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PRODUTO PARA A SAÚDE 
Delimitação conceitual – RDC 185/2001 

 PRODUTO MÉDICO: Produto para a saúde, tal como equipamento, aparelho, 

material, artigo ou sistema de uso ou aplicação médica, odontológica ou 

laboratorial, destinado à prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação ou 

anticoncepção e que não utiliza meio farmacológico, imunológico ou metabólico 

para realizar sua principal função em seres humanos, podendo entretanto ser 

auxiliado em suas funções por tais meios 
 

 PRODUTO MÉDICO IMPLANTÁVEL: Qualquer produto médico projetado para ser 

totalmente introduzido no corpo humano ou para substituir uma superfície 

epitelial ou ocular, por meio de intervenção cirúrgica, e destinado a permanecer 

no local após a intervenção. Também é considerado um produto médico 

implantável, qualquer produto médico destinado a ser parcialmente introduzido 

no corpo humano através de intervenção cirúrgica e permanecer após esta 

intervenção por longo prazo. 



PRODUTO PARA A SAÚDE 
Delimitação conceitual 

 CORRELATOS: 

 Lei 5.991/73: a substância, produto, aparelho ou acessório não 

enquadrado nos conceitos anteriores*, cujo uso ou aplicação esteja 

ligado à defesa e proteção da saúde individual ou coletiva, à higiene 

pessoal ou de ambientes, ou a fins diagnósticos e analíticos, os 

cosméticos e perfumes, e, ainda, os produtos dietéticos, óticos, de 

acústica médica, odontológicos e veterinários 
*Drogas, medicamentos ou insumos 

 



 

REGISTRO DE PRODUTOS PARA 

SAÚDE E AUTORIZAÇÃO DE 

EMPRESAS 
 



REGISTRO DE PRODUTOS PARA SAÚDE 

 Ações da ANVISA estão em consonância com o que é praticado 

com as principais Agências Reguladoras do mundo. 

 

 Requisitos legais: Lei n° 6.360/1976 

  Art. 12 - Nenhum dos produtos de que trata esta Lei, inclusive os importados, 

poderá ser industrializado, exposto à venda ou entregue ao consumo antes de 

registrado no Ministério da Saúde. 

  Art. 25 – Os aparelhos, instrumentos e acessórios usados em medicina, 

odontologia e atividades afins, bem como nas de educação física, embelezamento 

ou correção estética, somente poderão ser fabricados, ou importados, para entrega 

ao consumo e exposição à venda, depois que o Ministério da Saúde se pronunciar 

sobre a obrigatoriedade ou não do registro.   

 



PRINCIPAIS REGULAMENTOS PARA REGISTRO 
DE PRODUTOS MÉDICOS 

 RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001: Registro, alteração, revalidação e 
cancelamento do registro de produtos médicos. 

 

 RDC nº 56, de 06 de abril de 2001: Estabelece os requisitos essenciais de 
segurança e eficácia aplicáveis aos produtos para saúde.  

 

 RDC nº 24, de 21 de maio de 2009: Regime do cadastramento para o controle 
sanitário dos produtos para saúde. 

 

 RDC nº 15, de 28 de março de 2014: Dispõe sobre os requisitos relativos à 
comprovação do cumprimento de Boas Práticas de Fabricação para fins de 
registro de Produtos para Saúde e dá outras providências. 

 

 RDC n° 10, de 20 de fevereiro de 2015: Ensaios clínicos com dispositivos médicos 
no Brasil  

 



PRINCIPAIS REGULAMENTOS PARA REGISTRO 
DE PRODUTOS MÉDICOS 

 RDC nº 97, de 09 de novembro de 2000: Define e caracteriza o termo "grupo de 
produtos". 

 

 RDC nº 59, de 25 de agosto de 2008: Requisitos gerais para o agrupamento em 
famílias e sistemas de implantes ortopédicos para fins de registro.  

 

 RDC nº 16, de 21 de março de 2012: Estabelece os requisitos mínimos de 
identidade e qualidade para implantes mamários e a exigência de certificação de 
conformidade do produto no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da 
Conformidade (SBAC).  

 

 



FUNDAMENTOS PARA CLASSIFICAÇÃO DE 
RISCO DE PRODUTOS MÉDICOS 



CLASSE DE RISCO 

 Classes I e II estão sujeitos a registro somente os produtos elencados na Instrução Normativa n°2/2011. 

•Classe IV – máximo risco 

• Classe III – alto risco 

• Classe II – médio risco 

• Classe I – baixo risco 

Risco inerente 

associado à 

tecnologia. 

As OPME´s implantáveis são 
enquadradas nas Classes de 

risco III e IV. 



DOCUMENTAÇÃO PARA FINS DE REGISTRO DE 
PRODUTOS MÉDICOS 

DOCUMENTOS PARA  COMPROVAÇÃO DE SEGURANÇA E EFICÁCIA 
CONFORME RESOLUÇÃO RDC 56/2001: 

 
 Pesquisa clínica; 

 
 Ensaios físico-químicos; 

 
 Ensaios mecânicos; 

 
 Ensaios biológicos (avaliação de esterilidade e pirogenicidade); 

 
 Ensaios de biocompatibilidade; 

 
 Estudos de estabilidade para determinação de prazo de validade. 

 

 



DOCUMENTAÇÃO PARA FINS DE REGISTRO DE 
PRODUTOS MÉDICOS 

 
 Produtos com regulamentação específica (Implantes 

mamários: RDC nº 16, de 21 de março de 2012). 
 Apresentar Certificação Compulsória no âmbito do Sistema 

Brasileiro de Avaliação da Conformidade (SABAC), coordenado 
pelo INMETRO. 

 Apresentar Certificado de Análise Prévia (INCQS). 

 
 Certificado de Boas Práticas de Fabricação (CBPF) 

  exigido para fins de registro de produtos médicos que se 
enquadram nas classes de risco III e IV. 

 



AGRUPAMENTO DE REGISTRO 

 FAMÍLIA DE PRODUTOS - agrupamento de materiais de uso em saúde que podem 

pertencer a um mesmo registro ou cadastro e que seguem critérios gerais estabelecidos e, 

quando aplicáveis, critérios específicos ou definidos em regulamento técnico específico. 

 

 

Família de parafusos não 
absorvíveis, sem fixação rígida para 

ligamentoplastia 

Família de placas especiais para 
grandes e pequenos fragmentos 



AGRUPAMENTO DE REGISTRO 

 SISTEMA – produto de um mesmo fabricante ou grupo fabril, constituído por 

componentes complementares e compatíveis e de uso exclusivo entre si, para uma função 

única e específica, que mantém relação de interdependência para obtenção da 

funcionalidade, destinada a um determinado procedimento e cujo desempenho somente 

é obtido se utilizados de forma integrada. 

 

 

Sistema completo de quadril: 

Acetábulo + Cabeça femoral + Haste femoral 



AGRUPAMENTO DE REGISTRO 

 CONJUNTO (kit, set ou bandeja) – agrupamento de materiais de uso em saúde, de um 

mesmo fabricante ou grupo fabril, utilizados em um procedimento específico e que, 

isoladamente, não mantêm relação de interdependência para obtenção da funcionalidade 

e desempenho a que se destina.  

Conjunto de instrumental para cirurgia 
ortopédica. 



LISTA DE PETIÇÕES AGUARDANDO ANÁLISE 

 Por decisão da Diretoria Colegiada na reunião ordinária n. 13/2013, de 

23/05/2013, a Anvisa passou a divulgar as listas de petições aguardando análise. 

 

 A divulgação dessas listas integra a política de transparência de informações da 

Agência e indução ao controle social de suas atividades. 

 

• Diagnóstico In Vitro 

• Equipamentos 

• Materiais 

– Cadastro 

– Registro 

– Registro de material implantável em ortopedia 

http://www.anvisa.gov.br/listadepeticoes/index.asp 
 

http://www.anvisa.gov.br/listadepeticoes/index.asp
http://www.anvisa.gov.br/listadepeticoes/index.asp


PETIÇÕES PUBLICADAS - 2005 A 2014 
MATERIAIS DE USO EM SAÚDE 
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MANUAIS DE REGISTRO 

 Manual para Registro de Implantes Ortopédicos na ANVISA 
(2010) 

 Parceria com Agência Brasileira de Desenvolvimento 
Industrial –  ABDI e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas – SEBRAE 
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/ca8741004745
94ea9c88dc3fbc4c6735/3-
+Manual+para+Registro+de+Implantes+Ortop%C3%A9dicos+
na+Anvisa+-.pdf?MOD=AJPERES 

 Manual de Registro e Cadastramento de Materiais de Uso em 
Saúde (2011) 

 Parceria com Agência Brasileira de Desenvolvimento 
Industrial (ABDI), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (SEBRAE) e Universidade Federal de 
Campina Grande (UFCG) 
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/704a838049f2
dd85974ebfaa19e2217c/Manual+de+registro+e+cadastrame
nto+de+materiais+de+uso+em+sa%C3%BAde.pdf?MOD=AJPE
RES 

http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/ca874100474594ea9c88dc3fbc4c6735/3-+Manual+para+Registro+de+Implantes+Ortop%C3%A9dicos+na+Anvisa+-.pdf?MOD=AJPERES
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/ca874100474594ea9c88dc3fbc4c6735/3-+Manual+para+Registro+de+Implantes+Ortop%C3%A9dicos+na+Anvisa+-.pdf?MOD=AJPERES
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/ca874100474594ea9c88dc3fbc4c6735/3-+Manual+para+Registro+de+Implantes+Ortop%C3%A9dicos+na+Anvisa+-.pdf?MOD=AJPERES
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/ca874100474594ea9c88dc3fbc4c6735/3-+Manual+para+Registro+de+Implantes+Ortop%C3%A9dicos+na+Anvisa+-.pdf?MOD=AJPERES
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/ca874100474594ea9c88dc3fbc4c6735/3-+Manual+para+Registro+de+Implantes+Ortop%C3%A9dicos+na+Anvisa+-.pdf?MOD=AJPERES
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/ca874100474594ea9c88dc3fbc4c6735/3-+Manual+para+Registro+de+Implantes+Ortop%C3%A9dicos+na+Anvisa+-.pdf?MOD=AJPERES
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/ca874100474594ea9c88dc3fbc4c6735/3-+Manual+para+Registro+de+Implantes+Ortop%C3%A9dicos+na+Anvisa+-.pdf?MOD=AJPERES
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/704a838049f2dd85974ebfaa19e2217c/Manual+de+registro+e+cadastramento+de+materiais+de+uso+em+sa%C3%BAde.pdf?MOD=AJPERES
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/704a838049f2dd85974ebfaa19e2217c/Manual+de+registro+e+cadastramento+de+materiais+de+uso+em+sa%C3%BAde.pdf?MOD=AJPERES
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/704a838049f2dd85974ebfaa19e2217c/Manual+de+registro+e+cadastramento+de+materiais+de+uso+em+sa%C3%BAde.pdf?MOD=AJPERES
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/704a838049f2dd85974ebfaa19e2217c/Manual+de+registro+e+cadastramento+de+materiais+de+uso+em+sa%C3%BAde.pdf?MOD=AJPERES


INSPEÇÃO SANITÁRIA DE 
EMPRESAS DE PRODUTOS PARA 

SAÚDE 



 Base Legal  

 

 Lei 9782/1999 – Competências da ANVISA; 

 

 Leis 11972/2008 e 13043/2014 – Validade dos Certificados de Boas Práticas; 

 

 RDC 16/2013 – Estabelece requisitos de Boas Práticas de Fabricação;  

 (internalização da Resolução GMC 020/2011 – Mercosul); 

 

 IN 08/2013 – Requisitos de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem; 

 

 RDC 39/2013 – Processos de Certificação de Boas Práticas; 

 

 RDC 15/2014 – Dispensa de Certificação de Boas Práticas para fabricantes de produtos 
de baixo risco (classes I e II); 

 

 

Cumprimento das Boas Práticas de Fabricação 



Processo de Certificação de Boas Práticas de Fabricação  

Solicitação 
via petição 
de CBPF 

Análise da 
petição e 

solicitação de 
realização de 
inspeção pela 

VISA 

Realização 
da inspeção 

pela VISA 

Elaboração de 
relatório de 
inspeção e 

envio à Anvisa 

Análise do 
relatório e 

elaboração do 
Parecer 

Técnico pela 
Anvisa 

Publicação do 
deferimento 

ou 
indeferimento 
do CBPF em 

D.O.U. 

Solicitação 
via petição 
de CBPF 

Análise da 
petição 

Agendamento 
planejamento 
e realização 
da inspeção 
pela Anvisa 

Elaboração de 
relatório de 
inspeção 

Revisão do 
relatório de 
inspeção 

Publicação do 
deferimento 

ou 
indeferimento 
do CBPF em 

D.O.U. 

Nacional 

Internacional 



LISTA DE PETIÇÕES AGUARDANDO ANÁLISE 

 Por decisão da Diretoria Colegiada na reunião ordinária n. 13/2013, de 

23/05/2013, a Anvisa passou a divulgar as listas de petições aguardando análise. 

 

 A divulgação dessas listas integra a política de transparência de informações da 

Agência e indução ao controle social de suas atividades. 

 

• Produtos para a saúde 

– CBPF e CBPDA nacionais e Mercosul de produtos para saúde 

– CBPF e CBPDA nacionais e Mercosul de produtos para saúde que aguardam inspeção 

sanitária por parte do órgão de fiscalização sanitária local competente ou por parte 

do estado competente do Mercosul 

– CBPF internacional de produtos para saúde 

– CBPF internacional de produtos para saúde que aguardam inspeção sanitária por 

parte da Anvisa 

 http://www.anvisa.gov.br/listadepeticoes/index.asp 
 

http://www.anvisa.gov.br/listadepeticoes/index.asp
http://www.anvisa.gov.br/listadepeticoes/index.asp


MONITORAMENTO E 

FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS 

PARA SAÚDE 

 



 Produtos com desvios de qualidade 

 Produtos sem registro 

 Produtos falsificados 

 Propaganda e publicidade irregular 

 Eventos Adversos – Problemas detectados no uso dos 

produtos pelo paciente. 

 

Foco das atividades em pós-mercado 



 

 

 

 

 

 

  

                            NOTIVISA – Sistema de Notificação de VISA 
 

                          Denúncias/queixas técnicas/desvio de qualidade 

                        (Rede sentinela, VISAs locais, Unidades e profissionais de saúde,  
               Anvis@tende, Ouvidoria, Consumidores, Procon, Empresas, etc.) 

 

            Resultados de laudos de análise de laboratórios 

 

 

           Relatórios de inspeção/Investigação 

   

           Comunicados de recolhimento voluntário 

 

                       Comunicação de Agências Reguladoras Internacionais 

Principais fontes de informações  



Rotina de Monitoramento e 
Fiscalização 

Análise e 
Avaliação 

Fonte de 
Informação 

Investigação  

Medidas 
Sanitárias 

Avaliação de Risco 
Critérios de 

Necessidade de 
Investigação 

SNVS 
Detentores do 

Registro 
Análise Laboratorial 

Serviço de Saúde 

Problemas no uso 
Desvios de Qualidade 

Irregularidades 

Alertas 
Interdição 
Suspensão 

Recolhimento 

Base legal 
 

LEI 8080/90 
LEI 9782/99 

RDC 67/2009 
RDC 23/2012 

PORTARIA 
1660/2009 



Perfil das Notificações (NOTIVISA) e Denúncias – 
2012 /2015 (22/04) 

Próteses Ortopédicas e  Implantes Odontológicos  

• 51 Notificações de problemas no uso  de Próteses Ortopédicas e 
Implantes Odontológicos  

 
• Durante a cirurgia de colocação ou de retirada 
• No acompanhamento do paciente 

 
• 31 Denúncias ou relatos de Desvios de Qualidade/ Irregularidades 
 

• Produto sem registro 
• Empresa irregular 
• Rotulagem 
• Embalagem 



Medidas Sanitárias - 2012 /2015 (22/04) 
Próteses Ortopédicas e  Implantes Odontológicos  

 
 

 
  
 

Exemplos de Medidas Sanitárias Adotadas  Número 

Alertas sobre próteses ortopédicas  19 

Alertas sobre implantes odontológicos 08 

Inspeções investigativas realizadas 28, sendo 16 com 
participação da Anvisa 

Interdições 6 

Resoluções publicadas  
(suspensão de fabricação, distribuição, comercialização, 
implante, divulgação e/ou recolhimento) 

21 

Processos Administrativos Sanitários instaurados 15 



• “Projeto BRA/10/008 – Estruturação do Sistema de Vigilância e 
Monitoramento de Produtos para a Saúde - Monitoramento de Materiais 
de Uso em Saúde Comercializados no Brasil” – PNUD = R$13 milhões 

Programas de monitoramento de 
produtos para saúde 

LABORATÓRIOS CREDENCIADOS/DESIGNADOS 

INT-Laboratório do Instituto Nacional de Tecnologia –  

(MCT) - RJ 

LAPOL - Laboratório de Materiais Poliméricos - UFRGS-RS 

CERTBIO - Laboratório de Avaliação e Desenvolvimento de 

Biomateriais do Nordeste - UFCG - PB 

LEBm - Laboratório de Engenharia Biomecânica - UFSC- SC 

CCDM - Centro de Caracterização e Desenvolvimento de 

Materiais - UFSCAR - SP 

LAMEF - Laboratório de Metalurgia Física- UFRGS – RS 

SENAI / CETEPO - Centro Tecnológico de Polímeros - RS 

ANÁLISES inicialmente propostas 
– PRÓTESES 

(metálicas, polímeros, cerâmica): 

OBS: em avaliação a inclusão de 
outros produtos e outros 

laboratórios (LACENS, INCQS) 

Inspeção 
dimensional 

Avalição 
morfológica 

Avaliação 
química e de 

microestrutura 

Avaliação 
termoquímica 

Avaliação 
biológica 

Avaliação de 
desgaste 

Avaliação de 
fadiga 

Avaliação 
mecânica 



Programas de monitoramento de 
produtos para saúde 

 Etapas para realização, início em 2015 – Monitoramento de Materiais de 
Uso em Saúde Comercializados no Brasil” – PNUD: 

 

 Ações realizadas: 
 Identificação das necessidades analíticas das áreas 

 Identificação dos laboratórios com capacidade analítica e operacional disponíveis 

 Necessidade/possibilidade de credenciamento de laboratórios 

 

 Ações em desenvolvimento: 
 Definição das metodologias analíticas 

 Estudos de custos das análises 

 Elaboração/finalização de Termo de Referência 

 Assinatura das Casta Acordo entre PNUD e cada laboratório 

 Coleta e envio das amostras aos laboratórios 

 Realização dos ensaios/análises 

 Recebimento, avaliação e encaminhamento dos resultados 



Outros programas de monitoramento 

 Registro Nacional de Implantes – criação de uma base de dados 
que reúna informações sobre os pacientes, procedimentos 
médicos e implantes utilizados nos serviços hospitalares, em 
fase de desenvolvimento do sistema 

 

 Projeto de Monitoramento de Qualidade dos Implantes 
Ortopédicos no Grupo Hospitalar Conceição, projeto piloto em 
fase de elaboração de relatório 

 



ACOMPANHAMENTO 
DO MERCADO DE 
PRODUTOS PARA 

SAÚDE 



Segundo Art. 7 da Lei n 9.782/1999, é competência da Anvisa monitorar a 
evolução dos preços de medicamentos, equipamentos, componentes, insumos e 
serviços de saúde.  

 
A Resolução RDC n. 185, de 13 de outubro de 2006,  estabelece que os detentores 
de registro de produtos para saúde devem encaminhar a Anvisa as seguintes 
informações econômicas no momento do deferimento do registro ou de sua 
renovação: 
 

Preço do produto praticado em outros países; 
Preço que pretende praticar no mercado interno, com a discriminação de sua 
carga tributária;  
Relação dos produtos substitutos existentes no mercado; 
Características técnicas específicas. 

 

Acompanhamento do Mercado de 
Produtos Para Saúde 



As informações prestadas pelos detentores de registro em cumprimento à RDC 185/2006 
compiladas internamente pela Anvisa (dados relativos à intenção de comercialização das 
empresas, recebidos no momento de pedido de registro e de renovação do registro, 
portanto a cada cinco anos) 
 

Os produtos sujeitos ao cumprimento da RDC 185/2006 são relacionadas as 
seguintes categorias: 
 

   -Análises Clínicas     -Ortopedia 
   -Cardiologia              -Otorrinolaringologia 
   -Hemoterapia           -Terapia Renal Substitutiva 
   -Oftalmologia 
 
 
 
 

Acompanhamento do Mercado de 
Produtos Para Saúde 



      Produtos Cadastrados até Março/2015 
      Total: 13.615 itens 

Fonte: Anvisa, Informações Econômicas de Produtos para a Saúde 

Acompanhamento do Mercado de 
Produtos Para Saúde 



 Com intuito de reduzir a assimetria de informação no setor, a Anvisa 
disponibilizou no portal  estudos relacionados ao monitoramento de 
mercado (Regulação >> Acompanhamento de Mercados >> 
Informações Econômicas de Produtos para a Saúde):  

 “Sistematização de Informações de Produtos para a Saúde de Uso 
Cardiovascular” (UFRJ, 2010; comparabilidade técnica e econômica de produtos 
com base nas informações prestadas pelos detentores de registro, pela RDC 
185/2006) 

 Levantamento sobre os tributos incidentes no Setor de Produtos para Saúde  

      (Anvisa, 2012; com base nas informações prestadas pelos detentores de registro, 
pela RDC 185/2006) 

 Ferramenta de consulta de preços de produtos para saúde de ortopedia e 
cardiologia (Anvisa, 2013; possibilita comparação de preços provenientes de 
diferentes fontes de informação, tais como RDC 185/2006 e pesquisa de preços em 
hospitais privados em cinco capitais brasileiras: Brasília, São Paulo, Porto Alegre, 
Fortaleza e Belém (dados prestados de forma voluntária pelos hospitais, sem 
auditoria de notas fiscais)) 

  

 

Estudos e Pesquisas  de Mercado realizados 



 A partir das atividades de monitoramento, a Anvisa está em processo de 
formalização de termos de cooperação com a OPAS para:  

 

 Estudo sobre caracterização do mercado de produtos para a saúde no 
Brasil 

      (Fase de contratação Termo de Cooperação Anvisa/OPAS) 

 

 Levantamento de experiências internacionais sobre a regulação 
econômica do mercado de produtos para a saúde: Canadá, França, EUA, 
Japão, Portugal, Reino Unido. (Termo de Referência em elaboração pela 
Anvisa – Contratação Termo de Cooperação Anvisa/OPAS) 

 

Estudos e Pesquisas  de Mercado previstos 



 Instituição: Portaria interministerial n. 38, de 8 de janeiro 
de 2015, criou o GTI, que tem duração de 180 dias, 
prorrogáveis, para finalização de seus trabalhos; 

  
 Finalidade: Discussão sobre práticas ocorridas nesse setor, 

a fim de que se proponha medida para reestruturação e 
ampliação dos processo de produção, importação, 
aquisição, distribuição, utilização, tributação, avaliação e 
incorporação tecnológica, regulação de preços, e 
aprimoramento da regulação clínica e de acesso dos 
dispositivos médicos (Órteses, Próteses e Materiais 
Especiais - OPME)  em território nacional.   
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 Composição: O Grupo de Trabalho é composto por representantes, titular e respectivo 
suplente, dos seguintes órgãos e entidades: 

 

I - pelo Ministério da Saúde:  

a) 1 (um) da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS/MS); e  

b) 1 (um) da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE/MS);  

II - pelo Ministério da Fazenda: 1 (um) da Secretaria de Acompanhamento Econômico 
(SEAE/MF);  

III - pelo Ministério da Justiça: 1 (um) da Secretaria Nacional do Consumidor 
(SENACON/MJ);  

IV - 1 (um) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA);  

V - 1 (um) da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS);  

VI - 1 (um) do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE);  

VII - 1 (um) do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS); e  

VIII - 1 (um) do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS).  

§ 1º O Grupo de Trabalho será coordenado pela SAS/MS. 
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PRINCIPAIS PROBLEMAS SENDO TRATADOS PELO GTI: 

 Não há padronização de nomenclatura (identificação e 
distinção), o que dificulta a comparação dos produtos, seja 
para uniformização de preços ou padronização de uso; 

 Fragilidade dos protocolos  e normas de uso; 

 Extrema assimetria de preços praticados no mercado; e 

 Internacionalmente, o tema tem sido um desafio para as 
autoridades sanitárias. 
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AÇÕES DA ANVISA REALIZADAS NO ÂMBITO DO GTI: 

 

 Nomenclatura: discussão de proposta de nomenclatura comum a ser utilizada   
por Ministério da Saúde, ANS e ANVISA.  Com base nisso, a Anvisa está 
conduzindo estudo de padronização de nomenclaturas de produtos indicados 
como prioritários pelo MS (produtos de alto custo e de alta frequência de 
utilização); 

 Levantamento de informações de produtos registrados, nacionais e importados e 
de seus respectivos fabricantes ou importadores, a partir de lista prioritária 
indicada pelo MS ; 

 Fornecimento de informações provenientes da RDC 185/2006, que permitirá a 
comparação de informações econômicas com outras fontes de dados; 

 DESAFIOS: Características e especificações técnicas dos produtos (uma vez que 
podem ou não implicar em diferenças no uso dos produtos na prática clínica) 
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OUTRAS MEDIDAS RELEVANTES NA ÁREA DE 
PRODUTOS PARA SAÚDE 

 Agenda Regulatória 2015-2016: 

 

 
 

Tema Subtema 

Boas Práticas de Fabricação de Bolsas de 
Sangue 

Boas Práticas de Fabricação de Bolsas de Sangue 

Certificação de Produtos para a Saúde Certificação das Próteses de Quadril 

Certificação de Produtos para a Saúde 
Revisão da lista de Normas Técnicas, cujos parâmetros devem ser adotados para 
a certificação de conformidade, no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da 

Conformidade (SBAC), dos equipamentos sob regime de Vigilância Sanitária 

Diretrizes para Nomenclatura e Codificação de 
Produtos para a Saúde 

Nomenclatura de Dispositivos Médicos Priorioritários. 
Revisão de etiquetas de rastreabilidade e código de barra de artroplastia e 

stents 

Reprocessamento de Produtos para a Saúde  Reprocessamento de Produtos para a Saúde  

Requisitos técnicos e procedimentos 
administrativos para registro, pós-registro, 
cadastro ou notificação de produtos para a 

saúde 

Critérios para o agrupamento em famílias de materiais de uso em saúde para 
fins de registro e cadastramento 

Notificação Simplificada de produtos para a saúde. 

Pós registro de produtos para a saúde  (alterações e revalidações de registro) 

Procedimentos para Registro e Cadastro de Produtos de Uso em Diagnóstico In 
Vitro 

Registro de produtos autoteste destinados ao uso em políticas públicas do 
Ministério da Saúde 

Rotulagem e informações ao consumidor Frase de Advertência em Produtos que contenham Látex de Borracha Natural  

Uso e Substituição de Produtos para a Saúde 
que Contenham Mercúrio 

Uso e Substituição de Produtos para a Saúde (Esfigmomanômetros e 
Termômetros Clínicos) que Contenham Mercúrio 



OUTRAS MEDIDAS RELEVANTES NA ÁREA DE 
PRODUTOS PARA SAÚDE 

 Lei 13.097/2015, Art 128 § 7º: Possibilidade da utilização de informações 
confidenciais sobre inspeções recebidas no âmbito de acordos ou convênios 
com autoridade sanitária de outros países, bem como a autorização da 
realização de vistorias e inspeções em plantas fabris por instituições nacionais 
ou internacionais credenciadas pela Agência para tais atividades; 

 Lei 13.097/2015, Art 130: Possibilidade de análises fiscais e de controle, para 
fins de fiscalização e monitoramento dos produtos sujeitos ao regime de 
vigilância sanitária por laboratório privado credenciado para tal fim; 

 Inserção da ANVISA no Programa de Auditoria Única em Produtos para a 
Saúde (MDSAP), construindo conjuntamente soluções para as inspeções 
sanitárias em parceria com outras Agências reguladoras (FDA, Health Canadá e 
TGA). 

 Iniciativas internacionais (Japão e França) 

 Visita técnicas com o objetivo de conhecer a política de regulação econômica 
de produtos para a saúde nesses países. 

 França: 08 a 13 de abril /2015 

 Japão: 14 a 16/Abril/2015 

 

 
 



Obrigado! 
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JAIME CÉSAR DE MOURA OLIVEIRA 

Diretor-Presidente Interino 
 


