/2013.

A Secretária de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando o disposto no inciso I do art. 21 c/c arts. 34 e
35 da Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009 e alterações
contidas na Lei nº 12.868/2013, de 15 de outubro de 2013;
Considerando o Decreto nº 2.536, de 06 de abril de 1998 e
suas alterações, que dispõe sobre a Concessão do Certificado de
Entidade de Fins Filantrópicos;
Considerando a competência prevista no art. 2º da Portaria nº
1.970/GM/MS, de 16 de agosto de 2011;
Considerando as Normas Brasileiras de Contabilidade do
Conselho Federal de Contabilidade; e
Considerando o Parecer Técnico nº 300/2015-CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante do Processo nº 25000.025089/2010-28/MS,
que concluiu que não foram atendidos os requisitos constantes da
NBC T 3.8 e inciso IV do art. 4º do Decreto nº 2.536/1998, suas
alterações e demais legislações pertinentes, resolve:
Art. 1º Fica indeferido o pedido de Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, na área de
Saúde, da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga,
CNPJ nº 54.848.361/0001-11, com sede em Pirassununga (SP) e prejudicado o Recurso Administrativo nº 25000.147792/2013-39/MS tendo em vista a reavaliação do requerimento, em cumprimento ao § 2º
do art. 15 da Lei 12.868/2013.
Art. 2º A instituição requerente fica notificada para, caso
queira, apresentar recurso administrativo no prazo de 30 (trinta) dias
a contar da data da presente publicação, conforme prevê o art. 26 da
Lei nº 12.101/2009.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Fica sem efeito a Portaria nº 860/SAS/MS, de 01 de
agosto de 2013, publicada no Diário Oficial da União de 02 de agosto
de 2013.
LUMENA ALMEIDA CASTRO FURTADO
PORTARIA N o- 693, DE 4 DE AGOSTO DE 2015

LUMENA ALMEIDA CASTRO FURTADO
Defere o pedido de Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, na área de Saúde, à Irmandade da Santa Casa de Londrina, com sede
em Londrina (PR).

PORTARIA N o- 691, DE 4 DE AGOSTO DE 2015
Indefere o pedido de Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, na área de Saúde, ao Hospital
Psiquiátrico Espírita Cairbar Schutel, com
sede em Araraquara (SP), prejudica o Recurso Administrativo e torna sem efeito a
Portaria nº 330/2013/SAS/MS.

LUMENA ALMEIDA CASTRO FURTADO
PORTARIA N o- 689, DE 4 DE AGOSTO DE 2015

Indefere o pedido de Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, na área de Saúde, à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pirassununga, com sede em Pirassununga
(SP), declara prejudicado o Recurso Administrativo, e torna sem efeito a Portaria
nº 860/2013/SAS/MS.

LUMENA ALMEIDA CASTRO FURTADO

PORTARIA N o- 688, DE 4 DE AGOSTO DE 2015

ções,

PORTARIA N o- 692, DE 4 DE AGOSTO DE 2015

Art. 2º A instituição requerente fica notificada para, caso
queira, apresentar recurso administrativo no prazo de 30 (trinta) dias
a contar da data da presente publicação, conforme prevê o art. 26 da
Lei nº 12.101/2009.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Fica sem efeito a Portaria nº 1.056/SAS/MS, de 29 de
setembro de 2013, publicada no Diário Oficial da União de 23 de
setembro de 2013.

SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE

A Secretária de Atenção à Saúde, no uso de suas atribui-

Nº 148, quarta-feira, 5 de agosto de 2015

A Secretária de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando o disposto no inciso I do art. 21 c/c arts. 34 e
35 da Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009 e alterações
contidas na Lei nº 12.868/2013, de 15 de outubro de 2013;
Considerando o Decreto nº 2.536, de 06 de abril de 1998 e
suas alterações, que dispõe sobre a Concessão do Certificado de
Entidade de Fins Filantrópicos;
Considerando a competência prevista no art. 2º da Portaria nº
1.970/GM/MS, de 16 de agosto de 2011;
Considerando as Normas Brasileiras de Contabilidade do
Conselho Federal de Contabilidade; e
Considerando o Parecer Técnico nº 296/2015-CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante do Processo nº 25000.044155/2010-69/MS,
que concluiu que não foram atendidos os requisitos constantes da
NBC T 19.5.1.1 e incisos I, II, III e IV do art. 4º do Decreto nº
2.536/1998, suas alterações e demais legislações pertinentes, resolve:
Art. 1º Fica indeferido o pedido de Concessão do Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social, na área de Saúde, do
Hospital Psiquiátrico Espírita Cairbar Schutel, CNPJ nº
45.271.137/0001-19, com sede em Araraquara (SP) e prejudicado o
Recurso Administrativo nº 25000.071303/2013-61/MS tendo em vista
a reavaliação do requerimento, em cumprimento ao § 2º do art. 15 da
Lei 12.868/2013.
Art. 2º A instituição requerente fica notificada para, caso
queira, apresentar recurso administrativo no prazo de 30 (trinta) dias
a contar da data da presente publicação, conforme prevê o art. 26 da
Lei nº 12.101/2009.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Fica sem efeito a Portaria nº 330/SAS/MS, de 03 de
abril de 2013, publicada no Diário Oficial da União de 04 de abril de
2013.
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A Secretária de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009
e suas alterações, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social;
Considerando o Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014,
que regulamenta a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009;
Considerando a competência prevista no art. 2º da Portaria nº
1.970/GM/MS, de 16 de agosto de 2011; e
Considerando o Parecer Técnico nº 302/2015-CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante do Processo nº 25000.113964/2012-90/MS,
que concluiu terem sido atendidos os requisitos constantes da Lei n°
12.101/2009, do Decreto nº 8.242/2014, suas alterações e demais
legislações pertinentes, resolve:
Art. 1º Fica deferido o pedido de Renovação do Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social, na área de Saúde, pela
prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60%
(sessenta por cento) à Irmandade da Santa Casa de Londrina, CNPJ nº
78.614.971/0001-19, com sede em Londrina (PR).
Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de
01 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2015.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUMENA ALMEIDA CASTRO FURTADO
PORTARIA N o- 694, DE 4 DE AGOSTO DE 2015
Defere o pedido de Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, na área de Saúde, à Santa
Casa de Misericórdia de Casa Branca, com
sede em Casa Branca (SP).
A Secretária de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009
e suas alterações, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social;
Considerando o Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014,
que regulamenta a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009;
Considerando a competência prevista no art. 2º da Portaria nº
1.970/GM/MS, de 16 de agosto de 2011; e
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