Processo Licitatório n°: 22/2021
Processo Administrativo n°: 108/2021

Prefeitura do Município de Paranavaí
Diretoria de Compras
VOLUME:

Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Objeto: Aquisição de MEDICAMENTOS de urgência e
emergência para atendimento de pacientes com COVID-19
Requerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Comissão Permanente Licitação <dispensaparanavai@gmail.com>

DISPENSA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA
Comissão Permanente Licitação <dispensaparanavai@gmail.com>
Para: Secretaria saúde <compras.sesaupvai@gmail.com>

26 de maio de 2021 17:00

Boa tarde,
Após análise da Comissão, observou-se a necessidade de solicitar as seguintes correções/adequações:

1. Orçamento apresentado pela empresa Soma já está, em tese, vencido, pois foi apresentado às
15:27 do dia 24/05, com 24 horas de validade. Verificar e atualizar;
2. Medicamento Propofol com valor acima da CMED - Apresentar justificativa específica para
compra com valor acima da CMED, observada a vedação de aquisição pelo TCE/PR e MPPR;
3. Termo de Declarações da empresa Nunesfarma deverá ser assinado por responsável legal da
empresa ou apresentar procuração outorgando poderes ao Paulo Andrei Baraus para representar
a empresa;
4. Anexar cópia da Resolução nº 483/2021.
5. Verificar a possibilidade de obter orçamento junto às empresas Pontamed Farmacêutica Ltda. e
Onco Prod. Distribuidora de Produtos Hospitalares e Oncológicos, que apresentam valores bem
inferiores, conforme pesquisa realizada no Compras Paraná. De acordo com o comprovante de
solicitação de orçamentos por e-mail, não houve demonstração de solicitação à estas empresas.
6. Prazo de entrega informado no termo de referência é de 15 dias, porém o orçamento da empresa
Nunesfarma menciona 20 dias úteis. Verificar se o prazo de 15 dias é suficiente.
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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Orçamento urgente
Farmácia Municipal de Paranavaí <farmaciaescolaparanavai@hotmail.com>
Qui, 27/05/2021 09:41

Cco: FORN - ONCOPROD DISTRIB PROD HOSPIT ONCOL <licitacoes@oncoprod.com.br>; pontamed
<faturamento@pontamed.com.br>; PONTAMED - Anderson <vendas1@pontamed.com.br>

Tendo em vista que vossa empresa apresenta valores inferiores no compras paraná para
medicações sedativas, e como a Prefeitura de Paranavaí irá realizar uma dispensa para
compra dos seguintes medicamentos: midazolam, rocurônio e propofol ,precisamos saber
se é possível cobrir a menor oferta até o momento descrita abaixo:
Midazolam 5mg/ml solução injetável EV/IM ampola 10ml – valor por ampola R$ 29,00
Rocurônio, brometo 10mg/ml frasco ampola de 5 ml. valor por ampola R$35,00
Propofol 10mg/ml emulsão injetável 20mL - Uso EV. valor por ampola R$ 39,00

Por favor peço encarecidamente que nos retornem o quanto antes, pois nossos estoques
estão se findando, sendo a situação de extrema urgência.
grata
Alyne

Farmácia Municipal de Paranavaí
farmaciaescolaparanavai@hotmail.com
Fone: (44) 3902-1130

https://outlook.live.com/mail/sentitems/id/AQMkADAwATY3ZmYAZS1hYQBiMC05NDE2LTAwAi0wMAoARgAAA4ncejfa9Y5LmT6W5H%2FeSwo…
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orçamento urgente para compra direta
Farmácia Municipal de Paranavaí <farmaciaescolaparanavai@hotmail.com>
Seg, 24/05/2021 12:58

Cco: FORN - Cristália prod quim farmac ltda <fernando.seixas@cristalia.com.br>; FORN - Centermedi
<maurobragag@hotmail.com>; FORN - CIRURGICA MAFRA <licitacoes@mafrahospitalar.com.br>; FORN - ECO FARMAS
COMERCIO DE MEDIC <faturamentoprolife@hotmail.com>; FORN - MOCA <orcamentos.moca@hotmail.com>; FORN NUNESFARMA <nunesfarma@nunesfarma.com.br>; FORN - Prati Donaduzzi- <consultor.pr2@pratidonaduzzi.com.br>;
FORN - PRÓ SAÚDE <faturamento@prosaudehospitalar.com.br>; FORN - PROFARMA SPECIALTY
<licitacoes@profarmaspecialty.com.br>; FORN - promedic A.G.Kienen & cia ltda. PROMEDIC <licitacao@agkvida.com.br>;
Forn - Promefarma <empenhos@promefarma.com.br>; FORN - WM MEDICAMENTOS
<licitacaowm@gruposantoantonio.com.br>; FORN - ágil distribuidora de medicamentos
<faturamento@agilmedicamentos.com.br>; FORN - DIMENSAO HOSPITALAR
<orcamento.dimensaohospitalar@gmail.com>; FORN - COMERC. CIRURGICA RIOCLARENSE
<adriana.perinotto@rioclarense.com.br>; FORN - Classmed <nelson_classmed@hotmail.com>; FORN - SOMA antiga
dimaci <vendas10.pr@somahospitalar.com.br>; FORN - ARENITO MEDICAMENTOS <arenitomed@gmail.com>; FORN Dimaster <idalgo@dimaster.com.br>; FORN - Dimaster <vendas@dimaster.com.br>; FORN - ANGAI WERBRAN
<licitacao01@werbran.com.br>; FORN - ANGAI WERBRAN <licita03@aangai.com.br>; FORN - Classmed
<classmed@outlook.com>; FORN - COMERC. CIRURGICA RIOCLARENSE <vendas@rioclarense.com.br>; FORN - SOMA
antiga dimaci <vendas1.pr@somahospitalar.com.br>; FORN - HOSPFAR ind e com prod hosp ltda
<licitacao.sp@hospfar.com.br>; FORN - LICIMED <orcamento@licimed.com.br>; FORN - MEDLIVE IMPORT E EXP PROD
MEDICO HOSP <licitacaomedlive@medlive.com.br>; FORN - MMHMED COM DE PROD HOSPIT MARCOS
<licitacao@mmhmed.com.br>; FORN - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA <pontamed@pontamed.com.br>; FORN- VP
MEDICAMENTOS EIRELLI <compras.01@vpmedicamentos.com.br>; licimaster <licitacao@licimaster.com.br>; FORN Ciamed distrib. Medic. Ltda. <editais@ciamedrs.com.br>; FORN - Inovamed distribuidora de medicamentos
<licitacao06@inovamed-rs.com.br>; FORN - Inovamed distribuidora de medicamentos <vendas03@inovamed-rs.com.br>;
FORN - FRESENIUS - KABI <isabel.vieira@fresenius-kabi.com>; Forn - Cirurgica Onix <cirurgicaonix@hotmail.com>; Forn Cirurgica Onix <cleitonhospitalar@hotmail.com>; vendas16@inovamed-rs.com.br <vendas16@inovamed-rs.com.br>;
PONTAMED - Andre <licitacao1@pontamed.com.br>; FORN - PAMED <comercial1@pamed-rio.com.br>; FORN - BIOHOSP
PROD HOSP <editais@biohosp.com.br>; FORN - BIOHOSP PROD HOSP <rafael.carmo@biohosp.com.br>; FORN BIOHOSP PROD HOSP <egidio.santo@biohosp.com.br>; licitacoes@oncoprod.com.br <licitacoes@oncoprod.com.br>;
FORN - PARTNER FARMA DISTR MED <gisele@partnerfarma.com.br>; FORN - SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA
SAÚDE <licitacao@sosdistribuidora.com.br>; FORN - CRISTALMED ORTONUTRE <ortonutre@ortonutre.com.br>; FORN CIRURGICA NOSSA SENHORA <cirnossasenhora@hotmail.com>; FORN - PLENA MEDICA HOSPITALAR
<plenamedica@gmail.com>; FORN - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS <licitacao1@sulmedic.com>; FORN MOCA <moca.faturamento@hotmail.com>; FORN - CAVALLI MEDICAMENTOS <cavalli.medicamentos@gmail.com>; FORN
- GAM GENESIO A MENDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS <licita@gam.com.br>; FORN - ILG COMERCIAL LTDA
<farmaceutica@medigram.com.br>; FORN - PROHOSP MEDICAMENTOS <licitacoes1@prohosp.com.br>; FORN - QUALITY
MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. <vendas@qualitymedicalsp.com.br>; CotacaoDimaster <cotacao@dimaster.com.br>; FORN - FERNAMED <fernamed.licitacao@hotmail.com>; FORN - FRESENIUS - KABI
<licitacao.br@fresenius-kabi.com>; FORN -GOLDENPLUS COM. DE MED E PROD HOSP <licitacao@goldenplus.net.br>;
FORN - MEDIGRAM COMERCIAL LTDA GRAMS & GRAMS LTDA <medigram@medigram.com.br>; FORN - F&F DISTRIB
PROD FARMACEUTICOS <licitacao@ffmed.com.br>; fernamed@uol.com.br <fernamed@uol.com.br>; FORN - MARYMED
<sl.vendasmga@gmail.com>; FORN - Ciamed distrib. Medic. Ltda. <eduarda@ciamedrs.com.br>; Viviane, Faturamento CIAMED <faturamento4@ciamedrs.com.br>; Fabi - CIAMED Faturamento <faturamento@ciamedrs.com.br>; FORN - CMH
FARMACEUTICA CENTRAL DE MED HOSPITALARES <vendas2@cmhfarmaceutica.com.br>; FORN - CMH FARMACEUTICA
CENTRAL DE MED HOSPITALARES <vendas@cmhfarmaceutica.com.br>; licitacoes5@stockmed.com.br
<licitacoes5@stockmed.com.br>; FORN - STOCK MED E PROD MEDICO HOSP <equipe.licitacao@stockmed.com.br>; FORN
- LICIMED <wilson.henrique@licimed.com.br>; FORN - Cristália prod quim farmac ltda <fernando.seixas@cristalia.com.br>;
FORN - RCC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS <licitacao@bommed.com>; FORN - CONSULFARMA MED LIGIA MARIA
CARNBEIRO <licita05@consulfarmamedicamentos.com.br>; FORN - AZ MEDICAM EQUIP E MATERIAIS MEDICO
HOSPITALARES <az.medicamentos@gmail.com>
1 anexos (143 KB)
pedido de orçamento.doc;

A prefeitura de Paranavaí solicita orçamento urgente para compra direta por dispensa de
licitação.

https://outlook.live.com/mail/deeplink?popoutv2=1&version=20210517003.16
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Farmácia Municipal de Paranavaí
farmaciaescolaparanavai@hotmail.com
Fone: (44) 3902-1130

https://outlook.live.com/mail/deeplink?popoutv2=1&version=20210517003.16
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CONTATO: ELIANA - (41) 3028-2375 - vendas10.pr@somahospitalar.com.br- SKYPE: vendas10somapr@hotmail.com

NÃO GARANTIMOS ESTOQUE
cotação - COMPRA DIRETA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PARANAVAI * - CNPJ: 08.518.587/0001-37
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
ROCURONIO MUSCOBLOC 50MG/5ML IV

UNIDADE
AMP.

QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO
1.000

R$ 35,00

VALOR TOTAL

EMBALAGEM

FABRICANTE

R$ 35.000,00

CX/05

NUTRIEX

CAIXAS NÃO FRACIONÁVEIS - ADEQUAR PEDIDOS
DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 3415-0 CONTA CORRENTE: 24.512-7

FATURAMENTO MÍNIMO: R$ 600,00
PRAZO ESTIMADO PARA ENTREGA DE ITENS EM ESTOQUE APÓS ENVIO DE EMPENHO(OC/AF/NAD):
PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS

07(SETE) DIAS ÚTEIS

DOCUMENTAÇÃO ATUALIZADA NECESSÁRIA PARA LIBERAÇÃO DE FATURAMENTO CONFORME NORMA VIGENTE ANVISA: LICENÇA SANITÁRIA - CRF - BMPO(PARA
MEDICAMENTOS CONTROLADOS - (1º TRIMESTRE 2021).

VALIDADE DE COTAÇÃO: 24(VINTE E QUATRO)HORAS
CNPJ: 00.656.468/0001-39 - I.E: 100.060.30-20 - I.M: 0032479-6 - Anita Ribas, 410 - Bacacheri - CEP: 85250-610 - Curitiba - PR - Fone: (41) 3028-2375 - Fax: (41) 3263-2594 - E-mail: vendas10.pr@somahospitalar.com.br

Comissão Permanente Licitação <dispensaparanavai@gmail.com>

Orçamento com data atual da SOMA
1 mensagem

Farmácia Municipal de Paranavaí <farmaciaescolaparanavai@hotmail.com>
Para: Comissão Permanente Licitação <dispensaparanavai@gmail.com>

27 de maio de 2021 08:21

Farmácia Municipal de Paranavaí
farmaciaescolaparanavai@hotmail.com
Fone: (44) 3902-1130

De: Vendas 10 <vendas10.pr@somahospitalar.com.br>
Enviado: quinta-feira, 27 de maio de 2021 09:17
Para: 'Farmácia Municipal de Paranavaí' <farmaciaescolaparanavai@hotmail.com>
Assunto: RES: orçamento vencido
Bom Dia Alyne,
Segue anexa cotação.
Atenciosamente,

De: Farmácia Municipal de Paranavaí [mailto:farmaciaescolaparanavai@hotmail.com]
Enviada em: quinta-feira, 27 de maio de 2021 07:47
Para: Vendas 10 PR
Assunto: orçamento vencido

Bom dia Eliana
Recebemos as considerações da dispensa e vai ser preciso que nos envie um novo orçamento das 1000
ampolas de rocurônio com data atual, para que assim possamos dar andamento na autorização de fornecimento
e empenho.
Aguardo seu retorno
Alyne
Farmácia Municipal de Paranavaí
farmaciaescolaparanavai@hotmail.com
Fone: (44) 3902-1130
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CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 25521201219763412881-1
Data: 12/01/2021 17:46:51
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: AKZ96607-5EJT;

CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em terça-feira, 12 de janeiro de 2021 17:52:01 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico
www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

TJPB

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/25521201219763412881
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Autenticação Digital Código: 25521201219763412881-2
Data: 12/01/2021 17:46:52
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: AKZ96608-BVU3;

CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em terça-feira, 12 de janeiro de 2021 17:52:01 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico
www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

TJPB

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/25521201219763412881

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA
Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL
O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas
com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...
DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi
instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço
https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.
A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa NUNESFARMA DISTR. DE MEDIC.
FARMACEUTICOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa
NUNESFARMA DISTR. DE MEDIC. FARMACEUTICOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este
Cartório.
Nesse sentido, declaro que a NUNESFARMA DISTR. DE MEDIC. FARMACEUTICOS LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n°
10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo
processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.
De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de
Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.
Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 13/01/2021 08:34:58 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa NUNESFARMA DISTR. DE MEDIC. FARMACEUTICOS LTDA ou ao Cartório pelo
endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e
informe o Código de Autenticação Digital
Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.
¹Código de Autenticação Digital: 25521201219763412881-1 a 25521201219763412881-2
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº
8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.
O referido é verdade, dou fé.
CHAVE DIGITAL
00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bf7d4a4c780a139a731166fde7f1d5ad6e31e1dcc2f1c080ae7ab5d7de914c11e412b7f2be5f17cc9928efe12b71bf99a4be
5a36cbaca8ab9d2066debfe4e65c1
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 19/03/2021 | Edição: 53-C | Seção: 1 - Extra C | Página: 1
Órgão: Ministério da Saúde

RESOLUÇÃO RDC Nº 483, DE 19 DE MARÇO DE 2021
Dispõe, de forma extraordinária e temporária, sobre os
requisitos para a importação de dispositivos médicos novos e
medicamentos identiﬁcados como prioritários para uso em
serviços de saúde, em virtude da emergência de saúde pública
internacional relacionada ao SARS-CoV-2.
O Diretor-Presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 47, IV, aliado ao art. 53, VI do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria
Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve, ad referendum, adotar a seguinte Resolução
de Diretoria Colegiada e determinar a sua publicação.
Art. 1º Esta Resolução dispõe, de forma extraordinária e temporária, sobre os requisitos para a
importação de dispositivos médicos novos e medicamentos identiﬁcados como prioritários para uso em
serviços de saúde, em virtude da emergência de saúde pública internacional relacionada ao SARS-CoV-2.
Art. 2º Os medicamentos e dispositivos médicos listados no Anexo I desta Resolução poderão
ser importados em caráter excepcional e temporário por órgãos e entidades públicas e privadas, incluindo
os estabelecimentos e servic27os de sau01de.
§ 1º Os produtos importados nos termos desta Resolução estão dispensados de regularização
sanitária pela Anvisa.
§ 2º Os produtos previstos no caput podem ser importados, desde que atendam aos critérios
desta Resolução e que o importador garanta a sua procedência, qualidade, segurança e eﬁcácia.
Art. 3º A dispensa de regularização dos produtos objeto desta Resolução não exime o
importador:
I - de cumprir as demais exigências aplicáveis ao controle sanitário de medicamentos ou
dispositivos médicos e normas técnicas que lhes são aplicáveis; e
II - de realizar monitoramento pós-mercado e cumprir regulamentação aplicável ao pósmercado.
Art. 4º O importador é responsável por garantir a qualidade, a segurança e a eﬁcácia dos
produtos importados em conformidade com esta Resolução.
§ 1º Os produtos importados nos termos desta Resolução estão sujeitos ao monitoramento
analítico da qualidade por parte da Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância Sanitária - RNLVISA e dos
laboratórios credenciados nos termos da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 390, 26 de maio de
2020.
§ 2º As empresas devem garantir a rastreabilidade dos produtos importados e permitir a
identiﬁcação dos responsáveis pela distribuição.
Art. 5º Os medicamentos e dispositivos médicos poderão ser importados com embalagens,
rótulos e bulas nos padrões e idiomas estabelecidos pela autoridade sanitária estrangeira responsável
pela aprovação da sua regularização.
§ 1º Caberá ao importador a adoção de ações de mitigação de risco considerando as
diferenças de informações e formatos entre as embalagens, rótulos e bulas originais em comparação
com as diretrizes regulatórias nacionais.
§ 2º O importador deverá disponibilizar às unidades de saúde as informações de rótulos e
instruções de uso, quando importantes para o uso correto do produto, no idioma português.
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Art. 6º Para a importação de medicamentos e dispositivos médicos nos termos desta Resolução
devem ser cumpridos os seguintes requisitos:
I - Peticionamento eletrônico de importação, nos termos da Resolução de Diretoria Colegiada RDC nº 81, de 5 de novembro de 2008;
II - A descrição da mercadoria na licença de importação deve conter a inscrição "AUTORIZADA
CONFORME A RDC nº XXX, DE 2021;
III - Certiﬁcado de liberação do lote, incluindo o laudo analítico de controle de qualidade do
produto acabado e, quando existir, do diluente, emitido pelo fabricante;
IV - Conhecimento de carga embarcada;
V - Licenciamento de importação (LI) registrado no SISCOMEX;
VI - Autorização de Funcionamento (AFE) do importador, quando couber;
VII - No caso de medicamentos, comprovante de pré-qualiﬁcação pela OMS ou de
regularização válido em país cuja autoridade regulatória competente seja membro do Conselho
Internacional para Harmonização de Requisitos Técnicos de Produtos Farmacêuticos de Uso Humano
(International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use ICH);
VIII - No caso de dispositivos médicos, comprovante de pré-qualiﬁcação pela OMS ou de
regularização válido em país cuja autoridade regulatória seja membro do International Medical Devices
Regulators Forum - IMDRF;
IX - Comprovante de cumprimento de boas práticas de fabricação, ou documento equivalente,
do país;
X - Declaração que ateste a adoção das estratégias de monitoramento e cumprimento das
diretrizes de farmacovigilância ou tecnovigilância, conforme modelo constante no Anexo II desta
Resolução;
XI - Declaração atestando tratar-se de importação de medicamento ou dispositivo
médico essencial para auxiliar no combate à Covid-19, regularizado em autoridade sanitária estrangeira e
autorizado à distribuição em seu respectivo país, conforme modelo Anexo III a esta Resolução; e
XII - Declaração da pessoa jurídica detentora da regularização do produto junto à Anvisa
autorizando a importação por terceiros, nos termos da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 81, de
2008, quando se tratar de produtos regularizados no país.
§ 1º Fica dispensada a apresentação dos demais documentos previstos na Resolução de
Diretoria Colegiada - RDC nº 81, de 2008, exceto para bens e produtos sujeitos ao controle especial de que
trata a Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998, e suas atualizações, em suas listas "A1", "A2", "A3",
"B1", "B2", "C3" e "D1".
§ 2º A análise e anuência do processo de importação dos produtos descritos no Anexo I desta
Resolução ﬁcará restrita à veriﬁcação da documentação estabelecida neste artigo, pela área responsável
pela anuência do Licenciamento de Importação.
§ 3º Os requisitos estabelecidos nos incisos VII a IX estão dispensados de análise técnica,
ﬁcando restritos à veriﬁcação da declaração do inciso XI.
§ 4º No caso de medicamentos contenham substâncias sujeitas a controle especial, sujeitos ao
Procedimento 1 da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 81, de 2008, é necessária a apresentação
de Autorização de Importação Especíﬁca emitida pela área competente na ANVISA, na forma prevista
pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 367, de 6 de abril de 2020.
§ 5º As Autorizações de Importação Especiﬁcas estão isentas da obtenção prévia de Cota de
Importação, e de autorização prévia favorável de embarque, conforme previsto pela RDC nº 367, de 2020.
§ 6º No pedido de Autorização de Importação Especíﬁca, solicita-se que o importador
apresente a previsão das importações subsequentes, de modo a permitir a antecipação da gestão das
estimativas de consumo de substâncias entorpecentes e psicotrópicas junto à Junta Internacional de
Fiscalização de Entorpecentes.
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§ 7º O código de assunto a ser utilizado no peticionamento de Autorização de Importação
Especíﬁca é o 7690 - PRODUTOS CONTROLADOS - Autorização de Importação Especíﬁca de
Substância/Medicamento para órgãos de repressão a drogas, entidade importadora de controle de
dopagem, laboratório de referência analítica, instituição de ensino ou pesquisa.
§ 8º Para os casos excepcionais em que houver a necessidade de alteração do quantitativo ou
de unidades de produto para valor inferior ao autorizado, o importador deve requerer, junto à Anvisa, a
Autorização para Fim de Desembaraço Aduaneiro (ADA), conforme previsto pela Resolução de Diretoria
Colegiada - RDC nº 367, de 2020.
Art. 7º A importação de medicamentos e dispositivos médicos nos termos desta Resolução
somente se efetivará mediante deferimento de Licenciamento de Importação junto ao SISCOMEX.
§ 1º A critério da autoridade sanitária, devido à necessidade de apresentação de informação
complementar, a saída do produto da área alfandegada poderá ocorrer por meio de sujeição a Termo de
Guarda e Responsabilidade, por lote, registrada no campo referente ao texto da situação do licenciamento
de importação: "PRODUTO SOB EXIGÊNCIA SANITÁRIA. A LIBERAÇÃO À INDUSTRIALIZAÇÃO, EXPOSIÇÃO
À VENDA OU ENTREGA AO CONSUMO DAR-SE-Á MEDIANTE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA AUTORIDADE
SANITÁRIA".
§ 2º Na situação prevista no §1º, a utilização dos produtos apenas pode ocorrer após liberação
do Termo de Guarda e Responsabilidade.
§ 3º O importador deve realizar o pedido de liberação do produto mediante a apresentação da
petição de liberação de Termo de Guarda e Responsabilidade.
Art. 8º Caberá ao importador:
I - peticionar junto à Anvisa o processo de importação, em tempo hábil, com antecedência
à chegada da carga ao Brasil;
II - responsabilizar-se pela procedência, qualidade, eﬁcácia e segurança do medicamento ou
dispositivo médico a ser importado;
III - assegurar e monitorar as condições da cadeia de transporte;
IV - assegurar que os produtos importados estejam com o prazo de validade vigente;
V - estabelecer mecanismos para garantir condições gerais e manutenção da qualidade dos
medicamentos e dispositivos médicos importados e o seu adequado armazenamento;
VI - no caso de medicamentos e dispositivos médicos que requeiram armazenamento sob
refrigeração, assegurar o monitoramento da temperatura de conservação e transporte, durante o trânsito
internacional, desde o momento do embarque até a chegada ao local de armazenamento do importador e
notiﬁcar à Anvisa, imediatamente, caso tenha ocorrido excursão de temperatura que possa comprometer a
qualidade do produto;
VII - responsabilizar-se pela avaliação das excursões de temperatura que venham a ocorrer
durante o transporte dos produtos importados;
VIII - prestar orientações aos serviços de saúde sobre uso e cuidados de conservação dos
produtos importados;
IX - deixar público que o produto não foi avaliado pela Anvisa quanto aos critérios de qualidade,
eﬁcácia e segurança, e que o referido produto possui aprovação em agência reguladora sanitária
estrangeira; e
X - fornecer cópia dos métodos analíticos utilizados pelo fabricante, em até 48 (quarenta e oito)
horas, quando solicitado pela autoridade sanitária.
Art. 9º No que se refere às ações de vigilância pós-distribuição e pós-uso dos produtos
importados, caberá ao importador:
I - estabelecer mecanismos para a realização de monitoramento de queixas técnicas e eventos
adversos dos produtos importados;
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II - disponibilizar aos pacientes e usuários instruções sobre notiﬁcações de queixas técnicas e
eventos adversos associados aos medicamentos e dispositivos médicos importados, seguindo as diretrizes
de Farmacovigilância ou Tecnovigilância;
III - notiﬁcar, por meio do Sistema de Notiﬁcações em Vigilância Sanitária (Notivisa), desvios de
qualidade relacionados à medicamentos, bem como, eventos adversos e queixas técnicas de dispositivos
médicos;
IV - notiﬁcar eventos adversos associados aos medicamentos por meio do Sistema VigiMed.
a) os eventos adversos graves devem ser notiﬁcados em até 72 (setenta e duas) horas de seu
conhecimento;
b) os demais eventos adversos e as queixas técnicas devem ser notiﬁcados em até 5 (cinco) dias
de seu conhecimento;
V - responsabilizar-se pelo recolhimento do produto importado quando determinado pela
Anvisa ou sempre que houver indícios suﬁcientes ou comprovação de que o produto não atende aos
requisitos essenciais de qualidade, segurança e eﬁcácia;
VI - comunicar a ação de recolhimento voluntário à Anvisa;
VII - oferecer assistência técnica, quando couber, durante a vida útil do produto importado; e
VIII - responsabilizar-se pela inutilização e destinação ﬁnal do produto importado, respeitadas as
normas vigentes relativas à destinação de resíduos.
Parágrafo único. Entende-se por evento adverso grave, aquele que se enquadra em pelo menos
uma das seguintes situações:
a) leva a óbito;
b) causa deﬁciência ou dano permanente em uma estrutura do organismo;
c) requer intervenção médica ou cirúrgica a ﬁm de prevenir o comprometimento permanente
de uma função ou estrutura do organismo;
d) exige hospitalização do paciente ou prolongamento da hospitalização; e
e) leva a perturbação ou risco fetal, morte fetal ou a uma anomalia congênita.
Art. 10. Caberá à Anvisa:
I - monitorar o perﬁl de queixas técnicas e eventos adversos associados aos produtos
importados nos termos desta Resolução; e
II - adotar as ações de controle, monitoramento e ﬁscalização sanitária pertinentes.
Art. 11. Caberá ao serviço de saúde em que o equipamento eletromédico seja instalado, a
responsabilidade pela instalação, manutenção, rastreabilidade e monitoramento durante todo o período
de vida útil do dispositivo, incluindo seu descarte.
Art. 12. A Anvisa poderá convocar empresas a fornecerem informações sobre produtos
importados nos termos desta Resolução.
Art. 13. A Anvisa poderá, observada a legislação vigente, editar Instrução Normativa contendo
requisitos complementares aos dispostos nesta Resolução.
Art. 14. Com base em informações provenientes do controle e do monitoramento dos produtos
deﬁnidos por esta Resolução ou outras informações técnicas ou cientíﬁcas que venham a ser de
conhecimento desta Anvisa, a Agência poderá suspender a importação, distribuição e uso dos
medicamentos e dispositivos médicos importados nos termos desta Resolução, além de adotar outras
medidas que entender cabíveis conforme legislação vigente.
Art. 15. Ficam ampliados em 1 (um) ano os prazos de validade dos registros e notiﬁcações de
dispositivos médicos concedidos em conformidade com a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 349,
de 19 de março de 2020.
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Art. 16. O descumprimento das disposições contidas nesta Resolução constitui infração sanitária,
nos termos da Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, sem prejuízo das responsabilidades civil,
administrativa e penal cabíveis.
Art. 17. Esta Resolução tem validade de 60 (sessenta) dias, podendo ser renovada por iguais e
sucessivos períodos, enquanto reconhecida pelo Ministério da Saúde a emergência de saúde pública
relacionada ao SARS-CoV-2.
Art. 18. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
ANTONIO BARRA TORRES

ANEXO
PRODUTOS SUJEITOS
ENFRENTAMENTO À PANDEMIA

À

VIGILÂNCIA

SANITÁRIA

CONSIDERADOS

CRÍTICOS

NO

Medicamentos na forma de matéria-prima, produto semi-elaborado, produto a granel ou
produto acabado: alfentanil, atracúrio, cisatracúrio, cetamina, desﬂurano, dexmedetomidina, cloridrato de
dextrocetamina, diazepam, enoxaparina sódica, epinefrina, etossuximida, etomidato, fentanil, haloperidol,
heparina sódica bovina, heparina sódica suína, isoﬂurano, lidocaína, midazolam, morﬁna, óxido nitroso,
pancurônio, propofol, norepinefrina, remifentanil, rocurônio, sevoﬂurano, succinilcolina, sufentanil, sulfato
de magnésio, Sal citrato, suxametônio, vancurônio, vecurônio.
Dispositivos Médicos:
Lista de dispositivos médicos deﬁnidos como prioritários pela Organização Mundial da Saúde
(OMS) para resposta à Covid-191, bem como suas atualizações2.
ANEXO II
DECLARAÇÃO
Considerando o disposto na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº ___, de ___ de
______________ de 2021, o importador _________________, CNPJ _______________________, declara cumprir
o disposto nas normas sanitárias vigentes para a importação e distribuição de medicamentos e
dispositivos médicos.
O importador declara que realiza todos os procedimentos necessários e possui capacidade
técnica e administrativa para garantir a qualidade, segurança e eﬁcácia do medicamento ou dispositivo
médico objeto da importação, bem como adotará as estratégias de monitoramento e cumprirá as diretrizes
de farmacovigilância ou tecnovigilância.
O importador, na pessoa de ___________________, se responsabiliza pela veracidade e
ﬁdedignidade das informações aqui prestadas e declara que está ciente de que é responsável pela
qualidade, segurança e eﬁcácia do dispositivo médico, bem como assegura que este está adequado aos
ﬁns a que se destina e cumpre os requisitos legais e sanitários.
Declaro ter ciência que os produtos objetos desta importação se destinam ao uso em serviços
de saúde
Declaro estar ciente que o descumprimento das disposições contidas nesta Resolução e nas
demais vinculadas constitui infração sanitária, nos termos da Lei nº 6437, de 20 de agosto de 1977, sem
prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e penal cabíveis.
_______________________________
Assinatura do importador
ANEXO III
DECLARAÇÃO
O

importador.................................................,

CNPJ

nº................................, declara

que

o(s)

produto(s)

contemplado(s) no Licenciamento de Importação nº..................................., e abaixo listado(s) é(são) devidamente
regularizado(s) e comercializado(s) em jurisdição membro do International Medical Device Regulators
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Forum (IMDRF) ou do International Council for Harmonisation of Technical Requirements for
Pharmaceuticals for Human Use (ICH) ou são pré-qualiﬁcados pela OMS e é (são)essencial(is) às ações de
combate à Covid-19.
Nome
comercial do
produto

Apresentação
comercial do
produto

Número da regularização IMDRF, OMS
ou ICH ou autorização equivalente

País
membro Fabricante Lote

Aﬁrma que, para a comprovação da regularização IMDRF, ICH ou OMS e cumprimento das boas
práticas de fabricação, o(s) seguinte(s) documento(s) foi(ram) anexado(s) no Sistema Visão Integrada de
Comércio Exterior:
( ) comprovante de registro
( ) certiﬁcado de livre comércio
( ) declaração CE de conformidade
( ) certiﬁcado de boas práticas de fabricação
( ) outro: _____________________
O importador declara que realiza todos os procedimentos necessários e possui capacidade
técnica e administrativa para garantir a qualidade, segurança e eﬁcácia do medicamento/dispositivo
médico objeto da importação, bem como adotará as estratégias de monitoramento e cumprirá as
Diretrizes de Farmacovigilância/Tecnovigilância.
O importador, na pessoa de ________________________________________, se responsabiliza pela
veracidade e ﬁdedignidade das informações aqui prestadas e declara que está ciente de que é
responsável pela qualidade, segurança e eﬁcácia do medicamento/dispositivo médico, bem como
assegura que este está adequado aos ﬁns a que se destina e cumpre os requisitos legais e sanitários.
Declaro estar ciente que o descumprimento das disposições contidas nesta Resolução e nas
demais vinculadas constitui infração sanitária, nos termos da Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, sem
prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e penal cabíveis.
Esta declaração tem validade exclusiva para um único licenciamento de importação.
_______________________________
Assinatura do importador
Referências
1.

Organização Mundial da Saúde. List of priority medical devices for COVID-19 case

management, abril de 2020. Disponível em: https://www.who.int/publications/m/item/list-of-prioritymedical-devices-for-covid-19-case-management. Acesso em 19 de março de 2021.
2.
associated

Organização Mundial da Saúde. Priority medical devices list for the COVID-19 response and
technical

speciﬁcations,

novembro

de

2020.

Disponível

em: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-MedDev-TS-O2T.V2. Acesso em 19 de
março de 2021.
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certiﬁcada.
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ
ESTADO DO PARANÁ
Secretaria Municipal de Saúde

Memorando nº: 093/2021 / Farmácia Básica Municipal
De : Secretaria Municipal de Saúde
Para : Diretoria de Compras

Paranavaí, 25 de maio de 2021.

Vimos por meio deste solicitar DISPENSA DE LICITAÇÃO para aquisição de
MEDICAMENTO de urgência e emergência no atendimento de pacientes da Unidade de Pronto Atendimento
municipal , e enfermaria COVID – unidade Morumbi.

Utilizar Recursos para enfrentamento da COVID – 19 ou Recursos Livres

Descrição

Nº

1

Midazolam 5mg/ml solução injetável
EV/IM ampola 10ml – Cod BR 268481

2

Rocurônio, brometo 10mg/ml frasco
ampola de 5 ml. Cod. BR 0268521

3

Propofol 10mg/ml emulsão injetável 20mL
- Uso EV. Cod BR 0305935

Unidade
Ampola

Qtdade
1.000

Frasco ampola

1.000

Frasco ou
ampola

1.000

______________________________
Andreia Martins de Souza
Secretaria Municipal de Saúde

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ
ESTADO DO PARANÁ
Secretaria Municipal de Saúde

TERMO DE REFERÊNCIA
OBJETO
Trata-se de DISPENSA DE LICITAÇÃO para aquisição de MEDICAMENTO de urgência
e emergência no atendimento de pacientes da Unidade de Pronto Atendimento Municipal e enfermaria

COVID – unidade Morumbi, conforme quantidades estimadas e especificações constantes no memorando
093/2021 que integra o presente processo.
JUSTIFICATIVAS
Considerando os avanços da pandemia do coronavírus SARS-Cov-2, causador da
infecção COVID-19 e os recentes protocolos emitidos pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial
de Saúde;
Considerando o aumento exponencial de casos de COVID-19 no Município e as
projeções feita pela Secretaria Municipal de Saúde, com possibilidade real de colapso do sistema de
saúde;
Considerando o Decreto Municipal 22.077 de 01 de março de 2021 que declara estado
de calamidade pública para o exercício de 2021 decorrente da pandemia da COVID-19;
Considerando ainda o Decreto Municipal 22.079 de 01 de março de 2021 que dispõe a
respeito da requisição administrativa temporária de bem imóvel do Hospital Santa Casa – Unidade Morumbi
– para abertura de leitos de enfermaria para instalação de ala para atendimento de pacientes, em razão da
pandemia Covid 19, onde o município deverá ter a disposição todos os medicamentos e materiais para
desenvolver as atividades neste novo local.
Considerando que o município de Paranavaí aumentou em mais 15 leitos a unidade
Morumbi para tratamento da COVID-19.
Considerando que estamos encaminhando juntamente a este processo , a
documentação referente à três tentativas em 30 dias, de aquisição de itens emergenciais para o
atendimento destes pacientes, que foram fracassadas, pois não conseguimos propostas condizentes com
os valores de mercado e tabela CMED; O relatório dos estoques atuais destes medicamentos no
almoxarifado da UPA e almoxarifado da enfermaria COVID- Morumbi que confirmam a extrema urgência
desta aquisição; e nota de empenho da empresa NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA. junto à Prefeitura Municipal de União da Vitória – Pr. e Fundação Hospital
Centenário de São Leopoldo – RS., destes mesmos medicamentos importados que estão oferecendo para
o nosso município, pois sua importação foi autorizada pela RDC 483/2021.
Venho por meio desta justificar a solicitação da aquisição de medicamento através de
Dispensa de Licitação , visando a manutenção dos internamentos de pacientes suspeitos ou acometidos
com COVID-19.
Informamos que os itens solicitados para aquisição não constam na relação de
medicamentos do Consórcio Paraná Saúde, do qual a Secretaria Municipal de Saúde realiza compras
trimestrais através de contrato firmado com o município.
Da formação da cesta de preços:
Seguindo o decreto municipal 22.093/2021, foram feitas pesquisas em diversos sites,
buscando-se uma ampla visão do real preço de mercado para compras públicas. Utilizamos a média
ponderada do Banco de Preços (http://bps.saude.gov.br/login.jsf) e o SIASG ( Comprasnet) , o

http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/
pages/compras/precos_registrados/listar_precos_registrados.jsf?windowId=988), que contém
Compras Paraná www.administracao.pr.gov.br /Compras (

os preços aprovados em licitações feitas pelo Governo do Paraná e ainda válidos; o site Banco de Preços
pesquisa de preços em licitações ( https://www.bancodeprecos.com.br) com aquisições de outros
entes públicos para um período desde o início do ano, e o menor preço Nota Paraná. A tabela CMED da
Anvisa foi consultada para as marcas das propostas vencedoras.
Da coleta de preços:
Encaminhamos pedido de propostas para 79 endereços de fornecedores conforme email em anexo. As propostas foram compiladas numa tabela.
Neste processo de dispensa , as melhores propostas foram de produtos importados,
amparados pela RDC 483/2021, sendo assim, não possuem marca registrada na ANVISA, conforme pode
ser observado no print de todas as marcas mostradas no relatório da CMED. Portanto, utilizamos a média

do preço fábrica de três marcas conhecidas e utilizadas por nós, para compor o valor comparativo da
proposta recebida com o preço da CMED.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Conforme descrição constante no Memorando nº: 093 /2021
Municipal que integra o presente processo.

/ Farmácia Básica

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Cópia do Registro junto ao Ministério da Saúde OU de sua publicação no Diário Oficial
da União; ou Solicitação de Revalidação dentro do prazo mínimo de seis meses anterior ao vencimento do
registro ( RDC nº 250/2004 e RDC 212/18).
Não serão aceitos números de protocolos de registro; somente serão aceitos números
de protocolos de revalidação de registro.
Todos os medicamentos deverão ter , no momento da entrega, prazo de validade
mínima de ( 18) dezoito meses, e não menos de 75% do prazo de validade total contados da data de
fabricação do medicamento, podendo ocorrer a solicitação de negociação junto ao setor solicitante , de
uma entrega com prazo de validade inferior ao especificado no Edital, , desde que seja apresentado pela
empresa contratada um termo de comprometimento para a realização de troca imediata em caso da não
utilização do produto e sua perda por validade expirada.
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
A empresa vencedora deverá possuir:
Licença Sanitária Estadual ou Municipal da empresa participante, expedida pela
Vigilância Sanitária do Município (do domicílio ou sede do licitante), renovada anualmente, dentro do seu
prazo de validade. Não será aceito protocolo de renovação. compatível com o objeto licitado.
Licença Sanitária Estadual ou Municipal da empresa fabricante do medicamento
(unidade fabril específica), ou do importador, no caso de produto importado.
Caso a empresa participante fabrique os medicamentos no mesmo local (mesmo
CNPJ), a exigência dos itens anteriores poderá ser cumprida com apenas um documento.
Autorização de Funcionamento (AFE) da empresa fornecedora, emitida pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, da empresa licitante ou a respectiva publicação no Diário Oficial
da União, com atividade compatível com o objeto licitado. Poderá ser enviada consulta realizada no site da
Anvisa, constando a data da consulta, que não poderá ser superior a 60 dias.
A autorização de que trata este artigo será válida para todo o território nacional e deverá
ser renovada sempre que ocorrer alteração ou inclusão de atividade ou mudança do sócio ou diretor que
tenha a seu cargo a representação legal da empresa. A Lei nº 13.043/2014 extinguiu a obrigatoriedade de
renovação anual de Autorização de Funcionamento e Autorização Especial junto à Anvisa para todas as
empresas (fabricantes, distribuidoras, importadoras, farmácias, drogarias etc., inclusive as que atuam em
portos, aeroportos e fronteiras).
Autorização Especial (AE) empresa fornecedora, emitida pela Anvisa, da empresa
licitante ou a respectiva publicação no Diário Oficial da União, no caso de oferta de medicamentos sujeitos
a controle especial, com atividade compatível com distribuição de medicamentos. Poderá ser enviada
consulta realizada no site da Anvisa, constando a data da consulta, que não poderá ser superior a 60 dias.
Certificado de Regularidade Técnica da empresa participante, emitido pelo Conselho
Regional de Farmácia do Estado da empresa licitante.

LOCAIS DE ENTREGA DE BENS OU REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS/PRAZO E
CONDIÇÕES

O objeto licitado deverá ser entregue em no máximo 20 dias após recebimento do
empenho ou autorização de fornecimento, acondicionado de forma a permitir a completa preservação do
mesmo e sua segurança durante o transporte;
- Local de entrega: Almoxarifado Central da Secretaria de Saúde, situado à Av.
Tancredo Neves 2726 – CEP 87703-290
- Horário: das 8h30 às 11h e das 14h às 16h
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇO/AQUISIÇÃO
- Responsável pelo recebimento: Fernanda Sakuno Pezzoti, membro da comissão de
recebimento de bens; decreto de nomeação nº 15.954/15
- Telefone: (44) 3423 3884 ou 3421 1300
- e-mail: almoxarifadoerecebimento@gmail.com.br
- Recebimento Provisório: Fernanda Sakuno Pezzoti
- Recebimento definitivo: Ariane Fernandes ou Henrique
CONDIÇÕES E PRAZO DE PAGAMENTO
O pagamento será efetuado em 15 dias após o recebimento da mercadoria
acompanhada da nota fiscal conforme empenho.
Paranavaí, 25 de maio de 2021.

__________________________
Alyne França Erzinger
Diretora da Assistência Farmacêutica

Aceito e aprovo o presente Termo de Referência.

____________________________
Andréia Martins de Souza
Secretária Municipal de Saúde
Decreto de nomeação 20.674/2019

BULA
(Bula adaptada conforme medicamento referência nacional, considerando as diferenças de
formato da bula original em relação as diretrizes regulatórias nacionais)

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO
FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÕES.
Solução injetável 5 mg/mL: embalagem contendo 5 ampolas de 10 mL.
USO INTRAVENOSO / INTRAMUSCULAR
USO ADULTO
COMPOSIÇÃO
Cada mL contém:
Midazolam BP 5 mg, Cloreto de sódio BP 0,8%, Álcool benzílico BP 1%, água para injetáveis BP
q.s.
INFORMAÇÕES TÉCNICAS AO PROFISSIONAL DE SAÚDE
1. INDICAÇÕES
MIDAZOLAM é uma droga indutora de sono de ação curta e indicada a pacientes adultos para:
- sedação da consciência antes e durante procedimentos diagnósticos ou terapêuticos, com ou
sem anestesia local (administração I.V.);
- pré-medicação antes de indução anestésica;
- indução anestésica, como um componente sedativo em combinação com anestesia em adultos
(não deve ser utilizado para indução anestésica em crianças);
- sedação em unidades de terapia intensiva.
2. RESULTADOS DE EFICÁCIA
O midazolam é eficaz como medicação pré-anestésica, quando administrado na dose de 2 a 3
mg por via intramuscular. Esses foram os achados de Wong e colaboradores, em 1991, em
estudo que envolvia 100 pacientes entre 60 e 86 anos.
O midazolam pode também ser utilizado para a sedação antes da realização de endoscopia
digestiva alta ou colonoscopia. Em um estudo que envolvia 800 pacientes, Bell e colaboradores,
em 1987, demonstraram que a dose necessária para induzir sedação foi maior nos pacientes
entre 15 e 24 anos de idade (em média 10 mg), em comparação com os pacientes entre 60 e 86
anos de idade (3,6 mg).
Como indução anestésica em pacientes sem medicação prévia e abaixo dos 55 anos, midazolam
é eficaz e pode ser administrado por via intravenosa na dose de 0,3 a 0,35 mg/kg de peso,
administrados em 20 a 30 segundos, e o tempo esperado de início de ação é de dois minutos.
Em pacientes pré-medicados com sedativos ou narcóticos, midazolam é seguro e eficaz na dose

de 0,15 a 0,35 (média 0,25 mg/kg) (Versed(R), 1997; Freuchen e colaboradores, 1983; Jensen e
colaboradores, 1982; Pakkanen & Kanto, 1982; Berggren & Eriksson, 1981).
Referências bibliográficas
- Bell GD, Spickett GP, Reeve PA et al.: Intravenous midazolam for upper gastrointestinal
endoscopy: a study of 800 consecutive cases relating dose to age and sex of patient. Br J Clin
Pharmacol 1987; 23:241-243.
- Wong HY, Fragen RJ & Dunn K: Dose-finding study of intramuscular midazolam preanesthetic
medication in the elderly. Anesthesiology 1991; 74:675-679.
- Freuchen I, Ostergaard J & Mikkelson BO: midazolam compared with thiopentone as an
induction agent. Curr Ther Res 1983; 34:269.
- Jensen A, Schou-Olesen A & Huttel MS: Use of midazolam as an induction agent: comparison
with thiopentone. Br J Anaesth 1982; 54:605-607.
- Pakkanen A & Kanto J: midazolam compared with thiopentone as an induction agent. Acta
Anaesth Scand 1982; 26:143-146.
- Berggren L & Eriksson I: midazolam for induction of anaesthesia in outpatients: a comparison
with thiopentone. Acta Anaesthesiol Scand 1981; 25:492-496.
3. CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS
Farmacodinâmica
MIDAZOLAM tem efeitos hipnóticos e sedativos caracterizados por um início rápido e de curta
duração. Também exerce efeito ansiolítico, anticonvulsivo e relaxante muscular. MIDAZOLAM
prejudica a função psicomotora após doses únicas e/ou múltiplas, mas provoca alterações
hemodinâmicas mínimas.
As ações centrais dos benzodiazepínicos são mediadas através de um aumento da
neurotransmissão GABAérgica em sinapses inibitórias. Na presença de benzodiazepínicos, a
afinidade do receptor GABA pelo neutotransmissor é reforçada através de modulação alostérica
positiva, resultando em uma ação aumentada do GABA liberado no fluxo pós-sináptico do
receptor transmembranar do íon cloreto.
O midazolam, ingrediente ativo de MIDAZOLAM, é um derivado do grupo das
imidazobenzodiazepinas. Embora a base livre seja uma substância lipofílica com baixa
solubilidade na água, o nitrogênio básico na posição 2 do anel imidazobenzodiazepínico permite
que o ingrediente ativo forme sais hidrossolúveis com ácidos. Esse efeito associado à rápida
transformação metabólica são os motivos do rápido início de ação, e da curta duração dos
efeitos. Por causa da sua baixa toxicidade, midazolam possui amplo índice terapêutico.

Após administração intramuscular ou intravenosa, ocorre amnésia anterógrada de curta
duração (o paciente não se recorda de eventos que ocorreram durante o pico de atividade do
composto).
Farmacocinética
Absorção após administração intramuscular
A absorção de midazolam pelo tecido muscular é rápida e completa. As concentrações
plasmáticas máximas são alcançadas dentro de 30 minutos. A biodisponibilidade após
administração I.M. é superior a 90%.
Distribuição
Quando o midazolam é injetado por via intravenosa, a curva plasmática de concentração-tempo
mostra uma ou duas fases de disposição distintas.
O volume de distribuição em equilíbrio dinâmico é de 0,7 – 1,2 L/kg. De 96% a 98% de midazolam
é ligado às proteínas plasmáticas, principalmente à albumina. Existe uma passagem lenta e
insignificante de midazolam para o líquido cefalorraquidiano.
Em humanos, foi demonstrado que midazolam atravessa a placenta lentamente e entra na
circulação fetal. Pequenas quantidades de midazolam são encontradas no leite humano.
Midazolam não é um substrato para transportadores de fármacos.
Metabolismo
O midazolam é quase inteiramente eliminado após biotransformação. Midazolam é hidroxilado
pelo citocromo P450, isoenzimas CYP3A4 e CYP3A5. As duas isoenzimas, CYP3A4 e CYP 3A5,
estão ativamente envolvidas nas duas vias principais do metabolismo oxidativo do midazolam
no fígado. Existem dois principais metabolitos oxidados 1’-hidroximidazolam (também
conhecido como a α-hidroximidazolam) e 4-hidroximidazolam.
O 1’-hidroximidazolam é o principal metabólito na urina e no plasma. Após administração
injetável, a concentração plasmática de 1’-hidroximidazolam é 12% do composto de origem. O
1’- hidroximidazolam é farmacologicamente ativo, mas contribui apenas minimamente (cerca
de 10%) para os efeitos do midazolam endovenoso.
Eliminação
Em voluntários jovens e sadios, a meia-vida de eliminação de midazolam varia de 1,5 a 2,5 horas.
A meia-vida de eliminação do metabólito 1’-hidroximidazolam é inferior a uma hora; portanto,
após administração de midazolam, a sua concentração e a do composto original diminuem em
paralelo. O clearance plasmático é de 300 a 500 mL/min em média.
Quando midazolam é administrado pela infusão I.V., sua cinética de eliminação não difere da
observada após injeção em bolus. Sessenta a oitenta por cento da dose de midazolam sofre

glicuronidação e é excretada na urina sob a forma do conjugado 1’- hidroximidazolam. Menos
de 1% da dose inalterada é recuperada inalterado na urina.
A administração repetida de midazolam não produz indução de enzimas de biotransformação.
Farmacocinética em populações especiais
Idosos: em adultos acima de 60 anos, a meia-vida de eliminação de midazolam administrado
por via injetável pode ser prolongada acima de quatro vezes.
Em idosos do sexo masculino acima de 60 anos de idade, a meia-vida de eliminação do
midazolam foi significativamente prolongada, sendo 2,5 vezes maior em comparação com a de
indivíduos jovens do sexo masculino. A depuração total de midazolam foi significativamente
reduzida em indivíduos do sexo masculino. Entretanto, não foram observadas diferenças
significativas em idosos do sexo feminino em comparação aos indivíduos jovens do mesmo sexo.
Crianças: a taxa de absorção retal em crianças é similar à de adultos. Entretanto, a meia-vida de
eliminação (t½) após administração I.V. e retal é mais curta em crianças de 3 a 10 anos, quando
comparada com a de adultos. A diferença é compatível com um clearance metabólico maior em
crianças.
Em crianças pré-termo e neonatos: a meia-vida de eliminação é, em média de 6 a 12 horas, e o
clearance é reduzido provavelmente por causa da imaturidade hepática. Os recém-nascidos com
insuficiência hepática e renal relacionada à asfixia correm o risco de ter aumento súbito de
concentrações séricas de midazolan devido a uma depuração hepática menor e variável.
Pacientes obesos: a meia-vida média é maior nos pacientes obesos que nos não obesos (8,4
versus 2,7 horas). O aumento da meia vida é secundário ao aumento de, aproximadamente, 50%
no volume de distribuição corrigido pelo peso corporal total. Entretanto, o clearance não difere
dos não obesos.
Pacientes com insuficiência hepática: o clearance em pacientes cirróticos pode ser reduzido e
a meia-vida de eliminação pode ser maior quando comparado aos de voluntários sadios (ver
item “5. Advertências e precauções”).
Pacientes com insuficiência renal: a farmacocinética do midazolam não ligado não se altera em
pacientes com insuficiência renal grave. O principal metabólito de midazolam, ligeiramente
farmacologicamente ativo, 1’-hidroximidazolam glucoronida, que é excretado através dos rins,
se acumula em pacientes com insuficiência renal grave. Este acúmulo ocasiona prolongamento
da sedação. O midazolam deve, portanto, ser doseado cuidadosamente e titulado para o efeito
desejado.
Pacientes críticos – em mal estado geral: a meia-vida de eliminação de midazolam é prolongada
em pacientes críticos.

Pacientes com insuficiência cardíaca: a meia-vida de eliminação é maior em pacientes com
insuficiência cardíaca congestiva, quando comparada à de indivíduos saudáveis.
4. CONTRAINDICAÇÕES
MIDAZOLAM

é

contraindicado

a

pacientes

com

hipersensibilidade

conhecida

a

benzodiazepínicos ou a qualquer excipiente da sua formulação.
5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES
MIDAZOLAM deve ser usado somente quando materiais de ressuscitação apropriados para o
tamanho e a idade estão disponíveis, já que a administração I.V. de MIDAZOLAM pode deprimir
a contratilidade miocárdica e causar apneia. Eventos adversos cardiorrespiratórios graves têm
ocorrido em raras ocasiões. Esses eventos têm incluído depressão respiratória, apneia, parada
respiratória e/ou parada cardíaca.
A ocorrência de tais incidentes de risco à vida é mais provável em adultos acima de 60 anos,
naqueles com insuficiência respiratória preexistente ou comprometimento da função cardíaca,
e em pacientes pediátricos com instabilidade cardiovascular, particularmente quando a injeção
é administrada muito rapidamente ou quando é administrada uma alta dose.
Benzodiazepínicos não são recomendados como tratamento principal de transtornos psicóticos.
Benzodiazepínicos não devem ser utilizados isoladamente para tratar depressão ou ansiedade
associada à depressão, pois podem facilitar impulso suicida em pacientes em condições
específicas de saúde.
Quando MIDAZOLAM é administrado parenteralmente, cuidados especiais devem ser
observados em pacientes representantes de grupos de alto risco:
- adultos acima de 60 anos;
- pacientes cronicamente doentes ou debilitados;
- pacientes com insuficiência respiratória;
- pacientes com insuficiência renal, insuficiência hepática (benzodiazepínicos podem precipitar
ou exacerbar encefalopatia em
- pacientes com insuficiência hepática grave) ou com insuficiência cardíaca congestiva;
- pacientes pediátricos com instabilidade cardiovascular.
Esses pacientes de alto risco precisam de doses menores (ver item “8. Posologia e modo de
usar”) e devem ser monitorados continuamente com relação a sinais precoces de alteração das
funções vitais.
As informações devem ser dadas aos pacientes sobre as seguintes advertências e precauções.
Critérios de alta
Após a administração de MIDAZOLAM os pacientes devem receber alta hospitalar ou do
consultório de procedimento apenas quando autorizados pelo médico e se acompanhados por

um atendente. Recomenda-se que o paciente esteja acompanhado ao retornar para casa após
a alta.
Tolerância
Alguma perda de eficácia foi relatada quando o midazolam injetável foi usado em sedação
prolongada em unidades de terapia intensiva.
Dependência
Quando MIDAZOLAM é usado em sedação prolongada em unidades de terapia intensiva, devese ter em mente que pode se desenvolver dependência física a ele. O risco de dependência
aumenta com a dose e a duração do tratamento e é maior para pacientes com um histórico
médico de abuso de álcool e/ou drogas.
Sintomas de abstinência
Uma vez desenvolvida dependência, a interrupção abrupta do tratamento será acompanhada
de sintomas de abstinência. Durante tratamento prolongado com MIDAZOLAM em unidade de
terapia intensiva, pode-se desenvolver dependência física. Portanto, o término abrupto do
tratamento pode ser acompanhado por sintomas de abstinência. Os seguintes sintomas podem
ocorrer: cefaleia, diarreia, dor muscular, ansiedade extrema, tensão, agitação, confusão,
irritabilidade, distúrbios do sono, mudanças de humor, alucinações e convulsões. Em casos
graves, podem ocorrer os seguintes sintomas: despersonalização, dormência e formigamento
nas extremidades, hipersensibilidade à luz, ruído e contato físico. Como o risco de sintomas de
abstinência é maior após a descontinuação abrupta do tratamento, é recomendado que a dose
seja diminuída gradualmente.
Duração do tratamento
A duração do tratamento com hipnóticos benzodiazepínicos deve ser a mais curta possível (ver
item “8. Posologia e modo de usar”) e não deve exceder duas semanas. A manutenção por
tempo superior não deve ocorrer sem reavaliação da condição do paciente. O processo de
redução gradual deve ser ajustado individualmente. Pode ser útil informar ao paciente, no início,
que o tratamento terá duração limitada e explicar precisamente como a dose será
progressivamente diminuída. Sobretudo, é importante que o paciente tenha conhecimento da
possibilidade de sintomas rebote, o que poderá diminuir a ansiedade decorrente de tais
sintomas, caso eles se manifestem na descontinuação do medicamento. Há evidências de que,
no caso de benzodiazepínicos de curta duração de ação, sintomas de abstinência podem ocorrer
nos intervalos interdose, especialmente quando se utiliza dose elevada.
Amnésia

Amnésia anterógrada pode ocorrer com doses terapêuticas de MIDAZOLAM (frequentemente
esse efeito é muito desejável em situações tais como antes e durante procedimentos cirúrgicos
e diagnósticos); com o risco aumentado em doses mais elevadas.
Amnésia prolongada pode proporcionar problemas para pacientes ambulatoriais, que devem
receber alta após a intervenção. Após receberem MIDAZOLAM parenteralmente, os pacientes
devem ser dispensados do hospital ou do consultório somente com acompanhante.
Reações paradoxais
Foram relatadas com midazolam injetável reações paradoxais, tais como inquietação, agitação,
irritabilidade, movimentos involuntários (incluindo convulsões tônico-clônicas e tremores
musculares), hiperatividade, hostilidade, delírio, raiva, agressividade, ansiedade, pesadelos,
alucinações, psicoses, comportamento inadequado e outros efeitos comportamentais adversos,
excitação e ataque paroxísticos. Essas reações podem acontecer com doses elevadas e/ou
quando a injeção é administrada rapidamente. A rara incidência de susceptibilidade a tais
reações foi relatada em crianças e em doses mais elevadas em idosos. Nesse caso, a
descontinuação desse medicamento deve ser considerada. Se tais sintomas sugestivos de uma
reação paradoxal ocorrerem, a resposta a MIDAZOLAM deve ser avaliada antes do
procedimento.
A ocorrência desses efeitos é mais provável em pacientes idosos.
Alterações na eliminação de midazolam
A eliminação da droga pode estar alterada em pacientes que recebem substâncias que inibem
ou induzem P4503A4 e pode ser necessário ajustar a dose de midazolam (ver item “6. Interações
medicamentosas”).
A eliminação da droga também pode demorar mais em pacientes com disfunção hepática, baixo
débito cardíaco e em neonatos (ver “Farmacocinética em populações especiais” no item “3.
Características farmacológicas”).
Apneia do sono
MIDAZOLAM deve ser utilizado com extrema cautela em pacientes com síndrome de apneia do
sono e os mesmos devem ser monitorados regularmente.
Pacientes idosos
Embora rara, a ocorrência de eventos adversos cardiorrespiratórios graves com risco de morte,
incluindo depressão respiratória, apneia, parada respiratória e/ou parada cardíaca, é mais
provável em adultos acima de 60 anos e crianças. Além disso, em idosos e crianças, foi relatada
com midazolam incidência mais elevada de sensibilidade a reações paradoxais, tais como
agitação, movimentos involuntários (incluindo convulsões tônico-clônicas e tremores
musculares), hiperatividade, hostilidade, reação de raiva, agressividade, excitação e agressão.

Portanto, em adultos acima de 60 anos, a dose deve ser determinada com cautela e devem ser
considerados os fatores especiais relacionados a cada paciente (ver item “8. Posologia e modo
de usar”).
Pacientes pediátricos
Eventos adversos hemodinâmicos ocorreram em pacientes pediátricos com instabilidade
cardiovascular. Por isso a administração intravenosa rápida deve ser evitada nessa população.
Por causa do risco aumentado de apneia, aconselha-se extrema cautela ao sedar pacientes prétermo e antes de pré-termo sem intubação traqueal.
Injeção rápida deve ser evitada na população neonatal.
O neonato tem função orgânica reduzida e/ou imatura e é vulnerável aos efeitos respiratórios
profundos e/ou prolongados de MIDAZOLAM.
Embora rara, a ocorrência de eventos adversos cardiorrespiratórios graves com de risco à vida,
incluindo depressão respiratória, apneia, parada respiratória e/ou parada cardíaca, é mais
provável em crianças e adultos acima de 60 anos.
Além disso, em crianças e idosos, foi relatada incidência mais elevada de sensibilidade a reações
paradoxais, tais como agitação, movimentos involuntários (incluindo convulsões tônico-clônicas
e tremores musculares), hiperatividade, hostilidade, reação de raiva, agressividade, excitação e
agressão com midazolam.
Pacientes com insuficiência renal
Existe uma maior probabilidade de reações adversas em pacientes com doença renal grave (ver
itens “8. Posologia e modo de usar” e “3. Características Farmacológicas”).
Tabela 1 – Tempo para despertar (h) após cessar a infusão de midazolam

Pacientes com insuficiência hepática
A insuficiência hepática reduz o clearance de midazolam I.V. com um aumento subsequente da
meia-vida. Portanto, os efeitos clínicos podem ser mais intensos e prolongados. A dose
necessária de midazolam pode ter de ser reduzida e deve ser estabelecida monitoração
adequada dos sinais vitais (ver itens “8. Posologia e modo de usar” e “4. Contraindicações”).

Grupos específicos de pacientes

Em pacientes debilitados ou cronicamente doentes, a dose deve ser determinada com cautela,
e os fatores especiais relacionados a cada paciente devem ser levados em consideração (ver
item “8. Posologia e modo de usar”).
Pacientes com insuficiência respiratória crônica: é recomendada a dose mais baixa, por causa
do risco de depressão respiratória (ver item “8. Posologia e modo de usar”).
Crianças pré-termo: por causa do risco aumentado de apneia, aconselha-se não sedar pacientes
pré-termo menores que 36 semanas de idade gestacional sem intubação traqueal.
Pacientes pediátricos menores que 6 meses de idade são particularmente vulneráveis à
obstrução de vias aéreas e hipoventilação
Uso concomitante de álcool/depressores do SNC: o uso concomitante de MIDAZOLAM com
álcool e/ou depressores do SNC deve ser evitado. O uso concomitante tem o potencial de
aumentar os efeitos clínicos de midazolam, podendo incluir sedação grave que pode resultar em
coma ou morte, depressão respiratória e/ou cardiovascular clinicamente relevante (ver item “6.
Interações medicamentosas”).
Histórico médico de abuso de álcool e de drogas: MIDAZOLAM deve ser evitado por pacientes
com histórico médico de abuso de álcool e de drogas.
Outros: assim como com qualquer substância depressora do sistema nervoso central e/ou com
propriedades musculorrelaxantes, deve-se ter cuidado especial ao administrar MIDAZOLAM a
pacientes com miastenia gravis, por causa da fraqueza muscular preexistente.
Efeitos na habilidade de dirigir veículo ou operar máquinas
Sedação, amnésia, redução da capacidade de concentração e da força muscular prejudicam a
capacidade de dirigir veículo ou operar máquinas. Antes de usar MIDAZOLAM, o paciente deve
ser alertado para não dirigir veículo ou operar máquina até sua recuperação completa. O médico
deve decidir quando essas atividades podem ser retomadas. Se a duração do sono for
insuficiente ou se bebidas alcoólicas forem consumidas, é maior a probabilidade de redução da
atenção (ver item “6. Interações medicamentosas”).
Gravidez e lactação
Não há dados suficientes sobre midazolam para avaliar sua segurança durante a gravidez. Os
benzodiazepínicos devem ser evitados durante a gravidez, a não ser que não exista alternativa
mais segura. Foi sugerido um aumento de malformação congênita associado ao uso de
benzodiazepínicos durante o primeiro trimestre da gravidez. Se o produto for prescrito à mulher
em idade fértil, ela deve procurar seu médico para descontinuar o medicamento, em caso de
pretender engravidar ou se suspeitar de gravidez. A administração de midazolam injetável no
terceiro trimestre de gestação ou em altas doses durante o trabalho de parto pode produzir

irregularidades no batimento cardíaco fetal, hipotonia, sucção fraca, hipotermia e moderada
depressão respiratória em neonatos.
Além disso, bebês nascidos de mães que receberam cronicamente benzodiazepínicos durante o
último estágio da gravidez podem ter desenvolvido dependência física e estar sob algum risco
de desenvolver sintomas de abstinência no período pós-natal.
Mulheres que estejam amamentando devem interromper o aleitamento durante 24 horas após
a administração do MIDAZOLAM.
Categoria de risco na gravidez: C.
Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do
cirurgião-dentista.
Até o momento, não há informações de que MIDAZOLAM possa causar doping.
6. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS
Aproximadamente 25% do total de enzimas hepáticas do sistema citocromo P450 em adultos
correspondem à subfamília 3A4. Inibidores e indutores dessa isoenzima podem produzir
interações farmacológicas com midazolam (ver item “5. Advertências e precauções”).
Interações farmacocinéticas droga-droga (ver itens “4. Contraindicações” e “5. Advertências e
Precauções”)
O midazolam é quase exclusivamente metabolizado pelo citocromo P450 3A (CYP3A4 e CYP3A5).
Inibidores e indutores da CYP3A têm o potencial de aumentar ou diminuir as concentrações
plasmáticas e, subsequentemente, os efeitos farmacodinâmicos do midazolam. Nenhum outro
mecanismo, além da modulação da atividade do CYP3A, foi evidenciado como uma fonte para
uma interação farmacocinética fármaco-fármaco clinicamente relevante com midazolam. O
midazolam não é conhecido por mudar a farmacocinética de outros fármacos.
Quando coadministrado com um inibidor de CYP3A, os efeitos clínicos de midazolam podem ser
mais intensos e mais duradouros e uma dose mais baixa pode ser necessária. Inversamente, o
efeito do midazolam pode ser mais fraco e mais curto quando coadministrado com um indutor
do CYP3A e uma dose mais elevada pode ser necessária.
Em casos de indução do CYP3A e inibição irreversível (a chamada “inibição baseada em
mecanismo”), os efeitos na farmacocinética de midazolam podem persistir por vários dias até
várias semanas após a administração de um modulador do CYP3A. Exemplos de inibidores de
CYP3A com base no mecanismo incluem: antibacterianos (por exemplo, claritromicina,
eritromicina, isoniazida), agentes antirretrovirais (tais como inibidores de protease do HIV, como
ritonavir, incluindo inibidores da protease reforçados pelo ritonavir, delavirdina), bloqueadores
dos canais de cálcio (como verapamil, diltiazem), inibidores de tirosina quinase (como imatinibe,

lapatinibe, idelalisibe) ou o modulador de receptor de estrógeno ralozifeno, e diversos
constituintes de espécies vegetais (por exemplo, a bergamotina).
Em contraste com os outros inibidores baseados em mecanismos, o etinilestradiol combinado
com norgestrel ou gestodene, quando utilizado para contracepção oral e suco de toranja
(grapefruit) (200 mL), não modificou a exposição ao midazolam a um grau clinicamente
significativo.
Estudos de interação realizados com midazolam injetável
Inibidores de CYP3A4
O intervalo de potência de inibição/indução das drogas é vasto. O antifúngico cetoconazol, um
inibidor muito potente do CYP3A4, aumenta a concentração plasmática do midazolam
endovenoso em cerca de 5 vezes. A droga tuberculostática, rifampicina pertence ao grupo dos
mais potentes indutores da CYP3A e sua coadministração resulta na diminuição da concentração
plasmática do midazolam endovenoso em cerca de 60%.
A via de administração do midazolam também determina a magnitude da mudança em sua
farmacocinética devida à modulação do CYP3A: (i) espera-se que a alteração na concentração
plasmática seja menor para a administração intravenosa do que para a oral de midazolam, já
que a modulação do CYP3A não se limita ao fígado, mas também ocorre na parede intestinal, e,
portanto, não afeta apenas a depuração sistêmica, mas também a biodisponibilidade do
midazolam oral; (ii) não existem estudos que estejam investigando o efeito da modulação do
CYP3A na farmacocinética do midazolam após administração retal e intramuscular. Como na
administração retal a droga não passa pelo fígado e a expressão do CYP3A no cólon é menor do
que a do trato gastrintestinal superior, espera-se que alterações na concentração plasmática do
midazolam devidas à modulação do CYP3A sejam menores para a administração retal do que na
administração oral. Após a administração intramuscular a droga entra diretamente na circulação
sistêmica, espera-se que os efeitos da modulação do CYP3A sejam similares aos da
administração intravenosa do midazolam; (iii) em concordância com os princípios
farmacocinéticos, estudos clínicos demonstraram que após dose única intravenosa de
midazolam, a mudança do efeito máximo decorrente de modulação do CYP3A será menor
enquanto a duração do efeito pode ser prolongada. Entretanto, após administração prolongada,
tanto a magnitude quanto a duração do efeito serão aumentadas na presença da inibição do
CYP3A.
A lista a seguir contém alguns exemplos de interação farmacocinética droga-droga com
midazolam após administração intravenosa.
É importante notar que nenhuma droga com efeitos moduladores de CYP3A demonstrados in
vitro e in vivo, respectivamente, tem potencial para alterar a concentração do midazolam e,

portanto, seu efeito. A lista inclui informação de interação droga-droga obtida em estudos
clínicos com o uso oral de midazolam coadministrado com a droga em questão, quando não
existe informação para o uso de midazolam endovenoso.
Entretanto, conforme mencionado espera-se que a alteração na concentração plasmática seja
menor no uso endovenoso do que comparado ao uso oral.
Antifúngicos azólicos
- cetoconazol e voriconazol: o cetoconazol e o voriconazol aumentaram a concentração
plasmática de midazolam endovenoso em cinco vezes e em 3-4 vezes, respectivamente,
enquanto a meia vida aumentou em três vezes. Caso midazolam injetável seja coadministrado
com fortes inibidores de CYP3A, esse procedimento deve ser feito em uma unidade de terapia
intensiva (UTI) ou onde exista disponibilidade de instrumental equivalente, de forma a garantir
monitoramento clínico cuidadoso e manejo médico apropriado em caso de depressão
respiratória ou sedação prolongada. Devem-se considerar doses coordenadas e ajuste de dose,
especialmente se for administrada mais que uma dose única de midazolam I.V.
- itraconazol e fluconazol: ambos aumentaram a concentração plasmática de midazolam
endovenoso em, aproximadamente, duas a três vezes, associado com aumento na meia-vida de
eliminação em, aproximadamente, 2,4 vezes para o itraconazol e 1,5 vez para o fluconazol.
- posaconazol: o posaconazol aumentou as concentrações plasmáticas de midazolam
endovenoso em, aproximadamente, duas vezes.
Antibióticos macrolídeos
- eritromicina: a coadministração de midazolam com eritromicina resultou em aumento de 1,6
– 2 vezes a concentração plasmática de midazolam endovenoso, associado a um aumento de
1,5 – 1,8 vezes na meia-vida terminal de midazolam. Apesar de mudanças farmacodinâmicas
relativamente menores terem sido observadas, é aconselhado ajuste de dose do midazolam
endovenoso, especialmente se altas doses estão sendo administradas (ver item “5. Advertências
e Precauções”).
- claritromicina: o uso concomitante de claritromicina e midazolam promove aumento da
concentração plasmática de midazolam em 2,5 vezes e duplica sua meia-vida.
Antagonistas do receptor histamínico 2
- cimetidina e ranitidina: cimetidina aumentou a concentração plasmática em equilíbrio
dinâmico de midazolam em 26%, enquanto ranitidina não teve efeito. A coadministração de
midazolam com cimetidina ou ranitidina não teve efeito clínico significativo na farmacocinética
ou farmacodinâmica de midazolam. Essa informação indica que midazolam endovenoso pode
ser usado em doses usuais com cimetidina e ranitidina e não é necessário ajuste de dose.

- ciclosporina: não existe interação farmacocinética e farmacodinâmica entre ciclosporina e
midazolam. Por isso, a dose de midazolam não precisa ser ajustada quando este é usado
concomitantemente com ciclosporina.
- nitrendipina: a nitrendipina não afeta a farmacocinética e a farmacodinâmica do midazolam.
As duas drogas podem ser usadas concomitantemente e nenhum ajuste de dose do midazolam
é necessário.
Anestesia intravenosa
A disposição de midazolam endovenoso também foi alterada por propofol endovenoso
(aumento de 1,6 vezes da área sob a curva e meia-vida).
Inibidores de protease
- saquinavir e outros inibidores de proteases HIV: a coadministração de ritonavir em combinação
com lopinavir aumentou em 5,4 vezes as concentrações plasmáticas do midazolam endovenoso,
com aumento similar na meia-vida de eliminação. Caso midazolam endovenoso seja
coadministrado com inibidores de protease HIV, as condições do tratamento devem seguir as
condições descritas para o cetoconazol, no item “antifúngicos azólicos”.
- inibidores da protease do VHC: boceprevir e telaprevir reduzem a depuração do midazolam.
Este efeito resultou num aumento de 3-4 vezes da área sob a curva de midazolam após
administração intravenosa e prolongou a sua meia-vida de eliminação em 4 vezes.
Anticoncepcionais orais
A farmacocinética de midazolam intramuscular não foi afetada pelo uso de anticoncepcionais
orais. As duas drogas podem ser usadas concomitantemente, e não é necessário nenhum ajuste
de dose de midazolam.
Bloqueadores de canais de cálcio
- diltiazem: uma dose única de diltiazem em pacientes submetidos à cirurgia de revascularização
do miocárdio aumentou as concentrações plasmáticas de midazolam endovenoso em,
aproximadamente, 25%, e a meia-vida foi prolongada em, aproximadamente, 43%.
Outras interações
- atorvastatina: resultou em aumento de 1,4 vezes na concentração de midazolam quando
administrado por via intravenosa, em comparação com grupo de controle.
- fentanil endovenoso: é um inibidor fraco da eliminação de midazolam: a área sob a curva e a
meia-vida do midazolam endovenoso aumentaram 1,5 vezes na presença de fentanil.
Antagonistas do receptor de neuroquinina-1 (NK1)
- clorzoxazona: diminuiu a proporção do metabólito 1’-hidroximidazolam gerado pelo CYP3A
(também chamado de αhidroximidazolam) para midazolam, indicando um efeito inibitório do
CYP3A.

Para uma série de fármacos ou ervas medicinais, observou-se uma fraca interação com a
eliminação do midazolam com alterações concomitantes na sua exposição (mudanças menores
de duas vezes da área sob a curva) (bicalutamida, everolimus, ciclosporina, simeprevir,
propiverina, berberina, contido também em Goldenseal). Estima-se que estas interações fracas
sejam ainda mais atenuadas após administração intravenosa.
Indutores do CYP3A4
- rifampicina: diminuiu as concentrações plasmáticas de midazolam endovenoso em,
aproximadamente, 60%, após sete dias de rifampicina 600 mg, uma vez ao dia. A meia-vida de
eliminação diminuiu em, aproximadamente, 50% a 60%.
- ticagrelor: é um indutor fraco da CYP3A, mas também tem um pequeno efeito no midazolam
administrado por via intravenosa (-12%) e nas exposições de 4-hidroxi-midazolam (-23%).
Ervas medicinais e alimentos
- extrato de equinacea pupúrea: diminuiu as concentrações plasmáticas (área sob a curva) de
midazolam I.V. em, aproximadamente, 20%, com diminuição da meia-vida de cerca de 42%.
- erva-de-são-joão: reduz a concentração plasmática de midazolam em 20% a 40%, associada à
redução da meia-vida em 15% a 17%.
Interação farmacodinâmica dos medicamentos
A coadministração de midazolam com outros sedativos/agentes hipnóticos, incluindo álcool,
resulta em aumento do efeito sedativo e hipnótico. Tais exemplos incluem opiáceos/opioides
quando utilizados com analgésicos e antitussígenos; antipsicóticos; outros benzodiazepínicos
usados como ansiolíticos ou hipnóticos e barbituratos; assim como antidepressivos, antihistamínicos e antihipertensivos de ação central.
Aumento de efeitos colaterais como a ação sedativa e depressão cardiorrespiratória podem
também ocorrer quando o midazolam é utilizado concomitantemente com quaisquer
depressores de ação central, incluindo o álcool. Por isso deve ser realizada monitoração
adequada dos sinais vitais. O álcool deve ser evitado em pacientes que estejam recebendo
midazolam (ver item “5. Advertências e precauções”). Ver também o item “10. Superdose”,
referente à advertência de outros depressores do sistema nervoso central, incluindo o álcool.
Foi demonstrado que a anestesia espinal pode aumentar os efeitos sedativos do midazolam I.V.
A dose do midazolam deve ser então reduzida. A dose intravenosa do midazolam também deve
ser reduzida quando a lidocaína ou a bupivacaína são administradas por via intramuscular.
Medicamentos que aumentam o estado de alerta e a memória, como a fisostigmina, revertem
os efeitos hipnóticos de midazolam. De modo similar, 250 mg de cafeína revertem parcialmente
os efeitos sedativos de midazolam.

O halotano e anestésicos inalatórios: a administração I.V. de midazolam diminui a concentração
alveolar mínima (CAM) de halotano requerido para anestesia geral.
7. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO
Manter o produto em sua embalagem original e conservar em temperatura ambiente (entre 15°
e 30 °C); proteger da luz.
O prazo de validade é de 24 meses a partir da data de fabricação (vide cartucho).
As ampolas de MIDAZOLAM não podem ser congeladas, porque podem explodir. Além disso,
pode ocorrer precipitação, mas o precipitado se dissolve com a agitação em temperatura
ambiente.
Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.
Não use o medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.
A solução de MIDAZOLAM pode ser diluída com cloreto de sódio a 0,9%, dextrose a 5 e 10%,
levulose a 5%, solução de Ringer e de Hartmann em uma razão de mistura de 15 mg de
midazolam para 100 a 1.000 mL de solução de infusão.
Incompatibilidades
Não diluir soluções de midazolam injetável com Dextrano 70 a 6% em dextrose. Não misturar
soluções de midazolam injetável com soluções alcalinas. O midazolam sofre precipitação em
bicarbonato de sódio.
Para evitar potencial incompatibilidade com outras soluções, MIDAZOLAM não deve ser
misturado com outras soluções, exceto as mencionadas acima.
Do ponto de vista microbiológico o produto deve ser utilizado imediatamente. Se não for
utilizado imediatamente, os tempos de conservação e as condições antes da utilização são de
responsabilidade do usuário, a menos que a diluição tenha ocorrido em condições assépticas
controladas e validadas.
As ampolas de MIDAZOLAM são para uso único. Descarte qualquer solução não utilizada.
A solução deve ser inspecionada visualmente antes do uso. Apenas soluções límpidas e sem
partículas devem ser usadas.
Aspecto físico: solução límpida, incolor a levemente amarelada, isenta de partículas estranhas.
Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.
Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.
8. POSOLOGIA E MODO DE USAR
Dose padrão
O midazolam é um agente sedativo potente que requer administração lenta e individualização
da dose.

A dose deve ser individualizada e titulada até o estado de sedação desejado de acordo com a
necessidade clínica, o estado físico, a idade e a medicação concomitante.
Em adultos acima de 60 anos, pacientes debilitados ou cronicamente doentes, a dose deve ser
determinada com cautela, e os fatores especiais relacionados a cada paciente devem ser levados
em consideração.
O início da ação de midazolam ocorre em, aproximadamente, dois minutos após a injeção
intravenosa. O efeito máximo é obtido em cinco a dez minutos.
Sedação da consciência
Para sedação basal (consciência) prévia à intervenção cirúrgica ou diagnóstica, MIDAZOLAM é
administrado I.V. A dose deve ser individualizada e titulada, não devendo ser administrada por
injeção rapidamente ou em bolus. O início da sedação pode variar para cada indivíduo, de
acordo com o estado físico do paciente e das circunstâncias detalhadas da aplicação (por
exemplo: velocidade de administração, quantidade da dose). Se necessário, podem ser
administradas doses subsequentes de acordo com a necessidade individual. Cuidados especiais
devem ser adotados para pacientes com comprometimento da função respiratória.
Na maioria das circunstâncias, a formulação de 2mg/mL é mais conveniente para propósitos de
titulação.

Adultos
A injeção I.V. de MIDAZOLAM deve ser administrada lentamente a uma velocidade de,
aproximadamente, 2 mg em 30 segundos.
Em adultos com menos de 60 anos, a dose inicial é 2 mg a 2,5 mg, administrada cinco a dez
minutos antes do início do procedimento. Podem ser administradas doses adicionais de 0,5 a 1
mg, se necessário. Doses médias totais usualmente ficam em torno de 3,5 a 7,5 mg. Geralmente
não é necessária dose total maior que 5 mg.
Em adultos acima de 60 anos, pacientes debilitados ou com doenças crônicas, a dose inicial deve
ser reduzida para cerca de 0,5 mg a 1 mg e ser administrada cinco a dez minutos antes do início
do procedimento. Doses adicionais de 0,5 mg a 1 mg podem ser administradas, se necessário.
Uma vez que nesses pacientes o pico do efeito pode ser atingido menos rapidamente, doses
adicionais de MIDAZOLAM devem ser tituladas muito lenta e cuidadosamente. Geralmente não
é necessária dose total maior que 3,5 mg.
Crianças
Em crianças, o uso de MIDAZOLAM é indicado para sedação apenas em terapia intensiva.
Intravenosa

MIDAZOLAM deve ser titulado lentamente até o efeito clínico desejado. A dose inicial de
MIDAZOLAM deve ser administrada em dois a três minutos. Deve-se esperar um tempo adicional
de dois a cinco minutos para avaliar completamente o efeito sedativo antes de iniciar um
procedimento ou repetir a dose. Se for necessária sedação complementar, continuar a titular
com pequenos incrementos até que o nível apropriado de sedação seja alcançado.
1. Pacientes pediátricos menores que 6 meses de idade: informações limitadas estão disponíveis
para pacientes pediátricos não intubados menores de 6 meses de idade. Pacientes pediátricos
de menos de 6 meses de idade são particularmente vulneráveis à obstrução de vias aéreas e à
hipoventilação. Desse modo, o uso de midazolam para sedação em crianças com menos de 6
meses de idade não é recomendado, a menos que os benefícios sejam superiores aos riscos.
Nesses casos, a titulação com pequenos incrementos até o efeito clínico e monitoração
cuidadosa são essenciais.
Instruções posológicas especiais
Pacientes com insuficiência renal
Em pacientes com insuficiência renal grave, MIDAZOLAM pode ser acompanhado de sedação
mais pronunciada e prolongada, possivelmente incluindo depressão respiratória e
cardiovascular

clinicamente

relevante.

MIDAZOLAM

deve,

portanto,

ser

doseado

cuidadosamente nesses pacientes e titulado para o efeito desejado.
Pacientes com insuficiência hepática
Os efeitos clínicos em pacientes com insuficiência hepática podem ser mais intensos e
prolongados. A dose de midazolam pode precisar ser reduzida e os sinais vitais devem ser
monitorados (ver itens “5. Advertências e precauções” e “3. Características Farmacológicas”).
9. REAÇÕES ADVERSAS
Os seguintes efeitos adversos têm sido relatados com midazolam injetável.
Distúrbios do sistema imune: reações de hipersensibilidade generalizada (reações de pele,
reações cardiovasculares, broncoespasmo), choque anafilático e angioedema.
Distúrbios psiquiátricos: estado de confusão, desorientação, distúrbios emocionais e do humor.
Mudanças na libido foram relatados ocasionalmente. Reações paradoxais, tais como
inquietação, agitação, irritabilidade, movimentos involuntários (incluindo
movimentos tônico-clônicos e tremor muscular), hiperatividade, nervosismo, hostilidade, raiva,
agressividade, ansiedade, pesadelos, sonhos anormais, alucinações, psicose, comportamento
inadequado e outros efeitos comportamentais adversos, excitação e agressividade paradoxal
foram relatados, particularmente em crianças e idosos.
Dependência: o uso de MIDAZOLAM, mesmo em doses terapêuticas, pode levar ao
desenvolvimento de dependência física. Após administração I.V. prolongada, a descontinuação,

especialmente a descontinuação abrupta do produto, pode ser acompanhada de sintomas de
abstinência,

incluindo

convulsões

de

abstinência.

Abuso

foi

reportado

em

politoxicodependência.
Distúrbios do sistema nervoso: sedação prolongada, redução da atenção, cefaleia, tontura,
ataxia, sedação pós-operatória e amnésia anterógrada, cuja duração é diretamente relacionada
com a dose. A amnésia anterógrada pode ainda estar presente no final do procedimento e, em
casos isolados, amnésia prolongada tem sido relatada.
Foram relatadas convulsões em lactentes prematuros e neonatos.
Distúrbios cardíacos: eventos adversos cardiorrespiratórios graves têm ocorrido em raras
ocasiões. Esses eventos têm incluído parada cardíaca, hipotensão, bradicardia, efeitos
vasodilatadores. A ocorrência de incidentes com risco à vida é mais provável em adultos com
mais de 60 anos de idade e naqueles com insuficiência respiratória preexistente ou
comprometimento da função cardíaca, particularmente quando a injeção é administrada muito
rapidamente ou quando se administra uma dose elevada (ver item “5. Advertências e
Precauções”).
Distúrbios respiratórios: eventos adversos cardiorrespiratórios graves têm ocorrido em raras
ocasiões. Esses eventos incluem depressão respiratória, apneia, parada respiratória, dispneia,
laringoespasmo. A ocorrência de incidentes com risco à vida é mais provável em adultos com
mais de 60 anos de idade e naqueles com insuficiência respiratória preexistente ou
comprometimento da função cardíaca, particularmente quando a injeção é administrada muito
rapidamente ou quando uma alta dose é administrada (ver item “5. Advertências e
precauções”).
Distúrbios do sistema gastrintestinal: náusea, vômito, constipação e boca seca.
Distúrbios da pele e anexos: rash cutâneo, urticária, e prurido.
Reações locais e gerais: eritema e dor no local de aplicação da injeção, tromboflebite e
trombose.
Lesões, envenenamento e complicações de procedimentos: existem relatos de quedas e fraturas
em pacientes sob uso de benzodiazepínicos. O risco é maior em pacientes recebendo,
concomitantemente, sedativos (incluindo bebidas alcoólicas) e em pacientes idosos.

Em casos de eventos adversos, notifique pelo Sistema VigiMed, disponível no Portal da Anvisa.

10. SUPERDOSE
Sintomas

Os benzodiazepínicos normalmente causam sonolência, ataxia, disartria e nistagmo. Uma
superdose de midazolam raramente é um risco à vida, se o medicamento é administrado em
monoterapia,

mas

pode

resultar

em

arreflexia,

apneia,

hipotensão,

depressão

cardiorrespiratória e, em raros casos, coma. Se ocorrer coma, este normalmente dura poucas
horas, mas pode ser mais prolongado e cíclico, particularmente em pacientes idosos. Os efeitos
depressores respiratórios podem ser mais graves em pacientes com doença respiratória. Os
benzodiazepínicos aumentam os efeitos de outros depressores do sistema nervoso central,
incluindo álcool.
Tratamento
Monitorar os sinais vitais do paciente e instituir medidas de suporte de acordo com seu estado
clínico. Os pacientes podem necessitar especialmente de tratamento sintomático para efeitos
cardiorrespiratórios ou efeitos relacionados ao sistema nervoso central.
Se a depressão do SNC for grave, considerar o uso de flumazenil, um antagonista
benzodiazepínico, que deve ser administrado sob rigorosas condições de monitoramento. O
flumazenil tem meia-vida curta (cerca de uma hora). Portanto, os pacientes que estiverem sob
uso de flumazenil precisam de monitoramento depois da diminuição dos seus efeitos.
O flumazenil deve ser usado com extrema cautela na presença de drogas que reduzem o limiar
de convulsão (por exemplo, antidepressivos tricíclicos). Consultar a bula de flumazenil para
informações adicionais sobre o uso correto desse medicamento.

Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.
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BULA
(Bula adaptada conforme medicamento referência nacional, considerando as diferenças de
formato da bula original em relação as diretrizes regulatórias nacionais)
I)

IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

PROPOFOL 10 mg/mL (1%)
Composição: Cada mL contém: Propofol USP 10 mg, água para injetáveis USP q.s.
II) INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE
1. INDICAÇÕES
PROPOFOL é indicado para indução e manutenção de anestesia geral em procedimentos
cirúrgicos. Isto significa que PROPOFOL faz com que o paciente fique inconsciente ou sedado
durante operações cirúrgicas ou outros procedimentos.
PROPOFOL pode também ser usado para a sedação de pacientes adultos ventilados que estejam
recebendo cuidados de terapia intensiva.
PROPOFOL pode também ser usado para sedação consciente para procedimentos cirúrgicos e
de diagnóstico.
2. RESULTADOS DE EFICÁCIA
Agente anestésico de curta duração: indução e manutenção
Em estudos comparativos de óxido nitroso-sevoflurano com óxido nitroso-propofol para
indução e manutenção da anestesia, foi determinada a taxa de recuperação para cada
anestésico. Cinquenta pacientes, P 1 ou 2 na faixa etária de 18 a 70 anos, submetidos a
procedimentos cirúrgicos eletivos com duração de 1 a 3 horas, foram distribuídos de maneira
randomizada e receberam sevoflurano (grupo A) ou propofol (grupo B). Para a indução da
anestesia: no grupo A o sevoflurano foi administrado em concentrações crescentes (até 3,5%)
com o paciente em respiração espontânea, no grupo B o propofol foi administrado na dose de
2-2,5 mg/kg em 60 segundos com o paciente em respiração espontânea com oxigênio a 100%.
A manutenção da anestesia no grupo A foi realizada com sevoflurano 0,3% a 1,8% e no grupo B
com infusão de 50 a 200 mcg/kg/min de propofol. O óxido nitroso 60-70% foi administrado em
todos os pacientes e fentanila na dose de 1-3 mcg/kg foi administrado em bolus como
suplemento anestésico nos dois grupos. Ao final da cirurgia foi interrompida a administração
dos agentes anestésicos e instaurado um fluxo de oxigênio a 100% (6 L/min). Os resultados

demonstraram que indução no grupo B foi mais rápida quando comparada com o grupo A (0,8
vs. 2,0 minutos respectivamente). A facilidade de indução e o tempo necessário para o despertar
foram similares nos dois grupos. Dentre os efeitos indesejáveis, no grupo A, 13 pacientes
apresentaram náuseas e 5 apresentaram vômitos, enquanto que no grupo B a incidência de
náuseas foi de 3 pacientes. A incidência de tremores e dor foi similares nos dois grupos. (Lien CA
et. al. Journal of Clinical Anesthesia 1996; 8(8):639).
Reves et al. descrevem o uso do propofol como agente anestésico para induçãomanutenção da
anestesia, assim como o seu uso em sedação para procedimentos cirúrgicos e em pacientes sob
ventilação mecânica em UTI devido a sua eficácia e segurança. (Reves JG et al. Anesthesia Fourth
Edition 1994, 1(11): 272).
Estudos comparativos do uso do propofol em infusão manual com o uso pela bomba de infusão
alvo controlada (IAC) foram realizados em 160 pacientes (pacientes grau ASA 1-3 com idade ≥
18 anos), submetidos a procedimentos cirúrgicos. Os dados analisados foram: aceitabilidade da
técnica, eficácia e segurança. O grupo IAC apresentou doses de indução menores e taxa de
infusão de manutenção maiores. Na avaliação dos anestesistas envolvidos, a facilidade de
controle e o uso da bomba de IAC foi considerada melhor.
Foi concluído que o sistema de IAC é efetivo e seguro, tendo melhor aceitabilidade do que a
técnica de infusão manual. (Mazzarella B et al. Minerva Anestesiologica 1999;65 (10):701).
Sedação para procedimentos cirúrgicos/diagnósticos
Charles J. Coté estabelece o uso de propofol em pediatria para sedação intermitente ou em
infusão constante nos procedimentos radiológicos devido à sua eficácia na prática clínica. (Coté
CJ. Anesthesia Fourth Edition 1994, 2(63):2104). Foi reportado um estudo prospectivo e
randomizado, comparando propofol e midazolam para sedação em colangiopancreatografia
retrógrada via endoscópica. Foram selecionados 200 pacientes P 3 e 4 com idade entre 28-88
anos. Estes pacientes receberam de forma randomizada midazolam 2,5 mg para indução
seguido de doses repetidas de acordo com a necessidade ou propofol 40-60 mg de dose inicial
conforme o peso corporal seguido de 20 mg em doses repetidas. Do total dos pacientes, três
foram excluídos devido à presença de carcinoma (2 pacientes no grupo midazolam e 1 paciente
no grupo propofol). Os resultados demonstraram um tempo de início médio de ação da sedação
menor no grupo propofol do que no grupo midazolam (3 min vs. 6 min), assim como um tempo
médio de recuperação menor no grupo tratado com propofol em relação ao grupo tratado com
midazolam (19 min vs. 29 min). Foi concluído que a sedação endovenosa com propofol para
colangiopancreatografia retrógrada via endoscópica é mais efetiva que midazolam, associada

com recuperação rápida e segura desde que haja monitorização adequada. (Wehrmann T et al.
Gastrointestinal Endoscopy 1999).
Sedação UTI
Barrientos et al., realizaram um estudo comparativo entre propofol 2% e midazolam, onde
analisaram a eficácia, tempo para extubação e custo. Neste estudo foram selecionados 78
pacientes submetidos à cirurgia que necessitaram de ventilação controlada mecânica e sedação
prolongada na unidade de terapia intensiva. Após distribuição randomizada, 40 pacientes
receberam propofol 2% e 38 midazolam. A dose média de propofol 2% foi de 1-6 mg/kg/h e de
midazolam 0,05-0,4 mg/kg/h. Nenhum bloqueador neuromuscular foi utilizado e a duração
média da sedação foi de 141,2 h para o grupo propofol 2% e 140,5 h para o grupo midazolam.
Os resultados demonstraram que a eficácia foi similar nos dois grupos, sendo que, no grupo
propofol 2%, 2,5% dos pacientes apresentaram hipertrigliceridemia. O tempo necessário para
extubação foi significativamente menor no grupo propofol 2% quando comparado com o grupo
midazolam o que levou os autores a acreditarem que o custo benefício do propofol 2% é melhor.
(Barrientos – Vega R et al. Intensive Care Medicine 1997: 23 (suppl): S176, Abs149).
3. CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS
Grupo farmacoterapêutico: anestésicos gerais
Propriedades Farmacodinâmicas
O propofol (2,6-diisopropilfenol) é um agente de anestesia geral de curta duração com rápido
início de ação de aproximadamente 30 segundos. A recuperação da anestesia geralmente é
rápida. O mecanismo de ação, assim como com todos os anestésicos gerais, é pouco conhecido.
Entretanto, propofol é conhecido por produzir efeito sedativo e anestésico pela modulação
positiva da função inibitória do neurotransmissor GABA através do receptor GABAA ativado por
ligante.
Em geral, queda na pressão arterial média e leves mudanças na frequência cardíaca são
observadas quando

PROPOFOL é administrado para indução e manutenção da anestesia.

Entretanto, os parâmetros hemodinâmicos normalmente permanecem relativamente estáveis
durante a manutenção e a incidência de alterações hemodinâmicas adversas é baixa.
Apesar da possibilidade de ocorrência de depressão ventilatória após administração de
PROPOFOL, quaisquer efeitos são qualitativamente similares àqueles causados por outros
agentes anestésicos intravenosos e são facilmente gerenciáveis na prática clínica.

PROPOFOL reduz o fluxo sanguíneo cerebral, a pressão intracraniana e o metabolismo cerebral.
A redução na pressão intracraniana é maior em pacientes com pressão intracraniana basal
elevada.
A recuperação da anestesia geralmente é rápida e sem efeitos residuais, com baixa incidência
de dor de cabeça, náusea e vômitos pós-operatórios.
Em geral, há menos náusea e vômitos pós-operatórios após anestesia com PROPOFOL que com
agentes anestésicos inalatórios. Há evidência de que isso possa estar relacionado a um efeito
antiemético do propofol.
Nas concentrações atingidas clinicamente,

PROPOFOL não inibe a síntese de hormônios

adrenocorticais.
Propriedades Farmacocinéticas
O declínio das concentrações de propofol após uma dose em bolus ou após o final de uma
infusão pode ser descrito por um modelo tricompartimental aberto. A primeira fase é
caracterizada por uma distribuição muito rápida (meia-vida de 2-4 minutos), seguido por rápida
eliminação (meia-vida de 30 a 60 minutos) e uma fase final mais lenta, representativa da
redistribuição do propofol por tecidos pouco perfundidos.
O propofol é amplamente distribuído e rapidamente eliminado do corpo (depuração total: 1,52 L/minuto).A depuração ocorre através de processos metabólicos, principalmente no fígado,
para formar conjugados inativos de propofol e seu quinol correspondente, os quais são
excretados na urina.
Quando PROPOFOL é usado para manter a anestesia, as concentrações sanguíneas de propofol
aproximam-se assintoticamente do valor do estado de equilíbrio para a dada velocidade de
administração. A farmacocinética de PROPOFOL é linear ao longo da faixa recomendada de
velocidades de infusão.
Dados de segurança pré-clínica
O propofol é um fármaco com extensa experiência clínica.
4. CONTRAINDICAÇÕES
PROPOFOL é contraindicado nas seguintes situações:
- Hipersensibilidade conhecida ao propofol ou a qualquer componente de sua fórmula;

- Sedação em crianças menores de 3 anos de idade com infecção grave do trato respiratório,
recebendo tratamento intensivo;
- Sedação de crianças de todas as idades com difteria ou epiglotite recebendo tratamento
intensivo (ver item Advertências e Precauções).
Este medicamento é contraindicado para menores de 3 anos.
5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES
PROPOFOL deve ser administrado por profissional de saúde treinado em técnicas de anestesia
(ou quando for o caso, por médicos treinados em cuidados de pacientes em terapia intensiva).
Os pacientes devem ser constantemente monitorados e devem estar disponíveis instalações
para manutenção das vias aéreas abertas, ventilação artificial, enriquecimento de oxigênio,
além de instalações ressuscitatórias. PROPOFOL não deve ser administrado pela pessoa que
conduziu o procedimento diagnóstico ou o procedimento cirúrgico.
Quando PROPOFOL é administrado para sedação consciente, procedimentos cirúrgicos e de
diagnóstico, os pacientes devem ser continuamente monitorados para sinais precoces de
hipotensão, obstrução das vias aéreas e dessaturação de oxigênio.
Assim como outros agentes sedativos, quando

PROPOFOL é usado para sedação durante

procedimentos cirúrgicos, podem ocorrer movimentos involuntários dos pacientes. Durante
procedimentos que requerem imobilidade, esses movimentos podem ser perigosos para o local
da cirurgia.
Um período adequado é necessário antes da alta do paciente para garantir a recuperação total
após a anestesia geral. Muito raramente o uso de PROPOFOL pode estar associado ao
desenvolvimento de um período de inconsciência pós-operatória, o qual pode ser acompanhado
por um aumento no tônus muscular. Isto pode ou não ser precedido por um período de vigília.
Apesar da recuperação ser espontânea, deve-se ter um cuidado apropriado ao paciente
inconsciente.
Assim como com outros agentes anestésicos intravenosos, deve-se tomar cuidado em pacientes
com insuficiência cardíaca, respiratória, renal ou hepática e em pacientes hipovolêmicos ou
debilitados.
PROPOFOL não possui atividade vagolítica e tem sido associado com relatos de bradicardia
(ocasionalmente profunda) e também assistolia. Deve-se considerar a administração
intravenosa de um agente anticolinérgico antes da indução ou durante a manutenção da

anestesia, especialmente em situações em que haja probabilidade de predominância do tônus
vagal ou quando

PROPOFOL for associado a outros agentes com potencial para causar

bradicardia.
Quando PROPOFOL for administrado a um paciente epiléptico, pode haver risco de convulsão.
Deve-se dispensar cuidado especial aos pacientes com disfunções no metabolismo de gordura
e em outras condições que requeiram cautela na utilização de emulsões lipídicas.
Caso se administre

PROPOFOL a pacientes que estejam sob risco de acumular gordura,

recomenda-se que os níveis sanguíneos de lipídeos sejam controlados. A administração de
PROPOFOL deve ser ajustada adequadamente se o controle indicar que a gordura não está
sendo bem eliminada. Se o paciente estiver recebendo concomitantemente outro lipídeo por
via intravenosa, sua quantidade deve ser reduzida, levando-se em consideração que a fórmula
de

PROPOFOL contém lipídeos (1,0 mL de PROPOFOL contém aproximadamente 0,1 g de

lipídeo).
O EDTA é um quelante de metais iônicos, incluindo o zinco. A necessidade de zinco suplementar
deve ser considerada durante a administração prolongada de PROPOFOL particularmente em
pacientes que tenham predisposição à deficiência em zinco, tais como pacientes com
queimaduras, diarreia e/ou sepse.
Foram recebidos relatos muito raros de acidose metabólica, de rabdomiólise, de hipercalemia,
alterações no ECG* e/ou de falha cardíaca, em alguns casos com um resultado fatal, em
pacientes gravemente acometidos recebendo PROPOFOL para sedação na UTI. Os principais
fatores de risco para o desenvolvimento destes eventos são: diminuição na liberação de oxigênio
para os tecidos; lesão neurológica grave e/ou sepse; altas doses de um ou mais dos seguintes
agentes farmacológicos: vasoconstritores, esteroides, inotrópicos e/ou propofol. Todos os
sedativos e agentes terapêuticos usados na UTI (incluindo PROPOFOL) devem ser titulados para
manter liberação de oxigênio ideal e parâmetros hemodinâmicos.
*elevação do segmento ST (similar às alterações no ECG na síndrome de Brugada).
O uso de PROPOFOL utilizando-se o sistema TCI DIPRIFUSOR é restrito à indução e manutenção
de anestesia geral, sedação consciente para procedimentos cirúrgicos e de diagnóstico e
sedação de pacientes adultos ventilados que estejam recebendo cuidados de terapia intensiva.
O sistema TCI DIPRIFUSOR não é recomendado para uso em crianças.

PROPOFOL não é recomendado para uso em neonatos para a indução e manutenção da
anestesia.
Não há dados que dão suporte ao uso de PROPOFOL em sedação para neonatos prematuros,
recebendo tratamento intensivo.
Não há dados de estudos clínicos que deem suporte ao uso de

PROPOFOL em sedação de

crianças com difteria ou epiglotite, recebendo tratamento intensivo.
Efeito sobre a capacidade de dirigir veículos e operar máquinas
Os pacientes devem ser alertados de que o desempenho para tarefas que exijam atenção, tais
como, dirigir veículos e operar máquinas pode estar comprometido durante algum tempo após
o uso de PROPOFOL.
Uso durante a gravidez e a lactação
Categoria de risco na gravidez: B.
Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do
cirurgião-dentista.
A segurança para o neonato, quando do uso de

PROPOFOL em mulheres que estejam

amamentando, não foi estabelecida.
PROPOFOL não deve ser usado durante a gravidez. PROPOFOL atravessa a placenta e pode estar
associado à depressão neonatal. O produto não deve ser utilizado em anestesia obstétrica.
6. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS
PROPOFOL tem sido usado em associação com anestesia espinhal e epidural, com prémedicação normalmente usada, bloqueadores neuromusculares, agentes inalatórios e agentes
analgésicos. Nenhuma incompatibilidade farmacológica foi encontrada.
Entretanto, recomenda-se que os bloqueadores neuromusculares atracúrio e mivacúrio, não
devem ser administrados na mesma via IV antes de se eliminar os indícios de PROPOFOL
Doses menores de PROPOFOL podem ser necessárias em situações em que a anestesia geral é
utilizada como adjuvante às técnicas anestésicas regionais.
7. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO
Conservar em temperatura ambiente inferior a 25ºC. Não congelar.

PROPOFOL tem validade de 24 meses a partir da data de fabricação.
Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.
Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem
original.
PROPOFOL 1% (10 mg/mL) deve ser usado em até 6 horas após a diluição. Não diluído, utilizar
em até 12 horas.
Não utilize se houver evidência de separação de fases da emulsão.
Descartar o conteúdo remanescente após o uso.
Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.
TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.
PROPOFOL é apresentado na forma de emulsão homogênea, branca a quase branca.
Todo medicamento deve ser mantido em sua embalagem original até o momento do uso.
8. POSOLOGIA E MODO DE USAR
Modo de usar
PROPOFOL é uma emulsão óleo em água, branca, aquosa e isotônica para injeção
intravenosa. Geralmente, além de PROPOFOL são necessários agentes analgésicos
suplementares.
PROPOFOL tem sido usado em associação com anestesia espinhal e epidural, com prémedicação normalmente usada, bloqueadores neuromusculares, agentes inalatórios e agentes
analgésicos. Nenhuma incompatibilidade farmacológica foi encontrada. Doses menores de
PROPOFOL podem ser necessárias em situações em que a anestesia geral é utilizada como um
adjunto às técnicas anestésicas regionais.
A administração de PROPOFOL 2% (20 mg/mL) por injeção em bolus não é recomendada.
PROPOFOL

não

contém

conservantes

antimicrobianos,

assim,

pode

apresentar

desenvolvimento de microorganismos. É importante ressaltar que, embora o EDTA seja eficaz
em retardar a taxa de crescimento microbiano do PROPOFOL o produto não deve ser
considerado como um conservante antimicrobiano.

Assim sendo, imediatamente após a abertura da ampola ou frasco-ampola, a aspiração do
produto deve ser feita assepticamente para uma seringa estéril ou para o equipamento de
infusão. A administração de PROPOFOL deve ser iniciada sem demora. Os cuidados de assepsia
devem ser observados até o término da infusão, tanto na manipulação de PROPOFOL como do
equipamento em uso. Quaisquer infusões de fluídos adicionados à linha de infusão de
PROPOFOL devem ser administrados próximo do local da cânula.
PROPOFOL não deve ser administrado através de filtro microbiológico. As ampolas, os frascosampola e seringas de

PROPOFOL devem ser agitados antes do uso e qualquer porção não

utilizada deve ser descartada. PROPOFOL e qualquer seringa contendo PROPOFOL destina-se a
um único uso em apenas um paciente.
De acordo com as orientações para a administração de outras emulsões lipídicas, uma infusão
única (não diluída) de

PROPOFOL não deve exceder 12 horas. No final do procedimento

cirúrgico ou após o término da estabilidade (6 horas após diluição e 12 horas sem diluição), o
que ocorrer primeiro, tanto o reservatório de PROPOFOL com o equipamento de infusão devem
ser descartados e substituídos de maneira apropriada. PROPOFOL pode ser usado para infusão,
sem diluição, em seringas plásticas ou frascos de vidro para infusão, ou ainda através das
seringas prontas para uso (PFS).
Quando PROPOFOL é usado sem diluição na manutenção da anestesia, recomenda-se que seja
sempre utilizado um equipamento tal como bomba de seringa ou bomba volumétrica para
infusão, a fim de controlar as velocidades de infusão. PROPOFOL 1% pode também ser
administrado diluído somente em infusão intravenosa de dextrose a 5%, em bolsas de infusão
de PVC ou frascos de vidro de infusão. As diluições, que não devem exceder a proporção de 1:5
(2 mg de propofol/mL), devem ser preparadas assepticamente imediatamente antes da
administração. A mistura é estável por até 6 horas.
A diluição pode ser usada com várias técnicas de controle de infusão, porém um determinado
tipo de equipo usado sozinho não evitará o risco de infusão acidental incontrolada de grandes
volumes de PROPOFOL diluído. Uma bureta, contador de gotas ou uma bomba volumétrica
devem ser incluídos na linha de infusão.
O risco de infusão incontrolada deve ser considerado durante a decisão da quantidade máxima
de diluição na bureta.

PROPOFOL pode ser administrado via equipo em Y próximo ao local da injeção, em infusões
intravenosas de dextrose a 5%, em infusão intravenosa de cloreto de sódio a 0,9% ou em infusão
intravenosa de dextrose a 4% com cloreto de sódio a 0,18%.
O vidro da seringa pronta para uso (PFS) tem uma resistência friccional menor do que a
apresentada pelas seringas plásticas descartáveis e opera mais facilmente. Por isso, se
PROPOFOL for administrado usando uma seringa pronta para uso manual, a linha de
administração entre a seringa e o paciente não deve ser negligenciada.
Quando a apresentação em seringas prontas para uso for utilizada em bomba apropriada, deve
ser assegurado que o tamanho da seringa seja adequado à bomba de infusão. Além disso, a
bomba deve prevenir o retorno do fluido e possuir alarme de oclusão cujo valor limite não seja
maior que 1000 mmHg.
PROPOFOL 1% pode ser pré-misturado com injeções contendo 500 mcg/mL de alfentanila na
velocidade de 20:1 a 50:1 v/v. As misturas devem ser preparadas usando técnicas estéreis e
devem ser usadas dentro de 6 horas após a preparação.
A fim de reduzir a dor da injeção inicial, PROPOFOL 1% usado para indução pode ser misturado
com injeção de lidocaína em uma seringa plástica na proporção de 20 partes de PROPOFOL 1%
com até 1 parte de injeção de lidocaína 0,5% ou 1% (ver tabela de
diluições) imediatamente antes da administração. PROPOFOL não deve ser previamente
misturado para administração com fluidos para injeção ou infusão com exceção de PROPOFOL
1% que pode ser misturado com glicose 5% em bolsas de infusão de PVC ou frascos de vidro
para infusão ou injeção de lidocaína ou alfentanila em seringas plásticas.
- Diluição e co-administração de PROPOFOL com outros fármacos ou fluidos de infusão (ver
item Advertências e Precauções)
Técnica de co
administração

Aditivo ou
Diluente

Preparação

Precauções

Pré-mistura

Infusão intravenosa
de dextrose a 5%

Misturar 1 parte de
PROPOFOL 1% com
até 4
partes de infusão
intravenosa

Preparar a mistura de
forma asséptica

de dextrose a 5% em
bolsas de
infusão de PVC ou
em frascos
de infusão de vidro.

imediatamente antes
da
administração.
A mistura é estável

Quando diluído em
bolsas de
PVC, recomenda-se
utilizar
uma bolsa cheia e
que a
diluição seja
preparada
retirando um volume
do fluido
de infusão e
substituindo-o por
um volume igual ao
de
PROPOFOL 1%
Injeção de cloridrato
de lidocaína (0,5%
ou 1,0%, sem
conservantes)

Injeção de
alfentanila (500
mcg/mL)

Co-administração
com equipo em Y
Infusão intravenosa
de cloreto de sódio a
0,9%
Infusão intravenosa
de dextrose a 4%
com cloreto de sódio
a 0,18%

por
até 6 horas.

Misturar 20 partes de
PROPOFOL 1% com
até 1
parte de injeção de
cloridrato
de lidocaína a 0,5% ou
1,0%
Misturar PROPOFOL
1%
com injeção de
alfentanila na
proporção de 20:1 a
50:1 v/v

Preparar a mistura de
forma asséptica
imediatamente antes
da
administração.
Usar apenas para
indução.
Preparar a mistura de
forma asséptica; usar
dentro de 6 horas
desde
a preparação.

Infusão intravenosa
de dextrose a 5%

Co-administrar
através de um
equipo em Y

Conforme acima

Conforme acima

Conforme acima

Conforme acima

Colocar o
conector em
Y perto do local da
injeção

A administração de PROPOFOL por sistema TCI DIPRIFUSOR é restrita à indução e manutenção
de anestesia geral, sedação consciente para procedimentos cirúrgicos e de diagnóstico e
sedação de pacientes adultos ventilados que estejam recebendo cuidados de terapia intensiva.
Não é recomendado seu uso em crianças. PROPOFOL pode ser administrado por infusão alvo
controlada (IAC) somente com o sistema TCI DIPRIFUSOR, incorporando o software TCI
DIPRIFUSOR. Tal sistema irá operar somente em reconhecimento de seringas prontas para uso
eletronicamente identificadas, contendo injeção de PROPOFOL 1% ou 2%.

O sistema TCI DIPRIFUSOR irá automaticamente ajustar a velocidade de infusão para a
concentração de PROPOFOL selecionada pelo operador. Os usuários devem estar familiarizados
com o manual da bomba de infusão, com a administração de PROPOFOL por IAC e com o uso
correto do sistema de identificação da seringa. Tal sistema permite ao anestesista atingir e
controlar a velocidade de indução desejada e a profundidade da anestesia ou da sedação
consciente através do estabelecimento e ajuste das concentrações sanguíneas de propofol.
O sistema TCI DIPRIFUSOR assume que a concentração sanguínea inicial de propofol no paciente
é zero.
Portanto, em pacientes que receberam propofol anteriormente, a administração de uma
concentração inicial menor pode ser necessária. Similarmente, o recomeço imediato da
administração com o TCI DIPRIFUSOR não é recomendado caso a bomba tenha sido desligada
e/ou trocada.
Orientação sobre as concentrações alvo de propofol é fornecida abaixo, na seção D da Posologia
“Sistema TCI DIPRIFUSOR”. Em razão da variabilidade inter-pacientes quanto à farmacocinética
e farmacodinâmica do propofol, tanto em pacientes pré- medicados quanto nos pacientes não
pré-medicados, a concentração alvo de propofol deve ser titulada de acordo com a resposta do
paciente a fim de se atingir a profundidade de anestesia ou sedação consciente desejada.
Posologia
- Sistema de Classificação do Estado Físico de acordo com a Sociedade Americana de
Anestesiologistas (ASA):
GRAU
1
2
3
4

5

6

CLASSIFICAÇÃO
Paciente normal
Paciente com doença
sistêmica de leve a moderada
Paciente com doença
sistêmica grave
Paciente com doença
sistêmica grave que limita
atividades diárias
Paciente moribundo que não é
esperada a sobrevivência sem
cirurgia
Paciente com morte cerebral
declarada cujos órgãos serão
removidos para
propósitos de doação

A. Adultos
- Indução de anestesia geral
PROPOFOL 1% (10 mg/mL) pode ser usado para induzir anestesia através de infusão ou injeção
lenta em bolus. PROPOFOL 2% (20 mg/mL) deve ser usado para induzir anestesia através de
infusão e somente naqueles pacientes que receberão PROPOFOL 2% para manutenção de
anestesia.
Em pacientes com ou sem pré-medicação, recomenda-se que

PROPOFOL seja titulado de

acordo com a resposta do paciente. Administrar aproximadamente 40 mg a cada 10 segundos
em adulto razoavelmente saudável por injeção em bolus ou por infusão, até que os sinais clínicos
demonstrem o início da anestesia. A maioria dos pacientes adultos com menos de 55 anos
possivelmente requer de 1,5 a 2,5 mg/kg de PROPOFOL. A dose total necessária pode ser
reduzida pela diminuição da velocidade de administração (20 - 50 mg/min). Acima desta idade,
as necessidades serão geralmente menores. Em pacientes de graus ASA 3 e 4 deve-se usar
velocidade de administração menor (aproximadamente 20 mg a cada 10 segundos).
- Manutenção de anestesia geral
A profundidade requerida da anestesia pode ser mantida pela administração de PROPOFOL por
infusão contínua ou por injeções repetidas em bolus.
• Infusão contínua –

PROPOFOL 1% ou

PROPOFOL 2% podem ser usados. A velocidade

adequada de administração varia consideravelmente entre pacientes, mas velocidades na faixa
de 4 a 12 mg/kg/h, normalmente mantêm a anestesia satisfatoriamente.
• Injeções repetidas em bolus – recomenda-se que apenas PROPOFOL 1% seja utilizado. Se for
utilizada a técnica que envolve injeções repetidas em bolus, podem ser administrados aumentos
de 25mg (2,5mL) a 50mg (5mL), de acordo com a necessidade clínica.
- Sedação na UTI
Quando utilizado para promover sedação em pacientes adultos ventilados na UTI, recomendase que

PROPOFOL seja administrado por infusão contínua. As taxas de infusão entre 0,3 e

4,0mg/kg/h atingem a sedação de forma satisfatória na maioria dos pacientes adultos. A
administração de

PROPOFOL para sedação na UTI em pacientes adultos não deve exceder

4mg/kg/h, a menos que os benefícios para o paciente superem os riscos.
- Sedação consciente para cirurgia e procedimentos de diagnóstico

Para promover a sedação em procedimentos cirúrgicos e de diagnóstico, as velocidades de
administração devem ser individualizadas e tituladas de acordo com a resposta clínica.
A maioria dos pacientes necessitará de 0,5 a 1 mg/kg por aproximadamente 1 a 5 minutos para
iniciar a sedação.
A manutenção da sedação pode ser atingida pela titulação da infusão de PROPOFOL até o nível
desejado de sedação – a maioria dos pacientes irá necessitar de 1,5 a 4,5 mg/kg/h. Adicional à
infusão, a administração em bolus de 10 a 20 mg pode ser usada se for necessário um rápido
aumento na profundidade da sedação.
Em pacientes de graus ASA 3 e 4, a velocidade de administração e a dosagem podem necessitar
de redução.
B. Crianças
Não se recomenda o uso de PROPOFOL em crianças menores de 3 anos de idade.
Administração de PROPOFOL por sistema TCI DIPRIFUSOR não é recomendado para uso em
crianças.
- Indução de anestesia geral
Quando usado para induzir anestesia em crianças, recomenda-se que

PROPOFOL seja

administrado lentamente, até que os sinais clínicos demonstrem o início da anestesia.
A dose deve ser ajustada em relação à idade e/ou ao peso. A maioria dos pacientes com mais
de 8 anos provavelmente irá necessitar de aproximadamente 2,5 mg/kg de PROPOFOL para a
indução da anestesia.
Entre 3 e 8 anos de idade, a necessidade pode ser ainda maior. Doses mais baixas são
recomendadas para crianças com graus ASA 3 e 4.
- Manutenção da anestesia geral
A profundidade necessária de anestesia pode ser mantida pela administração de PROPOFOL por
infusão ou por injeções repetidas em bolus. É recomendado que somente PROPOFOL 1% seja
usado se forem usadas injeções repetidas em bolus. A velocidade necessária de administração
varia consideravelmente entre os pacientes, no entanto, a faixa de 9 a 15 mg/kg/h normalmente
produz anestesia satisfatória.
- Sedação consciente para procedimentos de diagnóstico e cirúrgicos

PROPOFOL não é recomendado para sedação consciente em crianças uma vez que a segurança
e eficácia não foram demonstradas.
- Sedação na UTI
PROPOFOL não é recomendado para sedação em crianças, uma vez que a segurança e a eficácia
não foram demonstradas. Apesar de não ter sido estabelecida nenhuma relação causal, reações
adversas sérias (incluindo fatalidades) foram observadas através de relatos espontâneos sobre
o uso não aprovado em UTI. Esses eventos foram mais frequentes em crianças com infecções do
trato respiratório e que receberam doses maiores que aquelas recomendadas para adultos.
C. Idosos
Em pacientes idosos, a dose de PROPOFOL necessária para a indução de anestesia é reduzida.
Esta redução deve levar em conta a condição física e a idade do paciente. A dose reduzida deve
ser administrada mais lentamente e titulada conforme a resposta.
Quando PROPOFOL é usado para manutenção da anestesia ou sedação, a taxa de infusão ou
“concentração alvo” também deve ser diminuída. Pacientes com graus ASA 3 e 4 necessitarão
de reduções adicionais na dose e na velocidade de administração. A administração rápida em
bolus (única ou repetida) não deve ser utilizada no idoso, pois pode levar à depressão
cardiorrespiratória.
D. Sistema TCI DIPRIFUSOR
- Indução e manutenção da anestesia geral
Em pacientes adultos com idade abaixo de 55 anos a anestesia pode normalmente ser induzida
com concentrações alvo de propofol em torno de 4 a 8 mcg/mL. Uma concentração alvo inicial
de 4 mcg/mL é recomendada em pacientes pré-medicados.Em pacientes sem pré-medicação a
concentração alvo inicial recomendada é de 6 mcg/mL.
O tempo de indução com estas concentrações alvo é geralmente de 60-120 segundos.
Concentrações alvo mais altas permitirão uma indução mais rápida da anestesia, mas podem
estar associadas com depressão hemodinâmica e respiratória mais pronunciadas.
Uma concentração alvo inicial menor deve ser usada em pacientes com mais de 55 anos e em
pacientes com graus ASA 3 e 4. As concentrações alvo podem então ser aumentadas na
proporção de 0,5 a 1,0 mcg/mL em intervalos de 1 minuto a fim de se atingir uma indução
gradual de anestesia.

Analgesia suplementar geralmente será necessária e a extensão para as quais as concentrações
alvo para manutenção da anestesia pode ser reduzida será influenciada pela quantidade de
analgesia administrada concomitantemente. Concentrações alvo de propofol na faixa de 3 a 6
mcg/mL normalmente induzem e mantêm anestesia satisfatória.
A concentração prevista de propofol no despertar é, geralmente, na faixa de 1,0 a 2,0 mcg/mL
e será influenciada pela quantidade de analgesia administrada durante a manutenção.
Em geral, serão necessárias concentrações sanguíneas de propofol no intervalo de 0,5 a 2,5
mcg/mL. O ajuste da concentração alvo deve ser titulado conforme a resposta do paciente para
obter a profundidade de sedação consciente desejada.
Uma concentração alvo inicial no limite superior deste intervalo permitirá uma indução mais
rápida da sedação consciente.
Uma concentração alvo inicial no limite inferior deste intervalo deve ser usada em pacientes
idosos e em pacientes com graus ASA 3 e 4.
- Sedação na UTI
Em geral, é necessária uma concentração sanguínea de propofol no intervalo de 0,2 a 2,0
mcg/mL. A administração deve ser iniciada em baixa concentração alvo, que deve ser titulada
conforme a resposta do paciente para se obter a profundidade de sedação desejada.
Se o sistema TCI DIPRIFUSOR for utilizado para anestesia, o mesmo poderá ser utilizado no
período pós-operatório para sedação na UTI, com apropriada concentração alvo.
9. REAÇÕES ADVERSAS
Resumo do perfil de segurança
A indução da anestesia com

PROPOFOL é geralmente suave, com evidência mínima de

excitação. As reações adversas mais comumente reportadas são efeitos adversos
farmacologicamente previsíveis de um agente anestésico, como a hipotensão. Dada a natureza
anestésica e os pacientes que recebem cuidado intensivo, eventos relatados em associação com
anestesia e cuidado intensivo também podem estar relacionados aos procedimentos utilizados
ou às condições do paciente.
Resumo tabelado de reações adversas

A seguinte convenção foi utilizada para a classificação de frequência: Muito comum (>1 / 10),
comum (>1 / 100 e ≤1/10), incomum (>1 / 1000 e ≤1/100), rara (>1 / 10.000 e ≤1/1000), muito
rara (≤1 / 10.000) e desconhecida (não pode ser estimado a partir dos dados disponíveis).
FREQUÊNCIA
Muito Comum >1/10
(>10%)

SISTEMA DE
CLASSIFICAÇÃO (SOC)
Distúrbios gerais e condições
do
local de aplicação

Comum >1/100 e
≤1/10 (>1% e ≤10%)

Distúrbios vasculares

Distúrbios cardíacos

Bradicardia (3)

Distúrbios respiratórios,
torácicos
e do mediastino

Apneia transitória durante a
indução

Distúrbios gastrointestinais
Distúrbios do sistema
nervoso
Distúrbios gerais e do local
de
aplicação
Incomum >1/1.000 e
≤1/100 (> 0,1% e ≤
1%)
Rara >1/10.000 e
≤1/1.000 (>0,01% e ≤
0,1%)
Distúrbios psiquiátricos
Muito Rara ≤
1/10.000 (≤ 0.01%)
Distúrbios gastrointestinais
Lesões, envenenamento e
complicações de
procedimento
Distúrbios renais e urinários

Distúrbios do sistema imune
Distúrbios do sistema
reprodutivo
e mamário
Distúrbios cardíacos

REAÇÕES ADVERSAS
Dor local em indução (1)
Hipotensão (2);
Ruborização em
crianças (4)

Náusea e vômito durante a
fase de recuperação
Dor de cabeça durante a fase
de recuperação
Sintomas de abstinência em
crianças (4)
Distúrbios vasculares

Trombose e flebite

Distúrbios do sistema
nervoso

Movimentos epileptiformes,
incluindo convulsões e
opistótono durante a
indução,
manutenção e recuperação.

Euforia
Distúrbios
musculoesqueléticos e
do tecido conjuntivo
Pancreatite

Rabdomiólise (5)

Febre pós-operatória
Descoloração da urina após
administração prolongada
Anafilaxia - pode incluir
angioedema,
broncoespasmo,
eritema e hipotensão.
Desinibição sexual
Edema pulmonar

Distúrbios do sistema
nervoso

Inconsciência pós-operatória

Desconhecida

Sistema reprodutivo e
distúrbios
mamários

Priapismo

(1) Pode ser minimizada usando veias maiores do antebraço e da fossa antecubital. Com
PROPOFOL 1% a dor local também pode ser minimizada pela co-administração de lidocaína.
(2) Ocasionalmente, hipotensão pode requerer o uso de fluidos intravenosos e redução da
velocidade de administração de PROPOFOL.
(3) Bradicardias graves são raras. Houve relatos isolados de progressão para assistolia.
(4) Após interrupção abrupta de PROPOFOL durante cuidado intensivo.
(5) Raros relatos de rabdomiólise foram recebidos onde PROPOFOL foi administrado em doses
superiores a 4 mg/kg/h para sedação em UTI.
Em casos de eventos adversos, notifique pelo Sistema VigiMed, disponível no Portal da
ANVISA.
10. SUPERDOSE
É possível que a superdosagem acidental acarrete depressão cardiorrespiratória. A depressão
respiratória deve ser tratada através de ventilação artificial com oxigênio. A depressão
cardiovascular requer a inclinação da cabeça do paciente e, se for severa, o uso de expansores
plasmáticos e agentes vasopressores.
Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.
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MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5008785-65.2021.4.02.5001/ES
IMPETRANTE: ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO
CANCER
ADVOGADO: WAGNER LUIZ MACHADO SOARES (OAB ES016059)
ADVOGADO: JANAINA BARBOSA DE SOUZA B. LESSA (OAB ES008821)
IMPETRADO: DIRETOR - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANVISA - VITÓRIA

DESPACHO/DECISÃO
Trata-se de mandado de segurança impetrado
por ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE
AO CÂNCER contra ato atribuído ao DIRETOR DA AGÊNCIA
NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA EM
VITÓRIA/ES, objetivando, inclusive em sede liminar, autorização
para a liberação imediata dos medicamentos descritos na LI nº
21/0767954-3, sob pena de multa diária.
Pugna pela concessão do benefício da assistência
judiciária gratuita em seu favor.
Para amparar sua pretensão, alega, em suma, que:
a) como entidade filantrópica mantenedora do Hospital
Santa Rita de Cássia – nosocômio engajado no combate à
pandemia SARS-CoV-2 na Grande Vitória – a impetrante
importou o medicamento ROCURÔNIO, assim descrito
no Extrato de Licença de Importação em anexo (LI nº
21/0767954-3);
b) referido medicamento compõe o “kit intubação”, está
em falta no mercado nacional e, portanto, é considerado
crítico no enfrentamento à pandemia relacionada ao
SARS-Cov-2, conforme previsto expressamente no
Anexo I da Resolução 483, de 19 de março de 2021 da
ANVISA;

c) de acordo com e-mail do Despachante Aduaneiro
RAFAEL SIQUEIRA CAVALIERI, encaminhado ao
signatário em 06/04/2021, a ANVISA, provavelmente em
função da alta demanda, não está dando conta de analisar
detidamente o procedimento de Licença de Importação
em tela (LI nº 21/0767954-3);
d) os “Detalhes do Dossiê” referente à LI em
questão demonstram que, em 05/04/2021, foi cumprida
exigência referente ao documento denominado
“Declaração rdo483 – anexo 2 e 3” (ID
42415363); segundo o Despachante Aduaneiro RAFAEL
SIQUEIRA CAVALIERI, este mesmo documento já se
encontrava anexado ao processo desde 29/03/2021, com o
nome
“Declaração
Rocuronio_assinada.pdf”
(ID
42225918). Realmente, os “Detalhes do Dossiê”
corroboram esta afirmação;
e) igualmente, da análise dos “Detalhes do Dossiê” em
questão (doc. 07), é possível concluir que os documentos
denominados “COA b05940005a.pdf” e “Polifarma
GMP-21.06.2019.pdf”, foram anexados ao processo
como “Cumprimento de exigência” em 29/03/2021;
f) no entanto, os mesmos “Detalhes do Dossiê” em tela
(doc. 07) também revelam que referidos documentos já se
encontravam anexados aos autos desde 23/03/2021,
confirmando a versão do Despachante Aduaneiro;
g) enquanto isso, o estoque de ROCURÔNIO do Hospital
Santa Rita de Cássia segue atingindo níveis críticos,
conforme se vê de e-mail encaminhado ao signatário às
14h e 09min do dia 06/04/2021, pelo Gerente de
Suprimentos do Hospital Santa Rita de Cássia, TIAGO
ZATTA DE MORAES;
h) no mesmo sentido, o Diretor Clínico do Hospital Santa
Rita de Cássia, Dr. ALEXANDRE CANTARELLA
TIRONI, chamou a atenção do supracitado Gerente para
a iminente falta de ROCURÔNIO, em e-mail datado de
06/04/2021, abaixo transcrito;
i) a Lei 13.979/2020, que “dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus
responsável pelo surto de 2019”, prevê, em seu art. 7º,
§7º-A, que "a autorização de que trata o inciso VIII do
caput deste artigo [7º] deverá ser concedida pela Anvisa
em até 72 (setenta e duas) horas após a submissão do

pedido à Agência, dispensada a autorização de qualquer
outro órgão da administração pública direta ou indireta
para os produtos que especifica, sendo concedida
automaticamente caso esgotado o prazo sem
manifestação";
j) o direito líquido e certo da impetrante consubstancia-se
no direito ao regular processamento do pedido de
autorização excepcional e temporária do medicamento
objeto da LI nº 21/0767954-3, que ultrapassou em muito
o prazo de 72 horas previsto no §7º-A do art. 3º da Lei
13.979/2020, em função de exigências indevidas, já
cumpridas, conforme acima demonstrado, devendo,
portanto, a autorização de importação em questão ser
concedida automaticamente, conforme parte final do §7ºA. do art. 3º da Lei 13.979/2020; e
i) o quadro de falta de medicamentos destinados ao
atendimento hospitalar de pacientes com Covid-19 é
notório, denotando a urgência da impetrante em ter
acesso à droga descrita na LI nº 21/0767954-3. Ademais,
o estado crítico do estoque do medicamento (suficiente
para 4,2 dias) evidencia ainda mais o periculum in mora e
a necessidade de deferimento do pedido de
liminar inaudita altera pars, tendo em vista os bens
jurídicos em jogo (vida humana) e o risco de dano
irreparável à população.
Petição inicial instruída com os documentos do Evento 1.
No Evento 7, decisão: a) deferindo o benefício da
assistência judiciária gratuita à impetrante; e b) determinando a
intimação da impetrante e a oitiva da Autoridade Impetrada, no prazo
de 24 (vinte e quatro) horas.
No Evento 14, a parte-impetrante junta documentos.
No Evento 16, a impetrante requer a reconsideração
da decisão do Evento 7 no ponto em que determinou a remessa dos
autos à conclusão somente após a juntada das informações da
Autoridade Coatora, reapreciando-se o pedido de liminar com base na
petição juntada no Evento 14, inaudita altera pars, considerando o
trágico risco imposto pelo periculum in mora e a irreversibilidade do
dano que cada vez mais se aproxima, envolvendo a vida de centenas de
pessoas.
No Evento 18, decisão determinando a intimação da
impetrante.

No Evento 21, a parte-impetrante junta documentos.
É o relatório. Passo a decidir.
A princípio, destaco que não se olvida que a decisão do
Evento 7 determinou a oitiva da Autoridade Impetrada no prazo de 24
(vinte e quatro) horas. Contudo, até o presente momento, não houve a
manifestação da autoridade nestes autos1. Por outro lado, há que se
considerar a urgência extrema e inequívoca da demanda posta ao meu
crivo, o que resta configurado o periculum in mora e o risco
iminente e concreto de perecimento imediato de direito, antes
mesmo da manifestação da Autoridade Impetrada em prazo exíguo.
Posto isso, passo a analisar o pedido de tutela de urgência
no presente momento, ainda que não haja manifestação do Diretor da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA em Vitória/ES
nestes autos.
A impetrante, em sede liminar, pugna pela autorização
para a liberação imediata dos medicamentos descritos na LI nº
21/0767954-3.
O deferimento de medida liminar em mandado de
segurança é medida excepcional, que deve ser resguardada para os
casos em que o impetrante demonstra que baseia sua pretensão
em fundamentação relevante, bem como que corre o risco de ver a
medida se tornar ineficaz, caso venha a ser concedida apenas ao final
da demanda (art. 7º, III, Lei nº. 12.016/2009).
1. Passo a analisar o requisito da FUNDAMENTAÇÃO
RELEVANTE.
No caso, a parte impetrante realizou a importação do
medicamento Brometo de Rocurônio - 50mg (Licença de Importação
registrada
sob
nº
21/0767954-3,
na
ANIVSA),
da
fabricante POLIFARMA ILAÇ SANAYI VE TIC. A.S. (País de
origem: TURQUIA), que consiste em agente farmacológico
recomendado no tratamento da COVID-19, sobretudo nos
procedimentos de intubação de pacientes graves.
A importação está sendo realizada conforme a Resolução
RDC nº 483, de 19 de março de 2021, a qual "dispõe, de forma
extraordinária e temporária, sobre os requisitos para a importação de
dispositivos médicos novos e medicamentos identificados como
prioritários para uso em serviços de saúde, em virtude da emergência
de saúde pública internacional relacionada ao SARS-CoV-2".
Assim prevê a Resolução (grifei):

RESOLUÇÃO RDC Nº 483, DE 19 DE MARÇO DE 2021
Dispõe, de forma extraordinária e temporária, sobre os requisitos
para a importação de dispositivos médicos novos e medicamentos
identificados como prioritários para uso em serviços de saúde,
em virtude da emergência de saúde pública internacional
relacionada ao SARS-CoV-2.
O Diretor-Presidente da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere o art. 47, IV,
aliado ao art. 53, VI do Regimento Interno aprovado pela
Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de
dezembro de 2018, resolve, ad referendum, adotar a seguinte
Resolução de Diretoria Colegiada e determinar a sua
publicação.
Art. 1º Esta Resolução dispõe, de forma extraordinária e
temporária, sobre os requisitos para a importação de dispositivos
médicos novos e medicamentos identificados como prioritários
para uso em serviços de saúde, em virtude da emergência de
saúde pública internacional relacionada ao SARS-CoV-2.
Art. 2º Os medicamentos e dispositivos médicos listados no
Anexo I desta Resolução poderão ser importados em caráter
excepcional e temporário por órgãos e entidades públicas e
privadas, incluindo os estabelecimentos e serviços de saúde.
§ 1º Os produtos importados nos termos desta Resolução estão
dispensados de regularização sanitária pela Anvisa.
§ 2º Os produtos previstos no caput podem ser importados, desde
que atendam aos critérios desta Resolução e que o importador
garanta a sua procedência, qualidade, segurança e eficácia.
Art. 3º A dispensa de regularização dos produtos objeto desta
Resolução não exime o importador:
I - de cumprir as demais exigências aplicáveis ao controle
sanitário de medicamentos ou dispositivos médicos e normas
técnicas que lhes são aplicáveis; e
II - de realizar monitoramento pós-mercado e cumprir
regulamentação aplicável ao pós-mercado.
Art. 4º O importador é responsável por garantir a qualidade, a
segurança e a eficácia dos produtos importados em
conformidade com esta Resolução.
§ 1º Os produtos importados nos termos desta Resolução estão
sujeitos ao monitoramento analítico da qualidade por parte da
Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância Sanitária RNLVISA e dos laboratórios credenciados nos termos da
Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 390, 26 de maio de
2020.

§ 2º As empresas devem garantir a rastreabilidade dos produtos
importados e permitir a identificação dos responsáveis pela
distribuição.
Art. 5º Os medicamentos e dispositivos médicos poderão ser
importados com embalagens, rótulos e bulas nos padrões e
idiomas estabelecidos pela autoridade sanitária estrangeira
responsável pela aprovação da sua regularização.
§ 1º Caberá ao importador a adoção de ações de mitigação de
risco considerando as diferenças de informações e
formatos entre as embalagens, rótulos e bulas originais em
comparação com as diretrizes regulatórias nacionais.
§ 2º O importador deverá disponibilizar às unidades de saúde as
informações de rótulos e instruções de uso, quando importantes
para o uso correto do produto, no idioma português.
Art. 6º Para a importação de medicamentos e dispositivos
médicos nos termos desta Resolução devem ser cumpridos os
seguintes requisitos:
I - Peticionamento eletrônico de importação, nos termos da
Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 81, de 5 de
novembro de 2008;
II - A descrição da mercadoria na licença de importação deve
conter a inscrição "AUTORIZADA CONFORME A RDC nº XXX,
DE 2021;
III - Certificado de liberação do lote, incluindo o laudo analítico
de controle de qualidade do produto acabado e, quando existir,
do diluente, emitido pelo fabricante;
IV - Conhecimento de carga embarcada;
V - Licenciamento de importação (LI) registrado no SISCOMEX;
VI - Autorização de Funcionamento (AFE) do importador,
quando couber;
VII - No caso de medicamentos, comprovante de pré-qualificação
pela OMS ou de regularização válido em país cuja autoridade
regulatória competente seja membro do Conselho Internacional
para Harmonização de Requisitos Técnicos de Produtos
Farmacêuticos de Uso Humano (International Council for
Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals
for Human Use - ICH);
VIII - No caso de dispositivos médicos, comprovante de préqualificação pela OMS ou de regularização válido em país cuja
autoridade regulatória seja membro do International Medical
Devices Regulators Forum - IMDRF;
IX - Comprovante de cumprimento de boas práticas de
fabricação, ou documento equivalente, do país;

X - Declaração que ateste a adoção das estratégias de
monitoramento
e
cumprimento
das
diretrizes
de
farmacovigilância ou tecnovigilância, conforme modelo
constante no Anexo II desta Resolução;
XI - Declaração atestando tratar-se de importação de
medicamento ou dispositivo médico essencial para auxiliar no
combate à Covid-19, regularizado em autoridade sanitária
estrangeira e autorizado à distribuição em seu respectivo país,
conforme modelo Anexo III a esta Resolução; e
XII - Declaração da pessoa jurídica detentora da regularização
do produto junto à Anvisa autorizando a importação por
terceiros, nos termos da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC
nº 81, de 2008, quando se tratar de produtos regularizados no
país.
§ 1º Fica dispensada a apresentação dos demais documentos
previstos na Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 81,
de 2008, exceto para bens e produtos sujeitos ao controle
especial de que trata a Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de
1998, e suas atualizações, em suas listas "A1", "A2", "A3", "B1",
"B2", "C3" e "D1".
§ 2º A análise e anuência do processo de importação dos
produtos descritos no Anexo I desta Resolução ficará restrita à
verificação da documentação estabelecida neste artigo, pela área
responsável pela anuência do Licenciamento de Importação.
§ 3º Os requisitos estabelecidos nos incisos VII a IX estão
dispensados de análise técnica, ficando restritos à verificação da
declaração do inciso XI.
§ 4º No caso de medicamentos contenham substâncias sujeitas a
controle especial, sujeitos ao Procedimento 1 da Resolução de
Diretoria Colegiada - RDC nº 81, de 2008, é necessária
a
apresentação
de
Autorização
de
Importação Específica emitida pela área competente na ANVISA,
na forma prevista pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC
nº 367, de 6 de abril de 2020.
§ 5º As Autorizações de Importação Especificas estão isentas da
obtenção prévia de Cota de Importação, e de autorização prévia
favorável de embarque, conforme previsto pela RDC nº 367, de
2020.
§ 6º No pedido de Autorização de Importação Específica,
solicita-se que o importador apresente a previsão das
importações subsequentes, de modo a permitir a antecipação da
gestão das estimativas de consumo de substâncias entorpecentes
e psicotrópicas junto à Junta Internacional de Fiscalização de
Entorpecentes.
§ 7º O código de assunto a ser utilizado no peticionamento de
Autorização de Importação Específica é o 7690 - PRODUTOS
CONTROLADOS - Autorização de Importação Específica de

Substância/Medicamento para órgãos de repressão a drogas,
entidade importadora de controle de dopagem, laboratório de
referência analítica, instituição de ensino ou pesquisa.
§ 8º Para os casos excepcionais em que houver a necessidade de
alteração do quantitativo ou de unidades de produto para valor
inferior ao autorizado, o importador deve requerer, junto à
Anvisa, a Autorização para Fim de Desembaraço Aduaneiro
(ADA), conforme previsto pela Resolução de Diretoria Colegiada
- RDC nº 367, de 2020.
Art. 7º A importação de medicamentos e dispositivos médicos nos
termos desta Resolução somente se efetivará mediante
deferimento de Licenciamento de Importação junto ao
SISCOMEX.
§ 1º A critério da autoridade sanitária, devido à necessidade de
apresentação de informação complementar, a saída do produto
da área alfandegada poderá ocorrer por meio de sujeição a
Termo de Guarda e Responsabilidade, por lote, registrada no
campo referente ao texto da situação do licenciamento de
importação: "PRODUTO SOB EXIGÊNCIA SANITÁRIA. A
LIBERAÇÃO À INDUSTRIALIZAÇÃO, EXPOSIÇÃO À VENDA
OU ENTREGA AO CONSUMO DAR-SE-Á MEDIANTE
MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA AUTORIDADE SANITÁRIA".
§ 2º Na situação prevista no §1º, a utilização dos produtos
apenas pode ocorrer após liberação do Termo de Guarda e
Responsabilidade.
§ 3º O importador deve realizar o pedido de liberação do produto
mediante a apresentação da petição de liberação de Termo de
Guarda e Responsabilidade.
Art. 8º Caberá ao importador:
I - peticionar junto à Anvisa o processo de importação, em tempo
hábil, com antecedência à chegada da carga ao Brasil;
II - responsabilizar-se pela procedência, qualidade, eficácia e
segurança do medicamento ou dispositivo médico a ser
importado;
III - assegurar e monitorar as condições da cadeia de transporte;
IV - assegurar que os produtos importados estejam com o prazo
de validade vigente;
V - estabelecer mecanismos para garantir condições gerais e
manutenção da qualidade dos medicamentos e dispositivos
médicos importados e o seu adequado armazenamento;
VI - no caso de medicamentos e dispositivos médicos que
requeiram armazenamento sob refrigeração, assegurar o
monitoramento da temperatura de conservação e transporte,
durante o trânsito internacional, desde o momento do embarque

até a chegada ao local de armazenamento do importador e
notificar à Anvisa, imediatamente, caso tenha ocorrido excursão
de temperatura que possa comprometer a qualidade do produto;
VII - responsabilizar-se pela avaliação das excursões de
temperatura que venham a ocorrer durante o transporte dos
produtos importados;
VIII - prestar orientações aos serviços de saúde sobre uso e
cuidados de conservação dos produtos importados;
IX - deixar público que o produto não foi avaliado pela Anvisa
quanto aos critérios de qualidade, eficácia e segurança, e que o
referido
produto
possui
aprovação
em
agência
reguladora sanitária estrangeira; e
X - fornecer cópia dos métodos analíticos utilizados pelo
fabricante, em até 48 (quarenta e oito) horas, quando solicitado
pela autoridade sanitária.
Art. 9º No que se refere às ações de vigilância pós-distribuição e
pós-uso dos produtos importados, caberá ao importador:
I - estabelecer mecanismos para a realização de monitoramento
de queixas técnicas e eventos adversos dos produtos importados;
II - disponibilizar aos pacientes e usuários instruções sobre
notificações de queixas técnicas e eventos adversos associados
aos medicamentos e dispositivos médicos importados, seguindo
as diretrizes de Farmacovigilância ou Tecnovigilância;
III - notificar, por meio do Sistema de Notificações em Vigilância
Sanitária (Notivisa), desvios de qualidade relacionados à
medicamentos, bem como, eventos adversos e queixas técnicas de
dispositivos médicos;
IV - notificar eventos adversos associados aos medicamentos por
meio do Sistema VigiMed.
a) os eventos adversos graves devem ser notificados em até 72
(setenta e duas) horas de seu conhecimento;
b) os demais eventos adversos e as queixas técnicas devem ser
notificados em até 5 (cinco) dias de seu conhecimento;
V - responsabilizar-se pelo recolhimento do produto importado
quando determinado pela Anvisa ou sempre que houver indícios
suficientes ou comprovação de que o produto não atende aos
requisitos essenciais de qualidade, segurança e eficácia;
VI - comunicar a ação de recolhimento voluntário à Anvisa;
VII - oferecer assistência técnica, quando couber, durante a vida
útil do produto importado; e

VIII - responsabilizar-se pela inutilização e destinação final do
produto importado, respeitadas as normas vigentes relativas à
destinação de resíduos.
Parágrafo único. Entende-se por evento adverso grave, aquele
que se enquadra em pelo menos uma das seguintes situações:
a) leva a óbito;
b) causa deficiência ou dano permanente em uma estrutura do
organismo;
c) requer intervenção médica ou cirúrgica a fim de prevenir o
comprometimento permanente de uma função ou estrutura do
organismo;
d) exige hospitalização do paciente ou prolongamento da
hospitalização; e
e) leva a perturbação ou risco fetal, morte fetal ou a uma
anomalia congênita.
Art. 10. Caberá à Anvisa:
I - monitorar o perfil de queixas técnicas e eventos adversos
associados aos produtos importados nos termos desta
Resolução; e
II - adotar as ações de controle, monitoramento e fiscalização
sanitária pertinentes.
Art. 11. Caberá ao serviço de saúde em que o equipamento
eletromédico seja instalado, a responsabilidade pela instalação,
manutenção, rastreabilidade e monitoramento durante todo o
período de vida útil do dispositivo, incluindo seu descarte.
Art. 12. A Anvisa poderá convocar empresas a fornecerem
informações sobre produtos importados nos termos desta
Resolução.
Art. 13. A Anvisa poderá, observada a legislação vigente, editar
Instrução Normativa contendo requisitos complementares aos
dispostos nesta Resolução.
Art. 14. Com base em informações provenientes do controle e do
monitoramento dos produtos definidos por esta Resolução ou
outras informações técnicas ou científicas que venham a ser de
conhecimento desta Anvisa, a Agência poderá suspender a
importação, distribuição e uso dos medicamentos e dispositivos
médicos importados nos termos desta Resolução, além de adotar
outras medidas que entender cabíveis conforme legislação
vigente.

Art. 15. Ficam ampliados em 1 (um) ano os prazos de validade
dos registros e notificações de dispositivos médicos concedidos
em conformidade com a Resolução de Diretoria Colegiada RDC nº 349, de 19 de março de 2020.
Art. 16. O descumprimento das disposições contidas nesta
Resolução constitui infração sanitária, nos termos da Lei nº
6.437, de 20 de agosto de 1977, sem prejuízo das
responsabilidades civil, administrativa e penal cabíveis.
Art. 17. Esta Resolução tem validade de 60 (sessenta) dias,
podendo ser renovada por iguais e sucessivos períodos, enquanto
reconhecida pelo Ministério da Saúde a emergência de saúde
pública relacionada ao SARS-CoV-2.
Art. 18. Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
ANTONIO BARRA TORRES
ANEXO I
PRODUTOS SUJEITOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA
CONSIDERADOS CRÍTICOS NO ENFRENTAMENTO À
PANDEMIA
Medicamentos na forma de matéria-prima, produto semielaborado, produto a granel ou produto acabado: alfentanil,
atracúrio, cisatracúrio, cetamina, desflurano, dexmedetomidina,
cloridrato de dextrocetamina, diazepam, enoxaparina sódica,
epinefrina, etossuximida, etomidato, fentanil, haloperidol,
heparina sódica bovina, heparina sódica suína, isoflurano,
lidocaína, midazolam, morfina, óxido nitroso, pancurônio,
propofol,
norepinefrina,
remifentanil,
rocurônio,
sevoflurano, succinilcolina, sufentanil, sulfato de magnésio, Sal
citrato, suxametônio, vancurônio, vecurônio.
Dispositivos Médicos:
Lista de dispositivos médicos definidos como prioritários pela
Organização Mundial da Saúde (OMS) para resposta à Covid191, bem como suas atualizações2.
(...)

O art. 2º da RDC 483/2021 dispõe que os medicamentos
previstos em seu Anexo I poderão ser importados em caráter
excepcional e temporário por órgãos e entidades públicas e privadas,
incluindo estabelecimentos/serviços de saúde.
E, compulsando o ANEXO I da referida Resolução,
verifico
que
o
medicamento
objeto
deste mandamus, o Rocurônio, encontra-se listado entre aqueles que

são considerados críticos no enfrentamento à pandemia de COVID19, cuja importação está submetida à resolução ora tratada.
A resolução prevê, ainda, em seu art. 2º, §1º, que
os produtos importados nos seus termos estão dispensados
de regularização sanitária pela ANVISA, contudo, deixa claro em seu
art. 3º que a dispensa não exime o importador: I - de cumprir as demais
exigências aplicáveis ao controle sanitário de medicamentos ou
dispositivos médicos e normas técnicas que lhes são aplicáveis; e II de realizar monitoramento pós-mercado e cumprir regulamentação
aplicável ao pós-mercado.
Nesse sentido, o art. 6º da RDC 483/2021 prevê que
"para a importação de medicamentos e dispositivos médicos nos
termos desta Resolução devem ser cumpridos os seguintes requisitos"
(grifei):
I - Peticionamento eletrônico de importação, nos termos da
Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 81, de 5 de
novembro de 2008;
II - A descrição da mercadoria na licença de importação deve
conter a inscrição "AUTORIZADA CONFORME A RDC nº XXX,
DE 2021;
III - Certificado de liberação do lote, incluindo o laudo analítico
de controle de qualidade do produto acabado e, quando existir,
do diluente, emitido pelo fabricante;
IV - Conhecimento de carga embarcada;
V - Licenciamento de importação (LI) registrado no SISCOMEX;
VI - Autorização de Funcionamento (AFE) do importador,
quando couber;
VII - No caso de medicamentos, comprovante de préqualificação pela OMS ou de regularização válido em país cuja
autoridade regulatória competente seja membro do Conselho
Internacional para Harmonização de Requisitos Técnicos de
Produtos Farmacêuticos de Uso Humano (International
Council for Harmonisation of Technical Requirements for
Pharmaceuticals for Human Use - ICH);
VIII - No caso de dispositivos médicos, comprovante de préqualificação pela OMS ou de regularização válido em país cuja
autoridade regulatória seja membro do International Medical
Devices Regulators Forum - IMDRF;
IX - Comprovante de cumprimento de boas práticas de
fabricação, ou documento equivalente, do país;

X - Declaração que ateste a adoção das estratégias de
monitoramento
e
cumprimento
das
diretrizes
de
farmacovigilância ou tecnovigilância, conforme modelo
constante no Anexo II desta Resolução;
XI - Declaração atestando tratar-se de importação de
medicamento ou dispositivo médico essencial para auxiliar no
combate à Covid-19, regularizado em autoridade sanitária
estrangeira e autorizado à distribuição em seu respectivo país,
conforme modelo Anexo III a esta Resolução; e
XII - Declaração da pessoa jurídica detentora da regularização
do produto junto à Anvisa autorizando a importação por
terceiros, nos termos da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC
nº 81, de 2008, quando se tratar de produtos regularizados no
país.

Em análise da LI nº 21/0767954-3, registrada
em 20.03.2021, a ANVISA formalizou o processo administrativo
nº 25351225361202141, no qual foram feitas exigências nas datas de
24.03.2021, 31.03.2021 e 06.04.2021 (Anexo 6, Evento 1 - grifei):
PAFME, PROCESSO Nº 25351225361202141.
MERCADORIA NÃO LIBERADA EM 24-3-2021,
PARA
CUMPRIMENTO
DE
EXIGÊNCIA.
EXIGENCIA: ANEXAR AO VICOMEX
1) COMPROVAÇÃO DE VINCULAÇÃO AO SUS,
VIGENTE;
2) DOCUMENTOS LISTADOS NOS ITENS IV, VII, IX,
X & XI, ARTIGO 6, DA RESOLUÇÃO-RDC 483/2021.
EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA NT Nº
65/2019,
O
CONHECIMENTO
DE
CARGA
EMBARCADA ORIGINAL ASSINADO, PODERÁ
SER ANEXADO AO VICOMEX NA FORMA DE
ADITAMENTO, PETICIONADO NO DATAVISA
APÓS O DEFERIMENTO.
EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA
RESOLUÇÃO-RDC 398/2020, FICA ESTABELECIDO
PRAZO DE 30 DIAS PARA ATENDIMENTO DAS
EXIGÊNCIAS ACIMA LISTADAS.

PAFME, PROCESSO Nº 25351225361202141.
MERCADORIA NÃO LIBERADA EM 31-3-2021,
APOS CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA E ANALISE
DOCUMENTAL INSATISFATORIA. REITERAÇÃO
DE
EXIGENCIA:
ANEXAR
AO

VICOMEX COMPROVANTE DE REGISTRO NO PAÍS
DE ORIGEM, CONFORME ITEM VII, ARTIGO 6, DA
RESOLUÇÃO-RDC 483/2021. SEM RESTRÇÃO DE
EMBARQUE. EM CONFORMIDADE COM O
DISPOSTO NA RESOLUÇÃO-RDC 398/2020

PAFME, PROCESSO Nº 25351225361202141.
MERCADORIA NÃO LIBERADA EM 6-4-2021,
APOS CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA E ANALISE
DOCUMENTAL
AINDA
INSATISFATORIA.
REITERAÇÃO DE EXIGENCIA: ANEXAR AO
VICOMEX COMPROVANTE DE REGULARIZAÇÃO
EMITIDA POR PAÍS/ÓRGÃO MEMBRO DO ICH,
CONFORME
ITEM
VII,
ARTIGO
6,
DA
RESOLUÇÃO-RDC 483/2021. SEM RESTRIÇÃO DE
EMBARQUE. EM CONFORMIDADE COM O
DISPOSTO NA RESOLUÇÃO-RDC 398/2020, FICA
ESTABELECIDO PRAZO DE 30 DIAS PARA
ATENDIMENTO
DAS
EXIGÊNCIAS
ACIMA
LISTADAS.
Como se vê acima, a ANVISA reconheceu que a parteimpetrante cumpriu a maior parte das exigências impostas
em 24.03.2021, mas, em 31.03.2021, consignou a necessidade de
juntada do documento previsto no art. 6º, inciso VII, da RDC nº
483/2021.
Em 06.04.2021, a ANVISA reiterou a mesma exigência,
entendendo que a importadora não a havia atendido anteriormente.
Ou seja: ao que tudo indica, a ÚNICA exigência ainda
pendente no sistema SISCOMEX, lançada pela ANVISA
em 06.04.2017, diz respeito à juntada de "COMPROVANTE DE
REGULARIZAÇÃO EMITIDO POR PAÍS/ÓRGÃO MEMBRO DO
ICH, CONFORME ITEM VII, ARTIGO 6, DA RESOLUÇÃO-RDC
483/2021."
Trata-se de exigência da ANVISA para averiguação de
cumprimento do requisito normativo expresso previsto para a
importação de medicamentos nos moldes da RDC 483/2021 (como é o
caso do medicamento objeto do presente mandamus), previsto no art.
6º, inciso VII, da referida resolução. Confira-se (grifei):
Art. 6º Para a importação de medicamentos e dispositivos
médicos nos termos desta Resolução devem ser cumpridos os
seguintes requisitos:
(...)

VII - No caso de medicamentos, comprovante de préqualificação pela OMS ou de regularização válido em país cuja
autoridade regulatória competente seja membro do Conselho
Internacional para Harmonização de Requisitos Técnicos de
Produtos Farmacêuticos de Uso Humano (International Council
for
Harmonisation
of
Technical
Requirements
for
Pharmaceuticals for Human Use - ICH);

Conforme texto da RDC acima transcrito, parece-me, em
análise perfunctória de liminar, que esse requisito se
refere especificamente ao MEDICAMENTO importado (e não à
farmacêutica que o produz), e que demanda comprovação
documental (e não mera declaração da importadora).
Veja-se:
VII - No caso de MEDICAMENTOS,
(i) comprovante de pré-qualificação pela OMS;
OU
(ii) comprovante de regularização válido em
país
cuja
autoridade
regulatória
competente seja membro do Conselho Internacional
para Harmonização de Requisitos Técnicos de Produtos
Farmacêuticos de Uso Humano (International Council
for Harmonisation of Technical Requirements for
Pharmaceuticals for Human Use - ICH).
Conforme destacado na decisão do Evento 18, o
andamento dos autos até a petição do Evento 16 não permitia verificar
o cumprimento do requisito acima exposto pela importadora, de forma
que este Juízo assim se pronunciou na decisão do Evento 18:
(...)
Portanto, pelo cenário acima exposto, em que pese
o periculum in mora seja manifesto, não vislumbro, ao
menos neste momento processual, anteriormente à oitiva
da Autoridade Impetrada, fundamento relevante (fumus
boni juris) para a concessão da medida liminar,
requisito indispensável exposto no art. 7º, inciso III, da
Lei nº 12.016/2009 para a concessão de tutela provisória
de urgência em mandado de segurança.
De fato, a despeito da urgência da liberação do
medicamento ao Hospital para tratamento do COVID-19,
não se afigura possível burlar as exigências normativas,
pois já fora flexibilizado em muito os requisitos e

documentos para importação de medicamento para
COVID, visando a celeridade da aquisição, a ponto de se
afastar a exigência de prévia autorização da ANVISA
para uso do medicamento no Brasil; no entanto, impõese a observância dos padrões mínimos para importação,
previstos na referida Resolução, a exemplo
de documento que comprove a autorização do uso do
medicamento por autoridade sanitária reguladora da
Turquia, sob pena de circular no Brasil medicamentos
sem atestação e controle governamental (ainda que do
estrangeiro), o que poderia trazer sérios e irreversíveis
danos à saúde da população brasileira.
Entrementes, diante do princípio da cooperação que
impõe o dever de esclarecimento por parte do juiz aos
sujeitos processuais (art. 6º do CPC); tendo em vista que
a presente demanda tangencia interesse coletivo no
enfrentamento da pandemia de COVID-19 no Estado do
Espírito Santo, sendo de interesse social a liberação de
medicamentos idôneos para uso imediato nos hospitais;
considerando a singularidade fática do caso em tela, que
envolve termos técnicos do campo sanitário,
recentemente aprovados, e exame de documentos
produzidos em língua estrangeira, mormente na língua
turca, o que dificulta a boa compreensão dos
fatos, DETERMINO a intimação da impetrante para
que, no prazo de 24h (vinte e quatro) horas, justifique
em que medida os documentos apresentados no Evento
14 satisfazem especificamente o requisito previsto no
art. 6º, inciso VII, da RDC 483/20211, ou indique quais
outros documentos juntados aos autos satisfazem tal
requisito,
ou
apresente
novos
documentos
comprobatórios correspondentes.
Destaco, por fim, que, em consulta ao sítio eletrônico
do Conselho Internacional para Harmonização de
Requisitos Técnicos de Produtos Farmacêuticos de Uso
Humano - ICH (mencionado no art. 6º, VII, da RDC
483/2021), verifiquei que, em assembleia realizada em
maio de 2020, a TITCK, entidade da Turquia (país de
origem da fabricante do medicamento), foi recebida
como novo Membro Regulador do Conselho
Internacional2, de modo que a parte-impetrante poderá
apresentar nesses autos comprovante de regularização
do medicamento importado emitido pela própria
autoridade regulatória da Turquia (país de origem da
fabricante do medicamento).
(...)

Diante da decisão proferida no Evento 18, a parteimpetrante, no Evento 21, requereu a juntada de comprovante de
regularização do medicamento importado emitido pela autoridade
regulatória da Turquia (país de origem do medicamento), a fim de
satisfazer o requisito previsto no art. 6º, inciso VII, da RDC 483/2021:

Ao menos em sede de cognição sumária, própria da
apreciação dos pleitos liminares, entendo que o documento juntado
no Evento 21, Anexo 2 e acima reproduzido satisfaz o requisito
normativo expresso imposto no art. 6º, inciso VII, da RDC
483/2021, pois:
(i) constitui autorização de comercialização concedida
à fabricante POLÍFARMA ÍLAÇ SAN. VE TÍC
A.S. especificamente em relação medicamento objeto
da Licença de Importação registrada sob o nº
21/0767954-3 (Brometo de Rocurônio - 50mg Muscobloc); e

(ii) é emitido por órgão oficial ligado ao Ministério da
Saúde da Turquia, mais especificamente a agência de
medicamentos e dispositivos médicos da Turquia
(TITCK).
Nesse contexto, destaco a observação já exposta na
decisão do Evento 18, no sentido que, em consulta ao sítio eletrônico
do Conselho Internacional para Harmonização de Requisitos Técnicos
de Produtos Farmacêuticos de Uso Humano - ICH (mencionado no art.
6º, VII, da RDC 483/2021), verifiquei que, em assembleia realizada em
maio de 2020, a TITCK, agência de medicamentos e dispositivos
médicos da Turquia, foi recebida como novo Membro Regulador deste
Conselho Internacional.
Diante disso, considerando que, conforme se vê do
Extrato da Licença de Importação nº 21/0767954-3 (Anexo 6, Evento
1), a ÚNICA exigência ainda pendente para a continuação da análise e
liberação da mercadoria é o cumprimento do requisito do art. 6º, inciso
VII, da RDC nº 483/2021, entendo que se encontra preenchido o
requisito da fundamentação relevante.
Por fim, ressalto que este Juízo, ao concluir pelo
preenchimento do requisito da fundamentação relevante, não está
substituindo (ou dispensando sem critérios objetivos) qualquer análise
técnica a ser realizada pela ANVISA, até porque a própria Resolução
RDC nº 483/2021, em seu art. 2º, §§1º e 2º e em seu art. 6º, §§2º e 3º,
dispensou a realização de regulação sanitária pela agência reguladora
para as importações nela disciplinadas, deixando claro que a análise da
licença de importação ocorreria de forma unicamente documental
(grifei):
Art. 2º Os medicamentos e dispositivos médicos listados no
Anexo I desta Resolução poderão ser importados em caráter
excepcional e temporário por órgãos e entidades públicas e
privadas, incluindo os estabelecimentos e serviços de saúde.
§ 1º Os produtos importados nos termos desta Resolução estão
dispensados de regularização sanitária pela Anvisa.
§ 2º Os produtos previstos no caput podem ser importados,
desde que atendam aos critérios desta Resolução e que o
importador garanta a sua procedência, qualidade, segurança e
eficácia.
(...)
Art. 6º Para a importação de medicamentos e dispositivos
médicos nos termos desta Resolução devem ser cumpridos os
seguintes requisitos:
(...)

§ 2º A análise e anuência do processo de importação dos
produtos descritos no Anexo I desta Resolução ficará restrita à
verificação da documentação estabelecida neste artigo, pela
área responsável pela anuência do Licenciamento de
Importação.
§ 3º Os requisitos estabelecidos nos incisos VII a IX estão
dispensados de análise técnica, ficando restritos à verificação
da declaração do inciso XI.
(...)

2. Quanto ao requisito de haver RISCO DE A MEDIDA
SE TORNAR INEFICAZ, considero-o igualmente preenchido.
Conforme já exposto nesta decisão e nas decisões dos
Eventos 7 e 18, a urgência que envolve a presente demanda é
inequívoca, vez que os documentos dos Anexos 11 a 14, Evento 1
demonstram o baixo estoque (com previsão de duração máxima de 04
dias, dada em 06.04.2021) e a alta utilização do medicamento
Rocurônio, necessário às intubações de pacientes graves com COVID19.
Ainda é certo que esta demanda tangencia interesse
coletivo no enfrentamento da pandemia de COVID-19, que vem se
agravando no Estado do Espírito Santo, sendo de interesse social a
liberação de medicamentos idôneos para uso imediato nos hospitais.
Ademais, é fato notório e reconhecido pelos
órgãos responsáveis pela gestão de saúde pública que a aquisição de
medicamentos que integram o "kit intubação" utilizado em pacientes
graves acometidos da COVID-19 encontra-se extremamente dificultada
no Estado do Espírito Santo e no Brasil, havendo real risco de
desabastecimento, ante a sobrecarga da demanda2.
3. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, nos moldes do art. 7º, inciso III, da
Lei nº 12.016/2009, DEFIRO o pedido liminar para DETERMINAR
que a Autoridade Impetrada, no prazo de 24h, realize a liberação
dos medicamentos descritos na LI nº 21/0767954-3, desde que a
única restrição para tanto seja o cumprimento do requisito do art. 6º,
inciso VII, da RDC nº 483/2021.
A intimação da Autoridade Impetrada, diante da urgência
e relevância do caso, deverá ocorrer por OFICIAL DE JUSTIÇA
DE PLANTÃO.

Diante da urgência e das dificuldades de cumprimento
por força da pandemia do Coronavírus, determino: a) o cadastramento
da urgência na intimação eletrônica do réu e da autoridade destinatária
da ordem; b) que essa decisão/sentença servirá como mandado; c) que,
nos termos do art. 316 do Provimento TRF2-PVC-2020/00010, de 23
de novembro de 2020, o oficial de justiça está autorizado a cumprir a
diligência por meio de “memorando, carta, mensagem eletrônica,
videochamadas ou telefonema”, devendo, de todo modo, justificar o
uso da medida excepcional.
Cumpra-se, com urgência, expedindo o competente
mandado.
Intime-se a impetrante, para ciência.

Documento eletrônico assinado por AYLTON BONOMO JUNIOR, Juiz Federal
Substituto, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do
documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500001056583v14 e do código CRC 3c46d40d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): AYLTON BONOMO JUNIOR
Data e Hora: 9/4/2021, às 14:58:14

1. Embora o cumprimento do mandado de intimação tenha sido noticiado na certidão do
Evento 23.
2. Nesse sentido, destaco as seguintes reportagens:
<https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2021/03/23/anvisa-diz-que-industria-esta-no-limite-deproducao-do-kit-intubacao>, <https://g1.globo.com/es/espirito-santo/noticia/2021/03/30/esvai-entrar-na-justica-garantir-entrega-de-kits-intubacao-comprados-pelo-governo.ghtml>,
acesso em 09.04.2021.
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Município de Paranavaí
Estado do Paraná
Comissão Permanente de Licitação
Ata de análise e julgamento nº 32/2021

Objeto: Dispensa de licitação para aquisição de medicamentos de urgência e
emergência no atendimento de pacientes da Unidade Pronto Atendimento Municipal
e enfermaria COVID - Unidade Morumbi.
Em reunião realizada remotamente no dia vinte e sete de maio de dois mil e vinte e
um, a Comissão Permanente de Licitação, designada pelo Decreto nº 22.367/2021,
registrando as presenças de: Wellington José Ferreira de Lima Batista da Silva, na
função de Presidente, Graziele Della Pria da Silva Maciel, Sílvia Mara Nocetti Soares
e Sivonei Simas, na função de Membros, para analisarem a Solicitação de Compra
nº 409/2021, protocolada junto à Diretoria de Compras em 26/05/2021, cujo objeto
consiste na aquisição de medicamentos.
De início, constatou-se que a Ordenadora da Despesa, Secretária Municipal de
Saúde, encaminhou a solicitação instruída com os seguintes documentos:
A. Termo de Referência;
B. Tabela de Preços;
C. Memorando nº 093/Farmácia Básica Municipal/2021;
D. Relatório de Estoque;
E. Propostas de orçamentos, acompanhadas de Cartão CNPJ, QSA, e e-mails;
F.

Pesquisas realizadas junto a Atas/contratos, portais governamentais;

G. Tentativas de compras fracassadas;
H. Declaração de Responsabilidade assinada pela servidora Alyne França Erzinger;
I. Memorando 108/Compras/SESAU/2021;
J. Bloqueio de Dotação nº 108741/2021, no valor de R$ 35.000,00 e Bloqueio de Dotação nº
108742/2021, no valor de R$ 68.000,00;
K. Documentos de capacidade técnica e de Regularidade Jurídica, Fiscal e Trabalhista da
Rua Getúlio Vargas, nº 900, Centro, CEP nº 87.702-000
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Processo Administrativo nº 108/2021
Solicitação de Compras nº 409/2021
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empresa a ser contratada;

Secretaria Municipal de Saúde correções/adequações (e-mails enviados em
26/05/2021 às 17:00 e 18:17 horas e 27/05/2021 às 08:30), as quais foram
satisfatoriamente atendidas somente em 27/05/2021.
Deve ser delimitada a atuação da Comissão Permanente de Licitação, cuja
competência está disciplinada na Lei nº 8.666/93 da seguinte forma:
Art. 51. A habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua
alteração ou cancelamento, e as propostas serão processadas e julgadas
por comissão permanente ou especial de, no mínimo, 3 (três) membros,
sendo pelo menos 2 (dois) deles servidores qualificados pertencentes aos
quadros permanentes dos órgãos da Administração responsáveis pela
licitação.
§ 1º No caso de convite, a Comissão de licitação, excepcionalmente, nas
pequenas unidades administrativas e em face da exiguidade de pessoal
disponível, poderá ser substituída por servidor formalmente designado pela
autoridade competente.
§ 2º A Comissão para julgamento dos pedidos de inscrição em registro
cadastral, sua alteração ou cancelamento, será integrada por profissionais
legalmente habilitados no caso de obras, serviços ou aquisição de
equipamentos.
§ 3º Os membros das Comissões de licitação responderão solidariamente
por todos os atos praticados pela Comissão, salvo se posição individual
divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata lavrada
na reunião em que tiver sido tomada a decisão.

De forma complementar, o Decreto Municipal nº 22.367/21 dispõe que:
Art. 1° - Nomear os servidores abaixo para, sob a presidência do primeiro,
comporem a Comissão Permanente de Licitação, encarregada de formalizar
os procedimentos de Dispensas e Inexigibilidades de Licitação, bem como
analisar e julgar os Requerimentos de Certificado de Registro Cadastral, no
período de 03 (três) de maio de 2021 a 03 (três) de maio de 2022.

Para os casos de contratação direta, a Lei nº 8.666/93, com suas posteriores
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Em análise prévia em 26/05/2021, verificou-se a necessidade de solicitar à

Município de Paranavaí
Estado do Paraná
Comissão Permanente de Licitação
alterações, estabelece o seguinte procedimento:

De acordo com o entendimento do TCU, nos casos de dispensa e inexigibilidade não
compete a Comissão Permanente de Licitação a função de opinar sobre o mérito da
contratação:
Vinham sendo cometidas às comissões de licitação atribuições que as
transformavam em órgãos consultivos ou de acompanhamento da execução
de contratos. Essas atribuições são estranhas à competência própria
dessas comissões, que existem para processar e julgar licitações, não
para opinar se restou configurada hipótese de dispensa ou
inexigibilidade nem para aplicar penalidades administrativas a empresas
que hajam descumprido cláusulas contratuais, nem, ainda, para elaborar
editais”1.

Assim, a atuação da Comissão Permanente de Licitação se restringe a
formalização do processo, mediante a verificação dos seguintes elementos
instrutores: a) justificativa para contratação; b) definição do objeto da contratação; c)
motivação do ato de dispensa/inexigibilidade; d) compatibilidade com os preços
praticados no mercado; e) caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de
Responsabilização de Agentes Segundo a Jurisprudência do TCU – Uma abordagem a partir de Licitações e
Contratos:
Disponível
em:
https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/responsabilizacao-de-agentes-segundo-a-jurisprudencia-do-tcu-uma-abo
rdagem-a-partir-de-licitacoes-e-contratos-aulas-1-a-5.htm.
1
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Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III e
seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25,
necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do
parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3
(três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa
oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos.
Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de
retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os
seguintes elementos:
I - caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e
iminente risco à segurança pública que justifique a dispensa, quando for o
caso;
II - razão da escolha do fornecedor ou executante;
III - justificativa do preço.
IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens
serão alocados.

Município de Paranavaí
Estado do Paraná
Comissão Permanente de Licitação
grave e iminente risco à segurança pública (quando for o caso).

medicamentos alegando em sua justificativa o seguinte:
Considerando os avanços da pandemia do coronavírus SARS-Cov-2,
causador da infecção COVID-19 e os recentes protocolos emitidos pelo
Ministério da Saúde e pela Organização Mundial de Saúde;
Considerando o aumento exponencial de casos de COVID-19 no Município
e as projeções feita pela Secretaria Municipal de Saúde, com possibilidade
real de colapso do sistema de saúde;
Considerando o Decreto Municipal 22.077 de 01 de março de 2021 que
declara estado de calamidade pública para o exercício de 2021 decorrente
da pandemia da COVID-19;
Considerando ainda o Decreto Municipal 22.079 de 01 de março de 2021
que dispõe a respeito da requisição administrativa temporária de bem
imóvel do Hospital Santa Casa – Unidade Morumbi – para abertura de leitos
de enfermaria para instalação de ala para atendimento de pacientes, em
razão da pandemia Covid 19, onde o município deverá ter a disposição
todos os medicamentos e materiais para desenvolver as atividades neste
novo local.
Considerando que o município de Paranavaí aumentou em mais 15 leitos a
unidade Morumbi para tratamento da COVID-19.
Considerando que estamos encaminhando juntamente a este processo , a
documentação referente à três tentativas em 30 dias, de aquisição de itens
emergenciais para o atendimento destes pacientes, que foram fracassadas,
pois não conseguimos propostas condizentes com os valores de mercado e
tabela CMED; O relatório dos estoques atuais destes medicamentos no
almoxarifado da UPA e almoxarifado da enfermaria COVID- Morumbi que
confirmam a extrema urgência desta aquisição; e nota de empenho da
empresa
NUNESFARMA
DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA. junto à Prefeitura Municipal de União da Vitória –
Pr. e Fundação Hospital Centenário de São Leopoldo – RS., destes
mesmos medicamentos importados que estão oferecendo para o nosso
município, pois sua importação foi autorizada pela RDC 483/2021.
Venho por meio desta justificar a solicitação da aquisição de medicamento
através de Dispensa de Licitação , visando a manutenção dos
internamentos de pacientes suspeitos ou acometidos com COVID-19.
Informamos que os itens solicitados para aquisição não constam na relação
de medicamentos do Consórcio Paraná Saúde, do qual a Secretaria
Municipal de Saúde realiza compras trimestrais através de contrato firmado
com o município.
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No caso em tela, a Secretaria Municipal de Saúde solicitou a aquisição dos

Município de Paranavaí
Estado do Paraná
Comissão Permanente de Licitação

emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de
atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança
de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e
somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou
calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no
prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados
da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos
contratos”.
Embora “A mera existência de decreto municipal declarando a situação do município
como emergencial não é suficiente para justificar a contratação por dispensa de
licitação com fundamento no art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/1993, devendo-se
verificar se os fatos relacionados à contratação amoldam-se à hipótese de dispensa
prevista na lei” (Relatório de Auditoria nº 028.499/2010-7, rel. Min. Bruno Dantas,
acórdão 2504/2016, Plenário, julgado em 28/09/2016), aparentemente, houve
demonstração de que há necessidade da contratação por meio de Dispensa de
Licitação por tal razão, devido à emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus, recomendações do Ministério da Saúde,
bem como Estado de Calamidade Pública no Município de Paranavaí declarado
através do Decreto Municipal nº 22.077/2021.
Deve ser observado que “nas dispensas emergenciais cabe ao gestor demonstrar a
impossibilidade de esperar o tempo necessário à realização da licitação” (TCU,
acórdão nº 119/2021, Plenário), de modo que houve informação da Secretaria no
sentido de houveram três tentativas em 30 dias de aquisição de itens emergenciais
Rua Getúlio Vargas, nº 900, Centro, CEP nº 87.702-000
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Dispõe o art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93 que “ É dispensável a licitação nos casos de

Município de Paranavaí
Estado do Paraná
Comissão Permanente de Licitação
para o atendimento destes pacientes, e que foram fracassadas, pois não

Quanto aos preços propostos2, verifica-se que estão de acordo com os valores
praticados no mercado, observadas as justificativas apresentadas.
No entanto, para o item 3 (Propofol), observou-se que o mesmo possui valor acima
da tabela CMED, observadas as considerações realizadas pela Secretaria e
orientação jurídica apontada.
A servidora Alyne França Erzinger, por meio da Declaração de Responsabilidade
sobre a Pesquisa de Preços, declarou que foram utilizados todos os recursos para
evitar sobrepreço, sendo que, conforme pesquisa realizada, o valor definido na
Solicitação de Compras é condizente com o real valor de mercado.
Cumpre ressaltar que o Decreto Municipal nº 22.093/2021, o qual estabelece
critérios para compras diretas (dispensa e inexigibilidade) de produtos e insumos
imprescindíveis no âmbito do Município de Paranavaí no período de calamidade
pública (pandemia da COVID-19), dispõe em seu art. 6º que em caso de aquisição
de bens e serviços com sobrepreço ou superfaturamento, será de responsabilidade
do agente público responsável pela pesquisa de preços a reparação de eventual
prejuízo ao erário.
Registra-se que as condições de habilitação e documentos comprobatórios para
tanto e para a formalização do processo de compra direta são de total
responsabilidade da Ordenadora da Despesa.

Membros de comissão de licitação não devem ser responsabilizados por sobrepreço ou superfaturamento
decorrente de orçamento estimativo com preços acima de mercado, salvo se houver prova de que tenham
participado da elaboração do orçamento (Recurso de Revisão nº 032.826/2010-9, acórdão nº 1844/2019,
Plenário, Relator Ministro Benjamin Zymler, julgado em 07/08/2019)
Rua Getúlio Vargas, nº 900, Centro, CEP nº 87.702-000
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conseguiram propostas condizentes com os valores de mercado e tabela CMED.

Município de Paranavaí
Estado do Paraná
Comissão Permanente de Licitação
Posto isso, levando-se em conta as justificativas e documentos apresentados pela
devidamente formalizado, de acordo com o art. 26 da Lei nº 8.666/93.
Por fim, considerando que o entendimento desta Comissão não substitui a análise
jurídica, submete-se à Procuradoria-Geral do Município para fins de cumprimento do
disposto no art. 38, VI, da Lei nº 8.666/93.
Paranavaí, PR, 27 de maio de 2021.
Assinado eletronicamente
Wellington José Ferreira de Lima Batista da Silva
Presidente
Assinado eletronicamente
Graziele Della Pria da Silva Maciel
Membro
Assinado eletronicamente
Sílvia Mara Nocetti Soares
Membro
Assinado eletronicamente
Sivonei Simas
Membro
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Secretaria Municipal de Saúde, esta Comissão entende que o processo está
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Prefeitura do Município de Paranavaí
Paço Municipal Prefeito “Antônio José Messias”
ESTADO DO PARANÁ

PGM
Procuradoria-Geral do Município
À SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DIRETORIA DE COMPRAS
PARECER Nº 272/2021
Processo Administrativo nº

108/2021

Forma de Contratação:

Dispensa de licitação (art. 24, inciso
IV, da Lei 8.666/93)

Objeto:

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS de
urgência

e

emergência

para

atendimento de pacientes da Unidade
Pronto

Atendimento

Municipal

e

enfermaria COVID - Unidade Morumbi
Órgão Solicitante:

Secretaria Municipal de Saúde

Assunto: Análise do Procedimento Administrativo nº 108/2021 da Secretaria
Municipal de Saúde.
I - RELATÓRIO
Vistos etc.
Recebido em 27.05.2021 às 16:37h por correspondência eletrônica.
Vem ao exame desta Procuradoria Geral o Procedimento
Administrativo nº 108/2021, solicitando a análise da possibilidade jurídica de realizar a
contratação direta de empresa para AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS de urgência e
emergência para atendimento de pacientes da Unidade Pronto Atendimento Municipal e
enfermaria COVID - Unidade Morumbi.
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A solicitação supramencionada veio instruída com os seguintes
documentos referenciados pela Comissão Permanente de Licitação:
A. Termo de Referência;
B. Tabela de Preços;
C. Memorando nº 093/Farmácia Básica Municipal/2021;
D. Relatório de Estoque;
E. Propostas de orçamentos, acompanhadas de Cartão CNPJ, QSA, e
e-mails;
F.

Pesquisas

realizadas

junto

a

Atas/contratos,

portais

governamentais;
G. Tentativas de compras fracassadas;
H. Declaração de Responsabilidade assinada pela servidora Alyne
França Erzinger;
I. Memorando 108/Compras/SESAU/2021;
J. Bloqueio de Dotação nº 108741/2021, no valor de R$ 35.000,00
e Bloqueio de Dotação nº108742/2021, no valor de R$ 68.000,00;
K. Documentos de capacidade técnica e de Regularidade Jurídica,
Fiscal e Trabalhista da empresa a ser contratada;
L. Ata de Análise e Julgamento nº 032/2021 da Comissão
Permanente de Licitação.
II - DA COMPETÊNCIA DA DIRETORIA DE COMPRAS
Antes de iniciarmos a análise da modalidade de licitação
pretendida, mister destacar a competência da Diretoria de Compras no procedimento
licitatório, a qual está prevista no § 1º, do artigo 28, da Lei Municipal n° 4.396/2015:
§ 1º À Diretoria de Compras compete:
I – proceder à tramitação legal através de procedimento licitatório
para aquisição e abastecimento no consumo de materiais, por espécie
e repartição, para fins de previsão e controle das despesas e dos
custos;
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II – supervisionar as atividades relacionadas com o estoque e com a
movimentação de materiais;
III – determinar, tendo em vista o montante previsto da compra, o
modo pelo qual será feita a licitação, após prévia análise de
disponibilidade financeira e orçamentária da Divisão de Controle
Orçamentário;
IV – analisar e controlar os formulários e minutas manuseados,
opinando sobre sua criação, eliminação ou modificação, adequandoos aos procedimentos administrativos e legais;
V – acompanhar e avaliar o desempenho dos sistemas e
procedimentos que afetam a área, implantados na estrutura
administrativa;
VI - analisar as requisições de materiais feitas pelas unidades
administrativas;
VII – distribuir instruções de acordo com as diretrizes da
Administração e da legislação vigente, quanto ao processo de
aquisição de materiais e serviços;
VIII - supervisionar e orientar a execução e o registro das atividades
de licitação, inclusive o cadastramento de pessoas físicas e jurídicas
para efeito de participação em licitações e nas rotinas envolvidas.
Pela leitura do normativo acima, depreende-se que a Diretoria de
Compras possui plena competência para a realização dos procedimentos prévios e da
própria licitação a ser instaurada, razão pela qual deu prosseguimento à contratação
pretendida, após a análise pela Comissão Permanente de Licitação.
III - DA COMPETÊNCIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
A Comissão Permanente de Licitação tem sua competência prevista
no Decreto Municipal nº 21.426/2020 e, em razão de sua competência, receberam e
analisaram a documentação apresentada com o fim AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS de
urgência e emergência para atendimento de pacientes com COVID-19, exarando a
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seguinte conclusão:
(...)
Dispõe o art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93 que “É dispensável a licitação
nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa
ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras,
serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e
somente para os bens necessários ao atendimento da situação
emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que
possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias
consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência
ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos”.
Embora “A mera existência de decreto municipal declarando a
situação do município como emergencial não é suficiente para
justificar a contratação por dispensa de licitação com fundamento no
art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/1993, devendo-se verificar se os fatos
relacionados à contratação amoldam-se à hipótese de dispensa
prevista na lei” (Relatório de Auditoria nº 028.499/2010-7, rel. Min.
Bruno

Dantas,

acórdão

2504/2016,

Plenário,

julgado

em

28/09/2016), aparentemente, houve demonstração de que há
necessidade da contratação por meio de Dispensa de Licitação por
tal razão, devido à emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus, recomendações do
Ministério da Saúde, bem como Estado de Calamidade Pública no
Município de Paranavaí declarado através do Decreto Municipal nº
22.077/2021.
Deve ser observado que “nas dispensas emergenciais cabe ao gestor
demonstrar a impossibilidade de esperar o tempo necessário à
realização da licitação” (TCU, acórdão nº 119/2021, Plenário), de
modo que houve informação da Secretaria no sentido de houveram
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três tentativas em 30 dias de aquisição de itens emergenciais para o
atendimento destes pacientes, e que foram fracassadas, pois não
conseguiram propostas condizentes com os valores de mercado e
tabela CMED.
Quanto aos preços propostos, verifica-se que estão de acordo com os
valores praticados no mercado, observadas as justificativas
apresentadas.
No entanto, para o item 3 (Propofol), observou-se que o mesmo
possui valor acima da tabela CMED, observadas as considerações
realizadas pela Secretaria e orientação jurídica apontada.
A servidora Alyne França Erzinger, por meio da Declaração de
Responsabilidade sobre a Pesquisa de Preços, declarou que foram
utilizados todos os recursos para evitar sobrepreço, sendo que,
conforme pesquisa realizada, o valor definido na Solicitação de
Compras é condizente com o real valor de mercado.
Cumpre ressaltar que o Decreto Municipal nº 22.093/2021, o qual
estabelece critérios para compras diretas (dispensa e inexigibilidade)
de produtos e insumos imprescindíveis no âmbito do Município de
Paranavaí no período de calamidade pública (pandemia da COVID19), dispõe em seu art. 6º que em caso de aquisição de bens e serviços
com sobrepreço ou superfaturamento, será de responsabilidade do
agente público responsável pela pesquisa de preços a reparação de
eventual prejuízo ao erário.
Registra-se que as condições de habilitação e documentos
comprobatórios para tanto e para a formalização do processo de
compra direta são de total responsabilidade da Ordenadora da
Despesa.
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Posto isso, levando-se em conta as justificativas e documentos
apresentados pela Secretaria Municipal de Saúde, esta Comissão
entende que o processo está devidamente formalizado, de acordo
com o art. 26 da Lei nº 8.666/93.
Por fim, considerando que o entendimento desta Comissão não
substitui a análise jurídica, submete-se à Procuradoria-Geral do
Município para fins de cumprimento do disposto no art. 38, VI, da Lei
nº 8.666/93.
É o que parece ser relevante consignar.
IV – DA COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO CONSULTIVO
Importante destacar que a análise a seguir expendida circunscrevese aos aspectos legais envolvidos no procedimento em exame, não cabendo a esta
Consultoria Jurídica adentrar nos aspectos técnicos e econômicos, nem no juízo de
oportunidade e conveniência da contratação pretendida, vez que estão reservados à
esfera discricionária do administrador público competente, tampouco examinar questões
de natureza eminentemente técnica, administrativa e/ou financeira.
Cabe ressaltar que as manifestações da Procuradoria Geral são de
natureza opinativa e, portanto, não são vinculantes para o gestor público, o qual pode
adotar orientação contrária ou diversa da exposta neste parecer.
De acordo com o artigo 38, da Lei nº 8.666/93, o procedimento da
licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado,
protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva da autoridade competente.
Além dos requisitos de autuação, protocolo e numeração, devem
estar presentes a autorização do Ordenador da Despesa.
A autorização da autoridade competente se encontra presente por
meio do Termo de Referência e da Solicitação de Compras, cujos documentos estão
subscritos pela secretária municipal da pasta.
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V - ANÁLISE DO PEDIDO
A dispensa da licitação, constante do inciso IV do artigo 24 da Lei
8.666/93, fundamenta-se em estado de calamidade pública, vejamos:
Art. 24. É dispensável a licitação:
[...]
IV - É dispensável a licitação nos casos de emergência ou de
calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento
de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a
segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens,
públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao
atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as
parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo
máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos,
contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a
prorrogação dos respectivos contratos”.
No âmbito do Município de Paranavaí, houve a edição do Decreto
Municipal 22.077/2021 que declarou estado de calamidade pública em razão da
pandemia da COVID-19, sendo que o objeto do presente procedimento é intimamente
ligado à questão, havendo adequação do quadro fático ao quadro legal existente no
Município.
A urgência da tramitação e do objeto do procedimento licitatório se
manifesta ainda mais, na data em que o Brasil atinge e reitera a nefasta marca de mais de
2 mil mortos por dia pela COVID-19 1 , quase chegando ao total de meio milhão de
brasileiros mortos em decorrência desta doença.
No que tange aos preços máximos praticados, em especial por se
tratar de medicamentos, vislumbra-se que um dos itens encontra-se acima da tabela
CMED.

1

<https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/03/10/brasil-supera-2-mil-mortes-registradas-em-24horas-veja-quais-paises-tem-a-mesma-marca-e-o-que-ela-significa.ghtml> acessado em 12/03/2021.
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A CPL de forma harmoniosa já ressaltou tal situação, a qual se
alinha esta parecerista e repisa sob os mesmos fundamentos, vejamos:
Quanto aos preços propostos, verifica-se que estão de acordo com os
valores praticados no mercado, observadas as justificativas
apresentadas.
No entanto, para o item 3 (Propofol), observou-se que o mesmo
possui valor acima da tabela CMED, observadas as considerações
realizadas pela Secretaria e orientação jurídica apontada.
A servidora Alyne França Erzinger, por meio da Declaração de
Responsabilidade sobre a Pesquisa de Preços, declarou que foram
utilizados todos os recursos para evitar sobrepreço, sendo que,
conforme pesquisa realizada, o valor definido na Solicitação de
Compras é condizente com o real valor de mercado.
Cumpre ressaltar que o Decreto Municipal nº 22.093/2021, o qual
estabelece critérios para compras diretas (dispensa e inexigibilidade)
de produtos e insumos imprescindíveis no âmbito do Município de
Paranavaí no período de calamidade pública (pandemia da COVID19), dispõe em seu art. 6º que em caso de aquisição de bens e serviços
com sobrepreço ou superfaturamento, será de responsabilidade do
agente público responsável pela pesquisa de preços a reparação de
eventual prejuízo ao erário.
Em outra situação semelhante (Processo Administrativo nº
051/2021), a CPL assim sugeriu:
Houve

apresentação

de

justificativa

para

aquisição

dos

medicamentos com valor acima daqueles determinados pela CMED,
cujo mérito não compete a esta Comissão adentrar, pois a motivação
não está relacionada à formalização do processo administrativo
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para aquisição. Além do mais, não restou demonstrada/comprovada
a tentativa de adequação dos valores junto aos responsáveis pela
emissão dos orçamentos, conforme prevê o § 2º do art. 5º do Decreto
Municipal nº 22.093/2021. De todo modo, sugere-se ao gestor que
seja encaminhada cópia da aquisição à CMED, ao Tribunal de Contas
do Estado do Paraná, ao Ministério Público do Estado do Paraná, bem
como, depois de concluída a aquisição, instaurado processo
administrativo para devolução dos valores cobrados acima da tabela
CMED.
Pois bem.
Temos aqui dois bens jurídicos: a estrita legalidade e harmonia com
a jurisprudência pacífica do TCE-PR e Recomendação Administrativa nº 04/2018,
expedida pelo Ministério Público do Estado do Paraná - Grupo Especializado na Proteção
ao Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa GEPATRIA (Região de
Maringá), os quais pregam de forma correta e legal que os preços máximos dos
medicamentos não devem ser superiores aos definidos pela CMED; e de outro, o bem
maior, a VIDA.
Em verdade, resta aparentemente demonstrado que os servidores
da pasta empregaram todos os esforços necessários para tentar buscar o melhor preço
dentro da realidade de mercado, que é o maior evento epidemiológico do século: a
Pandemia da COVID-19.
Entre salvar vidas com medicamentos ou observar a estrita
legalidade, havendo a possibilidade de vidas serem levadas, o Gestor Público antes mesmo
de ser gestor, é de ressoar em sua concepção mais natural o bem maior, a VIDA.
A situação extrema decorrente da pandemia, faz com medidas
extremas precisem ser tomadas.
Não havendo que se falar em comparação, mas apenas de forma
alegórica, a difícil escolha que os profissionais da saúde necessitam fazer em muitos casos,
de conceder respirador a um ou outro paciente, bate às portas da advocacia pública, que
deve de igual modo fazer escolhas, as quais sempre se pautará na vida.
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Eventuais abusos por parte das empresas fornecedoras – mesmo

que não seja um abuso e sim regra de mercado – devem serem apurados a posteriori,
pois a vida e o direito a viver não espera ofícios, memorandos e demais atos burocráticos.

Em verdade, é preferível mitigar a formalidade, desde que
manifestamente justificado (justificativas, decreto de calamidade pública etc) do que
relegar o direito à vida previsto no Texto Maior de 1988.
Assinalo ainda que, há omissão do Congresso Nacional em editar
novamente lei federal que traz a hipótese de dispensa nestes casos relacionados à COVID19, sendo que por ora, utiliza-se o preceito legal e geral da Lei 8.666/93.
No caso em tela, o valor da contratação pretendida das empresas
fora fixado em R$ 103.000,00 (cento e três mil reais), “Nota de Bloqueio acima referida”
menor orçamento apresentado e de responsabilidade a pesquisa de preço pela servidora
que colheu as propostas e apreciou todas as planilhas encartadas, as quais não são
objeto de parecer e apreciação jurídica, mas devem ser consideradas.
Atente-se, ainda, que por se tratar de medicamentos que não
se encontram regularizados sanitariamente pela ANVISA, mas são identificados
como prioritários para uso em serviços de saúde, em virtude da emergência de
saúde pública internacional relacionada ao SARS-CoV-2, deve o importador
observar a totalidade dos requisitos contidos na Resolução RDC nº 483, de 19 de
março de 2021, sob pena de responsabilidade.
VI - DA JUSTIFICATIVA
A secretaria competente, por meio de seu titular, apresentou
justificativa para a contratação no respectivo Termo de Referência, sendo que o atual
quadro de agravamento da COVID-19 justifica a urgência (situação pública e notória).
VII – REGULARIDADE DAS CONTRATADAS
Na contratação por dispensa, como na hipótese em exame, já se
conhece, antecipadamente, o nome do futuro contratado, por esta razão, encontra-se
comprovada sua regularidade fiscal, condição sem a qual não se poderia contratar com a
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Administração, por meio das seguintes certidões: Certidão Negativa de Débitos Federais,
Estaduais, Municipais, Trabalhistas e Certidão de Regularidade junto ao FGTS.
VIII – CONCLUSÃO
Diante do exposto, esta Procuradoria Geral opina pelo
prosseguimento (ante o quadro pandêmico existente e o decreto de calamidade pública) do
procedimento de contratação direta COM CONDICIONANTES A POSTERIORI, por meio
de dispensa, com base no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal 8.666/93, e lembra da
necessidade de comunicação da dispensa à autoridade superior para ratificação e
publicação na imprensa oficial, como condição para eficácia dos atos, (art. 26, caput, da
Lei nº 8.666/93), nos seguintes termos:
a) Certificação

que

na

data

da

assinatura

do

contrato

administrativo, todas as certidões de regularidade estejam
dentro do prazo de validade das Contratadas;
b) APÓS

A

FORMALIZAÇÃO

E

AQUISIÇÃO

DOS

BENS

(medicamentos), OPINA-SE PELO ENVIO DE OFÍCIO À CMED,
PARA

FINS

DE

APURAÇÃO

DE

EVENTUAL

RESPONSABILIDADE PELAS EMPRESAS FORNECEDORAS,
NA COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA ALUDIDA TABELA;
c) VISANDO

MAIOR

TRANSPARÊNCIA

E

SEGURANÇA,

RECOMENDA-SE EXPRESSAMENTE O ENVIO INTEGRAL
DESTE PROCEDIMENTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA
COMARCA PARA CIÊNCIA, BEM COMO, AO D. TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ2;
d) RECOMENDA-SE AINDA, O ENVIO APÓS A FINALIZAÇÃO DO
PROCEDIMENTO,

À

CONTROLADORIA

GERAL

DO

MUNICÍPIO, PARA QUE TOME AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS,
EM ESPECIAL A APRECIAÇÃO QUANTO AOS PREÇOS
PRATICADOS PELOS FORNECEDORES.

2

Não havendo o envio pela Ordenadora de Despesa, competirá à Controladoria do Ente Municipal assim o fazer.
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A opinião jurídica ora realizada se dá por dever de ofício, cabendo
após todos os alertas à Ordenadora de Despesa decidir sobre o prosseguimento ou não,
quando da formalização pela ratificação do procedimento.
Em tempo, cumprimenta-se expressamente todos os integrantes da
Secretaria de Saúde e demais servidores públicos pelo esforço hercúleo no enfrentamento
à pandemia da COVID-19. Registra-se a deferência desta parecerista.
É o parecer3. À consideração superior.
Paranavaí, 27 de maio de 2021.
de forma digital
VANESSA Assinado
por VANESSA YOSHIURA
Dados: 2021.05.27
YOSHIURA 19:51:51 -03'00'

VANESSA YOSHIURA
Procuradora do Município de Paranavaí
OAB/PR 96.515
Ratifico.

BENJAMIM MARÇAL COSTA
Procurador-Geral do Município
OAB/PR 48.766

3 Parecer jurídico é um ato administrativo meramente consultivo/opinativo, que poderá ou não ser
ratificado por um ato administrativo decisório da autoridade competente.
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Prefeitura do Município de Paranavaí
ESTADO DO PARANÁ

Rua: Getúlio Vargas, 900 - Fone/Fax ( 044) 3421-2323 - Cx.Postal, 177 - CEP 87.702.000

Memorando nº 230/2021

Paranavaí, 28 de maio de 2021.

À Autoridade Superior,

Comunico que, após exame das peças que integram o processo sobre Dispensa de
Licitação sob nº 22/2021, que se refere à aquisição de MEDICAMENTOS de urgência e
emergência para atendimento de pacientes com COVID-19, através da Secretaria Municipal de
Saúde,
Considerando que as pessoas jurídicas: SOMA/PR COMÉRCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES, inscrita no C.N.P.J. sob nº 00.656.468/0001-39 e
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, inscrita no C.N.P.J. sob nº
75.014.167/0001-00, apresentaram um valor compatível com o praticado no mercado e
considerado os mais vantajosos para o Município;
Considerando haver disponibilidade de recursos financeiros que assegurarão as
despesas

decorrentes

da

presente

aquisição,

constante

da

Dotação

Orçamentária:

04.001.10.122.0006.2.256.3.3.90.30 (221) - Enfrentamento da Emergência COVID19;
Considerando que nos termos do artigo 24, inciso IV, da Lei Federal n° 8.666, de
21 de junho de 1.993 e alterações posteriores, “nos casos de emergência ou de calamidade
pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo
ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos
ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou
calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de
180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou
calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos”;
Considerando o Parecer Jurídico nº 272/2021, emitido pela Procuradoria Geral do
Dispensa de Licitação nº 22/2021

Prefeitura do Município de Paranavaí
ESTADO DO PARANÁ

Rua: Getúlio Vargas, 900 - Fone/Fax ( 044) 3421-2323 - Cx.Postal, 177 - CEP 87.702.000

Município, opinando pelo prosseguimento do procedimento de contratação direta;
Dispensa-se a licitação nos termos do artigo 24, inciso IV, da Lei n° 8.666, de 21
de junho de 1.993 e demais alterações, para a aquisição de MEDICAMENTOS de urgência e
emergência para atendimento de pacientes com COVID-19, através da Secretaria Municipal de
Saúde, constante da Dotação Orçamentária: 04.001.10.122.0006.2.256.3.3.90.30 (221); pelas
seguintes pessoas jurídicas: SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES,
inscrita no C.N.P.J. sob nº 00.656.468/0001-39 e NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS, inscrita no C.N.P.J. sob nº 75.014.167/0001-00, no valor total de R$ 103.000,00
(cento e três mil reais).
Assim, encaminho à autoridade superior para ratificação do referido processo
administrativo de Dispensa de Licitação sob nº 22/2021, como também publicação do Termo de
Ratificação.

WELLINGTON JOSÉ FERREIRA DE LIMA BATISTA DA SILVA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Dispensa de Licitação nº 22/2021
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TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 22/2021

pelo Decreto nº 20.867/2020, Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, decide e ratifica, nos
termos do Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, a
Dispensa de Licitação sob nº 22/2021, referente à aquisição de MEDICAMENTOS de urgência
e emergência para atendimento de pacientes com COVID-19, através da Secretaria Municipal de
Saúde, constante da Dotação Orçamentária: 04.001.10.122.0006.2.256.3.3.90.30 (221); pelas
seguintes pessoas jurídicas: SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES,
inscrita no C.N.P.J. sob nº 00.656.468/0001-39 e NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS, inscrita no C.N.P.J. sob nº 75.014.167/0001-00, no valor total de R$ 103.000,00
(cento e três mil reais), diante das justificativas e fundamentações apresentadas e Parecer
Jurídico nº 272/2021 emitido pela Procuradoria Geral do Município.
Paço Municipal de Paranavaí, Estado do Paraná, em 28 de maio de 2021.
Andréia Martins De Souza

ANDRÉIA MARTINS DE SOUZA
Secretária Municipal de Saúde

Dispensa de Licitação nº 22/2021
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DIRETORIA DE COMPRAS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22/2021

TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 22/2021
A Secretária Municipal de Saúde, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo Decreto nº 20.867/2020, Lei nº
8.666/93 e alterações posteriores, decide e ratifica, nos termos
do Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93, e suas
alterações posteriores, a Dispensa de Licitação sob nº
22/2021, referente à aquisição de MEDICAMENTOS de
urgência e emergência para atendimento de pacientes com
COVID-19, através da Secretaria Municipal de Saúde,
constante
da
Dotação
Orçamentária:
04.001.10.122.0006.2.256.3.3.90.30 (221); pelas seguintes
pessoas jurídicas: SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES,
inscrita
no
C.N.P.J.
sob
nº
00.656.468/0001-39 e NUNESFARMA DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS, inscrita no C.N.P.J. sob nº 75.014.167/000100, no valor total de R$ 103.000,00 (cento e três mil reais),
diante das justificativas e fundamentações apresentadas e
Parecer Jurídico nº 272/2021 emitido pela Procuradoria Geral
do Município.
Paço Municipal de Paranavaí, Estado do Paraná, em 28 de
maio de 2021.
ANDRÉIA MARTINS DE SOUZA
Secretária Municipal de Saúde
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