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Consulta Pública n. 1, de 24 de fevereiro de 2016 
 
 
A Secretaria-Executiva da CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE 
MEDICAMENTOS-CMED faz saber que o Comitê Técnico-Executivo da CMED, 
no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e IX a XIII do art. 12 do 
Regimento Interno aprovado pela Resolução CMED nº 3, de 29 de julho de 2003 
resolve submeter à consulta pública, para comentários e sugestões do público em 
geral, proposta de ato normativo em Anexo, conforme deliberado em reunião 
realizada em 28 de janeiro de 2016. 
 
Art. 1º Fica estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias para envio de comentários e 
sugestões ao texto da proposta de Resolução que dispõe sobre a possibilidade de 
revisão extraordinária de preços de medicamentos, ante o interesse público.  
 
Art. 2º A proposta de ato normativo estará disponível na íntegra no portal da 
Anvisa na internet e as sugestões deverão ser enviadas eletronicamente por meio 
do preenchimento de formulário específico, disponível no endereço: 
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24620 
 
§1º As contribuições recebidas são consideradas públicas e estarão disponíveis a 
qualquer interessado por meio de ferramentas contidas no formulário eletrônico, 
no menu “resultado”, inclusive durante o processo de consulta. 
 
§2º Ao término do preenchimento do formulário eletrônico será disponibilizado ao 
interessado número de protocolo do registro de sua participação, sendo 
dispensado o envio postal ou protocolo presencial de documentos em meio físico 
junto à Agência. 
 
§3º Em caso de limitação de acesso do cidadão a recursos informatizados, será 
permitido o envio e recebimento de sugestões por escrito, em meio físico, durante 
o prazo de consulta, para o seguinte endereço: Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária/Secretaria-Executiva da Câmara de Regulação do Mercado de 
Medicamentos - SCMED, SIA trecho 5, Área Especial 57, Bloco D, 3º andar. 
Brasília-DF, CEP 71.205-050. 
 
Art. 3º Findo o prazo estipulado no art. 1º, o Comitê Técnico-Executivo da CMED, 
com o apoio da Secretaria-Executiva, promoverá a análise das contribuições e, ao 
final, publicará o resultado da consulta pública na página da Câmara no portal da 
Agência. 

 
 

LEANDRO PINHEIRO SAFATLE 
Secretário-Executivo 

 



PROPOSTA EM CONSULTA PÚBLICA 
 
Processo nº: 25351.855804/2016-81 
Assunto: Proposta de regulamentação que dispõe sobre a possibilidade de 
revisão extraordinária de preços de medicamento por motivo de interesse público. 
Área responsável: Secretaria-Executiva da Câmara de Regulação do Mercado de 
Medicamentos - SCMED 

 
 

 

Resolução CMED nº XX, de XX de XX de 20XX 

 

 

Dispõe sobre a possibilidade de revisão 
extraordinária de preço de medicamento ante ao 
interesse público. 

 

A Secretaria-Executiva faz saber que o CONSELHO DE MINISTROS da 
CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS, no uso das 
competências que lhes conferem os incisos I, II, V, e XIII do artigo 6º da Lei nº 
10.742, de 6 de outubro de 2003, os incisos I e II do artigo 2º e o inciso I do artigo 
4º, ambos do Decreto nº 4.766, de 26 de junho de 2003, e o inciso X do artigo 10 
da Resolução nº 3, de 29 de julho de 2003, deliberou expedir a seguinte 
RESOLUÇÃO: 
 
Art. 1º O Ministério da Saúde, gestor federal do Sistema Único de Saúde (SUS), 
poderá requerer à Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) 
a revisão extraordinária de preços, com vistas a garantir o acesso da população a 
medicamentos essenciais, desde que atendam cumulativamente: 
 
a) casos de emergência em saúde pública, nos termos do Decreto 7.616, de 17 
de novembro de 2011; 
 
b) falta de alternativa terapêutica que supra o mercado nacional; e 
 
c) medicamentos que integram ou atendam os critérios para integrar as listas de 
dispensação do SUS. 
 
Art. 2º Caberá à Secretaria Executiva da CMED (SCMED), a partir do 
requerimento do Ministério da Saúde, notificar as empresas detentoras do registro 
do medicamento, no estrito limite do art. 1º, a apresentar documentação em 
conformidade com a Resolução n.º 2, de 5 de março de 2004. 
 
Art. 3º A SCMED, após análise da documentação apresentada pela empresa, 
emitirá parecer com sugestão de novo preço fábrica, elaborado com base na 
Resolução n.º 2/2004, e remeterá ao Comitê Técnico-Executivo (CTE), que 
decidirá em primeira instância. 
 



§ 1° Nos casos em que houver justificativa técnica, social ou econômica, a revisão 
extraordinária de preços poderá ser autorizada em caráter permanente ou 
temporário. 
 
§ 2°  Da decisão do CTE, caberá pedido de reconsideração por parte da empresa 
detentora do registro ao próprio Comitê e recurso ao Conselho de Ministros, no 
prazo de 15 dias a contar do recebimento da respectiva decisão pela empresa. 
 
Art. 4º Os casos de revisão extraordinária de preços terão análise prioritária na 
SCMED. 
 
Art. 5º A SCMED, visando o abastecimento do mercado nacional, solicitará ao 
Diretor-presidente da Anvisa que priorize a análise de petições de registro ou 
alterações de pós-registro dos concorrentes ou substitutos terapêuticos dos 
medicamentos que tiveram revisões extraordinárias autorizadas pelo CTE. 
 
Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
 

Leandro Pinheiro Safatle 
Secretário-Executivo 

 

 

 

 

 

 

 


