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ANVISA, aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº. 650, de 29
de maio de 2014, publicada no DOU de 02 de junho de 2014, e ainda
amparado pela Resolução RDC n° 346, de 16 de dezembro de 2002,
resolve:

Art. 1º Deferir a Renovação na Autorização de Funciona-
mento de Empresas em conformidade com o disposto no anexo.

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

PAULO BIANCARDI COURY

(*) Esta Resolução e o anexo a que se refere serão publicados em
suplemento à presente edição.

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.888, DE 2 DE OUTUBRO DE 2014(*)

O Superintendente de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Re-
cintos Alfandegados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no
uso das atribuições que lhe conferem o inciso IV da Portaria nº 1.021,
de 18 de junho de 2014, publicada no DOU, de 20 de junho de 2014,
aliada ao inciso I, § 1º do art. 6º do Regimento Interno da ANVISA,
aprovado nos termos do anexo I da Portaria nº 650, de 29 de maio de
2014, publicada no DOU de 02 de junho de 2014, e ainda amparado
pela Resolução RDC nº. 346, de 16 de dezembro de 2002, resolve:

Art. 1º Conceder Renovação de Autorização de Funciona-
mento de Empresas em conformidade com o disposto no anexo.

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

PAULO BIANCARDI COURY

(*) Esta Resolução e o anexo a que se refere serão publicados em
suplemento à presente edição.

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.889, DE 2 DE OUTUBRO DE 2014(*)

O Superintendente de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Re-
cintos Alfandegados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no
uso das atribuições que lhe conferem o inciso IV, "a", da Portaria nº
1.021, de 18 de junho de 2014, publicada no DOU, de 20 de junho de
2014, aliada ao inciso I, § 1º do art. 6º do Regimento Interno da
ANVISA, aprovado nos termos do anexo I da Portaria nº 650, de 29
de maio de 2014, publicada no DOU de 02 de junho de 2014, e ainda
amparado pela Resolução nº 346 de 16 de dezembro de 2002, re-
solve:

Art. 1º Conceder Autorização de Funcionamento de Em-
presas em conformidade com o disposto no anexo.

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

PAULO BIANCARDI COURY

(*) Esta Resolução e o anexo a que se refere serão publicados em
suplemento à presente edição.

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.890, DE 2 DE OUTUBRO DE 2014(*)

O Superintendente de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Re-
cintos Alfandegados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no
uso das atribuições que lhe conferem o inciso IV da Portaria nº 1.021,
de 18 de junho de 2014, publicada no DOU, de 20 de junho de 2014,
aliada ao inciso I, § 1º do art. 6º do Regimento Interno da ANVISA,
aprovado nos termos do anexo I da Portaria nº 650, de 29 de maio de
2014, publicada no DOU de 02 de junho de 2014, e ainda amparado
pela Resolução RDC Nº 61, de 19 de março de 2004, resolve:

Art. 1º Cancelar por expiração de prazo a Autorização de
Funcionamento de Empresas em conformidade com o disposto no
anexo.

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

PAULO BIANCARDI COURY

(*) Esta Resolução e o anexo a que se refere serão publicados em
suplemento à presente edição.

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

RETIFICAÇÃO

Na Portaria nº 637, de 23 de julho de 2014, publicada no
Diário Oficial da União nº 147, de 4 de agosto de 2014, Seção 1, pág.
81, onde se lê:

"Art. 18. Os relatórios referentes aos PMSB deverão obri-
gatoriamente ser incluídos no SICONV após preenchimento no SI-
GOB.

Art.18. Os casos omissos serão dirimidos pela Presidência da
Funasa.

Art. 19. Fica revogada a Portaria Funasa nº 902, de 2 de
julho de 2013.

Art. 20. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação."

Leia-se:
"Art. 18. Os relatórios referentes aos PMSB deverão obri-

gatoriamente ser incluídos no SICONV após preenchimento no SI-
GOB.

Art.19. Os casos omissos serão dirimidos pela Presidência da
Funasa.

Art. 20. Fica revogada a Portaria Funasa nº 902, de 2 de
julho de 2013.

Art. 21. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação."

SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE

PORTARIA Nº 982, DE 1º DE OUTUBRO DE 2014

Altera o inciso I do art. 1º da Portaria nº
134/SAS/MS, de 24 de fevereiro de 2012.

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria nº 2.053/GM/MS, de 30 de agosto

de 2011, que dispõe sobre a gestão de Projetos de Cooperação Téc-
nica com Organismos Internacionais, no âmbito do Ministério da
Saúde e entidades à ele vinculadas;

Considerando a Portaria nº 134/SAS/MS, de 24 de fevereiro
de 2012, que designa servidores para exercerem a função de co-
ordenador dos Projetos de Cooperação Técnica Internacional; e

Considerando a Portaria nº 1.090/SAS/MS, de 2 de outubro
de 2012, que exclui o membro suplente da função de Coordenador
dos Projetos de Cooperação Técnica Internacional, resolve:

Art.1º O inciso I do art. 1º da Portaria nº 134/SAS/MS, de 24
de fevereiro de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

"I. Projeto de Cooperação Técnica Internacional do 43º Ter-
mo de Cooperação e Assistência Técnica "Desenvolvimento e Or-
ganização dos Sistemas e Serviços de Saúde" - firmado entre o
Ministério da Saúde/Secretaria de Atenção a Saúde - SAS/MS e a
Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde
- OPAS/MS:

a) Rodrigo Lino de Brito (Titular) - Matrícula SIAPE nº
1477945; e

b) Mariana Helcias Cortes Gonzaga Sagastume (Suplente) -
matrícula SIAPE nº 1568868".(NR)

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

Art. 3º Fica revogada a Portaria nº 238/SAS/MS, de 4 de
março de 2013, publicada no Diário Oficial da União - DOU nº 44,
de 6 de março de 2013, seção 1, página 43.

FAUSTO PEREIRA DOS SANTOS

PORTARIA Nº 1.011, DE 3 DE OUTUBRO DE 2014

Estabelece formas de suporte dos laudos de
autorização utilizados no âmbito do Sistema
Único de Saúde (SUS) no Sistema de In-
formação Hospitalar (SIH) e no Sistema de
Informação Ambulatorial do SUS (SIA).

A Secretária de Atenção à Saúde - Substituta, no uso de suas
atribuições,

Considerando o Decreto nº 6.605, de 14 de outubro de 2008,
que regulamenta a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de
2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira -
ICP-Brasil, transforma o Instituto Nacional de Tecnologia da In-
formação em autarquia, e dá outras providências.

Considerando a necessidade de modernização tecnológica e a
inclusão de funcionalidades para melhoria do processo de autorização
das internações hospitalares (AIH) no Sistema de Informação Hos-
pitalar (SIH/SUS) e das autorizações de procedimentos ambulatoriais
(APAC) no Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS), na pers-
pectiva da qualificação e da eficiência da gestão pública;

Considerando que a disseminação de tecnologias web tem
proporcionado maior conveniência, agilidade e eficiência nas inte-
rações do cidadão com a gestão pública;

Considerando que a gestão pública no país, inclusive na área
da saúde, vem utilizando processos eletrônicos com certificado digital
nos padrões da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP) -
Brasil;

Considerando a Resolução CFM nº 1.821/07, que aprova as
normas técnicas concernentes à digitalização e uso dos sistemas in-
formatizados para a guarda e manuseio dos documentos dos pron-
tuários dos pacientes, autorizando a eliminação do papel e a troca de
informação identificada em saúde; e

Considerando que desde 2012 o Ministério da Saúde exige a
certificação digital como forma obrigatória para envio dos arquivos
do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde -
SIOPS por parte dos gestores estaduais e municipais, resolve:

Art. 1º Fica estabelecido que os laudos de autorização uti-
lizados no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) no Sistema de
Informação Hospitalar (SIH) e no Sistema de Informação Ambu-
latorial do SUS (SIA) podem ser utilizados nas seguintes formas:

I. Em suporte físico, na forma de formulários impressos e
armazenados em papel; ou

II. Em suporte digital, por meio de sistemas de informação
que realizem a emissão e armazenamento das respectivas autoriza-
ções, bem como a transação das informações digitais entre os gestores
e estabelecimentos de saúde.

Art. 2º Os laudos de solicitação/autorização ambulatorial e
hospitalar em suporte físico devem ser legíveis, sem abreviaturas e
com a assinatura do profissional solicitante e autorizador com res-
pectivo carimbo.

§ 1º Os laudos mencionados no caput deverão ser impressos
em via única, que deve ser anexada ao prontuário do paciente, não
sendo mais necessário a manutenção de uma via destes nos órgãos
autorizadores das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde.

§ 2º Os laudos armazenados nos órgãos autorizadores das
Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde poderão ser descar-
tados.

§ 3º Laudos ilegíveis e com abreviaturas podem ser re-
jeitados pelo profissional autorizador.

Art. 3º Nos laudos de solicitação/autorização ambulatorial e
hospitalar em suporte digital, os autorizadores devem utilizar Cer-
tificação Digital, nos padrões da Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileira (ICP- Brasil), visando à validade legal destes documentos
eletrônicos.

§ 1º Certificado digital é o documento eletrônico que contém
o nome, número público exclusivo denominado chave pública e ou-
tros dados que identificam o seu emissor para as pessoas e sistemas
de informação.

§ 2º O certificado digital é de uso individual e intransferível,
conforme as normas técnicas estabelecidas pela ICP-Brasil ou de
outro tipo com requisitos de segurança mais rigorosos e emitidos por
Autoridade Certificadora integrante da ICP-Brasil.

§ 3º As autorizações realizadas por meio digital devem ser
assinadas eletronicamente, com a utilização de certificados digitais
válidos e emitidos por Autoridade Certificadora integrante da In-
fraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), instituída pelo
art. 2º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, e
regulamentada pelo Decreto nº 6.605, de 14 de outubro de 2008.

Art. 4º Para os laudos em suporte digital, fica dispensada a
impressão deste em suporte físico, desde que seja possível a sua
recuperação por meio de backup, se solicitado pelos órgãos de con-
trole ou de fiscalização.

Art. 5º Os laudos de solicitação/autorização enumerados no
art. 2º devem conter os dados mínimos, conforme os modelos de
informação disponibilizados nos endereços eletrônicos do SIH
(http://sihd.datasus.gov.br) e SIA (http://sia.datasus.gov.br).

§ 1º Os modelos de que tratam o caput serão disponibi-
lizados em até 30 (trinta) dias após a publicação desta norma.

§ 2º Fica facultado aos gestores estaduais ou municipais o
acréscimo de variáveis a serem coletadas nos laudos de solicita-
ção/autorização, a fim de atender necessidades locais.

§ 3º Fica a cargo dos gestores estaduais e municipais a
criação de formulários para os respectivos laudos, respeitando os
dados mínimos obrigatórios, podendo também acrescentar opcional-
mente outras informações de relevância para a gestão local.

Art. 6º São profissionais competentes e responsáveis pelos
laudos de autorização para internação hospitalar:

I. Médicos;
II. Cirurgiões-dentistas nos casos de autorizações de pro-

cedimentos bucomaxilofaciais; e
III. Enfermeiros obstetras, nos casos de autorizações de par-

tos normais.
Art. 7º Compete ao gestor local estabelecer o prazo máximo

para que sejam concedidas as autorizações, tanto para casos eletivos
como para as urgências, de acordo com a infraestrutura disponível em
seus respectivos Serviços de Controle e Avaliação.

Art. 8º Esta Portaria entre em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 9º Ficam revogadas a Portaria nº 743/SAS/MS, de 20 de
dezembro de 2005, publicada no Diário Oficial da União nº 65, de 4
de abril de 2006, Seção1, página 53, e a Portaria nº 768/SAS/MS, de
26 de outubro de 2006, publicada no Diário Oficial da União nº 207,
de 27 de outubro de 2006, página 91.

APARECIDA LINHARES PIMENTA

SECRETARIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA
EDUCAÇÃO NA SAÚDE

PORTARIA Nº 355, DE 3 DE OUTUBRO DE 2014

Divulga a lista dos nomes e respectivos
registros únicos de médicos intercambistas
participantes do Projeto Mais Médicos para
o Brasil.

O SECRETÁRIO DE GESTÃO DO TRABALHO E DA
EDUCAÇÃO NA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o
art. 55, do Anexo I do Decreto nº 8.065, de 7 de agosto de 2013, e
das atribuições pertinentes ao Projeto Mais Médicos para o Brasil,
nos termos do art. 16, § 3º da Lei nº 12.871, de 22 de outubro de
2013, do art. 1º, § 1º do Decreto nº 8.126, de 22 de outubro de 2013,
e dos arts. 6º e 7º da Portaria nº 2.477/GM/MS, de 22 de outubro de
2013, decide:

Art. 1º Conceder, com base nos respectivos processos ad-
ministrativos, registro único para o exercício da medicina, no âmbito
do Projeto Mais Médicos para o Brasil, aos médicos intercambistas
indicados na lista constante do Anexo desta Portaria, bem como
determinar a expedição das respectivas carteiras de identificação, pos-
to terem atendido a todos os requisitos legais.

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

HÊIDER AURÉLIO PINTO
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