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RESOLUÇÃO-RE No- 2.267, DE 10 DE AGOSTO DE 2015

O Diretor da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto
de nomeação de 09 de maio de 2014, da Presidenta da República,
publicado no DOU de 12 de maio de 2014, e a Resolução da Di-
retoria Colegiada nº 31, de 24 de julho de 2015, publicada no DOU
de 27 de julho de 2015, tendo em vista o disposto nos incisos VII e
VIII do art. 52, aliado ao inciso I e § 1º do art. 59 do Regimento
Interno da ANVISA, aprovado nos termos do Anexo I da Resolução
da Diretoria Colegiada - RDC nº 29, de 21 de julho de 2015, pu-
blicada no DOU de 23 de julho de 2015,

considerando os arts. 12, 59 e 67, I, da Lei nº 6.360, de 23
de setembro de 1976;

considerando o art. 7º, XV, da Lei nº 9.782 de 26 de janeiro
de 1999;

considerando a comprovação da comercialização do medi-
camento MENTELMIN (mebendazol), 20 mg/mL, frasco de 30 ml,
suspensão oral, lote140916, registro M.S. 1.0963.0041/004-2, fabri-
cado em 08/2014 e válido até 08/2016;

considerando que essa apresentação do medicamento MEN-
TELMIN foi cancelada a pedido da empresa e publicada no D.O.U n°
119, de 24/06/2013 por meio da Resolução RE n° 2.201, de 21 de
junho de 2013, não podendo ser fabricada a partir da data da pu-
blicação;

considerando ainda que o Laudo de Análise Fiscal n.º
342.00/2015 emitido pelo Instituto Adolfo Lutz, com resultado in-
satisfatório no ensaio de ASPECTO para o lote 140916 do me-
dicamento MENTELMIN (mebendazol) 20 mg/mL, frasco de 30 ml,
suspensão oral, (Val.: 08/2016) tornou-se definitivo em razão da em-
presa não ter interposto recurso ou perícia de contraprova, resolve:

Art. 1º. Determinar, como medida de interesse sanitário, em
todo o território nacional, a suspensão da fabricação, distribuição,
divulgação, comercialização e uso do medicamento MENTELMIN
(mebendazol), 20 mg/mL, n° de registro M.S. 1.0963.0041/004-2,
suspensão oral, cuja detentora do registro é a empresa Theodoro F.
Sobral & Cia Ltda. (CNPJ: 06597801/0001-62).

Art. 2º. Determinar que a empresa promova o recolhimento
do todo o estoque existente no mercado, relativo ao produto descrito
no art. 1°.

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

JOSÉ CARLOS MAGALHÃES DA SILVA MOUTINHO

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

PORTARIA No- 557, DE 10 DE AGOSTO DE 2015

Dispõe sobre o estabelecimento de prazo
para a comprovação, pelos titulares de ser-
viços públicos de saneamento básico, de
Levantamento de Necessidades de Melho-
rias Sanitárias Domiciliares - LENE" e Le-
vantamento das Condições de Saneamento
(Inquérito Sanitário Domiciliar) para fins
de celebração de instrumentos de repasse
de recursos orçamentários da União que te-
nham por objeto melhorias sanitárias do-
miciliares e melhorias habitacionais para o
controle da doença de Chagas.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚ-
DE, no uso das atribuições que lhe confere o art. 14, incisos II e XII,
do Anexo I, do Decreto nº 7.335, de 19.10.2010, publicado no D.O.U.
de 20.10.2010:

Considerando, a necessidade de melhor qualificar a instrução
processual dos pleitos que tenham por interesse a celebração de ins-
trumentos de repasse de recursos orçamentários para a execução de
obras de melhorias sanitárias domiciliares e de melhorias habita-
cionais para o controle da doença de Chagas;

Considerando a imperiosa necessidade de que, dos referidos
pleitos, constem os elementos técnicos mínimos indispensáveis ao
dimensionamento físico das obras a serem executadas e, consequen-
temente, dos respectivos volumes de recursos orçamentários a serem
aplicados;

Considerando a necessidade de, por parte dos proponentes,
sejam indicados previamente, à celebração dos instrumentos de re-
passe de recursos orçamentários, das localidades e os domicílios a
serem beneficiados e;

Considerando por fim, a necessidade de otimização da apli-
cação dos recursos orçamentários destinados à consecução das ações
de melhorias sanitárias domiciliares e de melhorias habitacionais para
o controle da doença de Chagas, evitando-se a solução de conti-
nuidade que, por ausência de elementos técnicos elementares apre-
sentados anteriormente à celebração dos instrumentos de repasse,
impossibilitem a elaboração dos correspondentes projetos de enge-
nharia e, consequentemente, inviabilizem a efetiva implementação da
ação,

R E S O LV E :
Art.1º Para a celebração de instrumentos de repasse de re-

cursos orçamentários da União que tenham por objeto melhorias
sanitárias domiciliares e melhorias habitacionais para o controle da
doença de Chagas, os titulares do serviço de saneamento deverão
comprovar a existência do Levantamento de Necessidades de Me-
lhorias Sanitárias Domiciliares - LENE" e o Levantamento das Con-
dições de Saneamento (Inquérito Sanitário Domiciliar), respectiva-
mente, cujos modelos estão disponíveis no sítio eletrônico da FU-
NASA (www.funasa.gov.br).

Art. 2º Estabelecer o dia 16 de outubro de 2015 como prazo
final para a comprovação da existência dos levantamentos a que se
refere o art. 1º desta Portaria, mediante a inserção no Sistema de
Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal -
S I C O N V.

Art. 3º A não comprovação da exigência prevista no art. 1º,
no prazo do art. 2º ensejará a extinção do procedimento de celebração
já iniciado.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

ANTONIO HENRIQUE DE CARVALHO PIRES

SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE

CONSULTA PÚBLICA No- 1, DE 11 DE AGOSTO DE 2015

A Secretária de Atenção à Saúde torna pública, nos termos
do artigo 34, inciso II, c/c 59 do Decreto nº 4.176, de 28 de março de
2002, minuta de Portaria que aprova, na forma do Anexo, os Pro-
tocolos de Atenção à Saúde das Mulheres no âmbito da Atenção
Básica, Sistema Único de Saúde.

O texto em apreço encontra-se disponível no endereço
h t t p : / / w w w. s a u d e . g o v. b r / c o n s u l t a p u b l i c a .

A relevância da matéria recomenda a sua ampla divulgação a
fim de que todos possam contribuir para o seu aperfeiçoamento.

Eventuais sugestões e considerações poderão ser encami-
nhadas ao Ministério da Saúde no prazo de 20 (vinte) dias a contar da
data de publicação desta Consulta Pública, exclusivamente para o
endereço eletrônico dab.protocolos@saude.gov.br, com especificação
do número desta Consulta Pública e do nome do anexo no título da
mensagem.

As contribuições deverão ser fundamentadas, inclusive com
material científico que dê suporte às proposições. Deve ocorrer, quan-
do possível, o envio da documentação de referência científica e,
quando não for possível, o envio do endereço eletrônico da citada
referência científica para verificação na internet.

O Departamento de Atenção Básica (DAB/SAS/MS) coor-
denará a avaliação das proposições apresentadas e a elaboração da
versão final consolidada do Protocolo de Atenção à Saúde das Mu-
lheres no âmbito da Atenção Básica do Sistema Único de Saúde, para
fins de posterior aprovação e publicação, com vigência em todo o
território nacional.

LUMENA ALMEIDA CASTRO FURTADO

ANEXO

M I N U TA
PORTARIA No-

Aprova os Protocolos de Atenção à Saúde das Mulheres no
âmbito da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde.

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

Considerando a Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro
de 2011, que institui a Política Nacional de Atenção Básica;

Considerando a Portaria 687/GM/MS, de 30 de março de
2006, que aprova a Política Nacional de Promoção da Saúde;

Considerando a Portaria nº 1.559/GM/MS, de 1º de agosto
de 2008, que institui a Política Nacional de Regulação do Sistema
Único de Saúde- SUS;

Considerando a Portaria nº 4.279/GM/MS, de 30 de de-
zembro de 2010, que estabelece diretrizes para a organização da Rede
de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS;

Considerando o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011,
que dispõe sobre a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), o
planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação in-
terfederativa;

Considerando a Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro
de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB),
estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da
Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Pro-
grama de Agentes Comunitários de Saúde (PACS); e

Considerando as sugestões dadas à Consulta Pública
SAS/MS n° XX, de XXXXX de XXXXX de 2015, resolve:

Art. 1º Ficam aprovados, na forma do Anexo desta Portaria,
os Protocolos de Atenção à Saúde das Mulheres na Atenção Básica
no Sistema Único de Saúde, cujo conteúdo encontrar-se-á disponível
no endereço eletrônico www.saude.gov.br/sas.

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

LUMENA ALMEIDA CASTRO FURTADO

PORTARIA No- 716, DE 11 DE AGOSTO DE 2015

Redefine o limite financeiro anual, desti-
nado ao custeio da Nefrologia no Estado do
Rio de Janeiro - Bloco da Atenção de Mé-
dia e Alta Complexidade Ambulatorial e
H o s p i t a l a r.

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

Considerando a Portaria nº 948/SAS/MS de 26 de setembro
de 2014, que redefine os limites financeiros destinados ao custeio da
Nefrologia dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

Considerando a Portaria nº 432/SAS/MS, de 18 de maio de
2015, que redefine o limite financeiro anual destinado ao custeio da
Nefrologia no Estado do Rio de Janeiro; e

Considerando o Ofício nº 1011 de 21 de julho de 2015, da
Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, resolve:

Art. 1º Fica redefinido o valor anual, destinado ao custeio da
Nefrologia, no Estado do Rio de Janeiro, conforme quadro a se-
guir:

UF IBGE Município Limite anual (R$)
RJ 330010 Angra dos Reis 4.451.674,92
RJ 330020 Araruama 3.951.236,40
RJ 330030 Barra do Piraí 6.304.963,68
RJ 330040 Barra Mansa 1.865.915,52
RJ 330045 Belford Roxo 12.755.468,76
RJ 330070 Cabo Frio 4.741.562,64
RJ 330100 Campos dos Goytacazes 11 . 8 6 1 . 6 2 6 , 4 4
RJ 330170 Duque de Caxias 15.971.593,56
RJ 330190 Itaboraí 7.268.546,76
RJ 330220 Itaperuna 5.085.854,52
RJ 330227 Japeri 3.637.170,72
RJ 330240 Macaé 4.803.981,00
RJ 330250 Magé 5.044.633,20
RJ 330320 Nilópolis 2.704.037,52
RJ 330330 Niterói 9.986.658,36
RJ 330340 Nova Friburgo 4.217.318,52
RJ 330350 Nova Iguaçu 14.613.166,56
RJ 330360 Paracambi 2.135.966,52
RJ 330390 Petrópolis 4.335.516,72
RJ 330414 Queimados 6.909.856,32
RJ 330420 Resende 1.663.333,20
RJ 330430 Rio Bonito 4.327.374,84
RJ 330455 Rio de Janeiro 9 6 . 11 8 . 8 5 1 , 8 4
RJ 330470 Santo Antônio de Pádua 3.509.833,68
RJ 330490 São Gonçalo 15.365.374,56
RJ 330510 São João de Meriti 10.330.852,80
RJ 330600 Três Rios 4.209.246,24
RJ 330610 Va l e n ç a 3.500.300,28
RJ 330620 Va s s o u r a s 1.561.065,84
RJ 330630 Volta Redonda 2.046.843,00

Total do Estado 275.279.824,92

Art. 2º A presente redefinição não acarretará impacto fi-
nanceiro para o Ministério da Saúde.

Art. 3º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, cor-
rerão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar
o Programa de Trabalho 10.302.2015.8585- 0033 - Atenção à Saúde
da População para Procedimentos de Média e Alta Complexidade do
Estado do Rio de Janeiro.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, com efeitos financeiros a partir da competência julho de
2015.

LUMENA ALMEIDA CASTRO FURTADO

PORTARIA No- 717, DE 11 DE AGOSTO DE 2015

Torna sem efeito a Portaria nº
600/SAS/MS, de 10 de junho de 2015.

A Secretária de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
e considerando a Portaria nº 578/SAS/MS, de 2 de julho de 2015, que
indefere o pedido de Concessão do Certificado de Entidade Bene-
ficente de Assistência Social, na área de Saúde, à Fundação Pedro
Américo, com sede em Campina Grande (PB), resolve:

Art. 1º Fica sem efeito a Portaria nº 600/SAS/MS, de 10 de
junho de 2015, publicada no Diário Oficial da União nº 131, de 13 de
julho de 2015, Seção 1, página 70, por ter saído em duplicidade.

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

LUMENA ALMEIDA CASTRO FURTADO

PORTARIA Nº 718, DE 11 DE AGOSTO DE 2015

Remaneja o limite financeiro anual refe-
rente à assistência de média e alta com-
plexidade hospitalar e ambulatorial do Es-
tado de São Paulo.

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

Considerando a Portaria nº 1.097/GM/MS, de 22 de maio de
2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência
em Saúde, alterada pela Portaria nº 1.699/GM/MS, de 27 de julho de
2 0 11 ;

Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de
2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos
federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de
financiamento; e

Considerando as planilhas encaminhadas pela Comissão In-
tergestores Bipartite do Estado de São Paulo, por meio do Ofício CIB
nº 0.044/2015, de 28/07/2015, e Deliberação CIB nº 29/2015, de
17/07/15 , resolve:

Art. 1º Fica remanejado o limite financeiro anual referente à
assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial
sob gestão estadual, conforme descrito no anexo I desta Portaria, e
sob gestão dos municípios, conforme detalhado no anexo II.

§ 1º O total de recurso financeiro anual do Estado de São
Paulo, referente ao bloco de financiamento da atenção de média e alta
complexidade ambulatorial e hospitalar, corresponde a R$
8.198.872.245,45, assim distribuído:
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