Política Corporativa 9
Assuntos Regulatórios e Garantia da Qualidade
Responsabilidades e procedimentos
1.

Compromisso com o cumprimento regulatório e de qualidade: A Stryker está comprometida com o desenvolvimento, a
fabricação e a comercialização de produtos médicos seguros e eficazes, e que estejam em conformidade com os regulamentos e
leis aplicáveis, inclusive aqueles administrados pela Food and Drug Administration (Administração de Alimentos e
Medicamentos) dos Estados Unidos e pelos demais órgãos regulatórios de outros países nos quais a Stryker tem negócios. A
conformidade com esses regulamentos e leis e regulamentos é responsabilidade de cada um dos funcionários da Stryker.

2.

Presidentes de divisões: O presidente ou o diretor encarregado de cada divisão da Stryker (o “presidente da divisão”) tem a
principal responsabilidade em assegurar que a sua divisão cumpra com todos as determinações regulatórias e todos os
requisitos de qualidade aplicáveis. As responsabilidades do presidente da divisão incluem o estabelecimento e a manutenção
de: planos e políticas de qualidade/regulatórios para a divisão; sistemas e procedimentos que lidem de modo apropriado com
cada área de conformidade regulatória e de qualidade; programas de treinamento sobre os assuntos regulatórios e de
qualidade para os funcionários da divisão; e uma organização regulatória/qualidade (“RA/QA”) com funcionários adequados a
serem gerenciados pelo executivo de RA/QA da divisão que auxiliará a divisão a cumprir com seus compromissos de
conformidade. Além disso, o presidente da divisão é responsável por assegurar que as iniciativas regulatórias/de qualidade
identificadas pelo comitê corporativo de gestão de RA/QA sejam implementadas e relatadas em relação aos assuntos de RA/QA,
conforme estabelecido na seção 4.A desta Política.

3.

Comitê de gestão de RA/QA da Stryker
3.1. Um Comitê de gestão RA/QA, composto pelos diretores de RA/QA seniores de toda a empresa reunir-se-á pelo menos
trimestralmente e será responsável pela supervisão da qualidade e das atividades regulatórias da empresa em todo o
mundo. As funções do comitê incluirão:
•
a condução e/ou a supervisão das auditorias dos sistemas de qualidade independentes das unidades de fabricação da
Stryker;
•
análises de 483s, relatórios de inspeção, MDRs (Relatórios de Dispositivos Médicos [Medical Device Reporting]),
relatórios de vigilância, recalls, cartas de advertência e outras notificações regulatórias/de qualidade adversas
enviadas ou recebidas pelas divisões e planos de auditoria e resultados da divisão para identificação dos assuntos de
RA/QA que exijam iniciativa global e/ou corporativa;
•
auxílio às divisões para responderem às constatações de RA/QA adversas das agências reguladoras internacionais ou
dos Estados Unidos;
•
auxílio às divisões na implementação das iniciativas identificadas em seus planos de qualidade ou pelo comitê;
•
identificação, promoção e compartilhamento de melhores práticas em todas as divisões;
•
responsabilidade de informar os assuntos de RA/QA, conforme estabelecido na seção 4.B dessa Política.

4.

Denúncias
4.1. A empresa competirá por todas as oportunidades de negócios de forma enérgica, justa, ética e legal. A empresa cumprirá
todas as leis e normas antitruste e outras leis e normas que controlam a concorrência e as transações comerciais de cada
país em que opera, e não discutirá preços, custos, planos de produção, estratégias empresariais nem quaisquer outras
informações privadas e/ou confidenciais com os concorrentes.
•
O presidente da divisão notificará o CEO da Stryker e o comitê de gestão de RA/QA sobre todas as:
o inspeções dos sistemas de qualidade da divisão, produtos ou unidades por órgão ou organização governamental;
o medidas regulatórias/de qualidade adversas tomadas por qualquer agência governamental;
o recalls ou outras medidas sobre produtos tomadas pela divisão;
o relatórios das falhas ou mau funcionamento dos produtos que a divisão tenha que preencher junto à agência
governamental; e
o outros assuntos regulatórios, de segurança do produto e de qualidade significativos.
•
O Comitê de gestão de RA/QA relatará imediatamente todos os assuntos de qualidade e regulatórios importantes ao
CEO da Stryker e aos diretores de RA/QA da divisão e ao diretor jurídico da Stryker. O Comitê reunir-se-á com o CEO
pelo menos duas vezes ao ano para analisar a conformidade da empresa para com as determinações dos sistemas
regulatórios e de qualidade e regulatórios internacionais e dos Estados Unidos.

5.

Perguntas: Em caso de perguntas sobre transações específicas ou dúvidas quanto às suas responsabilidades segundo esta
declaração de política, entre em contato com o diretor financeiro ou com o diretor jurídico da Stryker. Entretanto, a
responsabilidade final pela conformidade é sua.
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