Ministério da Saúde
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos
Departamento do Complexo Industrial e Inovação em Saúde
Fase I: Propostas de Projetos de Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) - Produtos para saúde
"I - proposta de projeto de PDP: fase de submissão e análise da viabilidade da proposta e, em caso de aprovação, celebração do termo de compromisso entre o Ministério da Saúde e a instituição pública;"
Portaria GM/MS nº 2.531/2014, Art. 10, inciso I.

De 1º de janeiro a 30 de abril de 2015, foram apresentadas, pelas instituições pública junto à SCTIE/MS, as seguintes propostas de projeto de PDP que foram avaliadas pela
Comissão Técnica de Avaliação (CTA) e pelo Comitê Deliberativo (CD) nos termos da Portaria GM/MS nº 2.531/2014.
Informa-se que, conforme art. 39 da Portaria GM/MS nº2.531/2014, é facultado à instituição pública o direito de interposição de recurso administrativo em face da decisão de
reprovação de proposta de projeto de PDP com fundamentos em razões de legalidade e de mérito, em única e última instancia, dirigido ao Senhor Ministro do Estado da Saúde, no
prazo de 10 dias a contar a partir desta divulgação de decisão.
O formulário para interposição do referido recurso encontra-se no portal eletrônico do Ministério da Saúde, disponível em http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/oministerio/principal/leia-mais-o-ministerio/581-sctie-raiz/deciis/l2-deciis/12090-parceria-para-o-desenvolvimento-produtivo-pdp

Item

Data de
Protocolo

1

29/04/15

2

29/04/15

3

30/04/15

4

29/04/15

5

30/04/15

Produto

Indicação/Finalidade

Perdas auditivas de grau leve a moderado; leve a severa;
Aparelho Auditivo Retroauricular e
moderado a severo; severo a profundo/reabilitação de
Aparelho Auditivo Intra Aural
perda auditiva
Aparelho para Amplificação Sonora Aparelho utilizado na atenuação de uma deficiência, de
Individual
uma lesão ou doença auditiva
Marcapassos Unicamerais,
Cardiologia; Braquicardia; Doença do no sinusal;
Bicamerais e MRI safe
Hipersensibilidade do seio carotídeo

Processo SIPAR nº

Instituição Pública

25.000.063.899/2015-97

TECPAR

25.000.063.719/2015-77

LAFERGS

Entidades Privadas
Phonak AG.
Sonova do Brasil - Sistemas Audiológicos
Ltda
Wave Tech Soluções Tecnológicas Ltda
Acústica Amplivox Ltda

Situação

Observação

Não aprovada*

-

Aprovada*

-

25.000.064.572/2015-32

UFPE

Sorin Group

Não aprovada*

-

Sistema Stent Coronário

Angioplastia de artérias coronarianas

25.000.063.713/2015-08

LAFERGS

Biocore Biotecnologia S.A.
Boston Scientific do Brasil Ltda

Não aprovada*

-

Stent Coronariano Farmacológico

É uma prótese usada durante angioplastia coronariana
que tem como objetivo restabelecer o fluxo sanguíneo
em uma artéria coronária

25.000.064.939/2015-18

FURP

Scitech Produtos Médicos Ltda

Não aprovada*

-

Fonte: SCTIE/MS. Atualizado em 01/10/15.

Legenda
Proposta de projeto de PDP em análise pela CTA e pelo CD.
Proposta de projeto de PDP aprovada pelo CD.
Proposta de projeto de PDP não aprovada pelo CD.
*Decisão divulgada no portal eletrônico do Ministério da Saúde em 01/10/2015.

