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Este estudo, acerca da política de dispensação de órteses e 

próteses, contempla: a) o atual mecanismo de dispensação de órteses e 

próteses no Brasil, seus marcos legais e instrumentos regulamentadores; b) 

indicação de responsabilidades, funções e atribuições de cada ente federativo 

na dispensação de órteses e próteses no Brasil; c) levantamento da sistemática 

de financiamento da dispensação de órteses e próteses no Brasil; e d) estudo 

comparado entre Brasil e outros países acerca de políticas de dispensação de 

órteses e próteses.  

1 DEFINIÇÕES E NOMENCLATURA 

Órtese – dispositivo permanente ou transitório utilizado para 

auxiliar as funções de um membro, órgão ou tecido, evitando deformidades ou 

sua progressão e/ou compensando insuficiências funcionais. Do grego orthósis, 

a ação de endireitar, de tornar reto ou retificar. Classificam-se as órteses como: 

– Internas ou implantadas: materiais de sutura e de síntese, 

materiais de osteossíntese, instrumental para estabilização e fusão de vértebras, 

marca-passo implantado, bomba de infusão implantada etc. 

- Externa ou não implantada: bengalas, muletas, coletes, colares 

cervicais, aparelhos gessados, tutores, andadores, aparelhos auditivos, óculos, 

lentes de contato, aparelhos ortodônticos, palmilhas etc. 

- Implantada total ou parcial por ato cirúrgico ou percutâneo: 

fixadores externos, stents, drenos, etc. 

 

Prótese – dispositivo permanente ou transitório que substitui 

total ou parcialmente um membro, órgão ou tecido. Do grego pró (“na frente", 

“diante de") ou prós (“junto a", “sobre", “próximo") mais thésis (“colocar”, 

“acrescentar”). Podem-se classificar como: 

– Internas ou implantadas: próteses articulares, coração 

artificial, válvulas cardíacas, ligamentos artificiais etc. 

– Externas ou não implantadas: próteses para membros. 
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– Implantadas total ou parcialmente por ato cirúrgico ou 

percutâneo: implantes dentários, pele artificial; 

– Estéticas, as que não têm ação funcional: próteses oculares, 

mamárias e cosméticas de nariz. 

A variedade e as possibilidades de emprego de órteses e 

próteses na medicina, na fisioterapia e na odontologia vêm experimentando 

grande e contínuo crescimento. São hoje numerosas as especialidades que 

empregam próteses. Como exemplos citamos: Odontologia (órteses e próteses 

dentárias); Oftalmologia (lentes de contato [órteses], próteses oculares 

substitutivas etc.); Otorrinolaringologia (aparelhos auditivos, próteses de ouvido 

médio, implantes cocleares etc.); Cirurgia bucomaxilofacial; Cardiologia e 

cirurgia cardiovascular (válvulas artificiais, marcapassos, stents, enxertos 

vasculares etc.); Neurocirurgia (derivações, clampeamento vascular, 

reconstrução craniana, fixação vertebral etc.); Ortopedia (fixação [parafusos, 

placas, hastes etc.] e substituição [próteses articulares e ósseas]); Cirurgia 

torácica e abdominal (próteses traqueobrônquicas, esofágicas, gástricas, 

duodenais, colorretais, biliares, telas abdominais etc.); Ginecologia; Mastologia. 

Além das órteses e próteses, há um grande número e variedade 

de materiais empregados em procedimentos conexos ou não à implantação de 

próteses e diagnósticos que são chamados em conjunto de “materiais especiais” 

e recebem tratamento semelhante, gerando a sigla OPME (órteses, próteses e 

materiais especiais). 

Atualmente, há uma tendência à substituição do termo OPME 

por “dispositivos médicos”. O termo “tecnologia assistiva”, por sua vez, designa 

dispositivos destinados a suprir alguma necessidade de pessoas com deficiência 

ou com mobilidade reduzida, incluídas aí muitas órteses e próteses. Neste 

trabalho, utilizamos todos os termos, alternativamente, em função da fonte de 

informação consultada ou para obter clareza no trecho em questão. 
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2 LEIS E NORMAS 

O Brasil dispõe de um arcabouço legal, no que importa à saúde, 

dos mais modernos. O mesmo se verifica no caso específico das órteses e 

próteses. Mesmo os problemas com a qualidade de produtos fabricados ao 

arrepio da legislação foram reduzidos vigorosamente pelo aperfeiçoamento dos 

instrumentos de vigilância. 

Os principais instrumentos legais e normativos sobre as órteses 

e próteses no Brasil são listados a seguir. Omitiram-se normas que não têm 

correlação com os objetivos do presente trabalho.  

2.1 LEIS ORDINÁRIAS  

2.1.1 Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, que “dispõe 

sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos 

farmacêuticos e correlatos, e dá outras providências” (Apêndice I); 

2.1.2 Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, que “dispõe sobre 

a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os 

insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos, e 

dá outras providências” (Apêndice II); 

2.1.3 Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, que “define o 

Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária, e dá outras providências” (Apêndice III); 

2.2 DECRETOS 

2.2.1 Decreto nº 8.077, de 14 de agosto de 2013, que 

“regulamenta as condições para o funcionamento de empresas sujeitas ao 

licenciamento sanitário, e o registro, controle e monitoramento, no âmbito da 

vigilância sanitária, dos produtos de que trata a Lei no 6.360, de 23 de setembro 

de 1976, e dá outras providências” (Apêndice IV); 
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2.3 PORTARIAS 

2.3.1 Portaria nº 403, de 7 de maio de 2015, que “disciplina a 

aquisição, o recebimento, a utilização e o controle de Órteses, Próteses e 

Materiais Especiais (OPME) pelas Unidades Hospitalares subordinadas à 

Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde (SAS/MS) ” (Apêndice 

V); 

2.4 RESOLUÇÕES DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA - ANVISA 

2.4.1 Resolução - RDC nº 56, de 6 de abril de 2001, que 

“estabelece requisitos essenciais de segurança e eficácia aplicáveis a serem 

atendidos por produtos para a saúde” (Apêndice VI); 

2.4.2 Resolução - RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001 (com 

suas alterações), que “aprova o Regulamento Técnico que trata do registro, 

alteração, revalidação e cancelamento do registro de produtos médicos na 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA” (Apêndice VII); 

2.4.3 Resolução - RDC nº 156, de 11 de agosto de 2006, que 

“define e normatiza os produtos médicos de reprocessamento proibido e os 

passíveis de reprocessamento” (Apêndice VIII); 

2.4.4 Resolução - RE nº 2.605, de 11 de agosto de 2006, que 

“estabelece a lista de produtos médicos enquadrados como de uso único 

proibidos de ser reprocessados” (Apêndice IX); 

2.4.5 Resolução - RDC nº 27, de 21 de junho de 2011, que 

“aprova os procedimentos para certificação compulsória dos equipamentos sob 

regime de Vigilância Sanitária” (Apêndice X); 

2.4.6 Resolução - RDC nº 16, de 28 de março de 2013, que 

“aprova o Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos 

Médicos e Produtos para Diagnóstico de Uso In Vitro” (Apêndice XI); 
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3 DELIMITAÇÃO DO ESCOPO DO TRABALHO 

As OPME podem ser classificadas, como visto no item 1, de 

várias maneiras. Um modo significativo de fazê-lo, que assume particular 

importância no presente trabalho, é dividi-las entre as que são inerentes ao ato 

cirúrgico e as que não o são. É assim, com efeito, que as OPME figuram na 

Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS1.  

Explicando: em um procedimento cirúrgico que implica, 

necessariamente, na implantação de uma prótese ou elemento de fixação, este 

é considerado parte integrante e indissociável do procedimento e tem sua 

dispensação a ele vinculada.2 Nesse particular, não há muito o que averiguar 

sobre a dispensação dos dispositivos, a não ser procedimentos administrativos 

que não têm relevância no contexto deste trabalho. 

Por outro lado, há as OPME não vinculadas a ato cirúrgico, que 

têm processos de dispensação complexos que dependem de diagnóstico e 

prescrição. Existe uma grande variedade desses dispositivos. Entretanto, 

cremos ser lícito concluir que a solicitação direciona seu escopo (ao referir-se 

textualmente) às órteses e próteses que integram os recursos do que se vem 

passando a chamar de tecnologia assistiva, que tem por objetivo proporcionar 

maior autonomia e capacidade funcional às pessoas que têm algum tipo de 

deficiência ou que experimentem, por alguma outra razão, restrições a sua 

mobilidade.  

É sobre essa classe de dispositivos, pois, que o presente 

trabalho se concentrará doravante. 

  

                                            
1 http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp 
2 Esse entendimento, inclusive, estende-se ao setor de saúde suplementar. A Lei nº 9.656, de 3 de junho 

de 1998, que “dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde” estabelece, em seu 
art. 10, o plano-referência de assistência à saúde, que não prevê o fornecimento de órteses e próteses: 
para fins estéticos (inciso II); e não ligados ao ato cirúrgico (inciso VII) 

http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp
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4 DISPENSAÇÃO DE PRÓTESES NO SISTEMA PÚBLICO BRASILEIRO 

4.1 NO ÂMBITO DO SUS 

Uma valiosa fonte de informação pertinente à dispensação de 

órteses e próteses no SUS são as Diretrizes para Prescrição, Concessão, 

Adaptação e Manutenção de Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de 

Locomoção3, elaboradas pela Coordenação Geral da Saúde da Pessoa com 

Deficiência da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde 

(CGSPCD/DAPES/SAS/MS).  

Segundo aquele documento, a efetividade dos recursos de 

tecnologia assistiva depende de um processo responsável e qualificado de: 

1) avaliação; 

2) prescrição; 

3) confecção; 

4) dispensação; 

5) preparação; 

6) treino para o uso; 

7) acompanhamento; 

8) adequação; 

9) manutenção. 

Como se constata, são diversas etapas, que exigem o concurso 

de várias instâncias do sistema de saúde. A avaliação inicial pode, em grande 

parte dos casos, ser efetuada nas unidades de atenção básica, assim como o 

acompanhamento. Mas a maior parte do processo não pode prescindir de 

profissionais e serviços especializados. 

                                            
3 Disponível em: http://200.214.130.94/consultapublica/display/dsp_download_arquivo.php?arquivo=299  

http://200.214.130.94/consultapublica/display/dsp_download_arquivo.php?arquivo=299
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Para compreender qual será a participação respectiva de cada 

instância do SUS, é interessante fazer uma breve recapitulação de como este é 

configurado. 

Na Constituição Federal, temos, no art. 198, tem-se: 

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma 

rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema 

único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 

I - descentralização, com direção única em cada esfera de 

governo; 

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades 

preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; 

III - participação da comunidade. 

A Lei n° 8.080, de 1990, por sua vez, determina as atribuições 

das três esferas da administração pública: 

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços 

privados contratados ou conveniados que integram o Sistema 

Único de Saúde - SUS, são desenvolvidos de acordo com as 

diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, 

obedecendo ainda aos seguintes princípios:  

I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os 

níveis de assistência;  

II - integralidade de assistência, entendida como conjunto 

articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e 

curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em 

todos os níveis de complexidade do sistema;  

[...] 

IX - descentralização político-administrativa, com direção única 

em cada esfera de governo:  

a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;   

b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde; 

[...] 

Art. 8º As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema 

Único de Saúde - SUS, seja diretamente ou mediante 

participação complementar da iniciativa privada, serão 

organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis 

de complexidade crescente.  

Art. 9º A direção do Sistema Único de Saúde - SUS é única, de 

acordo com o inciso I do art. 198 da Constituição Federal, sendo 

exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos:  

I - no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde;  

II - no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva 

Secretaria de Saúde ou órgão equivalente; e  
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III - no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de 

Saúde ou órgão equivalente.  

[...] 

Art. 15. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

exercerão, em seu âmbito administrativo, as seguintes 

atribuições:  

I - definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação 

e de fiscalização das ações e serviços de saúde;  

II - administração dos recursos orçamentários e financeiros 

destinados, em cada ano, à saúde;  

[...] 

V - elaboração de normas técnicas e estabelecimento de 

padrões de qualidade e parâmetros de custos que caracterizam 

a assistência à saúde;  

[...] 

XVI - elaborar normas técnico-científicas de promoção, proteção 

e recuperação da saúde;   

[...] 

Art. 16. A direção nacional do Sistema Único da Saúde - SUS 

compete: 

[...] 

VIII - estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle 

da qualidade sanitária de produtos, substâncias e serviços de 

consumo e uso humano; 

[...] 

XII - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias 

de interesse para a saúde;  

XIII - prestar cooperação técnica e financeira aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios para o aperfeiçoamento da sua 

atuação institucional; 

[...] 

Art. 17. À direção estadual do Sistema Único de Saúde - SUS 

compete: 

[...] 

II - acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do 

Sistema Único de Saúde - SUS;  

III - prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar 

supletivamente ações e serviços de saúde; 

[...] 

VIII - em caráter suplementar, formular, executar, acompanhar e 

avaliar a política de insumos e equipamentos para a saúde; 

IX - identificar estabelecimentos hospitalares de referência e 

gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência 

estadual e regional; 

[...] 

Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde - SUS 

compete:  
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I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços 

de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde;  

II - participar do planejamento, programação e organização da 

rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde 

- SUS, em articulação com sua direção estadual; 

[...] 

V - dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e 

equipamentos para a saúde; 

[...] 

Como se constata, a execução das ações de atenção à saúde é 

atribuição primordialmente dos municípios, em cujas unidades o tratamento 

deve, via de regra, ser iniciado. Entretanto, boa parte do tratamento, como visto, 

necessita ser efetuado em unidades de saúde especializadas. Como apenas 

uma minoria dos municípios brasileiros dispõe de tais unidades, faz-se 

necessário encaminhar, ou referenciar o paciente para a atenção secundária e 

terciária, na maioria das vezes prestadas em hospitais estaduais.  

Assim como é prerrogativa do Ministério da Saúde exarar 

normas gerais, cabe a cada Secretaria de Saúde elaborar suas normas próprias, 

que contemplam aspectos mais operacionais. Como são partes do mesmo 

sistema, as normas estaduais se aproximam bastante umas das outras. 

Utilizamos aqui, como exemplo e referência, o Manual Operativo para 

Dispensação de Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção do Estado 

do Rio Grande do Sul4, que escolhemos por apresentar linguagem clara e 

objetiva. O Manual descreve em pormenor as responsabilidades de cada serviço 

e de cada profissional, e detalha os procedimentos adequados. Destacamos os 

trechos seguintes: 

9) Comissão Técnica: 

Os prestadores que integram o nível Intermediário e Nível de 

Referência em Medicina Física e de Reabilitação, deverão criar 

a Comissão Técnica, a qual terá como responsabilidade avaliar, 

autorizar, fornecer, treinar e controlar a concessão de Órteses, 

Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção do respectivo 

serviço. Os prestadores deverão informar oficialmente aos 

órgãos autorizadores de APAC Reabilitação Motora/OPM, os 

                                            
4 Disponível em: 

http://www1.saude.rs.gov.br/dados/Manual_Operativo_para_Dispensacao_Orteses_RS.pdf  

http://www1.saude.rs.gov.br/dados/Manual_Operativo_para_Dispensacao_Orteses_RS.pdf
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nomes dos integrantes da Comissão Técnica, como também as 

substituições. 

10) Financiamento: 

No Rio Grande do Sul, o custeio para concessão de Órteses, 

Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção ocorrerá por meio de 

recursos do  Teto da Assistência do RS, mediante a emissão de 

APAC - SIA, para os procedimentos relacionados no Anexo V, 

conforme regulamentação (PT/MG/MS n° 185/2001). 

[...] 

12) Fluxogramas: 

A concessão de Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de 

Locomoção do sistema SIA – SUS, somente ocorrerá através 

dos prestadores que integram a Rede Estadual de Assistência 

ao Portador de Deficiência Física no Nível Intermediário e Nível 

de Referência em Medicina Física e Reabilitação. 

Desta forma, os pacientes deverão ser encaminhados a partir 

do nível básico para média e/ou alta complexidade, ou seja: 

Rede de Atenção Básica e Equipes da Saúde da Família 

encaminham ao Serviço de Reabilitação Nível de Referência 

Intermunicipal (que se constitui nas unidades ambulatoriais de 

fisioterapia localizadas nos módulos assistenciais conforme 

Plano Diretor de Regionalização da Saúde – PDR/RS) (Anexo 

V), a qual notifica a Secretaria Municipal de Saúde. Esta, 

reporta-se à Coordenadoria Regional de Saúde – CRS a que 

pertence, a qual procede o agendamento do paciente no Serviço 

de Reabilitação Nível Intermediário localizado na Macrorregião 

de referência e/ou Nível de Referência em Medicina Física e 

Reabilitação, designado de acordo com a regionalização da 

Rede Estadual de Assistência ao Portador de Deficiência Física 

(Anexo VI)   

Como se vê, o que se desenhou, no SUS como um todo, e que 

se reproduz no caso das órteses e próteses em particular, é um esquema de 

responsabilidade compartilhada, com atribuições que não são estanques, e sim 

contínuas entre si, em conformidade com os princípios da universalidade e da 

integralidade de assistência. Fica difícil, assim, delimitar as responsabilidades 

específicas de cada ente. O panorama fica ainda mais confuso quando se tem 

em conta que a própria União é gestora de algumas unidades hospitalares, como 

os seis hospitais federais do Rio de Janeiro, hospitais universitários e hospitais 

militares, que são capazes de realizar todas as etapas do processo. 

Da mesma forma, resulta difícil determinar a sistemática de 

financiamento específica das órteses e próteses. Em lugar de uma rubrica 
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exclusiva, seu custeio está incluído no bloco de Média e Alta Complexidade 

Ambulatorial e Hospitalar, conforme definido na Portaria n° 204, de 29 de janeiro 

de 2007, do Ministério da Saúde5: 

Art. 2º O financiamento das ações e serviços de saúde é de 

responsabilidade das três esferas de gestão do SUS, observado 

o disposto na Constituição Federal e na Lei Orgânica da Saúde. 

Art. 3º Os recursos federais destinados às ações e aos serviços 

de saúde passam a ser organizados e transferidos na forma de 

blocos de financiamento. 

Parágrafo único. Os blocos de financiamento são constituídos 

por componentes, conforme as especificidades de suas ações e 

dos serviços de saúde pactuados. 

Art. 4º Estabelecer os seguintes blocos de financiamento: 

I - Atenção Básica 

II - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e 

Hospitalar; 

III - Vigilância em Saúde; 

IV - Assistência Farmacêutica; e 

V - Gestão do SUS. 

VI - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde. 

[...] 

Art. 5º Os recursos federais que compõem cada bloco de 

financiamento serão transferidos aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios, fundo a fundo, em conta única e 

específica para cada bloco de financiamento, observados os 

atos normativos específicos. 

§ 1º Os recursos federais provenientes de acordos de 

empréstimos internacionais serão transferidos conforme seus 

atos normativos, devendo ser movimentados conforme 

legislação em conta bancária específica, respeitadas as normas 

estabelecidas em cada acordo firmado. 

[...] 

Art. 13.  O bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade 

Ambulatorial e Hospitalar será constituído por dois 

componentes: 

I - Componente Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade 

Ambulatorial e Hospitalar – MAC; e 

II - Componente Fundo de Ações Estratégicas e Compensação 

– FAEC. 

Art. 14. O Componente Limite Financeiro da Média e Alta 

Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – MAC dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios será destinado ao 

                                            
5 Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2007/prt0204_29_01_2007_comp.html  

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2007/prt0204_29_01_2007_comp.html
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financiamento de ações de média e alta complexidade em saúde 

e de incentivos transferidos mensalmente. 

[...] 

§ 2º Os recursos federais de que trata este artigo, serão 

transferidos do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos de Saúde 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme a 

Programação Pactuada e Integrada, publicada em ato normativo 

específico. 

Art. 15.  Os procedimentos ambulatoriais e hospitalares de 

média e alta complexidade, atualmente financiados pelo FAEC, 

serão gradativamente incorporados ao Componente Limite 

Financeiro MAC dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios e devem ser publicados em portarias específicas, 

conforme cronograma e critérios a serem pactuados na CIT. 

Parágrafo único.  Enquanto o procedimento não for incorporado 

ao componente Limite financeiro MAC, este será financiado pelo 

Componente FAEC. 

Art. 16.  O Componente Fundo de Ações Estratégicas e 

Compensação – FAEC, considerando o  disposto no artigo 15, 

será composto pelos recursos destinados ao financiamento dos 

seguintes itens: 

I - procedimentos regulados pela Central Nacional de Regulação 

da Alta Complexidade – CNRAC; 

II - transplantes e procedimentos vinculados; 

III - ações estratégicas ou emergenciais, de caráter temporário, 

e implementadas com prazo pré-definido; e 

IV - novos procedimentos, não relacionados aos constantes da 

tabela vigente ou que não possuam parâmetros para permitir a 

definição de limite de financiamento, por um período de seis 

meses, com vistas a permitir a formação de série histórica 

necessária à sua agregação ao Componente Limite Financeiro 

da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e 

Hospitalar – MAC. 

Ou seja, o gestor responsável efetua o desembolso com 

recursos de uma conta específica que reúne a dotação orçamentária própria e 

os montantes provenientes das transferências fundo a fundo.  

Um dos problemas recorrentes que afetam a previsão 

orçamentária dos gestores locais é a grande variação de preços de OPME entre 

regiões, estados e municípios. Em medida divulgada em 1º de fevereiro de 

20186, o Ministério da Saúde começou a realizar editais para registro de preço 

                                            
6 Notícia disponível em: http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/42429-ministerio-da-saude-

lanca-licitacao-para-registro-de-precos-de-orteses-e-proteses  

http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/42429-ministerio-da-saude-lanca-licitacao-para-registro-de-precos-de-orteses-e-proteses
http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/42429-ministerio-da-saude-lanca-licitacao-para-registro-de-precos-de-orteses-e-proteses
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de venda de órteses e próteses para todo o SUS.  Assim, gestores estaduais e 

municipais poderão aderir à ata de referência e adquirir os produtos listados 

pelos mesmos preços padronizados nacionalmente.7 Com a adoção da medida, 

é de se esperar uma redução significativa nos gastos com aquisição de órteses 

e próteses, bem como nas ocorrências de irregularidades. 

4.2 NO ÂMBITO DO INSS 

A dispensação de órteses e próteses também é realizada pelo 

Instituto Nacional do Serviço Social – INSS, como parte do Programa de 

Reabilitação Profissional regulado pela Resolução INSS/PRES n° 118, de 4 de 

novembro de 20108, nos termos do art. 89 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 

1991: 

Art. 89. A habilitação e a reabilitação profissional e social 

deverão proporcionar ao beneficiário incapacitado parcial ou 

totalmente para o trabalho, e às pessoas portadoras de 

deficiência, os meios para a (re)educação e de (re)adaptação 

profissional e social indicados para participar do mercado de 

trabalho e do contexto em que vive.  

Parágrafo único. A reabilitação profissional compreende:  

a) o fornecimento de aparelho de prótese, órtese e instrumentos 

de auxílio para locomoção quando a perda ou redução da 

capacidade funcional puder ser atenuada por seu uso e dos 

equipamentos necessários à habilitação e reabilitação social e 

profissional;   

b) a reparação ou a substituição dos aparelhos mencionados no 

inciso anterior, desgastados pelo uso normal ou por ocorrência 

estranha à vontade do beneficiário;   

Diferentemente do SUS, a concessão realizada pelo INSS tem 

enfoque na dimensão do trabalho, e tem um processo próprio, que, nos termos 

do próprio Manual Técnico de Prescrição de Órteses, Próteses Ortopédicas Não 

Implantáveis e Meios Auxiliares de Locomoção9, publicado em outubro de 2017,  

é “longo, complexo e envolve outras áreas da Instituição para além dos 

Serviços/Seções de Saúde do Trabalhador – SST e de Reabilitação Profissional 

                                            
7 Um resumo da apresentação da iniciativa está disponível em 

http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/fevereiro/01/Coletiva-Ortese-e-Protese.pdf  
8 Disponível em: http://www.normaslegais.com.br/legislacao/resolucaoinss118_2010.htm 
9 Disponível em: https://extra268.files.wordpress.com/2017/10/rs611presinssmanual1.pdf 

http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/fevereiro/01/Coletiva-Ortese-e-Protese.pdf
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/resolucaoinss118_2010.htm
https://extra268.files.wordpress.com/2017/10/rs611presinssmanual1.pdf
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– RP, especialmente as áreas de Orçamento, Finanças, e, Logística e 

Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS”.  

Entrar em maiores detalhes sobre o processo de dispensação 

de órteses e próteses pelo INSS foge ao alcance do presente trabalho. 

Naturalmente, não há repartição de responsabilidades técnicas nem financeiras, 

todas a cargo da União.  

5 DISPENSAÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES EM SISTEMAS DE SAÚDE 

DE OUTROS PAÍSES 

Os países aqui elencados foram selecionados por terem, a 

exemplo do Brasil, sistemas públicos universais de saúde, ainda que com 

evidentes diferenças, possibilitando estabelecer uma comparação válida. 

Ademais, analisar a fundo e em detalhe os processos de dispensação em cada 

país multiplicaria a extensão do presente trabalho, com o agravante da 

dificuldade de reunir a documentação correspondente. 

Assim, os procedimentos de dispensação de órteses e próteses 

que se seguem são apenas descritos em linhas gerais. As normas legais 

correspondentes são citadas e acessíveis mediante hiperlinks que adicionamos 

em notas de rodapé, de modo a possibilitar a verificação e facilitar o acesso a 

informações mais detalhadas.  

5.1 PORTUGAL 

Em Portugal há um Sistema Nacional de Saúde (SNS) público, 

universal, integral e integrado, que convive com a atenção privada, ainda que 

em menor grau que no Brasil.10 Diferentemente do SUS, o SNS cobra, em casos, 

taxas moderadoras que têm por fim coibir o uso excessivo ou incorreto do 

sistema. 

                                            
10 Informação disponível em: 

https://www.actamedicaportuguesa.com/revista/index.php/amp/article/viewFile/6712/4621  

https://www.actamedicaportuguesa.com/revista/index.php/amp/article/viewFile/6712/4621
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No âmbito do SNS existe o Sistema de Atribuição de Produtos 

de Apoio (SAPA), criado pelo Decreto-Lei n° 93/2009, de 16 de abril11. Gerido 

pelos Ministérios do Trabalho e da Solidariedade Social, Saúde e da Educação, 

o SAPA tem como fundamentos: a concessão de forma gratuita e universal de 

produtos de apoio; a simplificação de procedimentos exigidos pelas entidades e 

a implementação de um sistema informático centralizado; o financiamento 

simplificado dos produtos de apoio.  

Segundo a metodologia do SAPA, há unidades de saúde 

especializadas, constantes de lista oficial, que prescrevem e fornecem os 

dispositivos diretamente aos usuários. O SAPA financia integralmente os 

dispositivos constante das tabelas de reembolsos do SNS. Caso a prescrição e 

dispensação seja feita por meio de seguro privado ou profissional, o SAPA 

financia a parcela que caberia ao paciente. 

5.2 ESPANHA 

Na Espanha, o acesso aos serviços e ações de saúde é 

regulado, entre outros instrumentos, pelo Real Decreto 1030/2006, de 15 de 

setembro12, que estabelece a carteira de serviços comuns do Sistema Nacional 

de Saúde (SNS) e o procedimento para sua atualização. À semelhança do SUS, 

o SNS espanhol se funda nos princípios da universalidade, integralidade, 

equidade, gratuidade e participação social.  

O Anexo VI do Decreto trata da carteira de serviços comuns de 

prestação ortoprotésica, que compreende “os implantes cirúrgicos, as próteses 

externas, as cadeiras de rodas, as órteses e as ortopróteses especiais”, dispõe 

sobre o processo de indicação, prescrição e fornecimento das órteses e 

próteses, que devem estar incluídas nas listas do SNS: 

4.1 La prescripción de los productos incluidos en la prestación 
ortoprotésica debe ser llevada a cabo por um médico de atención 
especializada, especialista en la matéria correspondiente a la clínica 
que justifique la prescripción.  

4.2 El procedimiento para la elaboración de los correspondientes 
catálogos en cada ámbito de gestión, adaptados en su contenido a lo 

                                            
11 Disponível em: http://www.inr.pt/bibliopac/diplomas/dl_93_2009.htm  
12 Disponível em https://www.boe.es/boe/dias/2006/09/16/pdfs/A32650-32679.pdf 

http://www.inr.pt/bibliopac/diplomas/dl_93_2009.htm
https://www.boe.es/boe/dias/2006/09/16/pdfs/A32650-32679.pdf
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establecido en los apartados 6, 7, 8, 9 y 10 de este anexo, así como 
las condiciones de acceso, de prescripción, de gestión, de aplicación 
del catálogo y, si procede, de recuperación de los artículos, serán 
determinados por la administración sanitaria competente en la gestión 
de esta prestación. 

[...] 

5.3.2 Cuando se trate de productos que requieren una adaptación 
específica al paciente:  

a) Correrán a cargo del establecimiento cuantas rectificaciones 
imputables a la elaboración y adaptación sean precisas.  

b) En la elaboración de los productos, el establecimiento se ajustará 
siempre a las indicaciones consignadas por el especialista prescriptor.  

c) En los casos que se determine, una vez obtenida la prestación por 
el usuario, el especialista prescriptor comprobará que el artículo se 
ajusta rigurosamente a sus indicaciones y se adapta perfectamente al 
paciente.  

[...] 

O SNS repassa às unidades de saúde os custos das órteses e 

próteses e dos procedimentos a elas ligados. Diferentemente do que ocorre com 

a atenção farmacêutica, não se cobra participação econômica por parte dos 

usuários.  

5.3 FRANÇA 

Na França, o sistema público de saúde é garantido por um 

seguro (Sécurité Sociale) que ampara a maior parte da população e reembolsa 

até 70% dos gastos de saúde, mesmo se realizados em instituições particulares.  

Para que dispositivos como órteses e próteses sejam 

reembolsáveis pela Seguridade Social, eles devem constar da LPPR (Lista dos 

Produtos e Prestações Reembolsáveis)13, que também condiciona as indicações 

e os métodos de prescrição e utilização. 

Via de regra, a Seguridade custeia 60% do valor dos dispositivos 

médicos, porém há vários casos de isenção, em que o sistema custeia a 

integralidade, como portadores de enfermidades crônicas, acidentes de trabalho, 

aposentados por invalidez, mulheres grávidas etc. Cadeiras de rodas também 

são 100% custeadas pelo sistema. 

                                            
13 Informação disponível em: https://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/LPP.pdf 

https://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/LPP.pdf
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5.4 CANADÁ  

A atenção à saúde no Canadá é gratuita, garantida pelos planos 

de seguridade provinciais, que recebem parcela importante de seu 

financiamento do governo central.14  

O país não dispõe de legislação federal que estipule acesso 

universal a tecnologia assistiva; para alguns grupos como veteranos, refugiados 

e povos indígenas, há fundos federais, mas com disponibilidade variável. Os 

programas de fornecimento de órteses e próteses são oferecidos pelo governo 

federal, pelos governos provinciais ou pelos territoriais, por seguros privados ou 

públicos ou por organizações de caridade. Não havendo outras entidades que 

se responsabilizem pelo custeio, o governo o fará15. 

5.5 REINO UNIDO 

O NHS (National Health System) do Reino Unido é o sistema, 

entre os vistos, mais assemelhado ao SUS, com cobertura universal, integral, 

hierarquizado e gratuito.16  

Assim como no SUS, a prescrição inicia-se no serviço de 

atenção básica, que encaminha o paciente a serviços especializados17. Não 

logramos, todavia, localizar informações sobre procedimentos específicos. 

  

                                            
14 Informação disponível em: https://www.canada.ca/en/health-canada/services/canada-health-care-

system.html   
15 Informações disponíveis em http://agewell-nce.ca/wp-content/uploads/2015/09/age-well_jurisdictional-

scan_2017_June-30_FINAL.pdf 
16 Informação disponível em: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/41  
17 Informação disponível em: http://www.iow.nhs.uk/our-services/community-services/orthotics-and-

prosthetics/orthotics_prosthetics.htm  

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/canada-health-care-system.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/canada-health-care-system.html
http://agewell-nce.ca/wp-content/uploads/2015/09/age-well_jurisdictional-scan_2017_June-30_FINAL.pdf
http://agewell-nce.ca/wp-content/uploads/2015/09/age-well_jurisdictional-scan_2017_June-30_FINAL.pdf
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/41
http://www.iow.nhs.uk/our-services/community-services/orthotics-and-prosthetics/orthotics_prosthetics.htm
http://www.iow.nhs.uk/our-services/community-services/orthotics-and-prosthetics/orthotics_prosthetics.htm
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6 APÊNDICES 

Apêndice I – Lei n° 5.991, de 1973 (voltar) 

Lei n° 5.991, de 17 de dezembro de 1973. 

 

Dispõe sobre o Controle Sanitário do Comércio 
de Drogas, Medicamentos, Insumos 
Farmacêuticos e Correlatos, e dá outras 
Providências. 

 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

CAPÍTULO I - Disposições Preliminares 

 

Art. 1º - O controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, 
insumos farmacêuticos e correlatos, em todo o território nacional, rege-se por esta Lei. 

 

Art. 2º - As disposições desta Lei abrangem as unidades congêneres 
que integram o serviço público civil e militar da administração direta e indireta, da União, 
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios e demais entidades 
paraestatais, no que concerne aos conceitos, definições e responsabilidade técnica. 

 

Art. 3º - Aplica-se o disposto nesta Lei às unidades de dispensação 
das instituições de caráter filantrópico ou beneficente, sem fins lucrativos. 

 

Art. 4º - Para efeitos desta Lei, são adotados os seguintes conceitos: 

 

I - Droga - substância ou matéria-prima que tenha a finalidade 
medicamentosa ou sanitária; 

II - Medicamento - produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou 
elaborado, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico; 

III - Insumo Farmacêutico - droga ou matéria-prima aditiva ou 
complementar de qualquer natureza, destinada a emprego em medicamentos, quando 
for o caso, e seus recipientes; 

IV - Correlato - 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; 

V - Órgão sanitário competente - órgão de fiscalização do Ministério 
da Saúde, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios; 

VI - Laboratório oficial - o laboratório do Ministério da Saúde ou 
congênere da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, com 
competência delegada através de convênio ou credenciamento, destinado à análise de 
drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos; 
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VII - Análise fiscal - a efetuada em drogas, medicamentos, insumos 
farmacêuticos e correlatos, destinada a comprovar a sua conformidade com a fórmula 
que deu origem ao registro; 

VIII - Empresa - pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, 
que exerça como atividade principal ou subsidiária o comércio, venda, fornecimento e 
distribuição de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, 
equiparando-se à mesma, para os efeitos desta Lei, as unidades dos órgãos da 
administração direta ou indireta, federal, estadual, do Distrito Federal, dos Territórios, 
dos Municípios e entidades paraestatais, incumbidas de serviços correspondentes; 

IX - Estabelecimento - unidade da empresa destinada ao comércio de 
drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos; 

X - Farmácia - estabelecimento de manipulação de fórmulas 
magistrais e oficinais, de comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e 
correlatos, compreendendo o de dispensação e o de atendimento privativo de unidade 
hospitalar ou de qualquer outra equivalente de assistência médica; 

XI - Drogaria - estabelecimento de dispensação e comércio de drogas, 
medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos em suas embalagens originais; 

XII - Ervanaria - estabelecimento que realize dispensação de plantas 
medicinais; 

XIII - Posto de medicamentos e unidades volante - estabelecimento 
destinado exclusivamente à venda de medicamentos industrializados em suas 
embalagens originais e constantes de relação elaborada pelo órgão sanitário federal, 
publicada na imprensa oficial, para atendimento a localidades desprovidas de farmácia 
ou drogaria; 

XIV - Dispensário de medicamentos - setor de fornecimento de 
medicamentos industrializados, privativo de pequena unidade hospitalar ou equivalente; 

XV - Dispensação - ato de fornecimento ao consumidor de drogas, 
medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, a título remunerado ou não; 

XVI - Distribuidor, representante, importador e exportador - empresa 
que exerça direta ou indiretamente o comércio atacadista de drogas, medicamentos em 
suas embalagens originais, insumos farmacêuticos e de correlatos; 

XVII - Produto dietético - produto tecnicamente elaborado para atender 
às necessidades dietéticas de pessoas em condições fisiológicas especiais. 

XVIII - Supermercado - estabelecimento que comercializa, mediante 
auto-serviço, grande variedade de mercadorias, em especial produtos alimentícios em 
geral e produtos de higiene e limpeza;                     (Incluído pela Lei nº 9.069 de 1995) 

XIX - Armazém e empório - estabelecimento que comercializa, no 
atacado ou no varejo, grande variedade de mercadorias e, de modo especial, gêneros 
alimentícios e produtos de higiene e limpeza;                     (Incluído pela Lei nº 9.069 de 
1995) 

XX - Loja de conveniência e "drugstore" - estabelecimento que, 
mediante auto-serviço ou não, comercializa diversas mercadorias, com ênfase para 
aquelas de primeira necessidade, dentre as quais alimentos em geral, produtos de 
higiene e limpeza e apetrechos domésticos, podendo funcionar em qualquer período do 
dia e da noite, inclusive nos domingos e feriados;                     (Incluído pela Lei nº 9.069 
de 1995) 

 

CAPÍTULO II - Do Comércio Farmacêutico 
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Art. 5º - O comércio de drogas, medicamentos e de insumos 
farmacêuticos é privativo das empresas e dos estabelecimentos definidos nesta Lei. 

 

§ 1º - O comércio de determinados correlatos, tais como, aparelhos e 
acessórios, produtos utilizados para fins diagnósticos e analíticos, odontológicos, 
veterinários, de higiene pessoal ou de ambiente, cosméticos e perfumes, exercido por 
estabelecimentos especializados, poderá ser extensivo às farmácias e drogarias, 
observado o disposto em lei federal e na supletiva dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Territórios. 

 

§ 2º - A venda de produtos dietéticos será realizada nos 
estabelecimentos de dispensação e, desde que não contenham substâncias 
medicamentosas, pelos do comércio fixo. 

 

Art. 6º - A dispensação de medicamentos é privativa de: 

 

a) farmácia; 

 

b) drogaria; 

 

c) posto de medicamento e unidade volante; 

 

d) dispensário de medicamentos. 

 

Parágrafo único. Para atendimento exclusivo a seus usuários, os 
estabelecimentos hoteleiros e similares poderão dispor de medicamentos anódinos, que 
não dependam de receita médica, observada a relação elaborada pelo órgão sanitário 
federal. 

 

Art. 6º A dispensação de medicamentos é privativa de:                 
(Redação dada pela Medida Provisória nº 1.027, de 1995) 

 

a) farmácia;                   (Redação dada pela Medida Provisória nº 
1.027, de 1995) 

 

b) drogaria;                  (Redação dada pela Medida Provisória nº 1.027, 
de 1995) 

 

c) posto de medicamento e unidade volante;                   (Redação 
dada pela Medida Provisória nº 1.027, de 1995) 

 

d) dispensário de medicamentos;                   (Redação dada pela 
Medida Provisória nº 1.027, de 1995) 

 

e) supermercado;                   (Redação dada pela Medida Provisória 
nº 1.027, de 1995) 
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f) armazém e empório;                    (Redação dada pela Medida 
Provisória nº 1.027, de 1995) 

 

g) loja de conveniência e drugstore.                       (Redação dada pela 
Medida Provisória nº 1.027, de 1995) 

 

§ 1º A dispensação de medicamentos em supermercado, armazém e 
empório, loja de conveniência e drugstore é limitada ao fornecimento de drogas e 
medicamentos anódinos que não dependem de receita médica.                  (Redação 
dada pela Medida Provisória nº 1.027, de 1995) 

 

§ 2º Para atendimento exclusivo a seus usuários, os estabelecimentos 
hoteleiros e similares poderão dispor de medicamentos anódinos, que não dependam 
de receita médica, observada a relação elaborada pelo órgão sanitário federal.                    
(Redação dada pela Medida Provisória nº 1.027, de 1995) 

 

Art. 6º - A dispensação de medicamentos é privativa de: 

 

a) farmácia; 

 

b) drogaria; 

 

c) posto de medicamento e unidade volante; 

 

d) dispensário de medicamentos. 

 

Parágrafo único. Para atendimento exclusivo a seus usuários, os 
estabelecimentos hoteleiros e similares poderão dispor de medicamentos anódinos, que 
não dependam de receita médica, observada a relação elaborada pelo órgão sanitário 
federal. 

 

Art. 7º - A dispensação de plantas medicinais é privativa das farmácias 
e ervanarias, observados o acondicionamento adequado e a classificação botânica. 

 

Art. 8º - Apenas poderão ser entregues à dispensação drogas, 
medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos que obedeçam aos padrões de 
qualidade oficialmente reconhecidos. 

 

CAPÍTULO III - Da Farmácia Homeopática 

 

Art. 9º - O comércio de medicamentos homeopáticos obedecerá às 
disposições desta Lei, atendidas as suas peculiaridades. 

 

Art. 10 - A farmácia homeopática só poderá manipular fórmulas 
oficinais e magistrais, obedecida a farmaco-técnica homeopática. 
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Parágrafo único. A manipulação de medicamentos homeopáticos não 
constantes das farmacopéias ou dos formulários homeopáticos depende de aprovação 
do órgão sanitário federal. 

 

Art. 11 - O Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia 
baixará instruções sobre o receituário, utensílios, equipamentos e relação do estoque 
mínimo de produtos homeopáticos. 

 

Art. 12 - É permitido às farmácias homeopáticas manter seções de 
vendas de correlatos e de medicamentos não homeopáticos quando apresentados em 
suas embalagens originais. 

 

Art. 13 - Dependerá da receita médica a dispensação de 
medicamentos homeopáticos, cuja concentração de substância ativa corresponda às 
doses máximas farmacologicamente estabelecidas. 

 

Art. 14 - Nas localidades desprovidas de farmácia homeopática, 
poderá ser autorizado o funcionamento de posto de medicamentos homeopáticos ou a 
dispensação dos produtos em farmácia alopática. 

 

CAPÍTULO IV - Da Assistência e Responsabilidade Técnicas 

 

Art. 15 - A farmácia e a drogaria terão, obrigatoriamente, a assistência 
de técnico responsável, inscrito no Conselho Regional de Farmácia, na forma da lei. 

 

§ 1º - A presença do técnico responsável será obrigatória durante todo 
o horário de funcionamento do estabelecimento. 

 

§ 2º - Os estabelecimentos de que trata este artigo poderão manter 
técnico responsável substituto, para os casos de impedimento ou ausência do titular. 

 

§ 3º - Em razão do interesse público, caracterizada a necessidade da 
existência de farmácia ou drogaria, e na falta do farmacêutico, o órgão sanitário de 
fiscalização local licenciará os estabelecimentos sob a responsabilidade técnica de 
prático de farmácia, oficial de farmácia ou outro, igualmente inscrito no Conselho 
Regional de Farmácia, na forma da lei. 

 

Art. 16 - A responsabilidade técnica do estabelecimento será 
comprovada por declaração de firma individual, pelos estatutos ou contrato social, ou 
pelo contrato de trabalho do profissional responsável. 

 

§ 1º - Cessada a assistência técnica pelo término ou alteração da 
declaração de firma individual, contrato social ou estatutos da pessoa jurídica ou pela 
rescisão do contrato de trabalho, o profissional responderá pelos atos praticados 
durante o período em que deu assistência ao estabelecimento. 
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§ 2º - A responsabilidade referida no § anterior substituirá pelo prazo 
de um ano a contar da data em que o sócio ou empregado cesse o vínculo com a 
empresa. 

 

Art. 17 - Somente será permitido o funcionamento de farmácia e 
drogaria sem a assistência do técnico responsável, ou do seu substituto, pelo prazo de 
até trinta dias, período em que não serão aviadas fórmulas magistrais ou oficiais nem 
vendidos medicamentos sujeitos a regime especial de controle. 

 

Art. 18 - É facultado à farmácia ou drogaria manter serviço de 
atendimento ao público para aplicação de injeções a cargo de técnico habilitado, 
observada a prescrição médica. 

 

§ 1º - Para efeito deste artigo o estabelecimento deverá ter local 
privativo, equipamento e acessório apropriados, e cumprir os preceitos sanitários 
pertinentes. 

 

§ 2º - A farmácia poderá manter laboratório de análises clínicas, desde 
que em dependência distinta e separada, e sob a responsabilidade técnica do 
farmacêutico bioquímico. 

 

Art. 19. Não dependerá de assistência técnica e responsabilidade 
profissional o posto de medicamentos e a unidade volante. 

 

Art. 19 - Não dependerão de assistência técnica e responsabilidade 
profissional o posto de medicamentos, a unidade volante e o supermercado, o armazém 
e o empório, a loja de conveniência e a "drugstore".                 (Incluído pela Lei nº 9.069 
de 1995) 

 

Art. 20 - A cada farmacêutico será permitido exercer a direção técnica 
de, no máximo, duas farmácias, sendo uma comercial e uma hospitalar. 

 

CAPÍTULO V - Do Licenciamento 

 

Art. 21 - O comércio, a dispensação, a representação ou distribuição 
e a importação ou exportação de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e 
correlatos será exercido somente por empresas e estabelecimentos licenciados pelo 
órgão sanitário competente dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, em 
conformidade com a legislação supletiva a ser baixada pelos mesmos, respeitadas as 
disposições desta Lei. 

 

Art. 22 - O pedido da licença será instruído com: 

 

a) prova de constituição da empresa; 

 

b) prova de relação contratual entre a empresa e seu responsável 
técnico, quando for o caso; 
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c) prova de habilitação legal do responsável técnico, expedida pelo 
Conselho Regional de Farmácia. 

 

Art. 23 - São condições para a licença: 

 

a) localização conveniente, sob o aspecto sanitário; 

 

b) instalações independentes e equipamentos que a satisfaçam aos 
requisitos técnicos adequados à manipulação e comercialização pretendidas; 

 

c) assistência de técnico responsável, de que trata o Art. 15 e seus 
parágrafos, ressalvadas as exceções previstas nesta Lei. 

 

Parágrafo único. A legislação supletiva dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Territórios poderá reduzir as exigências sobre a instalação e 
equipamentos, para o licenciamento de estabelecimentos destinados à assistência 
farmacêutica no perímetro suburbano e zona rural. 

 

Art. 24 - A licença, para funcionamento do estabelecimento, será 
expedida após verificação da observância das condições fixadas nesta Lei e na 
legislação supletiva. 

 

Art. 25 - A licença é válida pelo prazo de um ano e será revalidada por 
períodos iguais e sucessivos. 

 

Art. 25.  A licença terá sua validade fixada em regulamentação 
específica pela autoridade sanitária local, de acordo com o risco sanitário das atividades 
desenvolvidas pelos estabelecimentos, e poderá ser revalidada por períodos iguais e 
sucessivos.                  (Redação dada pela Lei nº 13.097, de 2015) 

 

Parágrafo único. A revalidação deverá ser requerida até cento e vinte 
dias antes do término de sua vigência. 

 

Parágrafo único. A revalidação de licença deverá ser requerida nos 
primeiros 120 (cento e vinte) dias de cada exercício.                (Redação dada pela Lei 
nº 6.318, de 1975) 

 

Art. 25-A.  Os requisitos e procedimentos para registro, ou notificação, 
e comercialização de produtos sujeitos à vigilância sanitária considerados de uso 
tradicional serão regulamentados por ato específico da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária.                    (Incluído pela Lei nº 13.097, de 2015) 

 

        Art. 25-B.  A transferência de titularidade do registro de produtos 
sujeitos à vigilância sanitária fica condicionada ao pagamento da diferença, a maior, do 
valor da taxa de fiscalização sanitária.                   (Incluído pela Lei nº 13.097, de 2015) 
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Art. 26 - A revalidação somente será concedida após a verificação do 
cumprimento das condições sanitárias exigidas para o licenciamento do 
estabelecimento, através de inspeção. 

 

Art. 27 - A transferência da propriedade e a alteração da razão social 
ou do nome do estabelecimento não interromperá o prazo de validade da licença, sendo 
porém obrigatória a comunicação das alterações referidas e a apresentação dos atos 
que as comprovem, para averbação. 

 

Art. 28 - A mudança do estabelecimento para local diverso do previsto 
no licenciamento dependerá de licença prévia do órgão sanitário competente e do 
atendimento das normas exigidas para o licenciamento. 

 

Art. 29 - O posto de medicamentos de que trata o item XIII, do Art. 4, 
terá as condições de licenciamento estabelecidas na legislação supletiva dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Territórios. 

 

Art. 30 - A fim de atender às necessidades e peculiaridades de regiões 
desprovidas de farmácia, drogaria e posto de medicamentos consoante legislação 
supletiva dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, o órgão sanitário competente 
poderá licenciar unidade volante para a dispensação de medicamentos, constantes de 
relação elaborada pelo Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia. 

 

§ 1º - A dispensação será realizada em meios de transportes 
terrestres, marítimos, fluviais, lacustres ou aéreos, que possuam condições adequadas 
à guarda dos medicamentos. 

 

§ 2º - A licença prevista neste artigo será concedida a título provisório 
e cancelada tão logo se estabeleça uma farmácia na região. 

 

Art. 31 - Para o efeito de controle estatístico o órgão sanitário 
competente dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios enviará ao Serviço 
Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia do Ministério da Saúde, anualmente, 
até 30 de junho, a relação numérica dos licenciamentos, das revalidações e baixas 
concedidas às empresas e estabelecimentos de que trata o Art. 21. 

 

Art. 32 - As licenças poderão ser suspensas, cassadas, ou canceladas 
no interesse da saúde pública, mediante despacho fundamentado da autoridade 
competente, assegurado o direito de defesa em processo administrativo, instaurado 
pelo órgão sanitário. 

 

Art. 33 - O estabelecimento de dispensação que deixar de funcionar 
por mais de cento e vinte dias terá sua licença cancelada. 

 

Art. 34 - Os estabelecimentos referidos nos itens X e XI, do Art. 4 desta 
Lei, poerão manter sucursais e filiais que, para efeito de licenciamento, instalação e 
responsabilidade serão considerados como autônomos. 

 

CAPÍTULO VI - Do Receituário 
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Art. 35 - Somente será aviada a receita: 

 

a) que estiver escrita a tinta, em vernáculo, por extenso e de modo 
legível, observados a nomenclatura e o sistema de pesos e medidas oficiais; 

 

b) que contiver o nome e o endereço residencial do paciente e, 
expressamente, o modo de usar a medicação; 

 

c) que contiver a data e a assinatura do profissional, endereço do 
consultório ou da residência, e o número de inscrição no respectivo Conselho 
profissional. 

 

Parágrafo único. O receituário de medicamentos entorpecentes ou a 
estes equiparados e os demais sob regime de controle, de acordo com a sua 
classificação, obedecerá às disposições da legislação federal específica. 

 

Art. 36 - A receita de medicamentos magistrais e oficinais, preparados 
na farmácia, deverá ser registrada em livro de receituário. 

 

§ 1o  É vedada a captação de receitas contendo prescrições magistrais 
e oficinais em drogarias, ervanárias e postos de medicamentos, ainda que em filiais da 
mesma empresa, bem como a intermediação entre empresas.                   (Incluído pela 
Lei nº 11.951, de 2009) 

 

§ 2o  É vedada às farmácias que possuem filiais a centralização total 
da manipulação em apenas 1 (um) dos estabelecimentos.                  (Incluído pela Lei 
nº 11.951, de 2009) 

 

Art. 37 - A farmácia, a drogaria e o dispensário de medicamentos terão 
livro, segundo modelo oficial, destinado ao registro do receituário de medicamentos sob 
regime de controle sanitário especial. 

 

Parágrafo único. O controle do estoque dos produtos de que trata o 
presente artigo será feito mediante registro especial, respeitada a legislação específica 
para os entorpecentes e os a estes equiparados, e as normas baixadas pelo Serviço 
Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia. 

 

Art. 38 - A farmácia e a drogaria disporão de rótulos impressos para 
uso nas embalagens dos produtos aviados, deles constando o nome e endereço do 
estabelecimento, o número da licença sanitária, o nome do responsável técnico e o 
número do seu registro no Conselho Regional de Farmácia. 

 

Parágrafo único. Além dos rótulos a que se refere o presente artigo, a 
farmácia terá impressos com os dizeres: "Uso Externo", "Uso Interno", "Agite quando 
Usar", "Uso Veterinário" e "Veneno". 
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Art. 39 - Os dizeres da receita serão transcritos integralmente no rótulo 
aposto ao continente o invólucro do medicamento aviado, com a data de sua 
manipulação, número de ordem do registro de receituário, nome do paciente e do 
profissional que a prescreveu. 

 

Parágrafo único. O responsável técnico pelo estabelecimento 
rubricará os rótulos das fórmulas aviadas e bem assim a receita correspondente para 
devolução ao cliente ou arquivo, quando for o caso. 

 

Art. 40 - A receita em código, para aviamento na farmácia privativa da 
instituição, somente poderá ser prescrita por profissional vinculado à unidade hospitalar. 

 

Art. 41 - Quando a dosagem do medicamento prescrito ultrapassar os 
limites farmacológicos ou a prescrição apresentar incompatibilidades, o responsável 
técnico pelo estabelecimento solicitará confirmação expressa ao profissional que a 
prescreveu. 

 

Art. 42 - Na ausência do responsável técnico pela farmácia ou de seu 
substituto, será vedado o aviamento de fórmula que dependa de manipulação na qual 
figure substância sob regime de controle sanitário especial. 

 

Art. 43 - O registro do receituário e dos medicamentos sob regime de 
controle sanitário especial não poderá conter rasuras, emendas ou irregularidades que 
possam prejudicar a verificação da sua autenticidade. 

 

CAPÍTULO VII - Da Fiscalização 

 

Art. 44 - Compete aos órgãos de fiscalização sanitária dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Territórios a fiscalização dos estabelecimentos de que trata 
esta Lei, para a verificação das condições de licenciamento e funcionamento. 

 

§ 1º - A fiscalização nos estabelecimentos de que trata o Art. 2 
obedecerá aos mesmos preceitos fixados para o controle sanitário dos demais. 

 

§ 2º - Na hipótese de ser apurada infração ao disposto nesta Lei e 
demais normas pertinentes, os responsáveis ficarão sujeitos às sanções previstas na 
legislação penal e administrativa, sem prejuízo da ação disciplinar decorrente do regime 
jurídico a que estejam submetidos. 

 

Art. 45 - A fiscalização sanitária das drogas, medicamentos, insumos 
farmacêuticos e correlatos será exercida nos estabelecimentos que os comerciem, 
pelos Estados, Distrito Federal e Territórios, através de seus órgãos competentes. 

 

Art. 46 - No caso de dúvida quanto aos rótulos, bulas e ao 
acondicionamento de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, a 
fiscalização apreenderá duas unidades de produto, das quais uma será remetida para 
exame no órgão sanitário competente, ficando a outra em poder do detentor do produto, 
lavrando-se o termo de apreensão, em duas vias, que será assinado pelo agente 
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fiscalizador e pelo responsável técnico pelo estabelecimento, ou seu substituto eventual 
e, na ausência deste, por duas testemunhas. 

 

Parágrafo único. Constatada a irregularidade pelo órgão sanitário 
competente, será lavrado auto de infração, aplicando-se as disposições constantes do 
Decreto-Lei número 785, de 25 de agosto de 1969. 

 

Art. 47 - Para efeito de análise fiscal, proceder-se-á, periodicamente, 
à colheita de amostras dos produtos e materiais, nos estabelecimentos compreendidos 
nesta Lei, devendo a autoridade fiscalizadora, como medida preventiva, em caso de 
suspeita de alteração ou fraude, interditar o estoque existente no local, até o prazo 
máximo de sessenta dias, findo os quais o estoque ficará automaticamente liberado, 
salvo se houver notificação em contrário. 

 

§ 1º - No caso de interdição do estoque, a autoridade fiscalizadora 
lavrará o auto de interdição correspondente, que assinará, com o representante legal da 
empresa e o possuidor ou detentor do produto, ou seu substituto legal e, na ausência 
ou recusa destes, por duas testemunhas, especificado no auto a natureza e demais 
características do produto interditado e o motivo da interdição. 

 

§ 2º - A mercadoria interditada não poderá ser dada a consumo, 
desviada, alterada ou substituída no todo ou em parte, sob pena de ser apreendida, 
independentemente da ação penal cabível. 

 

§ 3º - Para análise fiscal serão colhidas amostras que serão colocadas 
em quatro invólucros, lavrando a autoridade fiscalizadora o auto de apreensão, em 
quatro vias, que será assinado pelo autuante, pelo representante legal da empresa, pelo 
possuidor ou detentor do produto, ou seu substituto legal, e, na ausência ou recusa 
destes, por duas testemunhas, especificado no auto a natureza e outras características 
do material apreendido. 

 

§ 4º - O número de amostras será limitado à quantidade necessária e 
suficiente às análises e exames. 

 

§ 5º - Dos quatro invólucros, tornados individualmente invioláveis e 
convenientemente autenticados, no ato de apreensão, um ficará em poder do detentor 
do produto, com a primeira via do respectivo auto para efeito de recursos; outro será 
remetido ao fabricante com a segunda via do auto para defesa, em caso de contraprova; 
o terceiro será enviado, no prazo máximo de cinco dias, ao laboratório oficial, com a 
terceira via do auto de apreensão para a análise fiscal e o quarto ficará em poder da 
autoridade fiscalizadora, que será responsável pela integridade e conservação da 
amostra. 

 

§ 6º - O laboratório oficial terá o prazo de trinta dias, contados da data 
do recebimento da amostra, para efetuar a análise e os exames. 

 

§ 7º - Quando se tratar de amostras de produtos perecíveis em prazo 
inferior ao estabelecido no § anterior, a análise deverá ser feita de imediato. 
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§ 8 - O prazo previsto no § 6º poderá ser prorrogado, 
excepcionalmente, até quinze dias, por razões técnicas devidamente justificadas. 

 

Art. 48 - Concluída a análise fiscal, o laboratório oficial remeterá 
imediatamente o laudo respectivo à autoridade fiscalizadora competente, que procederá 
de acordo com a conclusão do mesmo. 

 

§ 1º - Se o resultado da análise fiscal não comprovar alteração do 
produto, este será desde logo liberado. 

 

§ 2º - Comprovada a alteração, falsificação, adulteração ou fraude, 
será lavrado, de imediato, auto de infração e notificada a empresa para início do 
processo. 

 

§ 3º - O indiciado terá o prazo de dez dias, contados da notificação, 
para apresentar defesa escrita ou contestar o resultado da análise, requerendo, na 
seguinte hipótese, perícia de contraprova. 

 

§ 4º - A notificação do indiciado será feita por intermédio de funcionário 
lotado no órgão sanitário competente ou mediante registro postal e, no caso de não ser 
localizado ou encontrado, por meio de edital publicado no órgão oficial de divulgação. 

 

§ 5 - Decorrido o prazo de que trata o § 3º deste artigo, sem que o 
notificado apresente defesa ou contestação ao resultado da análise, o laudo será 
considerado definitivo e proferida a decisão pela autoridade sanitária competente, 
consoante o disposto no Decreto-Lei número 785, de 25 de agosto de 1969. 

 

Art. 49 - A perícia de contraprova será realizada no laboratório oficial 
que expedir o laudo condenatório, com a presença do perito que efetuou a análise fiscal, 
do perito indicado pela empresa e do perito indicado pelo órgão fiscalizador, utilizando-
se as amostras constantes do invólucro em poder do detentor. 

 

§ 1º - A perícia de contraprova será iniciada até quinze dias após o 
recebimento da defesa apresentada pelo indiciado, e concluída nos quinze dias 
subseqüentes, salvo se condições técnicas exigirem prazo maior. 

 

§ 2º - Na data fixada para a perícia de contraprova, o perito do 
indiciado apresentará o invólucro de amostras em seu poder. 

 

§ 3º - A perícia de contraprova não será realizada se houver indício de 
alteração ou violação dos invólucros, lavrando-se ata circunstanciada sobre o fato, 
assinada pelos peritos. 

 

§ 4º - Na hipótese do § anterior, prevalecerá, para todos os efeitos, o 
laudo de análise fiscal condenatória. 

 

§ 5º - Aos peritos serão fornecidos todos os informes necessários à 
realização da perícia de contraprova. 
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§ 6º - Aplicar-se-á à perícia de contraprova o mesmo método de 
análise empregado na análise fiscal condenatória, podendo, porém, ser adotado outro 
método de reconhecida eficácia, se houver concordância dos peritos. 

 

§ 7º - Os peritos lavrarão termo e laudo do ocorrido na perícia de 
contraprova, que ficarão arquivados no laboratório oficial, remetendo sua conclusão ao 
órgão sanitário de fiscalização. 

 

Art. 50 - Confirmado pela perícia de contraprova o resultado da análise 
fiscal condenatória, deverá a autoridade sanitária competente, ao proferir a sua decisão, 
determinar a inutilização do material ou produto, substância ou insumo, objeto de fraude, 
falsificação ou adulteração, observado o disposto no Decreto-Lei número 785, de 25 de 
agosto de 1969. 

 

Art. 51 - Em caso de divergência entre os peritos quanto ao resultado 
da análise fiscal condenatória ou discordância entre os resultados dessa última com a 
da perícia de contraprova, caberá recurso da parte interessada ou do perito responsável 
pela análise condenatória à autoridade competente, devendo esta determinar a 
realização de novo exame pericial sobre a amostra em poder do laboratório oficial de 
controle. 

 

§ 1º - O recurso de que trata este artigo deverá ser interposto no prazo 
de dez dias, contados da data da conclusão da perícia de contraprova. 

 

§ 2º - A autoridade que receber o recurso deverá decidir sobre o 
mesmo no prazo de dez dias, contados da data do seu recebimento. 

 

§ 3º - Esgotado o prazo referido no § 2, sem decisão do recurso, 
prevalecerá o resultado da perícia de contraprova. 

 

Art. 52 - Configurada infração por inobservância de preceitos ético- 
profissionais, o órgão fiscalizador comunicará o fato ao Conselho Regional de Farmácia 
da jurisdição. 

 

Art. 53 - Não poderá ter exercício nos órgãos de fiscalização sanitária 
o servidor público que for sócio ou acionista de qualquer categoria, ou que prestar 
serviços a empresa ou estabelecimento que explore o comércio de drogas, 
medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos. 

 

CAPÍTULO VIII - Disposições Finais e Transitórias 

 

Art. 54 - O Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia 
baixará normas sobre: 

 

a) a padronização do registro do estoque e da venda ou dispensação 
dos medicamentos sob controle sanitário especial, atendida a legislação pertinente; 
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b) os estoques mínimos de determinados medicamentos nos 
estabelecimentos de dispensação, observado o quadro nosológico local; 

 

c) os medicamentos e materiais destinados a atendimento de 
emergência, incluídos os soros profiláticos. 

 

Art. 55 - É vedado utilizar qualquer dependência da farmácia ou da 
drogaria como consultório, ou outro fim diverso do licenciamento. 

 

Art. 56 - As farmácias e drogarias são obrigadas a plantão, pelo 
sistema de rodízio, para atendimento ininterrupto à comunidade, consoante normas a 
serem baixadas pelos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios. 

 

Art. 57 - Os práticos e oficiais de farmácia, habilitados na forma da lei, 
que estiverem em plena atividade e provarem manter a propriedade ou co-propriedade 
de farmácia em 11 de novembro de 1960, serão provisionados pelo Conselho Federal 
e Conselhos Regionais de Farmácia para assumir a responsabilidade técnica do 
estabelecimento. 

 

§ 1º - O prático e o oficial de farmácia nas condições deste artigo não 
poderão exercer outras atividades privativas da profissão de farmacêutico. 

 

§ 2º - O provisionamento de que trata este artigo será efetivado no 
prazo máximo de noventa dias, a contar da data de entrada do respectivo requerimento, 
devidamente instruído. 

 

Art. 58 - Ficam revogados os Decretos do Governo Provisório números 
19.606, de 19 de janeiro de 1931; 20.627, de 9 de novembro de 1931, que retificou o 
primeiro; 20.377, de 8 de setembro de 1931, ressalvados seus artigos 2 e 3, e a Lei 
número 1.472, de 22 de novembro de 1951. 

 

Art. 59 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 

Brasília, 17 de dezembro de 1973; 152º da Independência e 85º da 
República. 

 

EMÍLIO G. MÉDICI 

Mário Lemos (voltar) 
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APÊNDICE II – LEI N° 6.360, DE 1976. (voltar) 

 

Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976 

 

 

Dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam 
sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos 
farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes 
e outros produtos, e dá outras providências.  

  

 

O Presidente da República:  

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  

 

TÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º Ficam sujeitos às normas de vigilância sanitária instituídas por 
esta Lei os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, definidos 
na Lei nº 5.991 de 17 de dezembro de 1973, bem como os produtos de higiene, os 
cosméticos, perfumes, saneantes domissanitários, produtos destinados à correção 
estética e outros adiante definidos.  

 

Art. 2º Somente poderão extrair, produzir, fabricar, transformar, 
sintetizar, purificar, fracionar, embalar, reembalar, importar, exportar, armazenar ou 
expedir os produtos de que trata o art. 1º as empresas para tal fim autorizadas pelo 
Ministério da Saúde e cujos estabelecimentos hajam sido licenciados pelo órgão 
sanitário das Unidades Federativas em que se localizem.  

 

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, além das definições estabelecidas 
nos incisos I, II, III, IV, V e VII do art. 4º da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, 
são adotadas as seguintes:  

I - Produtos Dietéticos - Produtos tecnicamente elaborados para 
atender às necessidades dietéticas de pessoas em condições fisiológicas especiais;  

II - Nutrimentos - Substâncias constituintes dos alimentos de valor 
nutricional, incluindo proteínas, gorduras, hidratos de carbono, água, elementos 
minerais e vitaminas.  

III - Produtos de Higiene - Produtos para uso externo, antisséticos ou 
não, destinados ao asseio ou à desinfecção corporal, compreendendo os sabonete, 
xampus, dentifrícios, enxaguatórios bucais, antiperspirantes, desodorantes, produtos 
para barbear e após o barbear, estípticos e outros.  

IV - Perfumes - Produtos de composição aromática obtida à base de 
substâncias naturais ou sintéticas, que, em concentrações e veículos apropriados, 
tenham como principal finalidade a odorização de pessoas ou ambientes, incluídos os 
extratos, as águas perfumadas, os perfumes cremosos, preparados para banho e os 
odorizantes de ambientes, apresentados em forma líquida, geleificada, pastosa ou 
sólida.  
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V - Cosméticos - Produtos para uso externo, destinados à proteção ou 
ao embelezamento das diferentes partes do corpo, tais como pós faciais, talcos, cremes 
de beleza, creme para as mãos e similares, máscaras faciais, loções de beleza, 
soluções leitosas, cremosas e adstringentes, loções para as mãos, bases de 
maquilagem e óleos cosméticos, ruges, blushes, batons, Iápis labiais, preparados anti-
solares, bronzeadores e simulatórios, rímeis, sombras, delineadores, tinturas capilares, 
agentes clareadores de cabelos, preparados para ondular e para alisar cabelos, 
fixadores de cabelos, Iaquês, brilhantinas e similares, loções capilares, depilatórios e 
epilatórios, preparados para unhas e outros.  

VI - Corantes - Substâncias adicionais aos medicamentos, produtos 
dietéticos, cosméticos, perfumes, produtos de higiene e similares, saneantes 
domissanitários e similares, com o efeito de lhes conferir cor e, em determinados tipos 
de cosméticos, transferí-la para a superfície cutânea e anexos da pele.  

VII - Saneantes Domissanitários - Substâncias ou preparações 
destinadas à higienizaçáo, desinfecção ou desinfestação domiciliar, em ambientes 
coletivos e/ou públicos, em lugares de uso comum e no tratamento da água 
compreendendo:  

a) Inseticidas - destinados ao combate, à prevenção e ao controle dos 
insetos em habitações, recintos e lugares de uso público e suas cercanias;   

b) Raticidas - destinados ao combate a ratos, camundongos e outros 
roedores, em domicílios, embarcações, recintos e lugares de uso público, contendo 
substâncias ativas, isoladas ou em associação, que não ofereçam risco à vida ou à 
saúde do homem e dos animais úteis de sangue quente, quando aplicados em 
comformidade com as recomendações contidas em sua apresentação;   

c) Desinfetantes - destinados a destruir, indiscriminada ou 
seletivamente, microorganismos, quando aplicados em objetos inanimados ou 
ambientes;   

d) Detergentes - destinados a dissolver gorduras e à higene de 
recipientes e vasilhas, e a aplicações de uso doméstico.   

VIII - Rótulo - Identificação impressa ou litografada, bem como os 
dizeres pintados ou gravados a fogo, pressão ou decalco, aplicados diretamente sobre 
recipientes, vasilhames, invólucros, envoltórios, cartuchos ou qualquer outro protetor de 
embalagem.  

IX - Embalagem - Invólucro, recipiente ou qualquer forma de 
acondicionamento, removível ou não, destinada a cobrir, empacotar, envasar, proteger 
ou manter, especificamente ou não, os produtos de que trata esta Lei.  

X - Registro - Inscrição, em livro próprio após o despacho concessivo 
do dirigente do órgão do Ministério da Saúde, sob número de ordem, dos produtos de 
que trata esta Lei, com a indicação do nome, fabricante, da procedência, finalidade e 
dos outros elementos que os caracterizem.  

XI - Fabricação - Todas as operações que se fazem necessárias para 
a obtenção dos produtos abrangidos por esta Lei.  

XII - Matérias-Primas - Substâncias ativas ou inativas que se 
empregam na fabricação de medicamentos e de outros produtos abrangidos por esta 
Lei, tanto as que permanecem inalteradas quanto as passíveis de sofrer modificações.  

XIII - Lote ou Partida - Quantidade de um medicamento ou produto 
abrangido por esta Lei, que se produz em um ciclo de fabricação, e cuja característica 
essencial é a homogeneidade.  

XIV - Número do Lote - Designação impressa na etiqueta de um 
medicamento e de produtos abrangidos por esta Lei que permita identificar o lote ou a 
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partida a que pertençam e, em caso de necessidade, localizar e rever todas as 
operações de fabricação e inspeção praticadas durante a produção.  

XV - Controle de Qualidade - Conjunto de medidas destinadas a 
garantir a qualquer momento, a produção de lotes de medicamentos e demais produtos 
abrangidos por esta Lei que satisfaçam às normas de atividade, pureza, eficácia e 
inocuidade.  

XVI - Produto Semi-Elaborado - Toda a substância ou mistura de 
substâncias ainda sob o processo de fabricação.  

XVII - Pureza - Grau em que uma droga determinada contém outros 
materiais estranhos.  

XVIII - Denominação Comum Brasileira (DCB) - denominação do 
fármaco ou princípio farmacologicamente ativo aprovada pelo órgão federal responsável 
pela vigilância sanitária; (Inciso acrescido pela Lei nº 9.787, de 10/2/1999) 

XIX - Denominação Comum Internacional (DCI) - denominação do 
fármaco ou princípio farmacologicamente ativo recomendada pela Organização Mundial 
de Saúde; (Inciso acrescido pela Lei nº 9.787, de 10/2/1999) 

XX - Medicamento Similar - aquele que contém o mesmo ou os 
mesmos princípios ativos, apresenta a mesma concentração, forma farmacêutica, via 
de administração, posologia e indicação terapêutica, e que é equivalente ao 
medicamento registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, podendo 
diferir somente em características relativas ao tamanho e forma do produto, prazo de 
validade, embalagem, rotulagem, excipientes e veículos, devendo sempre ser 
identificado por nome comercial ou marca; (Inciso acrescido pela Lei nº 9.787, de 
10/2/1999 e com nova redação dada pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 23/8/2001) 

XXI - Medicamento Genérico - medicamento similar a um produto de 
referência ou inovador, que se pretende ser com este intercambiável, geralmente 
produzido após a expiração ou renúncia da proteção patentária ou de outros direitos de 
exclusividade, comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade, e designado pela 
DCB ou, na sua ausência, pela DCI; (Inciso acrescido pela Lei nº 9.787, de 10/2/1999) 

XXII - Medicamento de Referência - produto inovador registrado no 
órgão federal responsável pela vigilância sanitária e comercializado no País, cuja 
eficácia, segurança e qualidade foram comprovadas cientificamente junto ao órgão 
federal competente, por ocasião do registro; (Inciso acrescido pela Lei nº 9.787, de 
10/2/1999) 

XXIII - Produto Farmacêutico Intercambiável - equivalente terapêutico 
de um medicamento de referência, comprovados, essencialmente, os mesmos efeitos 
de eficácia e segurança; (Inciso acrescido pela Lei nº 9.787, de 10/2/1999) 

XXIV - Bioequivalência - consiste na demonstração de equivalência 
farmacêutica entre produtos apresentados sob a mesma forma farmacêutica, contendo 
idêntica composição qualitativa e quantitativa de princípio(s) ativo(s), e que tenham 
comparável biodisponibilidade, quando estudados sob um mesmo desenho 
experimental; (Inciso acrescido pela Lei nº 9.787, de 10/2/1999) 

XXV - Biodisponibilidade - indica a velocidade e a extensão de 
absorção de um princípio ativo em uma forma de dosagem, a partir de sua curva 
concentração/tempo na circulação sistêmica ou sua excreção na urina. (Inciso acrescido 
pela Lei nº 9.787, de 10/2/1999) 

Parágrafo único. Até 30 de junho de 2003, no caso de medicamentos 
genéricos importados, cujos ensaios de bioequivalência foram realizados fora do País, 
devem ser apresentados os ensaios de dissolução comparativos entre o medicamento-
teste, o medicamento de referência internacional utilizado no estudo de bioequivalência 
e o medicamento de referência nacional. (Parágrafo único acrescido pela Medida 
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Provisória nº 2.190-34, de 23/8/2001 e com nova redação dada pela Lei nº 10.669, de 
14/5/2003) 

 

Art. 4º Os produtos destinados ao uso infantil não poderão conter 
substâncias cáusticas ou irritantes, terão embalagens isentas de partes contundentes e 
não poderão ser apresentados sob a forma de aerosol.  

 

Art. 5º  Os produtos de que trata esta Lei não poderão ter nomes ou 
designações que induzam a erro. (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 6.480, 
de 1/12/1977) 

§ 1º É vedada a adoção de nome igual ou assemelhado para produtos 
de diferente composição, ainda que do mesmo fabricante, assegurando-se a prioridade 
do registro com a ordem cronológica da entrada dos pedidos na repartição competente 
do Ministério da Saúde, quando inexistir registro anterior.  

§ 2º Poderá ser aprovado o nome de produto cujo registro for requerido 
posteriormente, desde que denegado pedido de registro anterior, por motivos de ordem 
técnica ou científica.  

§ 3º Comprovada a colidência de marcas, deverá ser requerida a 
modificação do nome ou designação do produto, no prazo de 90 (noventa) dias da data 
da publicação do despacho no Diário Oficial da União, sob pena de indeferimento do 
registro.  

§ 4º   Sem prejuízo do disposto neste artigo, os medicamentos 
contendo uma única substância ativa sobejamente conhecida, a critério do Ministério da 
Saúde, e os imunoterápicos, drogas e insumos farmacêuticos deverão ser identificados 
pela denominação constante da Farmacopéia Brasileira, não podendo, em hipótese 
alguma, ter nomes ou designações de fantasia. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 6.480, 
de 1/12/1977) 

 

Art. 6º A comprovação de que determinado produto, até então 
considerado útil, é nocivo à saúde ou não preenche requisitos estabelecidos em lei 
implica na sua imediata retirada do comércio e na exigência da modificação da fórmula 
de sua composição e nos dizeres dos rótulos, das bulas e embalagens, sob pena de 
cancelamento do registro e da apreensão do produto, em todo o território nacional.  

Parágrafo único. É atribuição exclusiva do Ministério da Saúde o 
registro e a permissão do uso dos medicamentos, bem como a aprovação ou exigência 
de modificação dos seus componentes.  

 

Art. 7º Como medida de segurança sanitária e à vista de razões 
fundamentadas do órgão competente, poderá o Ministério da Saúde, a qualquer 
momento, suspender a fabricação e venda de qualquer dos produtos de que trata esta 
Lei, que, embora registrado, se torne suspeito de ter efeitos nocivos à saúde humana.  

 

Art. 8º Nenhum estabelecimento que fabrique ou industrialize produto 
abrangido por esta Lei poderá funcionar sem a assistência e responsabilidade efetivas 
de técnico legalmente habilitado.  

 

Art. 9º Independem de licença para funcionamento os 
estabelecimentos abrangidos por esta Lei integrantes da Administração Pública ou por 
ela instituídos, ficando sujeitos, porém às exigências pertinentes às instalações, aos 
equipamentos e à aparelhagem adequados e à assistência e responsabilidade técnicas.  
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Parágrafo único. Para fins de controle sanitário, previsto na legislação 
em vigor, é obrigatória a comunicação, pelos órgãos referidos neste artigo, ao Ministério 
da Saúde, da existência ou instalação de estabelecimentos de que trata a presente Lei.  

 

Art. 10. É vedada a importação de medicamentos, drogas, insumos 
farmacêuticos e demais produtos de que trata esta Lei, para fins industriais e comerciais, 
sem prévia e expressa manifestação favorável do Ministério da Saúde.  

Parágrafo único. Compreendem-se nas exigências deste artigo as 
aquisições ou doações que envolvam pessoas de direito público e privado, cuja 
quantidade e qualidade possam comprometer a execução de programas nacionais de 
saúde.  

 

Art. 11. As drogas, os medicamentos e quaisquer insumos 
farmacêuticos correlatos, produtos de higiêne cosméticos e saneantes domissanitários, 
importados ou não, somente serão entregues ao consumo nas embalagens originais ou 
em outras previamente autorizadas pelo Ministério da Saúde.  

§ 1º Para atender ao desenvolvimento de planos e programas do 
Governo Federal, de produção e distribuição de medicamentos à população carente de 
recursos, poderá o Ministério da Saúde autorizar o emprego de embalagens ou 
reembalagens especiais, que, sem prejuízo da pureza e eficácia do produto, permitam 
a redução dos custos.  

§ 2º Os produtos importados, cuja comercialização no mercado interno 
independa de prescrição médica, terão acrescentados, na rotulagem, dizeres 
esclarecedores, no idioma português, sobre sua composição, suas indicações e seu 
modo de usar.  

 

TÍTULO II 

DO REGISTRO 

 

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.  

§ 1º A Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA - definirá 
por ato próprio o prazo para renovação do registro dos produtos de que trata esta Lei, 
não superior a 10 (dez) anos, considerando a natureza do produto e o risco sanitário 
envolvido na sua utilização. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 13.097, de 
19/1/2015) 

§.2º Excetua-se do disposto no parágrafo anterior a validade do 
registro e da revalidação do registro dos produtos dietéticos, cujo prazo é de 2 (dois) 
anos.  

§ 3º O registro será concedido no prazo máximo de 90 (noventa) dias, 
a contar da data de entrega do requerimento, salvo nos casos de inobservância desta 
Lei ou de seus regulamentos.  

§ 4º Os atos referentes ao registro e à revalidação do registro somente 
produzirão efeitos a partir da data da publicação no Diário Oficial da União .  

§ 5º A concessão do registro e de sua revalidade, e as análises prévia 
e de controle, quando for o caso, ficam sujeitas ao pagamento de preços públicos, 
referido no art. 82.  
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§ 6º A revalidação do registro deverá ser requerida no primeiro 
semestre do último ano do qüinqüênio de validade, considerando-se automaticamente 
revalidado, independentemente de decisão, se não houver sido esta proferida até a data 
do término daquela.  

§ 7º Será declarada a caducidade do registro do produto cuja 
revalidação não tenha sido solicitada no prazo referido no § 6º deste artigo.  

§ 8º Não será revalidado o registro do produto que não for 
industrializado no primeiro período de validade.  

§ 9º Constará obrigatoriamente do registro de que trata este artigo a 
fórmula da composição do produto, com a indicação dos ingredientes utilizados e 
respectiva dosagem.  

 

Art. 13. Qualquer modificação de fórmula, alteração de elementos de 
composição ou de seus quantitativos, adição, subtração ou inovação introduzida na 
elaboração do produto, dependerá de autorização prévia e expressa do Ministério da 
Saúde e será desde logo averbada no registro.  

 

Art. 14. Ficam excluídos das exigências previstas nesta Lei, os nomes 
ou designações de fantasia dos produtos licenciados e industrializados anteriormente à 
sua vigência. (Artigo com redação dada pela Lei nº 6.480, de 1/12/1977) 

 

Art. 15. O registro dos produtos de que trata esta Lei será negado 
sempre que não atendidas as condições, as exigências e os procedimentos para tal fim 
previstos em Lei, regulamento ou instrução do órgão competente.  

 

TÍTULO III 

DO REGISTRO DE DROGAS, MEDICAMENTOS E INSUMOS 
FARMACÊUTICOS 

 

Art. 16. O registro de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos 
e correlatos, dadas as suas características sanitárias, medicamentosas ou profiláticas, 
curativas, paliativas, ou mesmo para fins de diagnóstico, fica sujeito, além do 
atendimento das exigências próprias, aos seguintes requisitos específicos: (“Caput” do 
artigo com redação dada pela Lei nº 10.742, de 6/10/2003) 

I - que o produto obedeça ao disposto no artigo 5º, e seus parágrafos. 
(Inciso com redação dada pela Lei nº 6.480, de 1/12/1977) 

II - Que o produto, através de comprovação científica e de análise, seja 
reconhecido como seguro e eficaz para o uso a que se propõe, e possua a identidade, 
atividade, qualidade, pureza e inocuidade necessárias.  

III - Tratando-se de produto novo, que sejam oferecidas amplas 
informações sobre a sua composição e o seu uso, para avaliação de sua natureza e 
determinação do grau de segurança e eficácia necessários.  

IV - Apresentação, quando solicitada, de amostra para análises e 
experiências que sejam julgadas necessárias pelos órgãos competentes do Ministério 
da Saúde.  

V - Quando houver substância nova na composição do medicamento, 
entrega de amostra acompanhada dos dados químicos e físico-químicos que a 
identifiquem.  
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VI - Quando se trate de droga ou medicamento cuja elaboração 
necessite de aparelhagem técnica e específica, prova de que o estabelecimento se acha 
devidamente equipado e mantêm pessoal habilitado ao seu manuseio ou contrato com 
terceiros para essa finalidade.  

VII - a apresentação das seguintes informações econômicas:  

a) o preço do produto praticado pela empresa em outros países;   

b) o valor de aquisição da substância ativa do produto;   

c) o custo do tratamento por paciente com o uso do produto;   

d) o número potencial de pacientes a ser tratado;   

e) a lista de preço que pretende praticar no mercado interno, com a 
discriminação de sua carga tributária;   

f) a discriminação da proposta de comercialização do produto, 
incluindo os gastos previstos com o esforço de venda e com publicidade e propaganda;   

g) o preço do produto que sofreu modificação, quando se tratar de 
mudança de fórmula ou de forma; e   

h) a relação de todos os produtos substitutos existentes no mercado, 
acompanhada de seus respectivos preços. (Inciso acrescido pela Lei nº 10.742, de 
6/10/2003) 

§ 1º (Revogado como parágrafo único pela Lei nº 6.480, de 1º de 
dezembro de 1977). (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 10.742, de 6/10/2003) 

§ 2º A apresentação das informações constantes do inciso VII poderá 
ser dispensada, em parte ou no todo, em conformidade com regulamentação específica. 
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.742, de 6/10/2003) 

 

Art. 17. O registro dos produtos de que trata este Título será negado 
sempre que não atendidas as condições, as exigências e os procedimentos para tal fim 
previstos em Lei, regulamento ou instrução do órgão competente.  

 

Art. 18. O registro de drogas, medicamentos e insumos farmacêuticos 
de procedência estrangeira dependerá além das condições, das exigências e dos 
procedimentos previstos nesta Lei e seu regulamento, da comprovação de que já é 
registrado no país de origem.  

§ 1º Na impossibilidade do cumprimento do disposto no caput deste 
artigo, deverá ser apresentada comprovação do registro em vigor, emitida pela 
autoridade sanitária do país em que seja comercializado ou autoridade sanitária 
internacional e aprovado em ato próprio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do 
Ministério da Saúde. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 
23/8/2001) 

§ 2º No ato do registro de medicamento de procedência estrangeira, a 
empresa fabricante deverá apresentar comprovação do cumprimento das Boas Práticas 
de Fabricação, reconhecidas no âmbito nacional. (Parágrafo acrescido pela Medida 
Provisória nº 2.190-34, de 23/8/2001) 

 

Art. 19. Será cancelado o registro de drogas, medicamentos e insumos 
farmacêuticos, sempre que efetuada modificação não autorizada em sua fórmula 
dosagem, condições de fabricação, indicação de aplicações e especificações 
enunciadas em bulas, rótulos ou publicidade.  

Parágrafo único. Havendo necessidade de serem modificadas a 
composição, posologia ou as indicações terapêuticas de produto farmacêutico 
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tecnicamente elaborado, a empresa solicitará a competente permissão ao Ministério da 
Saúde, instruindo o pedido conforme o previsto no regulamento desta Lei.  

 

Art. 20. Somente será registrado o medicamento cuja preparação 
necessite cuidados especiais de purificação, dosagem, esterilização ou conservação, 
quando:  

I - tiver em sua composição substância nova;  

II - tiver em sua composição substância conhecida, à qual seja dada 
aplicação nova ou vantajosa em terapêutica;  

III - apresentar melhoramento de fórmula ou forma, sob o ponto de 
vista farmacêutico e/ou terapêutico.  

Parágrafo único. Não ser registrado o medicamento que não tenha em 
sua composição substância reconhecidamente benéfica do ponto de vista clínico ou 
terapêutico. (Parágrafo único com redação dada pela Lei nº 9.782, de 26/1/1999) 

 

Art. 21. Fica assegurado o direito de registro de medicamentos 
similares a outros já registrados, desde que satisfaçam as exigências estabelecidas 
nesta Lei. (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 9.782, de 26/1/1999) 

§ 1º Os medicamentos similares a serem fabricados no País, 
consideram-se registrados após decorrido o prazo de cento e vinte dias, contado da 
apresentação do respectivo requerimento, se até então não tiver sido indeferido. 
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.782, de 26/1/1999) 

§ 2º A contagem do prazo para registro será interrompida até a 
satisfação, pela empresa interessada, de exigência da autoridade sanitária, não 
podendo tal prazo exceder a cento e oitenta dias. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.782, 
de 26/1/1999) 

§ 3º O registro, concedido nas condições dos parágrafos anteriores, 
perderá a sua validade, independentemente de notificação ou interpelação, se o produto 
não for comercializado no prazo de um ano após a data de sua concessão, prorrogável 
por mais seis meses, a critério da autoridade sanitária, mediante justificação escrita de 
iniciativa da empresa interessada. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.782, de 26/1/1999) 

§ 4º O pedido de novo registro do produto poderá ser formulado dois 
anos após a verificação do fato que deu causa à perda da validade do anteriormente 
concedido, salvo se não for imputável à empresa interessada. (Parágrafo acrescido pela 
Lei nº 9.782, de 26/1/1999) 

§ 5º As disposições deste artigo aplicam-se aos produtos registrados 
e fabricados em Estado-Parte integrante do Mercado Comum do Sul - MERCOSUL, 
para efeito de sua comercialização no País, se corresponderem a similar nacional já 
registrado. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.782, de 26/1/1999) 

 

Art. 22. As drogas, os medicamentos e insumos farmacêuticos que 
contenham substâncias entorpecentes ou determinem dependência física ou psíquica, 
estando sujeitos ao controle especial previsto no Decreto-Lei nº 753, de 11 de agosto 
de 1969, bem como em outros diplomas legais, regulamentos e demais normas 
pertinentes, e os medicamentos em geral, só serão registrados ou terão seus registros 
renovados, se, além do atendimento das condições, das exigências e do procedimento 
estabelecidos nesta Lei e seu regulamento, suas embalagens e sua rotulagem se 
enquadrarem nos padrões aprovados pelo Ministério da Saúde. (Artigo com redação 
dada pela Lei nº 10.742, de 6/10/2003) 
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Art. 23. (Revogado pela Lei nº 10.742, de 6/10/2003) 

 

Art. 24. Estão isentos de registro os medicamentos novos, destinados 
exclusivamente a uso experimental, sob controle médico, podendo, inclusive, ser 
importados mediante expressa autorização do Ministério da Saúde. (“Caput” do artigo 
com redação dada pela Lei nº 10.742, de 6/10/2003) 

Parágrafo único. A isenção prevista neste artigo só será válida pelo 
prazo de até 3 (três) anos, findo o qual o produto ficará obrigado ao registro, sob pena 
de apreensão determinada pelo Ministério da Saúde.  

 

Art. 24-A. Fica estabelecida a Renovação Simplificada do Registro de 
Medicamentos para os medicamentos que possuam registro no órgão sanitário 
brasileiro durante período igual ou superior a 10 (dez), que não tenham tido relatos de 
ineficácia e/ou de eventos adversos significativos e que estejam adequados às 
exigências sanitárias vigentes, independente de sua classificação de venda. 

Parágrafo único. A definição do período de que trata o caput será feita 
pela Anvisa a partir de critérios que envolvam a classe terapêutica do produto, 
modificações realizadas na sua formulação, nas indicações e posologia e no processo 
produtivo, bem como a via de administração, a forma farmacêutica e a efetiva exposição 
do produto ao uso. (Artigo acrescido pela Lei nº 13.097, de 19/1/2015) 

 

Art. 24-B. Para os fins de renovação de registro dos medicamentos a 
que se refere o art. 24-A, os requisitos a serem observados pelos interessados no ato 
serão definidos pela Anvisa em regulamento. (Artigo acrescido pela Lei nº 13.097, de 
19/1/2015) 

 

TÍTULO IV 

DO REGISTRO DE CORRELATOS 

 

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.  

§ 1º Estarão dispensados do registro os aparelhos, instrumentos ou 
acessórios de que trata este artigo, que figurem em relações para tal fim elaboradas 
pelo Ministério da Saúde, ficando, porém, sujeitos, para os demais efeitos desta Lei e 
de seu regulamento, a regime de vigilância sanitária.  

§ 2º O regulamento desta Lei prescreverá as condições, as exigências 
e os procedimentos concernentes ao registro dos aparelhos, instrumentos ou acessórios 
de que trata este artigo.  

 

TÍTULO V 

DO REGISTRO DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE HIGIENE, 
PERFUMES E OUTROS 

 

Art. 26. Somente serão registrados como cosméticos, produtos para 
higiêne pessoal, perfumes e outros de natureza e finalidade semelhantes, os produtos 
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que se destinem a uso externo ou no ambiente, consoante suas finalidades estética, 
protetora, higiênica ou odorífera, sem causar irritações à pele nem danos à saúde.  

 

Art. 27. Além de sujeito às exigências regulamentares próprias, o 
registro dos cosméticos, dos produtos destinados à higiêne pessoal, dos perfumes e 
demais, de finalidade congênere, dependerá da satisfação das seguintes exigências:  

I - Enquadrar-se na relação de substâncias declaradas inócuas, 
elaborada pelo órgão competente do Mínistério da Saúde e publicada no Diário Oficial 
da União, a qual conterá as especificações pertinentes a cada categoria, bem como às 
drogas, aos insumos, às matérias-primas, aos corantes, aos solventes e aos demais 
permitidos em sua fabricação.  

II - Não se enquadrando na relação referida no inciso anterior, terem 
reconhecida a inocuidade das respectivas fórmulas, em pareceres conclusivos, emitidos 
pelos órgãos competentes, de análise e técnico, do Ministério da Saúde.  

Parágrafo único. A relação de substância a que se refere o inciso I 
deste artigo poderá ser alterada para exclusão de substâncias que venham a ser 
julgadas nocivas à saúde, ou para inclusão de outras, que venham a ser aprovadas.  

 

Art. 28. O registro dos cosméticos, produtos destinados à higiene 
pessoal, e outros de finalidades idênticas, que contenham substâncias 
medicamentosas, embora em dose infraterapêutica, obedecerá às normas constantes 
dos artigos 16 e suas alíneas, 17, 18 e 19 e seu parágrafo único, 20 e 21 e do 
regulamento desta Lei.  

 

Art. 29. Somente será registrado produto referido no artigo 26 que 
contenha em sua composição matéria-prima, solvente, corante ou insumos 
farmacêuticos, constantes da relação elaborada pelo órgão competente do Ministério da 
Saúde, publicada no Diário Oficial da União, desde que ressalvadas expressamente nos 
rótulos e embalagens as restrições de uso, quando for o caso, em conformidade com a 
área do corpo em que deva ser aplicado.  

Parágrafo único. Quando apresentados sob a forma de aerosol, os 
produtos referidos no artigo 26 só serão registrados se obedecerem aos padrões 
técnicos aprovados pelo Ministério da Saúde e às demais exigências e normas 
específicas.  

 

Art. 30. Os cosméticos, produtos de higiene pessoal de adultos e 
crianças, perfumes e congêneres poderão ter alteradas suas fórmulas de composição 
desde que as alterações sejam aprovadas pelo Ministério da Saúde, com base nos 
competentes laudos técnicos.  

 

Art. 31. As alterações de fórmula serão objeto de averbação no registro 
do produto, conforme se dispuser em regulamento.  

 

Art. 32. O Ministério da Saúde fará publicar no Diário Oficial da União 
a relação dos corantes naturais orgânicos, artificiais e sintéticos, incluindo seus sais e 
suas lacas, permitidos na fabricação dos produtos de que tratam os artigos 29, parágrafo 
único, e 30.  

§ 1º Será excluído da relação a que se refere este artigo todo e 
qualquer corante que apresente toxicidade ativa ou potencial.  
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§ 2º A inclusão e exclusão de corantes e suas decorrências 
obedecerão a disposições constantes de regulamento.  

 

TÍTULO VI 

DO REGISTRO DOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 

 

Art. 33. O registro dos saneantes domissanitários, dos desinfetantes e 
detergentes obedecerá ao disposto em regulamento e em normas complementares 
específicas.  

 

Art. 34. Somente poderão ser registrados os inseticidas que:  

I - possam ser aplicados corretamente, em estrita observância às 
instruções dos rótulos e demais elementos explicativos;  

II - não ofereçam qualquer possibilidade de risco à saúde humana e à 
dos animais domésticos de sangue quente, nas condições de uso previstas;  

III - não sejam corrosivos ou prejudiciais às superfícies tratadas.  

 

Art. 35. Somente serão registrados os inseticidas:  

I - apresentados segundo as formas previstas no regulamento desta 
Lei;  

II - em cuja composição a substância inseticida e a sinérgica, naturais 
ou sintéticas, observem os índices de concentração adequados, estabelecidos pelo 
Ministério da Saúde;  

III - cuja fórmula de composição atenda às precauções necessárias, 
com vistas ao seu manuseio e às medidas terapêuticas em caso de acidente, para a 
indispensável preservação da vida humana, segundo as instruções do Ministério da 
Saúde.  

Parágrafo único. O regulamento desta Lei fixará as exigências, as 
condições e os procedimentos referentes ao registro de inseticidas.  

 

Art. 36. Para fins de registro dos inseticidas, as substâncias 
componentes das fórmulas respectivas serão consideradas:  

I - solventes e diluentes, as empregadas como veículos nas 
preparações inseticidas;  

II - propelentes, os agentes propulsores utilizados nas preparações 
premidas.  

 

Art. 37. O Ministério da Saúde elaborará e fará publicar no Diário 
Oficial da União a relação dos solventes, diluentes e propelentes permitidos, com as 
respectivas concentrações máximas.  

 

Art. 38. Será permitida a associação de inseticidas, que deverão ter, 
quando da mesma classe, as concentrações dos elementos ativos reduzidas 
proporcionalmente.  

 

Art. 39. As associações de .inseticidas deverão satisfazer aos 
requisitos dispostos no artigo 35 e seu parágrafo único, quanto à toxicidade para animais 
submetidos a prova de eficiência.  
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Art. 40. O registro dos inseticidas só será permitido quando se destine:  

I - à pronta aplicação por qualquer pessoa, para fins domésticos;  

II - à aplicação e manipulação por pessoa ou organização 
especializada, para fins profissionais.  

 

Art. 41. Registrar-se-ão como raticidas as preparações cujas fórmulas 
de composição incluam substâncias ativas, isoladas ou em associação em 
concentrações diversas e sob determinadas formas e tipos de apresentação.  

Parágrafo único. As associações de substâncias raticidas da mesma 
classe deverão ser reduzidas proporcionalmente às concentrações de seus princípios 
ativos.  

 

Art. 42. Aplica-se ao registro das preparações e substâncias raticidas 
o disposto nesta Lei, fixando-se em regulamento e em instruções do Ministério da Saúde 
as demais exigências específicas atinentes a essa classe de produtos.  

 

Art. 43. O registro dos desinfetantes será efetuado segundo o disposto 
no regulamento desta Lei e em instruções expedidas pelo Ministério da Saúde.  

 

Art. 44. Para os fins desta Lei, são equiparados aos produtos 
domissanitários os detergentes e desinfetantes e respectivos congêneres, destinados à 
aplicação em objetos inanimados e em ambientes, ficando sujeitos às mesmas 
exigências e condições no concernente ao registro, à industrialização, entrega ao 
consumo e fiscalização.  

 

Art. 45. A venda dos raticidas e sua entrega ao consumo ficarão 
restritas, exclusivamente, aos produtos classificados como de baixa e média toxicidade, 
sendo privativo das empresas especializadas ou de órgãos e entidades da 
Administração Pública direta e indireta o fornecimento e controle da aplicação dos 
classificados como de alta toxicidade.  

 

TÍTULO VII 

DO REGISTRO DOS PRODUTOS DIETÉTICOS 

 

Art. 46. Serão registrados como produtos dietéticos os destinados à 
ingestão oral, que, não enquadrados nas disposições do Decreto-lei número 986, de 21 
de outubro de 1969, e respectivos regulamentos, tenham seu uso ou venda 
dependentes de prescrição médica e se destinem:  

I - a suprir necessidades dietéticas especiais;  

II - a suplementar e enriquecer a alimentação habitual com vitaminas, 
aminoácidos, minerais e outros elementos;  

III - a iludir as sensações de fome, de apetite e de paladar, substituindo 
os alimentos habituais nas dietas de restrição.  

 

Art. 47. Só serão registrados como dietéticos os produtos constituídos 
por:  
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I - alimentos naturais modificados em sua composição ou 
características;  

II - produtos naturais, ainda que não considerados alimentos habituais, 
contendo nutrimentos ou adicionados deles;  

III - produtos minerais ou orgânicos, puros ou associados, em 
condições de contribuir para a elaboração de regimes especiais;  

IV - substâncias isoladas ou associadas, sem valor nutritivo, 
destinadas a dietas de restrição;  

V - complementos alimentares contendo vitaminas, minerais ou outros 
nutrimentos;  

VI - outros produtos que, isoladamente ou em associação, possam ser 
caracterizados como dietéticos pelo Ministério da Saúde.  

 

Art. 48. Dos produtos dietéticos de que trata esta Lei poderão ser 
apresentados sob as formas usuais dos produtos farmacêuticos, observadas a 
nomenclatura e as características próprias aos mesmos.  

 

Art. 49. Para assegurar a eficiência dietética mínima necessária e 
evitar que sejam confundidos com os produtos terapêuticos, o teor dos componentes 
dos produtos dietéticos, que justifique sua indicação em dietas especiais, deverá 
obedecer aos padrões aceitos internacionalmente, conforme relações elaboradas pelo 
Ministério da Saúde.  

§ 1º Não havendo padrão estabelecido para os fins deste artigo, a taxa 
de nutrimentos dos produtos dietéticos dependerá de pronunciamento do Ministério da 
Saúde.  

§ 2º A proporção de vitaminas a adicionar aos produtos corresponderá 
aos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde.  

 

TÍTULO VIII 

DA AUTORIZAÇÃO DAS EMPRESAS E DO LICENCIAMENTO DOS 
ESTABELECIMENTOS 

 

Art. 50. O funcionamento das empresas de que trata esta Lei 
dependerá de autorização da Anvisa, concedida mediante a solicitação de 
cadastramento de suas atividades, do pagamento da respectiva Taxa de Fiscalização 
de Vigilância Sanitária e de outros requisitos definidos em regulamentação específica 
da Anvisa.  

Parágrafo único. A autorização de que trata este artigo será válida para 
todo o território nacional e deverá ser atualizada conforme regulamentação específica 
da Anvisa. (Artigo com redação dada pela Lei nº 13.097, de 19/1/2015) 

 

Art. 51. O licenciamento, pela autoridade local, dos estabelecimentos 
industriais ou comerciais que exerçam as atividades de que trata esta Lei, dependerá 
de haver sido autorizado o funcionamento da empresa pelo Ministério da Saúde e de 
serem atendidas, em cada estabelecimento, as exigências de caráter técnico e sanitário 
estabelecidas em regulamento e instruções do Ministério da Saúde, inclusive no tocante 
à efetiva assistência de responsáveis técnicos habilitados aos diversos setores de 
atividade.  
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Parágrafo único. Cada estabelecimento terá licença específica e 
independente, ainda que exista mais de um na mesma localidade, pertencente à mesma 
empresa.  

 

Art. 52. A legislação local supletiva fixará as exigências e condições 
para o licenciamento dos estabelecimentos a que se refere esta Lei, observados os 
seguintes preceitos:  

I - quando um só estabelecimento industrializar ou comercializar 
produtos de natureza ou finalidade diferentes, será obrigatória a existência de 
instalações separadas para a fabricação e o acondicionamento dos materiais, 
substâncias e produtos acabados;  

II - localização adequada das dependências e proibição de residências 
ou moradia nos imóveis a elas destinados e nas áreas adjacentes;  

III - aprovação prévia, pelo órgão de saúde estadual, dos projetos e 
das plantas dos edifícios e fiscalização da respectiva observância.  

 

TÍTULO IX 

DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 

Art. 53. As empresas que exerçam as atividades previstas nesta Lei 
ficam obrigadas a manter responsáveis técnicos legalmente habilitados, suficientes, 
qualitativa e quantitativamente, para a adequada cobertura das diversas espécies de 
produção, em cada estabelecimento.  

 

Art. 54. Caberá ao responsável técnico elaborar o relatório a ser 
apresentado ao Ministério da Saúde, para fins de registro do produto, e dar assistência 
técnica efetiva ao setor sob sua responsabilidade profissional.  

 

Art. 55. Embora venha a cessar a prestação de assistência ao 
estabelecimento, ou este deixe de funcionar, perdurará por um ano, a contar da 
cessação, a responsabilidade do profissional técnico pelos atos até então praticados.  

 

Art. 56. Independentemente de outras cominações legais, inclusive 
penais, de que sejam passíveis os responsáveis técnicos e administrativos, a empresa 
responderá administrativa e civilmente por infração sanitária resultante da inobservância 
desta Lei e de seus regulamentos e demais normas complementares.  

 

TÍTULO X 

DA ROTULAGEM E PUBLICIDADE 

 

Art. 57. O Poder Executivo disporá, em regulamento, sobre a 
rotulagem, as bulas, os impressos, as etiquetas e os prospectos referentes aos produtos 
de que trata esta Lei.  

Parágrafo único. Além do nome comercial ou marca, os medicamentos 
deverão obrigatoriamente exibir, nas peças referidas no caput deste artigo, nas 
embalagens e nos materiais promocionais a Denominação Comum Brasileira ou, 
quando for o caso, a Denominação Comum Internacional, em letras e caracteres com 
tamanho nunca inferior à metade do tamanho das letras e caracteres do nome comercial 
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ou marca. (Parágrafo único acrescido pela Lei nº 9.787, de 10/2/1999 e com nova 
redação dada pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 23/8/2001) 

 

Art. 58. A propaganda, sob qualquer forma de divulgação é meio de 
comunicação, dos produtos sob o regime desta Lei somente poderá ser promovida após 
autorização do Ministério da Saúde, conforme se dispuser em regulamento.  

§ 1º Quando se tratar de droga, medicamento ou qualquer outro 
produto com a exigência de venda sujeita a prescrição médica ou odontológica, a 
propaganda ficará restrita a publicações que se destinem exclusivamente à distribuição 
a médicos, cirurgiões-dentistas e farmacêuticos.  

§ 2º A propaganda dos medicamentos de venda livre, dos produtos 
dietéticos, dos saneantes domissanitários, de cosméticos e de produtos de higiene, será 
objeto de normas específicas a serem dispostas em regulamento.  

 

Art. 59. Não poderão constar de rotulagem ou de propaganda dos 
produtos de que trata esta Lei designações, nomes geográficos, símbolos, figuras, 
desenhos ou quaisquer indicações que possibilitem interpretação falsa, erro ou 
confusão quanto à origem, procedência, natureza, composição ou qualidade, que 
atribuam ao produto finalidades ou características diferentes daquelas que realmente 
possua.  

 

TÍTULO XI 

DAS EMBALAGENS 

 

Art. 60. É obrigatória a aprovação, pelo Ministério da Saúde, conforme 
se dispuser em regulamento, das embalagens, dos equipamentos e utensílios 
elaborados ou revestidos internamente com substâncias que, em contato com o produto, 
possam alterar seus efeitos ou produzir dano à saúde.  

§ 1º Independerão de aprovação as embalagens destinadas ao 
acondicionamento de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos, produtos de 
higiene, cosméticos, perfumes e congêneres que não contenham internamente 
substância capaz de alterar as condições de pureza e eficácia do produto.  

§ 2º Não será autorizado o emprego de embalagem destinada a conter 
ou acondicionar droga, medicamento ou insumo farmacêutico, desde que capaz de 
causar direta ou indiretamente efeitos nocivos à saúde.  

§ 3º A aprovação do tipo de embalagem será precedida de análise 
prévia, quando for o caso.  

 

TÍTULO XII 

DOS MEIOS DE TRANSPORTE 

 

Art. 61. Quando se tratar de produtos que exijam condições especiais 
de armazenamento e guarda, os veículos utilizados no seu transporte deverão se 
dotados de equipamento que possibilite acondicionamento e conservação capazes de 
assegurar as condições de pureza, segurança e eficácia do produto.  

Parágrafo único. Os veículos utilizados no transporte de drogas, 
medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, produtos dietéticos, de higiene, 
perfumes e similares deverão ter asseguradas as condições de desinfecção e higiene 
necessárias à preservação da saúde humana.  
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TÍTULO XIII 

DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 

 

Art. 62. Considera-se alterado, adulterado ou impróprio para o uso o 
medicamento, a droga e o insumo farmacêutico:  

I - que houver sido misturado ou acondicionado com substância que 
modifique seu valor terapêutico ou a finalidade a que se destine;  

II - quando houver sido retirado ou falsificado, no todo ou em parte, 
elemento integrante de sua composição normal, ou substituído por outro de qualidade 
inferior, ou modificada a dosagem, ou lhe tiver sido acrescentada substância estranha 
à sua composição, de modo que esta se torne diferente da fórmula constante do registro.  

III - cujo volume não corresponder à quantidade aprovada;  

IV - quando suas condições de pureza, qualidade e autenticidade não 
satisfizerem às exigências da Farmacopéia Brasileira ou de outro Código adotado pelo 
Ministério da Saúde.  

Parágrafo único. Ocorrendo alteração pela ação do tempo, ou causa 
estranha à responsabilidade do técnico ou da empresa, fica esta obrigada a retirar 
imediatamente o produto do comércio, para correção ou substituição, sob pena de 
incorrer em infração sanitária.  

 

Art. 63. Considera-se fraudado, falsificado ou adulterado o produto de 
higiene, cosmético, perfume ou similar, quando:  

I - for apresentado com indicações que induzam a erro, engano ou 
confusão quanto à sua procedência, origem, composição ou finalidade;  

II - não observar os padrões e paradigmas estabelecidos nesta Lei e 
em regulamento, ou as especificações contidas no registro;  

III - tiver modificadas a natureza, composição, as propriedades ou 
características que constituírem as condições do seu registro, por efeito da adição, 
redução ou retirada de matérias-primas ou componentes.  

Parágrafo único. Incluem-se no que dispõe este artigo os insumos 
constituídos por matéria-prima ativa, aditiva ou complementar, de natureza química, 
bioquímica ou biológica, de origem natural ou sintética, ou qualquer outro material 
destinada à fabricação, manipulação e ao beneficiamento dos produtos de higiene, 
cosméticos, perfumes e similares.  

 

Art. 64. É proibido o reaproveitamento e a utilização de vasilhame 
tradicionalmente usado para alimentos, bebidas, refrigerantes, produtos dietéticos, 
medicamentos, drogas produtos químicos, de higiene, cosméticos e perfumes no 
envasilhamento de saneantes e congêneres.  

 

Art. 65. É proibida a colocação de novas datas ou o 
reacondicionamento em novas embalagens de produtos cujo prazo de validade haja 
expirado, excetuados os soros terapêuticos que puderem ser redosados e refiltrados.  

 

Art. 66. A inobservância dos preceitos desta Lei, de seu regulamento 
e normas complementares configura infração de natureza sanitária, ficando sujeito o 
infrator ao processo e às penalidades previstos no Decreto-lei número 785, de 25 de 
agosto de 1969, sem prejuízo das demais cominações civis e penais cabíveis.  
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Parágrafo único. O processo a que se refere este artigo poderá ser 
instaurado e julgado pelo Ministério da Saúde ou pelas autoridades sanitárias dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, como couber.  

 

Art. 67. Independentemente das previstas no Decreto-lei nº 785, de 25 
de agosto de 1969, configuram infrações graves ou gravíssimas, nos termos desta Lei, 
as seguintes práticas puníveis com as sanções indicadas naquele diploma legal:  

I - rotular os produtos sob o regime desta Lei ou deles fazer publicidade 
sem a observância do disposto nesta Lei e em seu regulamento ou contrariando os 
termos e as condições do registro ou de autorização respectivos;  

II - alterar processo de fabricação de produtos, sem prévio 
assentimento do Ministério da Saúde;  

III - vender ou expor à venda produto cujo prazo de validade esteja 
expirado;  

IV - apor novas datas em produtos cujo prazo de validade haja 
expirado ou reacondicioná-los em novas embalagens, excetuados os soros terapêuticos 
que puderem ser redosados e refiltrados;  

V - industrializar produtos sem assistência de responsável técnico 
legalmente habilitado;  

VI - utilizar, na preparação de hormônios, órgãos de animais que não 
estiverem sãos, ou que apresentarem sinais de decomposição no momento de serem 
manipulados, ou que provenham de animais doentes, estafados ou emagrecidos;  

VII - revender produto biológico não guardado em refrigerador, de 
acordo com as indicações determinadas pelo fabricante e aprovadas pelo Ministério da 
Saúde;  

VIII - aplicar raticidas cuja ação se produza por gás ou vapor, em 
galerias, bueiros, porões, sótões ou locais de possível comunicação com residências ou 
locais freqüentados por seres humanos ou animais úteis.  

 

TÍTULO XIV 

DA FISCALIZAÇÃO 

 

Art. 68. A ação de vigilância sanitária abrangerá todo e qualquer 
produto de que trata esta Lei, inclusive os dispensados de registro, os correlatos, os 
estabelecimentos de fabricação, distribuição, armazenamento e venda, e os veículos 
destinados ao transporte dos produtos.  

Parágrafo único. Ficam igualmente sujeitas à ação de vigilância a 
propaganda dos produtos e das marcas, por qualquer meio de comunicação, a 
publicidade, a rotulagem e etiquetagem.  

 

Art. 69. A ação fiscalizadora é da competência:  

I - do órgão federal de saúde:  

a) quando o produto estiver em trânsito de uma para outra unidade 
federativa, em estrada, via fluvial, lacustre, marítima ou aérea, sob controle de órgãos 
federais;   

b) quando se tratar de produto importado ou exportado;   

c) quando se tratar de colheitas de amostras para análise de controle 
prévia e fiscal;   
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II - do órgão de saúde estadual, dos Territtórios os ou do Distrito 
Federal:  

a) quando se tratar de produto industrializado ou entregue ao consumo 
na área de jurisdição respectiva;   

b) quanto aos estabelecimentos, instalações e equipamentos 
industriais ou de comércio;   

c) quanto aos transportes nas estradas e vias fluviais ou lacustres, de 
sua área jurisdicional;   

d) quando se tratar de colheita de amostras para análise fiscal.   

Parágrafo único. A competência de que trata este artigo poderá ser 
delegada, mediante convênio, reciprocamente, pela União, pelos Estados e pelo Distrito 
Federal, ressalvadas as hipóteses de poderes indelegáveis, expressamente previstas 
em lei.  

 

Art. 70. A ação de vigilância sanitária se efetuará permanentemente, 
constituindo atividade rotineira dos órgãos da saúde.  

 

Art. 71. As atribuições e prerrogativas dos agentes fiscalizadores 
serão estabelecidas no regulamento desta Lei.  

 

Art. 72. A apuração das infrações, nos termos desta Lei, far-se-á 
mediante apreensão de amostras e interdição do produto ou do estabelecimento, 
conforme disposto em regulamento.  

§1º A comprovação da infração dará motivo, conforme o caso, à 
apreensão e inutilização do produto, em todo o território nacional, ao cancelamento do 
registro e à cassação da licença do estabelecimento, que só se tornarão efetivos após 
a publicação da decisão condenatória irrecorrível no Diário Oficial da União.  

§ 2º Darão igualmente motivo a aprensão, interdição e inutilização as 
alterações havidas em decorrência de causas, circunstâncias e eventos naturais ou 
imprevisíveis, que determinem avaria, deterioração ou contaminação dos produtos, 
tornando-os ineficazes ou nocivos à saúde.  

 

Art. 73. As análises fiscais e de controle, para fins de fiscalização e 
monitoramento dos produtos sujeitos ao regime de vigilância sanitária, deverão ser 
realizadas por laboratório oficial, instituído no âmbito da União, dos Estados, do Distrito 
Federal ou dos Municípios, ou por laboratórios públicos ou privados credenciados para 
tal fim. (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 13.097, de 19/1/2015) 

Parágrafo único. O credenciamento de que trata o caput será realizado 
pela Anvisa ou pelos próprios laboratórios oficiais, nos termos de regulamentação 
específica editada pela Anvisa. (Parágrafo único acrescido pela Lei nº 13.097, de 
19/1/2015) 

 

Art. 74. Não poderão ter exercício em órgãos de fiscalização sanitária 
e laboratórios de controle servidores públicos que sejam sócios, acionistas ou 
interessados, por qualquer forma, de empresas que exerçam atividades sujeitas ao 
regime desta Lei, ou lhes prestem serviços com ou sem vínculo empregatício.  

 

TÍTULO XV 

DO CONTROLE DE QUALIDADE DOS MEDICAMENTOS 
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Art. 75. O Ministério da Saúde baixará normas e aperfeiçoará 
mecanismos destinados a garantir ao consumidor a qualidade dos medicamentos, tendo 
em conta a identidade, atividade, pureza, eficácia e inocuidade dos produtos e 
abrangendo as especificações de qualidade e a fiscalização da produção.  

Parágrafo único. As normas a que se refere este artigo determinarão 
as especificações de qualidade das matérias-primas e dos produtos semi-elaborados 
utilizados na fabricação dos medicamentos, bem como as especificações de qualidade 
destes, e descreverão com precisão os critérios para a respectiva aceitação.  

 

Art. 76. Nenhuma matéria-prima ou nenhum produto semi-elaborado 
poderá ser empregado na fabricação de medicamento sem que haja sido verificado 
possuir qualidade aceitável, segundo provas que serão objeto de normas do Ministério 
da Saúde.  

 

Art. 77. A inspeção da produção de medicamentos terá em vista, 
prioritariamente, os seguintes aspectos:  

I - a fabricação, tendo em conta os fatores intrínsecos e extrinsecos 
desfavoráveis, inclusive a possibilidade de contaminação das matérias-primas, dos 
produtos semi-elaborados e do produto acabado;  

II - o produto acabado, a fim de verificar o atendimento dos requisitos 
pertinentes aos responsáveis técnicos pela fabricação e inspeção dos produtos, aos 
locais e equipamentos, ao saneamento do meio, às matérias-primas e aos sistemas de 
inspeção e auto-inspeção e registro de medicamentos.  

 

Art. 78. Sem prejuízo do controle e da fiscalização a cargo dos 
Poderes Públicos, todo estabelecimento destinado à produção de medicamentos deverá 
possuir departamento técnico de inspeção de qualidade, que funcione de forma 
autônoma em sua esfera de competência, com a finalidade de verificar a qualidade das 
matérias-primas ou substâncias, vigiar os aspectos qualitativos das operações de 
fabricação e a estabilidade dos medicamentos produzidos e realizar os demais testes 
necessários.  

Parágrafo único. É facultado aos laboratórios industriais farmacêuticos 
realizar os controles previstos neste artigo, em institutos ou laboratórios oficiais, 
mediante convênio ou contrato.  

 

Art. 79. Todos os informes sobre acidentes ou reações nocivas 
causadas por medicamentos serão transmitidos à autoridade sanitária competente.  

Parágrafo único. As mudanças operadas na qualidade dos 
medicamentos e qualquer alteração de suas características físicas serão investigadas 
com todos os detalhes e, uma vez comprovadas, serão objeto das medidas corretivas 
cabíveis.  

 

TÍTULO XVI 

DOS ORGÃOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 

Art. 80. As atividades de vigilância sanitária de que trata esta Lei serão 
exercidas:  
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I - no plano federal, pelo Ministério da Saúde, na forma da legislação 
e dos regulamentos;  

II - nos Estados, Territórios e no Distrito Federal, através de seus 
orgãos próprios, observadas as normas federais pertinentes e a legislação local 
supletiva.  

 

TÍTULO XVII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 81. As empresas que já explorem as atividades de que trata esta 
Lei terão o prazo de 12 (doze) meses para as alterações e adaptações necessárias ao 
cumprimento do que nela se dispõe.  

 

Art. 82. (Revogado pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 23/8/2001) 

 

Art. 83. As drogas, os produtos químicos e os oficinais serão vendidos 
em suas embalagens originais e somente poderão ser fracionados, para revenda, nos 
estabelecimentos comerciais, sob a responsabilidade direta do respectivo responsável 
técnico.  

 

Art. 84. O disposto nesta Lei não exclui a aplicação das demais normas 
a que estejam sujeitas as atividades nela enquadradas, em relação a aspectos objeto 
de legislação específica.  

 

Art. 85. Aos produtos mencionados no artigo 1º, regidos por normas 
especiais, aplicam-se, no que couber, as disposições desta Lei.  

 

Art. 86. Excluem-se do regime desta Lei, visto se destinarem e se 
aplicarem a fins diversos dos nela estabelecidos, os produtos saneantes fitossanitários 
e zoossanitários, os de exclusivo uso veterinário e os destinados ao combate, na 
agricultura, a ratos e outros roedores.  

 

Art. 87. O Poder Executivo baixará o regulamento e atos necessários 
ao exato cumprimento desta Lei.  

Parágrafo único. Enquanto não forem baixados o regulamento e atos 
previstos neste artigo, continuarão em vigor os atuais que não conflitarem com as 
disposições desta Lei.  

 

Art. 88. Esta Lei entrará em vigor 95 (noventa e cinco) dias depois de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  

 

Brasília, 23 de setembro de 1976; 155º da Independência e 88º da 
República.  

 

ERNESTO GEISEL  

Paulo de Almeida Machado (voltar) 
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APÊNDICE III – LEI N° 9.782, DE 1999 (voltar) 

 

Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999 

 

Define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, 
cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e 
dá outras providências. 

 

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a Medida Provisória nº 1.791, 
de 1998, que o CONGRESSO NACIONAL aprovou, e eu, ANTONIO CARLOS 
MAGALHÃES, PRESIDENTE, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 
da Constituição Federal, promulgo a seguinte Lei:  

 

CAPÍTULO I 

DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 

Art. 1º O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária compreende o 
conjunto de ações definido pelo § 1º do art. 6º e pelos arts. 15 a 18 da Lei nº 8.080, de 
19 de setembro de 1990, executado por instituições da Administração Pública direta e 
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que exerçam 
atividades de regulação, normatização, controle e fiscalização na área de vigilância 
sanitária. 

 

Art. 2º Compete à União no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância 
Sanitária: 

I - definir a política nacional de vigilância sanitária; 

II - definir o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária; 

III - normatizar, controlar e fiscalizar produtos, substâncias e serviços 
de interesse para a saúde; 

IV - exercer a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, 
podendo essa atribuição ser supletivamente exercida pelos Estados, pelo Distrito 
Federal e pelos Municípios; 

V - acompanhar e coordenar as ações estaduais, distrital e municipais 
de vigilância sanitária; 

VI - prestar cooperação técnica e financeira aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios; 

VII - atuar em circunstâncias especiais de risco à saúde; e 

VIII - manter sistema de informações em vigilância sanitária, em 
cooperação com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 

§ 1º A competência da União será exercida: 

I - pelo Ministério da Saúde, no que se refere à formulação, ao 
acompanhamento e à avaliação da política nacional de vigilância sanitária e das 
diretrizes gerais do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária; 

II - pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVS, em 
conformidade com as atribuições que lhe são conferidas por esta Lei; e 

III - pelos demais órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, 
cujas áreas de atuação se relacionem com o sistema. 
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§ 2º O Poder Executivo Federal definirá a alocação, entre os seus 
órgãos e entidades, das demais atribuições e atividades executadas pelo Sistema 
Nacional de Vigilância Sanitária, não abrangidas por esta Lei. 

§ 3º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fornecerão, 
mediante convênio, as informações solicitadas pela coordenação do Sistema Nacional 
de Vigilância Sanitária. 

 

CAPÍTULO II 

DA CRIAÇÃO E DA COMPETÊNCIA DA AGÊNCIA NACIONAL  

DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 

Art. 3º Fica criada a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - 
ANVISA, autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério da Saúde, com sede e 
foro no Distrito Federal, prazo de duração indeterminado e atuação em todo território 
nacional. (“Caput” do artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 
23/8/2001) 

Parágrafo único. A natureza de autarquia especial conferida à Agência 
é caracterizada pela independência administrativa, estabilidade de seus dirigentes e 
autonomia financeira. 

 

Art. 4º A Agência atuará como entidade administrativa independente, 
sendo-lhe assegurada, nos termos desta Lei, as prerrogativas necessárias ao exercício 
adequado de suas atribuições. 

 

Art. 5º Caberá ao Poder Executivo instalar a Agência, devendo o seu 
regulamento, aprovado por decreto do Presidente da República, fixar-lhe a estrutura 
organizacional. 

Parágrafo único. (Revogado pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 
23/8/2001) 

 

Art. 6º A Agência terá por finalidade institucional promover a proteção 
da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e da 
comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos 
ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem 
como o controle de portos, aeroportos e de fronteiras. 

 

Art. 7º Compete à Agência proceder à implementação e à execução 
do disposto nos incisos II a VII do art. 2º desta Lei, devendo: 

I - coordenar o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária; 

II - fomentar e realizar estudos e pesquisas no âmbito de suas 
atribuições; 

III - estabelecer normas, propor, acompanhar e executar as políticas, 
as diretrizes e as ações de vigilância sanitária; 

IV - estabelecer normas e padrões sobre limites de contaminantes, 
resíduos tóxicos, desinfetantes, metais pesados e outros que envolvam risco à saúde; 

V - intervir, temporariamente, na administração de entidades 
produtoras, que sejam financiadas, subsidiadas ou mantidas com recursos públicos, 
assim como nos prestadores de serviços e ou produtores exclusivos ou estratégicos 
para o abastecimento do mercado nacional, obedecido o disposto no art. 5º da Lei nº 



 

Gustavo Silveira Machado 

O conteúdo deste trabalho é de exclusiva responsabilidade de seu autor. 

6.437, de 20 de agosto de 1977, com a redação que lhe foi dada pelo art. 2º da Lei nº 
9.695, de 20 de agosto de 1998; 

VI - administrar e arrecadar a taxa de fiscalização de vigilância 
sanitária, instituída pelo art. 23 desta Lei; 

VII - autorizar o funcionamento de empresas de fabricação, 
distribuição e importação dos produtos mencionados no art. 8º desta Lei e de 
comercialização de medicamentos; (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº 
2.190-34, de 23/8/2001)  

VIII - anuir com a importação e exportação dos produtos mencionados 
no art. 8º desta Lei; 

IX - conceder registros de produtos, segundo as normas de sua área 
de atuação; 

X - conceder e cancelar o certificado de cumprimento de boas práticas 
de fabricação; 

XI - (Revogado pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 23/8/2001) 

XII - (Revogado pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 23/8/2001)  

XIII - (Revogado pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 23/8/2001)  

XIV - interditar, como medida de vigilância sanitária, os locais de 
fabricação, controle, importação, armazenamento, distribuição e venda de produtos e 
de prestação de serviços relativos à saúde, em caso de violação da legislação pertinente 
ou de risco iminente à saúde; 

XV - proibir a fabricação, a importação, o armazenamento, a 
distribuição e a comercialização de produtos e insumos, em caso de violação da 
legislação pertinente ou de risco iminente à saúde; 

XVI - cancelar a autorização de funcionamento e a autorização 
especial de funcionamento de empresas, em caso de violação da legislação pertinente 
ou de risco iminente à saúde; 

XVII - coordenar as ações de vigilância sanitária realizadas por todos 
os laboratórios que compõem a rede oficial de laboratórios de controle de qualidade em 
saúde; 

XVIII - estabelecer, coordenar e monitorar os sistemas de vigilância 
toxicológica e farmacológica; 

XIX - promover a revisão e atualização periódica da farmacopéia; 

XX - manter sistema de informação contínuo e permanente para 
integrar suas atividades com as demais ações de saúde, com prioridade às ações de 
vigilância epidemiológica e assistência ambulatorial e hospitalar; 

XXI - monitorar e auditar os órgãos e entidades estaduais, distrital e 
municipais que integram o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, incluindo-se os 
laboratórios oficiais de controle de qualidade em saúde; 

XXII - coordenar e executar o controle da qualidade de bens e produtos 
relacionados no art. 8º desta Lei, por meio de análises previstas na legislação sanitária, 
ou de programas especiais de monitoramento da qualidade em saúde; 

XXIII - fomentar o desenvolvimento de recursos humanos para o 
sistema e a cooperação técnico-científica nacional e internacional; 

XXIV - autuar e aplicar as penalidades previstas em lei; 

XXV - monitorar a evolução dos preços de medicamentos, 
equipamentos, componentes, insumos e serviços de saúde, podendo para tanto: (Inciso 
acrescido pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 23/8/2001)  
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a) requisitar, quando julgar necessário, informações sobre produção, 
insumos, matérias-primas, vendas e quaisquer outros dados, em poder de pessoas de 
direito público ou privado que se dediquem às atividades de produção, distribuição e 
comercialização dos bens e serviços previstos neste inciso, mantendo o sigilo legal 
quando for o caso; (Alínea acrescida pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 23/8/2001)  

b) proceder ao exame de estoques, papéis e escritas de quaisquer 
empresas ou pessoas de direito público ou privado que se dediquem às atividades de 
produção, distribuição e comercialização dos bens e serviços previstos neste inciso, 
mantendo o sigilo legal quando for o caso; (Alínea acrescida pela Medida Provisória nº 
2.190-34, de 23/8/2001)  

c) quando for verificada a existência de indícios da ocorrência de 
infrações previstas nos incisos III ou IV do art. 20 da Lei nº 8.884, de 11 de junho de 
1994, mediante aumento injustificado de preços ou imposição de preços excessivos, 
dos bens e serviços referidos nesses incisos, convocar os responsáveis para, no prazo 
máximo de dez dias úteis, justificar a respectiva conduta; (Alínea acrescida pela Medida 
Provisória nº 2.190-34, de 23/8/2001) 

d) aplicar a penalidade prevista no art. 26 da Lei nº 8.884, de 1994; 
(Alínea acrescida pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 23/8/2001)  

XXVI - controlar, fiscalizar e acompanhar, sob o prisma da legislação 
sanitária, a propaganda e publicidade de produtos submetidos ao regime de vigilância 
sanitária; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 23/8/2001) 

XXVII - definir, em ato próprio, os locais de entrada e saída de 
entorpecentes, psicotrópicos e precursores no País, ouvido o Departamento de Polícia 
Federal e a Secretaria da Receita Federal. (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 
2.190-34, de 23/8/2001) 

§ 1º A Agência poderá delegar aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios a execução de atribuições que lhe são próprias, excetuadas as previstas nos 
incisos I, V, VIII, IX, XV, XVI, XVII, XVIII e XIX deste artigo. 

§ 2º A Agência poderá assessorar, complementar ou suplementar as 
ações estaduais, municipais e do Distrito Federal para o exercício do controle sanitário. 

§ 3º As atividades de vigilância epidemiológica e de controle de 
vetores relativas a portos, aeroportos e fronteiras, serão executadas pela Agência, sob 
orientação técnica e normativa do Ministério da Saúde. 

§ 4º A Agência poderá delegar a órgão do Ministério da Saúde a 
execução de atribuições previstas neste artigo relacionadas a serviços médico-
ambulatorial-hospitalares, previstos nos §§ 2º e 3º do art. 8º, observadas as vedações 
definidas no § 1º deste artigo. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 2.190-34, 
de 23/8/2001) 

§ 5º A Agência deverá pautar sua atuação sempre em observância 
das diretrizes estabelecidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dar 
seguimento ao processo de descentralização da execução de atividades para Estados, 
Distrito Federal e Municípios, observadas as vedações relacionadas no § 1º deste artigo. 
(Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 23/8/2001) 

§ 6º A descentralização de que trata o § 5º será efetivada somente 
após manifestação favorável dos respectivos Conselhos Estaduais, Distrital e 
Municipais de Saúde. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 
23/8/2001) 

 

Art. 8º Incumbe à Agência, respeitada a legislação em vigor, 
regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde 
pública. 
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§ 1º Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e 
fiscalização sanitária pela Agência: 

I - medicamentos de uso humano, suas substâncias ativas e demais 
insumos, processos e tecnologias; 

II - alimentos, inclusive bebidas, águas envasadas, seus insumos, 
suas embalagens, aditivos alimentares, limites de contaminantes orgânicos, resíduos 
de agrotóxicos e de medicamentos veterinários; 

III - cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumes; 

IV - saneantes destinados à higienização, desinfecção ou 
desinfestação em ambientes domiciliares, hospitalares e coletivos; 

V - conjuntos, reagentes e insumos destinados a diagnóstico; 

VI - equipamentos e materiais médico-hospitalares, odontológicos e 
hemoterápicos e de diagnóstico laboratorial e por imagem; 

VII - imunobiológicos e suas substâncias ativas, sangue e 
hemoderivados; 

VIII - órgãos, tecidos humanos e veterinários para uso em transplantes 
ou reconstituições; 

IX - radioisótopos para uso diagnóstico "in vivo" e radiofármacos e 
produtos radioativos utilizados em diagnóstico e terapia; 

X - cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro produto fumígeno, 
derivado ou não do tabaco; 

XI - quaisquer produtos que envolvam a possibilidade de risco à saúde, 
obtidos por engenharia genética, por outro procedimento ou ainda submetidos a fontes 
de radiação. 

§ 2º Consideram-se serviços submetidos ao controle e fiscalização 
sanitária pela Agência, aqueles voltados para a atenção ambulatorial, seja de rotina ou 
de emergência, os realizados em regime de internação, os serviços de apoio diagnóstico 
e terapêutico, bem como aqueles que impliquem a incorporação de novas tecnologias. 

§ 3º Sem prejuízo do disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo, submetem-
se ao regime de vigilância sanitária as instalações físicas, equipamentos, tecnologias, 
ambientes e procedimentos envolvidos em todas as fases dos processos de produção 
dos bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária, incluindo a 
destinação dos respectivos resíduos. 

§ 4º A Agência poderá regulamentar outros produtos e serviços de 
interesse para o controle de riscos à saúde da população, alcançados pelo Sistema 
Nacional de Vigilância Sanitária. 

§ 5º A Agência poderá dispensar de registro os imunobiológicos, 
inseticidas, medicamentos e outros insumos estratégicos quando adquiridos por 
intermédio de organismos multilaterais internacionais, para uso em programas de saúde 
pública pelo Ministério da Saúde e suas entidades vinculadas. (Parágrafo acrescido pela 
Medida Provisória nº 2.190-34, de 23/8/2001) 

§ 6º O Ministro de Estado da Saúde poderá determinar a realização 
de ações previstas nas competências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em 
casos específicos e que impliquem risco à saúde da população. (Parágrafo acrescido 
pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 23/8/2001) 

§ 7º O ato de que trata o § 6º deverá ser publicado no Diário Oficial da 
União. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 23/8/2001) 

§ 8º Consideram-se serviços e instalações submetidos ao controle e 
fiscalização sanitária aqueles relacionados com as atividades de portos, aeroportos e 
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fronteiras e nas estações aduaneiras e terminais alfandegados, serviços de transportes 
aquáticos, terrestres e aéreos. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 2.190-
34, de 23/8/2001) 

 

CAPÍTULO III 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA AUTARQUIA 

 

Seção I 

Da Estrutura Básica 

 

Art. 9º A Agência será dirigida por uma Diretoria Colegiada, devendo 
contar, também, com um Procurador, um Corregedor e um Ouvidor, além de unidades 
especializadas incumbidas de diferentes funções. 

Parágrafo único. A Agência contará, ainda, com um Conselho 
Consultivo, que deverá ter, no mínimo, representantes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Municípios, dos produtores, dos comerciantes, da comunidade 
científica e dos usuários, na forma do regulamento. (Parágrafo único com redação dada 
pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 23/8/2001) 

 

Seção II 

Da Diretoria Colegiada 

 

Art. 10. A gerência e a administração da Agência serão exercidas por 
uma Diretoria Colegiada, composta por até cinco membros, sendo um deles o seu 
Diretor-Presidente. 

Parágrafo único. Os Diretores serão brasileiros, indicados e nomeados 
pelo Presidente da República após aprovação prévia do Senado Federal nos termos do 
art. 52, III, f, da Constituição Federal, para cumprimento de mandato de três anos, 
admitida uma única recondução. 

 

Art. 11. O Diretor-Presidente da Agência será nomeado pelo 
Presidente da República, dentre os membros da Diretoria Colegiada, e investido na 
função por três anos, ou pelo prazo restante de seu mandato, admitida uma única 
recondução por três anos. 

 

Art. 12. A exoneração imotivada de Diretor da Agência somente 
poderá ser promovida nos quatro meses iniciais do mandato, findos os quais será 
assegurado seu pleno e integral exercício, salvo nos casos de prática de ato de 
improbidade administrativa, de condenação penal transitada em julgado e de 
descumprimento injustificado do contrato de gestão da autarquia. 

 

Art. 13. Aos dirigentes da Agência é vedado o exercício de qualquer 
outra atividade profissional, empresarial, sindical ou de direção político-partidária. 

§ 1º É vedado aos dirigentes, igualmente, ter interesse direto ou 
indireto, em empresa relacionada com a área de atuação da vigilância sanitária, prevista 
nesta Lei, conforme dispuser o regulamento. 

§ 2º A vedação de que trata o caput deste artigo não se aplica aos 
casos em que a atividade profissional decorra de vínculo contratual mantido com 
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entidades públicas destinadas ao ensino e à pesquisa, inclusive com as de direito 
privado a elas vinculadas. 

§ 3º No caso de descumprimento da obrigação prevista no caput e no 
§ 1º deste artigo, o infrator perderá o cargo, sem prejuízo de responder as ações cíveis 
e penais cabíveis. 

 

Art. 14. Até um ano após deixar o cargo, é vedado ao ex-dirigente 
representar qualquer pessoa ou interesse perante a Agência. 

Parágrafo único. Durante o prazo estabelecido no caput é vedado, 
ainda, ao ex-dirigente, utilizar em benefício próprio informações privilegiadas obtidas em 
decorrência do cargo exercido, sob pena de incorrer em ato de improbidade 
administrativa. 

 

Art. 15. Compete à Diretoria Colegiada: (“Caput” do artigo com 
redação dada pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 23/8/2001) 

I - definir as diretrizes estratégicas da Agência; (Inciso com redação 
dada pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 23/8/2001) 

II - propor ao Ministro de Estado da Saúde as políticas e diretrizes 
governamentais destinadas a permitir à Agência o cumprimento de seus objetivos; 
(Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 23/8/2001) 

III - editar normas sobre matérias de competência da Agência; (Inciso 
com redação dada pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 23/8/2001) 

IV - cumprir e fazer cumprir as normas relativas à vigilância sanitária; 
(Primitivo inciso V renumerado pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 23/8/2001) 

V - elaborar e divulgar relatórios periódicos sobre suas atividades; 
(Primitivo inciso VI renumerado pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 23/8/2001) 

VI - julgar, em grau de recurso, as decisões da Agência, mediante 
provocação dos interessados; (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº 
2.190-34, de 23/8/2001) 

VII - encaminhar os demonstrativos contábeis da Agência aos órgãos 
competentes. (Primitivo inciso VIII renumerado pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 
23/8/2001) 

§ 1º A Diretoria reunir-se-á com a presença de, pelo menos, três 
Diretores, dentre eles o Diretor-Presidente ou seu substituto legal, e deliberará por 
maioria simples. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 
23/8/2001) 

§ 2º Dos atos praticados pela Agência caberá recurso à Diretoria 
Colegiada, com efeito suspensivo, como última instância administrativa. (Parágrafo com 
redação dada pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 23/8/2001) 

 

Art. 16. Compete ao Diretor-Presidente: (“Caput” do artigo com 
redação dada pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 23/8/2001) 

I - representar a Agência em juízo ou fora dele; (Inciso com redação 
dada pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 23/8/2001) 

II - presidir as reuniões da Diretoria Colegiada; (Inciso com redação 
dada pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 23/8/2001) 

III - decidir ad referendum da Diretoria Colegiada as questões de 
urgência; (Primitivo inciso IV renumerado pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 
23/8/2001) 
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IV - decidir em caso de empate nas deliberações da Diretoria 
Colegiada; (Primitivo inciso V renumerado pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 
23/8/2001) 

V - nomear e exonerar servidores, provendo os cargos efetivos, em 
comissão e funções de confiança, e exercer o poder disciplinar, nos termos da legislação 
em vigor; (Primitivo inciso VI renumerado pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 
23/8/2001) 

VI - encaminhar ao Conselho Consultivo os relatórios periódicos 
elaborados pela Diretoria Colegiada; (Primitivo inciso VII renumerado pela Medida 
Provisória nº 2.190-34, de 23/8/2001) 

VII - assinar contratos, convênios e ordenar despesas; (Primitivo inciso 
VIII renumerado pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 23/8/2001) 

VIII - elaborar, aprovar e promulgar o regimento interno, definir a área 
de atuação das unidades organizacionais e a estrutura executiva da Agência; (Inciso 
com redação dada pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 23/8/2001) 

IX - exercer a gestão operacional da Agência. (Inciso acrescido pela 
Medida Provisória nº 2.190-34, de 23/8/2001) 

 

Seção III 

Dos Cargos em Comissão e das Funções Comissionadas 

 

Art. 17. Ficam criados os Cargos em Comissão de Natureza Especial 
e do Grupo de Direção e Assessoramento Superiores - DAS, com a finalidade de 
integrar a estrutura da Agência, relacionados no Anexo I desta Lei. 

Parágrafo único. Os cargos em Comissão do Grupo de Direção e 
Assessoramento Superior serão exercidos, preferencialmente, por integrantes do 
quadro de pessoal da autarquia. 

 

Art. 18. (Revogado pela Lei nº 9.986, de 18/7/2000) 

 

CAPÍTULO IV 

DO CONTRATO DE GESTÃO 

 

Art. 19. A Administração da Agência será regida por um contrato de 
gestão, negociado entre o seu Diretor-Presidente e o Ministro de Estado da Saúde, 
ouvidos previamente os Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento, Orçamento 
e Gestão, no prazo máximo de cento e vinte dias seguintes à nomeação do Diretor-
Presidente da autarquia. (“Caput” do artigo com redação dada pela Medida Provisória 
nº 2.190-34, de 23/8/2001) 

Parágrafo único. O contrato de gestão é o instrumento de avaliação da 
atuação administrativa da autarquia e de seu desempenho, estabelecendo os 
parâmetros para a administração interna da autarquia bem como os indicadores que 
permitam quantificar, objetivamente, a sua avaliação periódica. 

 

Art. 20. O descumprimento injustificado do contrato de gestão 
implicará a exoneração do Diretor-Presidente, pelo Presidente da República, mediante 
solicitação do Ministro de Estado da Saúde. 

 



 

Gustavo Silveira Machado 

O conteúdo deste trabalho é de exclusiva responsabilidade de seu autor. 

CAPÍTULO V 

DO PATRIMÔNIO E RECEITAS 

 

Seção I 

Das Receitas da Autarquia 

 

Art. 21. Constituem patrimônio da Agência os bens e direitos de sua 
propriedade, os que lhe forem conferidos ou que venha adquirir ou incorporar. 

 

Art. 22. Constituem receita da Agência: 

I - o produto resultante da arrecadação da taxa de fiscalização de 
vigilância sanitária, na forma desta Lei; 

II - a retribuição por serviços de quaisquer natureza prestados a 
terceiros; 

III - o produto da arrecadação das receitas das multas resultantes das 
ações fiscalizadoras; 

IV - o produto da execução de sua dívida ativa; 

V - as dotações consignadas no Orçamento Geral da União, créditos 
especiais, créditos adicionais e transferências e repasses que lhe forem conferidos; 

VI - os recursos provenientes de convênios, acordos ou contratos 
celebrados com entidades e organismos nacionais e internacionais; 

VII - as doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem 
destinados; 

VIII - os valores apurados na venda ou aluguel de bens móveis e 
imóveis de sua propriedade; 

IX - o produto da alienação de bens, objetos e instrumentos utilizados 
para a prática de infração, assim como do patrimônio dos infratores, apreendidos em 
decorrência do exercício do poder de polícia e incorporados ao patrimônio da Agência 
nos termos de decisão judicial; e 

X - os valores apurados em aplicações no mercado financeiro das 
receitas previstas nos incisos I a IV e VI a IX deste artigo. (Inciso acrescido pela Medida 
Provisória nº 2.190-34, de 23/8/2001) 

Parágrafo único. Os recursos previstos nos incisos I, II e VII deste 
artigo, serão recolhidos diretamente à Agência, na forma definida pelo Poder Executivo. 

 

Art. 23. Fica instituída a Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária. 

§ 1º Constitui fato gerador da Taxa de Fiscalização de Vigilância 
Sanitária a prática dos atos de competência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
constantes do Anexo II. 

§ 2º São sujeitos passivos da taxa a que se refere o caput deste artigo 
as pessoas físicas e jurídicas que exercem atividades de fabricação, distribuição e 
venda de produtos e a prestação de serviços mencionados no art. 8º desta Lei. 

§ 3º A taxa será devida em conformidade com o respectivo fato 
gerador, valor e prazo a que refere a tabela que constitui o Anexo II desta Lei. 

§ 4º A taxa deverá ser recolhida nos termos dispostos em ato próprio 
da ANVISA. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 
23/8/2001) 
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§ 5º A arrecadação e a cobrança da taxa a que se refere este artigo 
poderá ser delegada aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, a critério da 
Agência, nos casos em que por eles estejam sendo realizadas ações de vigilância, 
respeitado o disposto no § 1º do art. 7º desta Lei. 

§ 6º Os laboratórios instituídos ou controlados pelo Poder Público, 
produtores de medicamentos e insumos sujeitos à Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 
1976, à vista do interesse da saúde pública, estão isentos do pagamento da Taxa de 
Fiscalização de Vigilância Sanitária. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 
2.190-34, de 23/8/2001) 

§ 7º Às renovações de registros, autorizações e certificados aplicam-
se as periodicidades e os valores estipulados para os atos iniciais na forma prevista no 
Anexo. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 23/8/2001) 

§ 8º O disposto no § 7º aplica-se ao contido nos §§ 1º a 8º do art. 12 
e parágrafo único do art. 50 da Lei nº 6.360, de 1976, no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 
nº 986, de 21 de outubro de 1969, e § 3º do art. 41 desta Lei. (Parágrafo acrescido pela 
Medida Provisória nº 2.190-34, de 23/8/2001) 

 

Art. 24. A Taxa não recolhida nos prazos fixados em regulamento, na 
forma do artigo anterior, será cobrada com os seguintes acréscimos: 

I - juros de mora, na via administrativa ou judicial, contados do mês 
seguinte ao do vencimento, à razão de 1% ao mês, calculados na forma da legislação 
aplicável aos tributos federais; 

II - multa de mora de 20%, reduzida a 10% se o pagamento for 
efetuado até o último dia útil do mês subseqüente ao do seu vencimento; 

III - encargos de 20%, substitutivo da condenação do devedor em 
honorários de advogado, calculado sobre o total do débito inscrito como dívida ativa, 
que será reduzido para 10%, se o pagamento for efetuado antes do ajuizamento da 
execução. 

§ 1º Os juros de mora não incidem sobre o valor da multa de mora. 

§ 2º Os débitos relativos à Taxa poderão ser parcelados, a juízo da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, de acordo com os critérios fixados na 
legislação tributária. 

 

Art. 25. A Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária será devida a 
partir de 1º de janeiro de 1999. 

 

Art. 26. A Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária será recolhida 
em conta bancária vinculada à Agência. 

 

Seção II 

Da Dívida Ativa 

 

Art. 27. Os valores cuja cobrança seja atribuída por lei à Agência e 
apurados administrativamente, não recolhidos no prazo estipulado, serão inscritos em 
dívida ativa própria da Agência e servirão de título executivo para cobrança judicial, na 
forma da Lei. 

 

Art. 28. A execução fiscal da dívida ativa será promovida pela 
Procuradoria da Agência. 
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CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 29. Na primeira gestão da Autarquia, visando implementar a 
transição para o sistema de mandatos não coincidentes: 

I - três diretores da Agência serão nomeados pelo Presidente da 
República, por indicação do Ministro de Estado da Saúde; 

II - dois diretores serão nomeados na forma do parágrafo único, do art. 
10, desta Lei. 

Parágrafo único. Dos três diretores referidos no inciso I deste artigo, 
dois serão nomeados para mandato de quatro anos e um para dois anos. 

 

Art. 30. Constituída a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com a 
publicação de seu regimento interno pela Diretoria Colegiada, ficará a Autarquia, 
automaticamente, investida no exercício de suas atribuições, e extinta a Secretaria de 
Vigilância Sanitária. (Artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 
23/8/2001) 

 

Art. 31. Fica o Poder Executivo autorizado a: 

I - transferir para a Agência o acervo técnico e patrimonial, obrigações, 
direitos e receitas do Ministério da Saúde e de seus órgãos, necessários ao 
desempenho de suas funções; 

II - remanejar, transferir ou utilizar os saldos orçamentários do 
Ministério da Saúde para atender as despesas de estruturação e manutenção da 
Agência, utilizando como recursos as dotações orçamentárias destinadas às atividades 
finalísticas e administrativas, observados os mesmos subprojetos, subatividades e 
grupos de despesas previstos na Lei Orçamentária em vigor. 

 

Art. 32. (Revogado pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 23/8/2001) 

 

Art. 32-A. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária poderá, mediante 
celebração de convênios de cooperação técnica e científica, solicitar a execução de 
trabalhos técnicos e científicos, inclusive os de cunho econômico e jurídico, dando 
preferência às instituições de ensino superior e de pesquisa mantidas pelo poder público 
e organismos internacionais com os quais o Brasil tenha acordos de cooperação técnica. 
(Artigo acrescido pela Lei nº 12.090, de 11/11/2009, publicada no DOU de 12/11/2009, 
em vigor 60 (sessenta) dias após a sua publicação) 

 

Art. 33. A Agência poderá contratar especialistas para a execução de 
trabalhos nas áreas técnica, científica, econômica e jurídica, por projetos ou prazos 
limitados, observada a legislação em vigor. 

 

Art. 34. (Revogado pela Lei nº 9.986, de 18/7/2000) 

 

Art. 35. É vedado à ANVS contratar pessoal com vínculo empregatício 
ou contratual junto a entidades sujeitas à ação da Vigilância Sanitária, bem como os 
respectivos proprietários ou responsáveis, ressalvada a participação em comissões de 
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trabalho criadas com fim específico, duração determinada e não integrantes da sua 
estrutura organizacional. 

 

Art. 36. (Revogado pela Lei nº 10.871, de 20/5/2004) 

 

Art. 37. (Revogado pela Lei nº 9.986, de 18/7/2000) 

 

Art. 38. Em prazo não superior a cinco anos, o exercício da fiscalização 
de produtos, serviços, produtores, distribuidores e comerciantes, inseridos no Sistema 
Nacional de Vigilância Sanitária, poderá ser realizado por servidor requisitado ou 
pertencente ao quadro da ANVS, mediante designação da Diretoria, conforme 
regulamento. 

 

Art. 39. (Revogado pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 23/8/2001) 

 

Art. 40. A Advocacia Geral da União e o Ministério da Saúde por 
intermédio de sua Consultoria Jurídica, mediante comissão conjunta, promoverão, no 
prazo de cento e oitenta dias, levantamento das ações judiciais em curso, envolvendo 
matéria cuja competência tenha sido transferida à Agência, a qual substituirá a União 
nos respectivos processos. 

§ 1º A substituição a que se refere o caput, naqueles processos 
judiciais, será requerida mediante petição subscrita pela Advocacia-Geral da União, 
dirigida ao Juízo ou Tribunal competente, requerendo a intimação da Procuradoria da 
Agência para assumir o feito. 

§ 2º Enquanto não operada a substituição na forma do parágrafo 
anterior, a Advocacia-Geral da União permanecerá no feito, praticando todos os atos 
processuais necessários. 

 

Art. 41. O registro dos produtos de que trata a Lei nº 6.360, de 1976, 
e o Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de 1969, poderá ser objeto de regulamentação 
pelo Ministério da Saúde e pela Agência visando a desburocratização e a agilidade nos 
procedimentos, desde que isto não implique riscos à saúde da população ou à condição 
de fiscalização das atividades de produção e circulação. 

§ 1º A Agência poderá conceder autorização de funcionamento a 
empresas e registro a produtos que sejam aplicáveis apenas a plantas produtivas e a 
mercadorias destinadas a mercados externos, desde que não acarretem riscos à saúde 
pública. (Parágrafo único transformado em § 1º pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 
23/8/2001) 

§ 2º A regulamentação a que se refere o caput deste artigo atinge 
inclusive a isenção de registro. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 2.190-
34, de 23/8/2001) 

§ 3º As empresas sujeitas ao Decreto-Lei nº 986, de 1969, ficam, 
também, obrigadas a cumprir o art. 2º da Lei nº 6.360, de 1976, no que se refere à 
autorização de funcionamento pelo Ministério da Saúde e ao licenciamento pelos órgãos 
sanitários das Unidades Federativas em que se localizem. (Parágrafo acrescido pela 
Medida Provisória nº 2.190-34, de 23/8/2001) 

 

Art. 41-A. O registro de medicamentos com denominação 
exclusivamente genérica terá prioridade sobre o dos demais, conforme disposto em ato 
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da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. (Artigo acrescido 
pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 23/8/2001) 

 

Art. 41-B. Quando ficar comprovada a comercialização de produtos 
sujeitos à vigilância sanitária, impróprios para o consumo, ficará a empresa responsável 
obrigada a veicular publicidade contendo alerta à população, no prazo e nas condições 
indicados pela autoridade sanitária, sujeitando-se ao pagamento de taxa 
correspondente ao exame e à anuência prévia do conteúdo informativo pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária. (Artigo acrescido pela Medida Provisória nº 2.190-34, 
de 23/8/2001) 

 

Art. 42. O art. 57 do Decreto-Lei nº 986, de 1969, passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

 

"Art. 57.  A importação de alimentos, de aditivos para alimentos e de 
substâncias destinadas a serem empregadas no fabrico de artigos, utensílios e 
equipamentos destinados a entrar em contato com alimentos, fica sujeita ao disposto 
neste Decreto-lei e em seus Regulamentos sendo a análise de controle efetuada por 
amostragem, a critério da autoridade sanitária, no momento de seu desembarque no 
país." (NR) 

 

Art. 43. A Agência poderá apreender bens, equipamentos, produtos e 
utensílios utilizados para a prática de crime contra a saúde pública e a promover a 
respectiva alienação judicial, observado, no que couber, o disposto no art. 34 da Lei nº 
6.368, de 21 de outubro de 1976, bem como requerer, em juízo, o bloqueio de contas 
bancárias de titularidade da empresa e de seus proprietários e dirigentes, responsáveis 
pela autoria daqueles delitos. 

 

Art. 44. Os arts. 20 e 21 da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

"Art. 20................................................................................................." 

 

"Parágrafo único.  Não poderá ser registrado o medicamento que não 
tenha em sua composição substância reconhecidamente benéfica do ponto de vista 
clínico ou terapêutico." (NR) 

 

"Art. 21.  Fica assegurado o direito de registro de medicamentos 
similares a outros já registrados, desde que satisfaçam as exigências estabelecidas 
nesta Lei. 

 

§ 1º Os medicamentos similares a serem fabricados no País, 
consideram-se registrados após decorrido o prazo de cento e vinte dias, contado da 
apresentação do respectivo requerimento, se até então não tiver sido indeferido. 

 

§ 2º A contagem do prazo para registro será interrompida até a 
satisfação, pela empresa interessada, de exigência da autoridade sanitária, não 
podendo tal prazo exceder a cento e oitenta dias. 
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§ 3º O registro, concedido nas condições dos parágrafos anteriores, 
perderá a sua validade, independentemente de notificação ou interpelação, se o produto 
não for comercializado no prazo de um ano após a data de sua concessão, prorrogável 
por mais seis meses, a critério da autoridade sanitária, mediante justificação escrita de 
iniciativa da empresa interessada. 

 

§ 4º O pedido de novo registro do produto poderá ser formulado dois 
anos após a verificação do fato que deu causa à perda da validade do anteriormente 
concedido, salvo se não for imputável à empresa interessada. 

 

§ 5º As disposições deste artigo aplicam-se aos produtos registrados 
e fabricados em Estado-Parte integrante do Mercado Comum do Sul - MERCOSUL, 
para efeito de sua comercialização no País, se corresponderem a similar nacional já 
registrado." (NR) 

 

Art. 45. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 46. Fica revogado o art. 58 do Decreto-Lei nº 986, de 1969. 

 

Congresso Nacional, em 26 de janeiro de 1999; 178º da 
Independência e 111º da República. 

 

ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

Presidente (voltar) 
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APÊNDICE IV – DECRETO Nº 8.077, DE 2013 (voltar) 

 

Decreto nº 8.077, de 14 de Agosto de 2013 

 

Regulamenta as condições para o 
funcionamento de empresas sujeitas ao 
licenciamento sanitário, e o registro, controle e 
monitoramento, no âmbito da vigilância 
sanitária, dos produtos de que trata a Lei nº 
6.360, de 23 de setembro de 1976, e dá outras 
providências. 

 

     A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, 
caput, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 
6.360, de 23 de setembro de 1976 e na Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, 

 

     DECRETA:  

 

CAPÍTULO I  

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

     Art. 1º Este Decreto regulamenta as condições para o funcionamento 
de empresas sujeitas ao licenciamento sanitário, e o registro, controle e monitoramento, 
no âmbito da vigilância sanitária, dos produtos de que trata a Lei nº 6.360, de 23 de 
setembro de 1976.  

 

CAPÍTULO II  

DAS CONDIÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS 

 

     Art. 2º O exercício de atividades relacionadas aos produtos referidos 
no art. 1º da Lei nº 6.360, de 1976, dependerá de autorização da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária - Anvisa e de licenciamento dos estabelecimentos pelo órgão 
competente de saúde dos Estados, Distrito Federal ou Municípios, observados os 
requisitos técnicos definidos em regulamento desses órgãos.  

 

     Parágrafo único. As atividades exercidas pela empresa e as 
respectivas categorias de produtos a elas relacionados constarão expressamente da 
autorização e do licenciamento referidos no caput.  

 

     Art. 3º Para o licenciamento de estabelecimentos que exerçam 
atividades de que trata este Decreto pelas autoridades dos Estados, Distrito Federal ou 
Municípios, o estabelecimento deverá:  

 

     I - possuir autorização emitida pela Anvisa de que trata o caput do art. 
2º;  
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     II - comprovar capacidade técnica e operacional, e a disponibilidade 
de instalações, equipamentos e aparelhagem imprescindíveis e em condições 
adequadas à finalidade a que se propõe;  

 

     III - dispor de meios para a garantia da qualidade dos produtos e das 
atividades exercidas pelo estabelecimento, nos termos da regulamentação específica;  

 

     IV - dispor de recursos humanos capacitados ao exercício das 
atividades; e  

 

     V - dispor de meios capazes de prevenir, eliminar ou reduzir riscos 
ambientais decorrentes das atividades exercidas pelo estabelecimento que tenham 
efeitos nocivos à saúde.  

 

     Art. 4º Os estabelecimentos terão licenças sanitárias independentes, 
mesmo que localizados no mesmo Município ou no Distrito Federal e pertençam a uma 
só empresa.  

 

     Art. 5º Os estabelecimentos que exerçam atividades previstas neste 
Decreto ficam obrigados a manter responsável técnico legalmente habilitado.  

 

     Art. 6º Os órgãos e entidades públicas que exerçam atividades 
abrangidas pela Lei nº 6.360, de 1976, não dependem de licença para funcionamento, 
ficando, porém, sujeitos às exigências quanto a instalações, equipamentos e 
aparelhagem adequados e à assistência e responsabilidade técnicas.  

 

CAPÍTULO III  

DO REGISTRO DE PRODUTOS SUBMETIDOS AO REGIME DE 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 

     Art. 7º Os produtos de que trata o art. 1º somente poderão ser objeto 
das atividades a eles relacionadas se registrados junto a Anvisa, observados seus 
regulamentos específicos.  

 

     § 1º O registro será concedido no prazo de noventa dias, contado da 
data de entrega do requerimento, salvo nos casos de inobservância da Lei nº 6.360, de 
1976, deste Decreto ou de outras normas pertinentes.  

 

     § 2º Além do disposto no art. 41-A da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro 
de 1999, terão prioridade, nos termos de regulamentação específica da Anvisa, as 
análises dos requerimentos de registro referentes a:  

 

     I - produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde - SUS, 
conforme definido em ato do Ministro de Estado da Saúde;  

 

     II - produtos objeto de transferência de tecnologia para órgãos e 
entidades da administração pública; e  
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     III - produtos com inovações radicais ou incrementais fabricados no 
País ou que atendam sua regra de origem ou Processo Produtivo Básico, desde que o 
núcleo tecnológico do produto também seja fabricado no País.  

 

     § 3º Caso não haja riscos à saúde da população ou à fiscalização das 
atividades de produção e circulação, o registro dos produtos de que trata este artigo 
poderá ser objeto de regulamentação da Anvisa para:  

 

     I - simplificar e agilizar os procedimentos; e  

 

     II - estabelecer prioridades e metas de desempenho previstas em 
cláusula do contrato de gestão a que se refere o art. 19 da Lei nº 9.782, de 1999.  

 

     § 4º A Anvisa poderá dispensar de registro os inseticidas, 
imunobiológicos, medicamentos e outros insumos estratégicos quando adquiridos por 
intermédio de organismos multilaterais internacionais, para uso em programas de saúde 
pública pelo Ministério da Saúde e suas entidades vinculadas.  

 

     § 5º Nos casos de grave risco à saúde e desde que comprovada a 
indisponibilidade no mercado nacional de substitutos terapêuticos registrados, a 
ANVISA poderá estabelecer procedimentos simplificados para viabilizar o fornecimento 
de medicamentos pelo SUS.  

 

     Art. 8º O registro dos produtos tratados no art. 7º, suas alterações e 
revalidações ficam sujeitos ao atendimento da Lei nº 6.360, de 1976, deste Decreto e 
dos demais requisitos técnicos definidos em regulamentação específica da Anvisa.  

 

     § 1º O registro a que se refere o art. 7º terá validade de cinco anos e 
poderá ser revalidado por períodos iguais e sucessivos, mantido o registro inicial.  

 

     § 2º A revalidação do registro deverá ser requerida com antecedência 
máxima de doze meses e mínima de seis meses da data do vencimento do registro.  

 

     § 3º Atendido o disposto no § 2º, o registro será considerado 
automaticamente revalidado, independentemente de decisão da Anvisa, se esta não 
houver sido proferida até a data do vencimento do registro.  

 

     § 4º A revalidação automática ocorrerá nos termos e condições em 
que tenha sido concedido o registro ou sua última revalidação.  

 

     § 5º A revalidação automática não prejudicará a continuação da 
análise do requerimento de revalidação, que poderá ser ratificado ou indeferido pela 
Anvisa, conforme regulamentação vigente.  

 

     § 6º O indeferimento do requerimento de revalidação de registro que 
tenha sido automaticamente revalidado ensejará o cancelamento do registro.  
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     Art. 9º Os produtos de que trata este Decreto não poderão ter nome 
ou designação que induza a erro quanto a sua composição, finalidade, indicação, 
aplicação, modo de usar e procedência.  

 

     Parágrafo único. É permitida a mudança de nome de produto 
registrado antes de sua comercialização, quando solicitada pela empresa.  

 

     Art. 10. A importação de produtos submetidos ao regime de vigilância 
sanitária está sujeita à prévia manifestação da Anvisa, que definirá em regulamentação 
específica os requisitos técnicos a serem observados.  

 

     § 1º Os procedimentos de liberação de produtos importados 
destinados à pesquisa tecnológica e cientifica deverão ser simplificados conforme 
regulamentação específica da Anvisa.  

 

     § 2º Independe de autorização a importação, por pessoas físicas, dos 
produtos abrangidos por este Decreto não submetidos a regime especial de controle e 
em quantidade para uso individual, que não se destinem à revenda ou ao comércio, 
desde que atendida a regulamentação específica da Anvisa.  

 

     Art. 11. Os produtos abrangidos pelo regime de vigilância sanitária, 
inclusive os importados, somente serão disponibilizados para uso ou consumo em suas 
embalagens originais, salvo quando houver previsão diversa em norma específica da 
Anvisa.  

 

     Parágrafo único. É permitida a reembalagem no País de produtos 
importados a granel, observados os requisitos técnicos previstos em regulamentação 
específica da Anvisa.  

 

CAPÍTULO IV  

DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE 
PRODUTOS NO SISTEMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 

     Art. 12. As atividades de vigilância sanitária de que trata a Lei nº 6.360, 
de 1976, e este Decreto serão exercidas:  

 

     I - pelo Ministério da Saúde, quanto à formulação, ao 
acompanhamento e à avaliação da política nacional de vigilância sanitária e das 
diretrizes gerais do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária;  

 

     II - pela Anvisa, conforme as atribuições conferidas pela Lei nº 9.782, 
de 1999; e  

 

     III - pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, por meio de seus 
órgãos de vigilância sanitária competentes.  
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     Art. 13. Os agentes a serviço da vigilância sanitária, em suas 
atividades de controle e monitoramento, terão, entre outras, as seguintes atribuições e 
prerrogativas:  

 

     I - livre acesso aos locais onde se processem, em qualquer fase, as 
atividades sujeitas ao controle sanitário, previstas no art. 2º deste Decreto, e aos 
documentos e dados relacionados;  

 

     II - realizar inspeções de rotina e para apuração de infrações 
sanitárias, lavrando os respectivos termos;  

 

     III - coletar as amostras necessárias às análises de controle ou fiscal, 
lavrando os respectivos termos;  

 

     IV - verificar o atendimento das condições de saúde e higiene exigidas 
aos empregados quanto às atividades de que trata o art. 2º; 

 

     V - verificar a procedência e as condições sanitárias dos produtos;  

 

     VI - interditar, parcial ou totalmente, lavrando o termo respectivo, os 
estabelecimentos em que se realize atividade prevista no art. 2º deste Decreto, bem 
como lotes dos produtos, em virtude de descumprimento da legislação sanitária 
aplicável;  

 

     VII - determinar e fiscalizar a imediata inutilização dos produtos cuja 
adulteração ou deterioração seja flagrante e apreender ou interditar o restante do lote; 
e  

 

     VIII - instaurar e julgar processo administrativo, conforme previsto na 
Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977.  

 

     Art. 14. A ação de vigilância sanitária ocorrerá em caráter permanente 
e constituirá atividade de rotina dos órgãos de saúde.  

 

     Parágrafo único. Quando solicitadas pelos órgãos de vigilância 
sanitária competentes, as empresas deverão prestar as informações ou entregar 
documentos, nos prazos fixados, para não obstarem a ação de vigilância e as medidas 
que se fizerem necessárias.  

 

     Art. 15. A ação de vigilância sanitária implicará a fiscalização de todos 
produtos de que trata este Decreto, inclusive os isentos de registro, os estabelecimentos 
de fabricação, distribuição, armazenamento e venda, e os veículos destinados ao 
transporte dos produtos, para garantir o cumprimento das boas práticas e das 
exigências da legislação vigente.  

 

     § 1º As empresas titulares de registro, fabricantes ou importadoras, 
têm a responsabilidade de garantir e zelar pela manutenção da qualidade, segurança e 
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eficácia dos produtos até o consumidor final, para evitar riscos e efeitos adversos à 
saúde.  

 

     § 2º A responsabilidade solidária de zelar pela qualidade, segurança 
e eficácia dos produtos e pelo consumo racional inclui os demais agentes que atuam 
desde a produção até o consumo.  

 

     § 3º A propaganda e a publicidade dos produtos e das marcas, por 
qualquer meio de comunicação, a rotulagem e a etiquetagem ficam sujeitas à ação de 
vigilância e à regulamentação específica da ANVISA para impedir a veiculação de 
informações inadequadas ou fraudulentas e práticas antiéticas de comercialização.  

 

     Art. 16. As ações de vigilância sanitária incluem a detecção, o 
monitoramento e a avaliação de problemas relacionados a produtos e outras tecnologias 
e a fiscalização dos estudos realizados com medicamentos novos, principalmente na 
fase de estudos clínicos em seres humanos.  

 

     Parágrafo único. Os eventos adversos e queixas técnicas 
relacionados a produtos submetidos à vigilância sanitária deverão ser notificados à 
Anvisa para monitoramento, análise, investigação, medidas de comunicação à 
população e demais ações de prevenção, redução ou eliminação do risco, conforme 
requisitos técnicos previstos em regulamentação específica da Anvisa.  

 

     Art. 17. As empresas devem garantir a qualidade dos produtos 
submetidos ao regime de vigilância sanitária por meio do atendimento aos requisitos 
técnicos da regulamentação específica da Anvisa.  

 

     Art. 18. A fiscalização dos órgãos integrantes da administração pública 
ou das entidades por ela instituídas, que exerçam atividade prevista no caput do art. 2º 
deste Decreto, observará regras fixadas para o controle dos demais estabelecimentos 
sujeitos à vigilância sanitária, inclusive quanto a instalações, equipamentos, assistência 
e responsabilidade técnica.  

 

CAPÍTULO V  

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

     Art. 19. É permitida a distribuição de amostras gratuitas de 
medicamentos exclusivamente a médicos e cirurgiões-dentistas, exceto aquelas de 
produtos que contenham substâncias entorpecentes ou que produzam dependência 
física ou psíquica.  

 

     Parágrafo único. A quantidade de unidades farmacotécnicas das 
amostras deverá corresponder à quantidade regulamentada pela Anvisa, e as 
embalagens deverão conter a informação "USO SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA", de 
acordo com requisitos de rotulagem definidos em regulamentação específica.  

 

     Art. 20. A Anvisa elaborará e publicará a relação das substâncias e 
medicamentos sujeitos a controle especial, previsto no art. 66 da Lei nº 11.343, de 23 
de agosto de 2006.  
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     Art. 21. Mediante solicitação da Comissão Nacional de Incorporação 
de Tecnologias no SUS - Conitec, a Anvisa poderá emitir autorização de uso para 
fornecimento, pelo SUS, de medicamentos ou de produtos registrados nos casos em 
que a indicação de uso pretendida seja distinta daquela aprovada no registro, desde 
que demonstradas pela Conitec as evidências científicas sobre a eficácia, acurácia, a 
efetividade e a segurança do medicamento ou do produto para o uso pretendido na 
solicitação.  

 

     Art. 22. As plantas medicinais sob a forma de droga vegetal serão 
dispensadas de registro, conforme critérios estabelecidos em regulamentação 
específica pela Anvisa.  

 

     Parágrafo único. O reconhecimento da efetividade das drogas 
vegetais poderá ser realizado com base no uso tradicional, a partir de experiências 
existentes no País e no exterior.  

 

     Art. 23. A intenção da empresa de descontinuar temporária ou 
definitivamente a fabricação ou importação de medicamento registrado para 
fornecimento ao mercado interno deverá ser comunicada à Anvisa com antecedência 
mínima de seis meses. Parágrafo único O prazo de antecedência mínima previsto no 
caput poderá ser estendido para até doze meses, conforme regulamentação da 
ANVISA, que definirá os critérios técnicos relativos aos casos de descontinuidade da 
fabricação ou importação de que trata este artigo, para evitar o desabastecimento do 
mercado.  

 

     Art. 24. Sem prejuízo de outras cominações legais, inclusive penais, 
as pessoas físicas e jurídicas e os responsáveis técnicos e legais responderão civil e 
administrativamente por infração sanitária resultante da inobservância da Lei nº 6.360, 
de 1976, deste Decreto e das demais normas sanitárias, nos termos da Lei nº 6.437, de 
1977.  

 

     Art. 25. Ficam revogados:  

 

     I - o Decreto nº 79.094, de 5 de janeiro de 1977; e  

 

     II - o Decreto nº 3.961, de 10 de outubro de 2001.  

 

     Art. 26. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Brasília, 14 de agosto de 2013; 192º da Independência e 125º da 
República. 

 

DILMA ROUSSEFF  

Alexandre Rocha Santos Padilha (voltar) 
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APÊNDICE V – PORTARIA N° 403, DE 2015 (voltar) 

 

Ministério da Saúde 

Secretaria de Atenção à Saúde 

PORTARIA Nº 403, DE 7 DE MAIO DE 2015 

 

Disciplina a aquisição, o recebimento, a 
utilização e o controle de Órteses, Próteses e 
Materiais Especiais(OPME) pelas Unidades 
Hospitalares subordinadas à Secretaria de 
Atenção à Saúde do Ministério da Saúde( 
SAS/MS) 

 

A Secretária de Atenção à Saúde, no uso das atribuições que lhe confere o art. 55 do 
Anexo I do Decreto nº 8.065, de 7 de agosto de 2013, e 

 

Considerando a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, que dispõe sobre a Vigilância 
Sanitária a que ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os Insumos Farmacêuticos 
e Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos, e dá outras Providências; 

 

Considerando a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso 
XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública e dá outras providências; 

 

Considerando a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que institui, no âmbito da União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços 
comuns, e dá outras providências; 

 

Considerando a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que institui o 
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; altera dispositivos 
das Leis nº 8.212 e nº 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da Consolidação das Leis 
do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, da Lei 
nº 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da Lei Complementar nº 63, de 11 de janeiro de 
1990; e revoga as Leis nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e nº 9.841, de 5 de outubro 
de 1999; 

 

Considerando o Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, que regulamenta o pregão, 
na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras 
providências; 

 

Considerando o Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o Sistema 
de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993; 

 

Considerando a Instrução Normativa nº 205/SEDAP/PR, de 08 de abril de 1988; 

 

Considerando a necessidade de regulamentar a aquisição, o recebimento, a utilização 
e o controle de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME); e 
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Considerando a necessidade de aprimoramento constante dos fluxos e processos, em 
especial quanto ao monitoramento e controle do uso de OPME, resolve: 

 

Art. 1º Esta Portaria disciplina a aquisição, o recebimento, a utilização 
e o controle de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME) pelas Unidades 
Hospitalares subordinadas à Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde 
(SAS/MS). 

 

CAPÍTULO I 

 

DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

 

Art. 2º As aquisições de que tratam esta Portaria deverão ser 
precedidas de planejamento, que deverá observar as especificações técnicas e os 
parâmetros mínimos de desempenho e qualidade das OPME. 

 

§ 1º A quantidade de OPME a ser adquirida será estabelecida em 
função do consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que 
possível, com base nas metas de procedimentos cirúrgicos e ambulatoriais do exercício. 

 

§ 2º A definição do objeto das aquisições deverá ser precisa, suficiente 
e clara, vedadas as especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, 
limitem a competição. 

 

§ 3º Somente poderão ser adquiridas as OPME legalmente registradas 
na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), conforme as disposições da Lei 
nº 6.360, de 23 de setembro de 1976. 

 

Art. 3º As aquisições de OPME serão precedidas da apresentação de 
Requisição e Termo de Referência, que deverão ser elaborados por servidor com 
qualificação profissional compatível às peculiaridades do objeto, devendo o Termo de 
Referência ser avaliado e aprovado por comissão especial nomeada pelo Diretor da 
Unidade Hospitalar. 

 

§ 1º O Termo de Referência deverá conter todos os requisitos 
previstos no § 2º do art. 9º do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e adotar, 
obrigatoriamente, os modelos da Advocacia-Geral da União, disponíveis no endereço 
eletrônico www.agu.gov.br, com as adequações necessárias, conforme as 
especificidades de cada aquisição. 

 

§ 2º Nas aquisições de OPME que possuam conjuntos de 
componentes com tamanhos variáveis, o Termo de Referência conterá cláusulas que 
estabeleçam a obrigação do fornecedor em realizar todas as trocas de componentes 
não utilizados, mesmo depois de expirada a sua validade ou garantia, bem como a 
cessão de instrumental de colocação, sob o regime de comodato. 

 

CAPÍTULO II 
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DA EXECUÇÃO DA LICITAÇÃO E DA FORMALIZAÇÃO DA 
CONTRATAÇÃO 

 

Art. 4º Os instrumentos convocatórios de licitação para aquisição de 
OPME e os contratos deles decorrentes observarão as disposições contidas na Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e nas demais normas infralegais 
que regem as contratações públicas. 

 

Parágrafo único. As licitações serão realizadas na modalidade pregão, 
na forma eletrônica, regulamentada pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e 
processadas, preferencialmente, pelo Sistema de Registro de Preços, instituído pelo 
Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013. 

 

Art. 5º As aquisições de OPME serão formalizadas por intermédio de 
termo de contrato, sendo facultada sua substituição por nota de empenho de despesa 
nos casos de entrega imediata dos bens, assim entendidas aquelas cujo prazo de 
entrega seja de até 30 (trinta) dias, a contar da data prevista para apresentação das 
propostas. 

 

CAPÍTULO III 

DO RECEBIMENTO E DA DISTRIBUIÇÃO DE OPME 

 

Art. 6º Toda OPME destinada à Unidade Hospitalar deverá ser 
entregue nos respectivos almoxarifados centrais ou depósitos, acompanhada da nota 
de empenho da despesa e da nota fiscal ou documento equivalente, cabendo aos 
almoxarifes, encarregados dessas dependências, realizar o recebimento provisório e/ou 
definitivo, nos termos dos art. 15 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

§ 1º O recebimento, a armazenagem e a distribuição de OPME, no 
âmbito de cada Unidade Hospitalar, será de responsabilidade dos almoxarifes, que 
deverão, após o recebimento definitivo, realizar o registro das informações no Sistema 
Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) e no sistema 
informatizado específico de cada Unidade Hospitalar, discriminando a nota de empenho, 
o código, o lote, a especificação do produto, a validade, o quantitativo, o valor, a nota 
fiscal, o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e a razão social do fabricante e 
do fornecedor da OPME. 

 

§ 2º Os almoxarifados centrais das Unidades Hospitalares deverão 
possuir local específico para guarda e armazenagem de OPME, com acesso restrito aos 
servidores especialmente designados para esta função. 

 

Art. 7º A distribuição de OPME somente ocorrerá após a solicitação do 
profissional de saúde responsável pelo procedimento cirúrgico ao almoxarifado, via 
sistema informatizado, de acordo com a previsão e as características dos procedimentos 
estabelecidos no mapa cirúrgico da Unidade Hospitalar. 

 

§ 1º A solicitação de OPME será realizada com antecedência mínima 
de 48 (quarenta e oito) horas, em caso de procedimentos eletivos, em formulário próprio 
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do sistema, que conste, obrigatoriamente, o nome do paciente, o número do seu 
prontuário e o nome do profissional de saúde responsável pelo procedimento cirúrgico. 

 

§ 2º Os almoxarifados centrais manterão um estoque mínimo de 
OPME no almoxarifado satélite do centro cirúrgico, com a finalidade de atender às 
solicitações de material com presteza e de dar celeridade aos procedimentos eletivos já 
agendados. 

 

§ 3º A movimentação de OPME para o almoxarifado satélite do centro 
cirúrgico deverá conter todas as informações previstas no art. 6º, além do nome e do 
número do prontuário do paciente, o nome do profissional de saúde responsável pelo 
procedimento e a sala cirúrgica onde ocorrerá o procedimento. 

 

§ 4º O almoxarifado satélite do centro cirúrgico deverá ser gerido por 
servidor do almoxarifado central da Unidade Hospitalar, que será responsável pelo 
controle rigoroso de OPME e por todos os demais insumos armazenados naquele local, 
conforme determina a Instrução Normativa nº 205/SEDAP/PR, de 08 de abril de 1988. 

 

§ 5º A cargo do Diretor da Unidade Hospitalar, mediante despacho 
fundamentado, poderá ser disponibilizado um quantitativo de OPME para utilização em 
cirurgias de urgência/emergência, com a reposição imediata após a sua utilização, 
observado o disposto no artigo 6º. 

 

Art. 8º Nos casos de procedimentos que exijam a utilização de OPME 
com tamanhos variáveis, será disponibilizado o conjunto com as numerações solicitadas 
e, ao final do procedimento, os componentes não utilizados retornarão imediatamente 
ao almoxarifado satélite do centro Cirúrgico, acompanhado do Formulário de 
Comunicação de OPME abertos e não utilizados durante o ato cirúrgico. 

 

Parágrafo único. É de responsabilidade exclusiva do profissional 
circulante da sala onde ocorrerá o procedimento a devolução imediata dos componentes 
não utilizados para o almoxarifado satélite do centro cirúrgico, logo após a finalização 
do ato cirúrgico. 

 

CAPÍTULO IV 

DO CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE OPME 

 

Art. 9º Todos os procedimentos que utilizem OPME serão realizados, 
obrigatoriamente, em pacientes internados, com Autorização de Internação Hospitalar 
(AIH) válida emitida e/ou com procedimento ambulatorial agendado, nas hipóteses em 
que for tecnicamente comprovada sua efetiva necessidade, que deverá ser justificada 
por escrito no prontuário do paciente. 

 

Art. 10. O controle na utilização de OPME é de responsabilidade 
exclusiva dos profissionais de saúde envolvidos na realização do procedimento, que 
deverão registrar no relato cirúrgico, na folha de consumo e no prontuário do paciente 
todas as informações sobre as OPME utilizadas, tais como: o código, o lote, a 
especificação do produto, o quantitativo, o nome do fornecedor e a descrição 
pormenorizada do procedimento realizado. 
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§ 1º O profissional de saúde responsável pelo procedimento anexará 
ao relato cirúrgico e à folha de consumo todas as etiquetas de rastreabilidade das OPME 
utilizadas no ato cirúrgico. 

 

§ 2º Em função do tipo de procedimento, deverá ser realizado um 
exame de imagem que será anexado ao prontuário do paciente, comprovando a efetiva 
utilização das OPME no ato cirúrgico. 

 

§ 3º O profissional de saúde responsável pelo procedimento deverá 
elaborar termo circunstanciado da OPME danificada e/ou com a embalagem corrompida 
e não utilizada durante o ato cirúrgico, discriminando os motivos e as justificativas que 
ensejaram a danificação e/ou a não utilização do respectivo material. 

 

§ 4º Ao final do procedimento, retornarão ao almoxarifado satélite do 
centro cirúrgico as folhas de consumo preenchidas, acompanhadas de todas as OPME 
não utilizadas, inclusive aquelas com as embalagens corrompidas, contaminadas e/ou 
danificadas, que serão objeto de análise sobre a possibilidade de processamento de 
material para uso em saúde ou descartadas, nos termos da legislação vigente. 

 

§ 5º A Unidade Hospitalar deverá fazer constar em processo de 
desfazimento as OPME que serão objeto de descarte, conforme previsto nos §§ 3º e 4º 
deste artigo. 

 

Art. 11. Após a alta do paciente, o setor responsável pelos registros 
realizará os lançamentos e a conferência final da AIH, compatibilizando as informações 
constantes do relato cirúrgico e da folha de consumo com as OPME utilizadas no 
procedimento. 

 

Art. 12. Mensalmente, ou sempre que solicitado, os almoxarifados 
centrais das Unidades Hospitalares emitirão relatórios circunstanciados sobre a 
utilização de OPME, compatíveis com os procedimentos cirúrgicos realizados no 
período, observadas as exigências previstas nesta Portaria, encaminhando ao Diretor 
da respectiva Unidade Hospitalar e ao Departamento de Gestão Hospitalar 
(DGH/SAS/MS) quando se referir aos Hospitais Federais do Rio de Janeiro. 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 13. O DGH/SAS/MS e os Institutos Federais deverão, em até 60 
(sessenta) dias após a publicação desta Portaria, adotar procedimentos padronizados 
de controle de OPME, com a implantação de fluxos, formulários e documentos, visando 
dar efetividade a esta Portaria. 

 

Art. 14. Caberá aos Diretores das Unidades Hospitalares aplicarem os 
dispositivos previstos nesta Portaria, sendo os responsáveis pelo seu fiel cumprimento. 

 

Art. 15. Os eventuais casos omissos serão dirimidos pela SAS/MS. 
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Art. 16. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

LUMENA ALMEIDA CASTRO FURTADO (voltar) 
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APÊNDICE VI - RESOLUÇÃO - RDC Nº 56, DE 6 DE ABRIL DE 2001 (voltar) 

 

RESOLUÇÃO - RDC Nº 56, DE 6 DE ABRIL DE 2001 

(Ver Resolução ANVISA nº 27 de 2011) | (Ver Resolução nº 69 de 
2009) | (Ver Resolução ANVISA nº 59 de 2008) | (Ver Resolução ANVISA nº 55 de 2008) 
| (Ver Resolução ANVISA nº 5 de 2008) 

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no 
uso da atribuição que lhe confere o art. 11, inciso IV, do Regulamento da ANVISA 
aprovado pelo Decreto nº 3.029, de 16 de abril de 1999, em reunião realizada em 4 de 
abril de 2001, 

considerando a necessidade de se dispor de requisitos mínimos para 
comprovar a segurança e eficácia de produtos para saúde; 

considerando que os dados clínicos, obtidos de pesquisas clínicas 
realizadas com produtos para saúde, são indicadores essenciais da segurança e 
eficácia destes produtos; 

considerando que o cumprimento dos requisitos relativos à segurança 
e eficácia de produto para saúde, deve ser verificado pela autoridade de vigilância 
sanitária competente desde a inspeção na produção, no registro até a fiscalização no 
comércio; 

considerando ainda a necessidade de internalizar a Resolução 
Mercosul/GMC/Res. nº 72/98, que aprovou regulamento técnico contendo requisitos 
essenciais de segurança e eficácia de produtos médicos, 

adota a seguinte Resolução de Diretoria Colegiada e eu Diretor-
Presidente, determino a sua publicação. 

 

Art. 1º Os produtos para saúde devem atender aos requisitos 
essenciais de segurança e eficácia aplicáveis a estes produtos, referidos no 
Regulamento Técnico anexo a esta Resolução. 

Parágrafo único. Os produtos para saúde de que trata esta Resolução, 
são os produtos definidos como "correlatos" pela Lei nº 6.360/76 e o Decreto nº 
79.094/77, excetuando-se os produtos para diagnóstico de uso invitro. 

Art. 2º A verificação da conformidade dos produtos para saúde aos 
requisitos essenciais será realizada pela autoridade de vigilância sanitária por ocasião 
da inspeção das Boas Práticas de Fabricação, do registro dos produtos na ANVISA ou 
da fiscalização sanitária dos produtos. 

Art. 3º O não cumprimento do disposto nesta Resolução implica na 
aplicação das penalidades previstas na legislação sanitária. 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

GONZALO VECINA NETO 

 

ANEXO 

REGULAMENTO TÉCNICO 
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REQUISITOS ESSENCIAIS DE SEGURANÇA E EFICÁCIA DE 
PRODUTOS PARA SAÚDE 

 

Princípios 

1. Este Regulamento aprova os requisitos mínimos que devem cumprir 
os fabricantes e importadores em seus produtos a fim de unificar critérios relativos a 
informação solicitada pela autoridade de vigilância sanitária, referente a eficácia e 
segurança dos produtos para saúde. 

2. O cumprimento dos requisitos mencionados nos itens 1 e 3 dos 
Requisitos Gerais deste Regulamento deverão basear-se em dados clínicos, 
particularmente quando tratar-se de produtos para saúde das classes III ou IV, segundo 
a classificação de risco destes produtos. 

3. considerando-se os regulamentos técnicos aplicáveis, a adequação 
dos dados clínicos deve basear-se nas seguintes informações: 

a) compilação da bibliografia científica de publicações indexadas 
relativas a pesquisas clínicas, sobre o uso proposto do produto para saúde, e quando 
for o caso, relatório escrito contendo uma avaliação crítica desta bibliografia; ou 

b) resultados e conclusões de uma pesquisa clínica especificamente 
desenvolvida para o produto para saúde. 

I. Requisitos Gerais 

1. Os produtos para saúde devem ser projetados e fabricados de forma 
que seu uso não comprometa o estado clínico e a segurança dos pacientes, nem a 
segurança e saúde dos operadores ou, quando for o caso, de outras pessoas, quando 
usados nas condições e finalidades previstas. Os possíveis riscos existentes devem ser 
aceitáveis em relação ao benefício proporcionado ao paciente e devem ser reduzidos a 
um grau compatível com a proteção à saúde e a segurança das pessoas. 

2. As soluções adotadas pelo fabricante para o projeto e fabricação 
dos produtos para saúde devem ajustar-se aos princípios atualizados da tecnologia. 

Ao selecionar as soluções mais adequadas, o fabricante aplicará os 
seguintes princípios, na seguinte ordem: 

 

a) eliminar ou reduzir os riscos na medida do possível (segurança 
inerente ao projeto e a fabricação ); 

b) adotar as medidas de proteção oportunas, incluindo alarmes, no 
caso em que forem necessários , frente aos riscos em que não se puder eliminar; 

c) informar aos operadores dos riscos residuais devido a incompleta 
eficácia das medidas de proteção adotadas. 

3. Os produtos para saúde devem possuir o desempenho atribuído 
pelo fabricante e executar suas funções conforme especificadas pelo fabricante. 

4. As características e desempenho dos produtos para saúde não 
devem alterar-se em tal grau que possam comprometer o estado clínico e segurança 
dos pacientes ou consumidores nem, se for o caso, de outras pessoas, enquanto durar 
o período de validade previsto pelo fabricante e em condições normais de uso. 

5. Os produtos para saúde devem ser projetados, fabricados e 
embalados de forma que suas características e desempenho, segundo sua utilização 
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prevista, não sejam alterados durante o armazenamento e transporte, considerando as 
instruções e dados fornecidos pelo fabricante. 

6. Qualquer efeito secundário indesejável deverá constituir risco 
aceitável em relação ao desempenho atribuído. 

II. Requisitos Relativos ao Projeto e Fabricação 

7. Propriedades Químicas, Físicas e Biológicas 

7.1. Os produtos para saúde devem ser projetados e fabricados de 
forma que sejam garantidas as características e desempenho mencionados no item I 
(Requisitos Gerais), com especial atenção a: 

a) seleção dos materiais utilizados, particularmente quanto a 
toxicidade e, quando for o caso, a inflamabilidade; 

b) compatibilidade entre os materiais utilizados e entre os materiais e 
os tecidos biológicos, células e fluidos corporais, considerando a finalidade prevista do 
produto médico. 

7.2. Os produtos para saúde devem ser projetados, fabricados e 
embalados de forma que seja minimizado o risco apresentado por contaminantes e 
resíduos para as pessoas que participem do transporte, armazenamento e uso, assim 
como para os pacientes, considerando a finalidade prevista do produto. Especial 
atenção deve ser prestada aos tecidos expostos e a duração e freqüência da exposição. 

7.3. Os produtos para saúde devem ser projetados e fabricados de 
modo a que possam ser usados de forma totalmente segura com materiais, substâncias 
e gases com os quais entrem em contato durante seu uso normal e em procedimentos 
habituais. No caso em que os produtos para saúde se destinem à administração de 
medicamentos, estes produtos deverão ser projetados e fabricados de forma compatível 
com os medicamentos de que tratam as disposições e restrições que regem tais 
produtos e seu uso deverá ajustar-se de modo permanente à finalidade a que sejam 
destinados. 

7.4. Os produtos para saúde devem ser projetados e fabricados de 
forma que sejam reduzidos ao mínimo os riscos que derivem das substâncias deles 
desprendidas. 

8. Infecção e Contaminação Microbiana. 

8.1. Os produtos para saúde e seus processos de fabricação devem 
ser projetados de forma a que se elimine ou reduza o risco de infecção para o paciente 
ou consumidor, operador ou terceiros envolvidos. 

8.2. Os tecidos de origem animal devem proceder de animais que 
tenham sido submetidos a controles e acompanhamento veterinário adequados, em 
função do uso a que se destinam estes tecidos. Os tecidos, células e substâncias de 
origem animal serão transformados, conservados, analisados e manipulados de forma 
que ofereçam as máximas garantias de segurança. Objetivando oferecer garantias 
contra vírus e outros agentes transmissíveis, serão utilizados métodos reconhecidos de 
eliminação ou inativação viral durante o processo de fabricação. 

8.3. Os produtos para saúde fornecidos em estado estéril devem ser 
projetados, fabricados e embalados em embalagem não reutilizável ou segundo 
procedimentos apropriados, de maneira que estejam estéreis no momento de sua 
comercialização e que mantenham esta qualidade nas condições previstas de 
armazenamento e transporte, até que a embalagem protetora que garante a esterilidade 
seja violada ou aberta. 
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8.4 Produtos para saúde fornecidos em estado estéril devem ser 
fabricados e esterilizados por métodos apropriados e validados. 

8.5. Os produtos para saúde que devem ser esterilizados devem ser 
fabricados em condições adequadamente controladas ( por ex. as relativas ao meio 
ambiente). 

8.6. Os sistemas de embalagem destinados a produtos para saúde 
não estéreis devem conservar o produto sem deterioração no estado de limpeza previsto 
e, se o produto precisar ser esterilizado antes de seu uso, deverá ser minimizado o risco 
de contaminação microbiana. O sistema de embalagem deve ser adequado em função 
do método de esterilização indicado pelo fabricante. 

8.7. A embalagem ou rotulagem dos produtos para saúde deve 
permitir que se distingam claramente e a simples vista os produtos idênticos ou similares 
em suas formas de apresentação, estéril e não estéril. 

9. Propriedades Relativas a Fabricação e ao Meio Ambiente. 

9.1. Quando um produto para saúde se destinar a uso em combinação 
com outros produtos ou equipamentos, a combinação, incluindo o sistema de conexão 
deve ser segura e não alterar o desempenho previsto. Quaisquer restrições ao uso 
deverão ser indicadas nos rótulos ou nas instruções de uso. 

 

9.2. Os produtos para saúde devem ser projetados e fabricados de 
forma que eliminem ou reduzam: 

a) os riscos de lesões vinculados a suas características físicas, 
incluídas a relação volume/pressão, a dimensão, e, se for o caso, ergonômicas; 

b) os riscos vinculados com as condições do meio ambiente 
razoavelmente previsíveis, tais como os campos magnéticos, influências elétricas 
externas, descargas eletrostáticas, pressão, temperatura ou variações de pressão e de 
aceleração; 

c) os riscos de interferência recíproca com outros produtos, utilizados 
normalmente para diagnóstico ou terapia; 

d) os riscos que derivam, em caso de impossibilidade de manutenção 
ou calibração, do envelhecimento dos materiais utilizados ou da perda de precisão de 
algum mecanismo ou controle. 

9.3. Os produtos para saúde devem ser projetados e fabricados de 
forma que em condições normais de uso se minimizem os riscos de incêndio ou de 
explosão. Particular atenção deve ser dada aos produtos que estejam expostos a 
substâncias ou gases inflamáveis ou capazes de favorecer a combustão. 

10. Produtos com Função de Medição. 

10.1. Os produtos para saúde com função de medição devem ser 
projetados e fabricados de modo que proporcionem uma suficiente estabilidade e 
precisão da medição dentro dos limites adequados à finalidade do produto. Os limites 
de precisão serão indicados pelo fabricante. 

10.2. A escala de medida, de controle e de visualização devem ser 
projetadas facilitando sua leitura, tendo em vista a finalidade do produto. 

11. Proteção Contra Radiações. 

11.1. Requisitos Gerais. 
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11.1.1. Os produtos para saúde devem ser projetados e fabricados de 
modo que se reduza ao mínimo, compatível com a finalidade esperada, qualquer 
exposição dos pacientes, operadores e outras pessoas às radiações, sem que isto limite 
a aplicação dos níveis adequados indicados para fins terapêuticos ou diagnósticos. 

11.2. Radiação Intencional. 

11.2.1. Quando os produtos para saúde forem projetados para emitir 
níveis perigosos de radiação necessários para um propósito médico terapêutico e/ou 
diagnóstico específico, cujo benefício é considerado superior aos riscos inerentes às 
emissões, estas terão que ser controladas pelo operador. Tais produtos deverão ser 
projetados e fabricados de forma que seja assegurada a repetibilidade e tolerância dos 
parâmetros variáveis pertinentes. 

11.2.2. Quando os produtos para saúde forem destinados a emitir 
radiações potencialmente perigosas, visíveis e/ou invisíveis, deverão estar equipados 
com indicadores visuais e/ou sonoros que sinalizem a emissão da radiação. 

11.3. Radiação Não Intencional. 

11.3.1. Os produtos para saúde devem ser projetados e fabricados de 
modo que se reduza ao mínimo possível a exposição de pacientes, de operadores e 
outras pessoas à emissão de radiações não intencionais, parasitas ou dispersas. 

11.4. Instruções de Uso. 

11.4.1. As instruções de uso dos produtos para saúde que emitam 
radiações devem incluir informação detalhada sobre as características da radiação 
emitida, os meios de proteção do paciente e do operador e as formas de evitar 
manipulações errôneas e de eliminar os riscos derivados da instalação. 

11.5. Radiações Ionizantes. 

11.5.1. Os produtos para saúde que emitem radiações ionizantes 
devem ser projetados e fabricados de forma que se possa regular e controlar a 
quantidade e a qualidade das radiações emitidas, em função do objetivo que se busca. 

11.5.2. Os produtos para saúde que emitem radiações ionizantes para 
o diagnóstico radiológico devem ser projetados e fabricados para garantir uma boa 
qualidade de imagem e/ou de resultado de acordo com a finalidade médica que se 
busca, com uma exposição mínima do paciente e do operador às radiações. 

11.5.3. Os produtos para saúde que emitem radiações ionizantes 
destinadas a radioterapia devem ser projetados e fabricados de forma que permitam 
uma vigilância e um controle confiável das doses administradas, do tipo de feixe do raio, 
da energia e do tipo de radiação. 

12. Requisitos para Produtos Médicos Conectados ou Equipados com 
uma Fonte de Energia. 

12.1. Os produtos para saúde que incorporem sistemas eletrônicos 
programáveis devem ser projetados de forma que se garanta a repetibilidade, 
confiabiliade e eficácia destes sistemas, em consonância com a utilização a que se 
destinam. No caso de condições de primeiro defeito no sistema, deverão prever-se os 
meios para poder eliminar ou reduzir, na medida do possível, os riscos conseqüentes. 

12.2. Os produtos para saúde que possuam uma fonte de energia 
interna da qual dependa a segurança dos pacientes, devem estar providos de meios 
que permitam determinar o estado da fonte de energia. 
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12.3. Os produtos para saúde conectados a uma fonte de energia 
externa da qual dependa a segurança dos pacientes, deverão incluir um sistema de 
alarme que indique qualquer falha da fonte de energia. 

12.4. Os produtos para saúde destinados a monitorar um ou mais 
parâmetros clínicos de um paciente, devem dispor de sistemas de alarme apropriados 
para alertar o operador de situações que podem provocar condições de risco ou agravar 
o estado de saúde do paciente. 

12.5. Os produtos para saúde devem ser projetados e fabricados de 
modo a minimizar os riscos de geração de campos eletromagnéticos que possam 
prejudicar a operação de outros produtos em sua vizinhança. 

12.6. Proteção contra riscos elétricos. 

12.6.1. Os produtos para saúde devem ser projetados e fabricados de 
forma que, quando forem corretamente instalados e usados em condições normais ou 
em condição de primeiro defeito, se eliminem os riscos de choques elétricos acidentais. 

12.7. Proteção contra riscos mecânicos e térmicos. 

12.7.1. Os produtos para saúde devem ser projetados e fabricados de 
modo que os pacientes ou operadores estejam protegidos de riscos mecânicos 
provenientes de, por exemplo, resistência, estabilidade ou peças móveis. 

12.7.2. Os produtos para saúde devem ser projetados e fabricados de 
modo que os riscos derivados de vibrações produzidas pelos produtos se reduzam ao 
nível mínimo possível, considerando o progresso tecnológico e a disponibilidade de 
meios para redução das vibrações, especialmente em sua origem, salvo se as vibrações 
fazem parte das especificações previstas para o produto. 

12.7.3. Os produtos para saúde devem ser projetados e fabricados de 
modo que os riscos derivados da emissão de ruídos se reduza ao mínimo possível, 
considerando o progresso tecnológico e a disponibilidade de meios para redução dos 
ruídos, especialmente em sua origem, salvo se os ruídos fazem parte do desempenho 
previsto. 

12.7.4. Os terminais e conectores de produtos para saúde para 
energia elétrica, hidráulica, pneumática ou gasosa que tenham que ser manipuladas 
pelo operador, devem ser projetados e fabricados de modo a reduzir ao mínimo qualquer 
risco possível. 

12.7.5. As partes acessíveis dos produtos para saúde ( excluindo-se 
as partes ou zonas destinadas a proporcionar calor ou a atingir determinadas 
temperaturas) e seu entorno, não podem alcançar temperaturas que representem perigo 
em condições normais de uso. 

12.8. Proteção contra riscos que podem apresentar para o paciente as 
fontes de energia ou administração de substâncias. 

12.8.1. O projeto e a fabricação dos produtos para saúde destinados 
a fornecer energia ou substâncias ao paciente, devem ser concedidos de modo que o 
fluxo possa ser regulado e mantido com precisão suficiente para garantir a segurança 
do paciente e do operador. 

12.8.2. O produto para saúde deve estar provido de meios que 
permitam impedir e/ou indicar qualquer incorreção no débito de energia ou substância, 
quando dela puder se derivar algum perigo. Os produtos para saúde devem estar 
dotados de meios adequados para impedir a liberação acidental de níveis perigosos de 
energia e/ou de substâncias. 



 

Gustavo Silveira Machado 

O conteúdo deste trabalho é de exclusiva responsabilidade de seu autor. 

12.9. A função dos controles e indicadores deverão estar indicadas 
claramente nos produtos para saúde. 

12.9.1. No caso de um produto para saúde estar acompanhado de 
instruções necessárias para seu uso ou indicações de controle ou regulagem mediante 
um sistema visual, tais informações devem ser compreensíveis para o operador, e se 

for o caso, para o paciente ou consumidor. (voltar) 
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APÊNDICE VII – RESOLUÇÃO - RDC Nº 185, DE 22 DE OUTUBRO DE 2001 

(voltar); 

 

Resolução - RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001 

 

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no 
uso da atribuição que lhe confere o art. 11, inciso IV, do Regulamento da ANVISA 
aprovado pelo Decreto 3.029, de 16 de abril de 1999, em reunião realizada em 10 de 
outubro de 2001, 

considerando a necessidade de atualizar os procedimentos para 
registro de produtos "correlatos" de que trata a Lei n.º 6.360, de 23 de setembro de 
1976, o Decreto n.º 79.094, de 5 de janeiro de 1977 e a Portaria Conjunta SVS/SAS n.º 
1, de 23 de janeiro de 1996; 

considerando a necessidade de internalizar a Resolução GMC nº 
40/00 do Mercosul, que trata do registro de produtos médicos, 

adota a seguinte Resolução de Diretoria Colegiada e eu Diretor-
Presidente, determino a sua publicação. 

 

Art. 1º Aprovar o Regulamento Técnico que consta no anexo desta 
Resolução, que trata do registro, alteração, revalidação e cancelamento do registro de 
produtos médicos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA . 

Parágrafo único Outros produtos para saúde, definidos como 
"correlatos" pela Lei nº 6.360/76 e Decreto nº 79.094/77, equiparam-se aos produtos 
médicos para fins de aplicação desta Resolução, excetuando-se os reagentes para 
diagnóstico de uso in-vitro. 

Art. 2º O fabricante ou importador de produto médico deve apresentar 
à ANVISA os documentos para registro, alteração, revalidação ou cancelamento do 
registro, relacionados nos itens 5,6,9,10 e 11 da Parte 3 do Regulamento anexo a esta 
Resolução. 

§ 1º As seguintes informações, previstas nos documentos referidos 
neste artigo, além de apresentadas em texto, devem ser entregues em meio eletrônico 
para disponibilização pela ANVISA em seu "site" na rede mundial de comunicação: 

a) Dados do fabricante ou importador e dados do produto, indicados 
no Formulário contido no Anexo III.A do Regulamento Técnico; 

b) Rótulos e instruções de uso, descritos no Anexo III.B do 
Regulamento Técnico. 

§ 2º O distribuidor de produto médico que solicitar registro de produto 
fabricado no Brasil, equipara-se a importador para fins de apresentação da 
documentação referida neste artigo. 

Art. 3º O fabricante ou importador de produtos dispensados de 
registro, que figurem em relações elaboradas pela ANVISA, conforme previsto na Lei nº 
6.360/76 e Decreto nº 79.094/77, deve cadastrar seus produtos na Agência, 
apresentando, além da taxa de vigilância sanitária correspondente, as informações 
requeridas no § 1º do Art. 2º desta Resolução. 
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Parágrafo único A alteração, revalidação ou cancelamento do cadastro 
de produto referido neste artigo, deve adotar os mesmos procedimentos previstos nos 
itens 9, 10, 11 e 13 da Parte 3 do Regulamento anexo a esta Resolução, estando sujeito 
às disposições das Partes 4 e 5 deste Regulamento. 

Art. 4º No caso de equipamento médico, o fabricante ou importador 
deve fixar de forma indelével em local visível na parte externa do equipamento, no 
mínimo as seguintes informações de rotulagem: 

a) identificação do fabricante (nome ou marca); 

b) identificação do equipamento (nome e modelo comercial); 

c) número de série do equipamento; 

d) número de registro do equipamento na ANVISA. 

Art. 5º As petições de registro, isenção, alteração, revalidação ou 
cancelamento de registro protocoladas na ANVISA até 30 (trinta) dias da data de 
publicação desta Resolução, estão sujeitas às disposições da Portaria Conjunta 
SVS/SAS nº 1/96 e Portaria SVS nº 543/97. 

Parágrafo único A petição de revalidação de registro de produto 
médico protocolada após os 30 (trinta) dias referidos neste artigo, deve adequar as 
informações do processo original às disposições desta Resolução e às prescrições de 
regulamento técnico específico para o produto, publicado durante a vigência de seu 
registro. 

Art. 6º Esta Resolução de Diretoria Colegiada entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 7º Fica revogada a Portaria Conjunta SVS/SAS nº 1, de 23 de 
janeiro de 1996 e a Portaria SVS nº 543, de 29 de outubro de 1997, após 30 (trinta) dias 
da publicação desta Resolução. 

 

GONZALO VECINA NETO 

 

ANEXO 

REGULAMENTO TÉCNICO 

REGISTRO, ALTERAÇÃO, REVALIDAÇÃO OU CANCELAMENTO 
DO REGISTRO DE PRODUTOS MÉDICOS 

 

PARTE 1 - Abrangência e Definições 

1. As disposições deste documento são aplicáveis aos fabricantes e 
importadores de produtos médicos. 

2. A classificação, os procedimentos e as especificações descritas 
neste documento, para fins de registro, se aplicam aos produtos médicos e seus 
acessórios, segundo definido no Anexo I. 

3. Para os propósitos deste documento, são adotadas as definições 
estabelecidas em seu Anexo I. 

4. Este documento não é aplicável a produtos médicos usados ou 
recondicionados. 
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PARTE 2 - Classificação 

1. Os produtos médicos, objeto deste documento, estão enquadrados 
segundo o risco intrínsico que representam à saúde do consumidor, paciente, operador 
ou terceiros envolvidos, nas Classes I, II, III ou IV. Para enquadramento do produto 
médico em uma destas classes, devem ser aplicadas as regras de classificação 
descritas no Anexo II deste documento. 

2. Em caso de dúvida na classificação resultante da aplicação das 
regras descritas no Anexo II, será atribuição da ANVISA o enquadramento do produto 
médico. 

3. As regras de classificação descritas no Anexo II deste documento, 
poderão ser atualizadas de acordo com os procedimentos administrativos adotados pela 
ANVISA, tendo em conta o progresso tecnológico e as informações de eventos adversos 
ocorridos com o uso ou aplicação do produto médico. 

 

PARTE 3 - Procedimentos para Registro 

1. É obrigatório o registro de todos produtos médicos indicados neste 
documento, exceto aqueles produtos referidos nos itens 2, 3 e 12 seguintes. 

2. Estão isentos de registro os produtos médicos submetidos a 
pesquisa clínica, cumpridas as disposições legais da autoridade sanitária competente 
para realização desta atividade, estando proibida sua comercialização e/ou uso para 
outros fins. 

3. Estão isentas de registro as novas apresentações constituídas de 
um conjunto de produtos médicos registrados e em suas embalagens individuais de 
apresentação íntegras, devendo conter no rótulo e/ou instruções de uso as informações 
de registro dos produtos médicos correspondentes. 

4. A ANVISA concederá o registro para família de produtos médicos. 

5. Os fabricantes ou importadores para solicitarem o registro de 
produtos médicos enquadrados nas classes II, III e IV, devem apresentar à ANVISA, os 
seguintes documentos: 

a) Comprovante de pagamento da taxa de vigilância sanitária 
correspondente. 

b) Informações para identificação do fabricante ou importador e seu 
produto médico, descritas nos Anexos III.A, III.B e III.C deste documento, declaradas e 
assinadas pelo responsável legal e pelo responsável técnico. 

c) Cópia de autorização do fabricante ou exportador no exterior, para 
o importador comercializar seu produto médico no País. Quando autorizado pelo 
exportador, o importador deverá demonstrar a relação comercial entre o exportador e o 
fabricante. 

d) Para produtos médicos importados, comprovante de registro ou do 
certificado de livre comércio ou documento equivalente, outorgado pela autoridade 
competente de países onde o produto médico é fabricado e/ou comercializado. 

e) Comprovante de cumprimento das disposições legais determinadas 
nos regulamentos técnicos, na forma da legislação da ANVISA que regulamenta os 
produtos médicos. 
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6. Os fabricantes ou importadores que solicitarem o registro de 
produtos médicos enquadrados na classe I, devem apresentar à ANVISA os 
documentos indicados nos itens 5(a), 5(b) e 5(e). 

7. A ANVISA avaliará a documentação apresentada para registro, 
alteração ou revalidação do registro e se manifestará através de publicação no Diário 
Oficial da União - DOU. 

8. A avaliação da documentação será realizada nos prazos e 
condições legais previstas na legislação sanitária. 

9. Para solicitar a alteração do registro de produto médico, o fabricante 
ou importador deve apresentar no mínimo o documento requerido no item 5(a), Anexo 
III.A preenchido e demais documentos exigidos para o registro original do produto, cuja 
informação foi modificada. 

10. Para solicitar a revalidação do registro de produto médico, o 
fabricante ou importador deve apresentar o documento requerido no item 5(a), assim 
como o Anexo III.A preenchido. Esta informação deverá ser apresentada no prazo 
previsto pela legislação sanitária, o que não interromperá a comercialização do produto 
até o vencimento de seu registro. 

11. O fabricante ou importador detentor do registro de produto médico, 
pode solicitar o cancelamento do registro mediante a apresentação do Anexo III.A 
preenchido. 

12. Está isento de registro o acessório produzido por um fabricante 
exclusivamente para integrar produto médico de sua fabricação já registrado e cujo 
relatório técnico (Anexo III.C) do registro deste produto, contenha informações sobre 
este acessório. Os novos acessórios poderão ser anexados ao registro original, 
detalhando os fundamentos de seu funcionamento, ação e conteúdo, na forma do item 
9 da Parte 3 deste documento. 

13. O registro de produtos de saúde terá validade por 5 (cinco) anos, 
podendo ser revalidado sucessivamente por igual período. 

 

PARTE 4 - Conformidade às Informações 

1. Qualquer alteração realizada pelo fabricante ou importador nas 
informações previstas neste regulamento, referidas no item 5 da Parte 3 deste 
documento, deve ser comunicada à ANVISA dentro de 30 (trinta) dias úteis, na forma 
do item 9 da Parte 3 deste documento. 

2. Toda comunicação ou publicidade do produto médico veiculada no 
mercado de consumo, deve guardar estrita concordância com as informações 
apresentadas pelo fabricante ou importador à ANVISA. 

 

PARTE 5 - Sanções Administrativas 

1. Como medida de ação sanitária e a vista de razões fundamentadas, 
a ANVISA suspenderá o registro de produto médico nos casos em que: 

a) for suspensa, por razão de segurança devidamente justificada, a 
validade de qualquer um dos documentos referidos no item 5 da Parte 3 deste 
documento; 

b) for comprovado o não cumprimento de qualquer exigência da Parte 
4 deste regulamento; 
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c) o produto estiver sob investigação pela autoridade sanitária 
competente, quanto a irregularidade ou defeito do produto ou processo de fabricação, 
que represente risco à saúde do consumidor, paciente, operador ou terceiros 
envolvidos, devidamente justificada. 

2. A ANVISA cancelará o registro do produto médico nos casos em 
que: 

a) for comprovada a falsidade de informação prestada em qualquer um 
dos documentos a que se refere o item 5 da Parte 3 deste regulamento, ou for cancelado 
algum daqueles documentos pela ANVISA; 

b) for comprovada pela ANVISA de que o produto ou processo de 
fabricação pode apresentar risco à saúde do consumidor, paciente, operador ou 
terceiros envolvidos. 

3. A suspensão do registro de produto médico será publicada no Diário 
Oficial da União - DOU pela ANVISA e será mantida até a solução do problema que 
ocasionou a sanção e sua anulação será comunicada através do DOU. 

4. O cancelamento do registro de produto de saúde será publicado no 
DOU pela ANVISA. 

 

______________________________________ 

 

ANEXO I 

DEFINIÇÕES 

 

As definições seguintes aplicam-se exclusivamente a este documento, 
podendo ter significado distinto em outro contexto. 

01 - Acessório: Produto fabricado exclusivamente com o propósito de 
integrar um produto médico, outorgando a esse produto uma função ou característica 
técnica complementar. 

02 - Consumidor: Pessoa física que utiliza um produto médico como 
destinatário final. 

03 - Fabricante: Qualquer pessoa que projeta, fabrica, monta ou 
processa no País um produto médico acabado, incluindo terceiros autorizados para 
esterilizar, rotular e/ou embalar este produto. 

04 - Família de produtos médicos: Conjunto de produtos médicos, 
onde cada produto possui as características técnicas descritas nos itens 1.1, 1.2 e 1.3 
do Relatório Técnico (Anexo III.C) semelhantes. 

05 - Instruções de uso: Manuais, prospectos e outros documentos que 
acompanham o produto médico, contendo informações técnicas sobre o produto. 

06 - Importador: Pessoa jurídica, pública ou privada, que desenvolve 
atividade de ingressar no País produto médico fabricado fora do mesmo. 

07 - Instrumento cirúrgico reutilizável: Instrumento destinado a uso 
cirúrgico para cortar, furar, serrar, fresar, raspar, grampear, retirar, pinçar ou realizar 
qualquer outro procedimento similar, sem conexão com qualquer produto médico ativo 
e que pode ser reutilizado após ser submetido a procedimentos apropriados. 
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08 - Lote: Quantidade de um produto médico elaborada em um ciclo 
de fabricação ou esterilização, cuja característica essencial é a homogeneidade. 

09 - Operador: Pessoa que desenvolve atividade profissional 
utilizando um produto médico. 

10 - Orifício do corpo: Qualquer abertura natural do corpo humano, 
incluindo a cavidade ocular ou qualquer abertura artificialmente criada tal como um 
estoma. 

11 - Pesquisa clínica: Investigação utilizando seres humanos, 
destinada a verificar o desempenho, segurança e eficácia de um produto par saúde, na 
forma da legislação sanitária que dispõe sobre esta matéria. 

12 - Prazos: Transitório: Até 60 minutos de uso contínuo. 

Curto prazo: Até 30 dias de uso contínuo. 

Longo prazo: Maior que 30 dias de uso contínuo. 

13 - 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. 

13.1 - Produto médico ativo: Qualquer produto médico cujo 
funcionamento depende fonte de energia elétrica ou qualquer outra fonte de potência 
distinta da gerada pelo corpo humano ou gravidade e que funciona pela conversão desta 
energia. Não são considerados produtos médicos ativos, os produtos médicos 
destinados a transmitir energia, substâncias ou outros elementos entre um produto 
médico ativo e o paciente, sem provocar alteração significativa. 

13.2 - Produto médico ativo para diagnóstico: Qualquer produto 
médico ativo, utilizado isoladamente ou em combinação com outros produtos médicos, 
destinado a proporcionar informações para a detecção, diagnóstico, monitoração ou 
tratamento das condições fisiológicas ou de saúde, enfermidades ou deformidades 
congênitas. 

13.3 - Produto médico ativo para terapia: Qualquer produto médico 
ativo, utilizado isoladamente ou em combinação com outros produtos médicos, 
destinado a sustentar, modificar, substituir ou restaurar funções ou estruturas biológicas, 
no contexto de tratamento ou alívio de uma enfermidade, lesão ou deficiência. 

13.4 - Produto médico de uso único: Qualquer produto médico 
destinado a ser usado na prevenção, diagnóstico, terapia, reabilitação ou 
anticoncepção, utilizável somente uma vez, segundo especificado pelo fabricante. 

13.5 - 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. 

13.6 - Produto médico invasivo: Produto médico que penetra total ou 
parcialmente dentro do corpo humano, seja através de um orifício do corpo ou através 
da superfície corporal. 
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13.7 - Produto médico invasivo cirurgicamente: Produto médico 
invasivo que penetra no interior do corpo humano através da superfície corporal por 
meio ou no contexto de uma intervenção cirúrgica. 

14 - Responsável legal: Pessoa física com poderes suficientes para 
representar um fabricante ou importador, seja em virtude de caráter societário ou por 
delegação. 

15 - Responsável técnico: Profissional de nível superior, capacitado 
nas tecnologias que compõem o produto, responsável pelas informações técnicas 
apresentadas pelo fabricante ou importador e pela qualidade, segurança e eficácia do 
produto comercializado. 

16 - Rótulo: Identificação impressa aplicada diretamente sobre a 
embalagem do produto médico. 

17 - Sistema circulatório central: Inclui os seguintes vasos: artérias 
pulmonares, aorta ascendente, artérias coronárias, artéria carótida primitiva, artéria 
corótida interna, artéria carótida externa, artérias cerebrais, tronco braquiocefálico, veias 
cardíacas, veias pulmonares, veia cava superior e veia cava inferior. 

18 - Sistema nervoso central: Inclui o cérebro, cerebelo, bulbo e 
medula espinal. 

 

____________________________________________ 

ANEXO II 

CLASSIFICAÇÃO 

 

I. Aplicação 

1. A aplicação das regras de classificação deve ser regida pela 
finalidade prevista dos produtos médicos. 

2. Se um produto médico se destina a ser usado em combinação com 
outro produto médico, as regras de classificação serão aplicadas a cada um dos 
produtos médicos separadamente. Os acessórios serão classificados por sí mesmos, 
separadamente dos produtos médicos com os quais são utilizados. 

3. Os suportes lógicos (software) que comandam um produto médico 
ou que tenham influência em seu uso, se enquadrarão automaticamente na mesma 
classe. 

4. Se um produto médico não se destina a ser utilizado exclusiva ou 
principalmente em uma parte específica do corpo, deverá ser considerado para sua 
classificação seu uso mais crítico. 

5. Se a um mesmo produto médico são aplicáveis várias regras, 
considerando o desempenho atribuído pelo fabricante, se aplicarão as regras que 
conduzam a classificação mais elevada. 

6. Para fins da aplicação desta classificação de produtos médicos à 
legislação aprovada anteriormente a este documento, se procederá da seguinte forma : 

a) Classe 1 anterior corresponde à Classe I deste documento; 

b) Classe 2 anterior corresponde à Classe II deste documento; 

c) Classe 3 anterior corresponde às Classes III e IV deste documento. 
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II. Regras 

1. Produtos Médicos Não-Invasivos 

Regra 1 

Todos produtos médicos não invasivos estão na classe I, exceto 
aqueles aos quais se aplicam as regras a seguir. 

Regra 2 

Todos produtos médicos não-invasivos destinados ao 
armazenamento ou condução de sangue, fluidos ou tecidos corporais, líquidos ou gases 
destinados a perfusão, administração ou introdução no corpo, estão na Classe II: 

a) se puderem ser conectados a um produto médico ativo da Classe II 
ou de uma Classe superior; 

b) se forem destinados a condução, armazenamento ou transporte de 
sangue ou de outros fluidos corporais ou armazenamento de órgãos, partes de órgãos 
ou tecidos do corpo; 

em todos outros casos pertencem à Classe I. 

Regra 3 

Todos produtos médicos não-invasivos destinados a modificar a 
composição química ou biológica do sangue, de outros fluidos corporais ou de outros 
líquidos destinados a introdução no corpo, estão na Classe III, exceto se o tratamento 
consiste de filtração, centrifugação ou trocas de gases ou de calor, nestes casos 
pertencem à Classe II. 

Regra 4 

Todos produtos médicos não-invasivos que entrem em contato com a 
pele lesada: 

a) enquadram-se na Classe I se estão destinados a ser usados como 
barreira mecânica, para compressão ou para absorção de exsudados; 

b) enquadram-se na Classe III se estão destinados a ser usados 
principalmente em feridas que tenham produzido ruptura da derme e que somente 
podem cicatrizar por segunda intenção; 

c) enquadram-se na Classe II em todos outros casos, incluindo os 
produtos médicos destinados principalmente a atuar no micro-entorno de uma ferida. 

2. Produtos Médicos Invasivos 

Regra 5 

Todos produtos médicos invasivos aplicáveis aos orifícios do corpo, 
exceto os produtos médicos invasivos cirurgicamente, que não sejam destinados a 
conexão com um produto médico ativo: 

a) enquadram-se na Classe I se forem destinados a uso transitório; 

b) enquadram-se na Classe II se forem destinados a uso de curto 
prazo, exceto se forem usados na cavidade oral até a faringe, no conduto auditivo 
externo até o tímpano ou na cavidade nasal, nestes casos enquadram-se na Classe I; 

c) enquadram-se na Classe III se forem destinados a uso de longo 
prazo, exceto se forem usados na cavidade oral até a faringe, no conduto auditivo 
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externo até o tímpano ou na cavidade nasal e não forem absorvíveis pela membrana 
mucosa, nestes casos enquadram-se na Classe II. 

Todos produtos médicos invasivos aplicáveis aos orifícios do corpo, 
exceto os produtos médicos invasivos cirurgicamente, que se destinem a conexão com 
um produto médico ativo da Classe II ou de uma Classe superior, enquadram-se na 
Classe II. 

Regra 6 

Todos produtos médicos invasivos cirurgicamente de uso transitório 
enquadram-se na Classe II, exceto se: 

a) se destinarem especificamente ao diagnóstico, monitoração ou 
correção de disfunção cardíaca ou do sistema circulatório central, através de contato 
direto com estas partes do corpo, nestes casos enquadram-se na Classe IV; 

b) forem instrumentos cirúrgicos reutilizáveis, nestes casos 
enquadram-se na Classe I; 

c) se destinarem a fornecer energia na forma de radiações ionizantes, 
caso em que enquadram-se na Classe III; 

d) se destinarem a exercer efeito biológico ou a ser totalmente ou em 
grande parte absorvidos, nestes casos pertencem à Classe III; 

e) se destinarem a administração de medicamentos por meio de um 
sistema de infusão, quando realizado de forma potencialmente perigosa, considerando 
o modo de aplicação, neste caso enquadram-se na Classe III. 

Regra 7 

Todos produtos médicos invasivos cirurgicamente de uso a curto 
prazo enquadram-se na Classe II, exceto no caso em que se destinem: 

a) especificamente ao diagnóstico, monitoração ou correção de 
disfunção cardíaca ou do sistema circulatório central, através de contato direto com 
estas partes do corpo, nestes casos enquadram-se na Classe IV; ou 

b) especificamente a ser utilizados em contato direto com o sistema 
nervoso central, neste caso enquadram-se na Classe IV; ou 

c) a administrar energia na forma de radiações ionizantes, neste caso 
enquadram-se na Classe III; ou 

d) a exercer efeito biológico ou a ser totalmente ou em grande parte 
absorvidos, nestes casos enquadram-se na Classe IV; ou 

e) a sofrer alterações químicas no organismo ou para administrar 
medicamentos, excluindo-se os produtos médicos destinados a ser colocados dentro 
dos dentes, neste caso pertencem à Classe III. 

Regra 8 

Todos produtos médicos implantáveis e os produtos médicos 
invasivos cirurgicamente de uso a longo prazo enquadram-se na Classe III, exceto no 
caso de se destinarem: 

a) a ser colocados nos dentes, neste caso pertencem à Classe II; 

b) a ser utilizados em contato direto com o coração, sistema 
circulatório central ou sistema nervoso central, neste caso pertencem à Classe IV; 
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c) a produzir um efeito biológico ou a ser absorbidos, totalmente ou 
em grande parte, neste caso pertencem à Classe IV; 

d) a sofrer uma transformação química no corpo ou administrar 
medicamentos, exceto se forem destinados a ser colocados nos dentes, neste casos 
pertencem à Classe IV. 

3. Regras Adicionais Aplicáveis a Produtos Médicos Ativos 

Regra 9 

Todos produtos médicos ativos para terapia destinados a administrar 
ou trocar energia enquadram-se na Classe II, exceto se suas características são tais 
que possam administrar ou trocar energia com o corpo humano de forma potencialmente 
perigosa, considerando-se a natureza, a densidade e o local de aplicação da energia, 
neste caso enquadram-se na Classe III. 

Todos produtos ativos destinados a controlar ou monitorar o 
funcionamento de produtos médicos ativos para terapia enquadrados na Classe III ou 
destinados a influenciar diretamente no funcionamento destes produtos, enquadram-se 
na Classe III. 

Regra 10 

Os produtos médicos ativos para diagnóstico ou monitoração estão na 
Classe II: 

a) caso se destinem a administrar energia a ser absorvida pelo corpo 
humano, exceto os produtos médicos cuja função seja iluminar o corpo do paciente no 
espectro visível; 

b) caso se destinem a produzir imagens "in-vivo" da distribuição de 
radiofármacos;  

c) caso se destinem ao diagnóstico direto ou a monitoração de 
processos fisiológicos vitais, a não ser que se destinem especificamente à monitoração 
de parâmetros fisiológicos vitais, cujas variações possam resultar em risco imediato à 
vida do paciente, tais como variações no funcionamento cardíaco, da respiração ou da 
atividade do sistema nervoso central, neste caso pertencem à Classe III. 

Os produtos médicos ativos destinados a emitir radiações ionizantes, 
para fins radiodiagnósticos ou radioterapêuticos, incluindo os produtos destinados a 
controlar ou monitorar tais produtos médicos ou que influenciam diretamente no 
funcionamento destes produtos, enquadram-se na Classe III. 

Regra 11 

Todos produtos médicos ativos destinados a administrar 
medicamentos, fluidos corporais ou outras substâncias do organismo ou a extraí-los 
deste, enquadram-se na Classe II, a não ser que isto seja realizado de forma 
potencialmente perigosa, considerando a natureza das substâncias, a parte do corpo 
envolvida e o modo de aplicação, neste caso enquadram-se na Classe III. 

Regra 12 

Todos os demais produtos médicos ativos enquadram-se na Classe I. 

 

4. Regras Especiais 

Regra 13 
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Todos produtos médicos que incorporem como parte integrante uma 
substância, que utilizada separadamente possa ser considerada um medicamento, e 
que possa exercer sobre o corpo humano uma ação complementar à destes produtos, 
enquadram-se na Classe IV. 

Regra 14 

Todos produtos médicos utilizados na contracepção ou para 
prevenção da transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, enquadram-se na 
Classe III, a não ser que se trate de produtos médicos implantáveis ou de produtos 
médicos invasivos destinados a uso de longo prazo, neste caso pertencem à classe IV. 

Regra 15 

Todos produtos médicos destinados especificamente a desinfectar, 
limpar, lavar e, se necessário, hidratar lentes de contato, enquadram-se na Classe III. 

Todos produtos médicos destinados especificamente a desinfectar 
outros produtos médicos, enquadram-se na Classe II. 

Esta regra não se aplica aos produtos destinados à limpeza de 
produtos médicos, que não sejam lentes de contato, por meio de ação física. 

Regra 16 

Os produtos médicos não-ativos destinados especificamente para o 
registro de imagens radiográficas para diagnóstico, enquadram-se na Classe II. 

Regra 17 

Todos produtos médicos que utilizam tecidos de origem animal ou 
seus derivados tornados inertes, enquadram-se na Classe IV, exceto quando tais 
produtos estejam destinados unicamente a entrar em contato com a pele intacta. 

Regra 18 

Não obstante o disposto nas outras regras, as bolsas de sangue 
enquadram-se na Classe III. 

 

ANEXO III.A 

>> FORMULÁRIO DO FABRICANTE OU IMPORTADOR DE 
PRODUTOS MÉDICOS (em formato PDF) 

 

ANEXO III.B 

INFORMAÇÕES DOS RÓTULOS E INSTRUÇÕES DE USO DE 

PRODUTOS MÉDICOS 

 

1.Requisitos Gerais 

1.1. As informações que constam no rótulo e nas instruções de uso 
devem estar escritas no idioma português. 

1.2. Todos os produtos médicos devem incluir em suas embalagens 
as instruções de uso. Excepcionalmente, estas instruções podem não estar incluídas 
nas embalagens dos produtos enquadrados nas Classes I e II, desde que a segurança 
de uso destes produtos possa ser garantida sem tais instruções. 
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1.3. As informações necessárias para o uso correto e seguro do 
produto médico devem figurar, sempre que possível e adequado, no próprio produto 
e/ou no rótulo de sua embalagem individual, ou, na inviabilidade disto, no rótulo de sua 
embalagem comercial. Se não for possível embalar individualmente cada unidade, estas 
informações devem constar nas instruções de uso que acompanham um ou mais 
produtos médicos. 

1.4. Quando apropriado, as informações podem ser apresentadas sob 
a forma de símbolos e/ou cores. Os símbolos e cores de identificação utilizados, devem 
estar em conformidade com os regulamentos ou normas técnicas. Caso não existam 
regulamentos ou normas, os símbolos e cores devem estar descritos na documentação 
que acompanha o produto médico. 

1.5. Se em um regulamento técnico específico de um produto médico 
houver necessidade de informações complementares devido à especificidade do 
produto, estas devem ser incorporadas ao rótulo ou às instruções de uso, conforme 
aplicável. 

 

2. Rótulos 

O modelo do rótulo deve conter as seguintes informações: 

 

2.1 A razão social e endereço do fabricante e do importador, conforme 
o caso. 

2.2 As informações estritamente necessárias para que o usuário possa 
identificar o produto médico e o conteúdo de sua embalagem; 

2.3 Quando aplicável, a palavra "Estéril"; 

2.4 O código do lote, precedido da palavra "Lote", ou o número de 
série, conforme o caso; 

2.5 Conforme aplicável, data de fabricação e prazo de validade ou data 
antes da qual deverá ser utilizado o produto médico, para se ter plena segurança; 

2.6 Quando aplicável, a indicação de que o produto médico é de uso 
único; 

2.7 As condições especiais de armazenamento, conservação e/ou 
manipulação do produto médico; 

2.8 As instruções para uso do produto médico; 

2.9 Todas as advertências e/ou precauções a serem adotadas; 

2.10 Quando aplicável, o método de esterilização; 

2.11 Nome do responsável técnico legalmente habilitado para a 
função; 

2.12 Número de registro do produto médico, precedido da sigla de 
identificação da ANVISA. 

 

3. Instruções de Uso 

O modelo das instruções de uso deve conter as seguintes 
informações, conforme aplicáveis: 
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3.1 As informações indicadas no item 2 deste anexo (rótulo), exceto 
as constantes nas alíneas 2.4 e 2.5; 

3.2 O desempenho previsto nos Requisitos Gerais da regulamentação 
da ANVISA que dispõe sobre os Requisitos Essenciais de Segurança e Eficácia de 
Produtos Médicos, bem como quaisquer eventuais efeitos secundários indesejáveis; 

3.3 Caso um produto médico deva ser instalado ou conectado a outros 
produtos para funcionar de acordo com a finalidade prevista, devem ser fornecidas 
informações suficientemente detalhadas sobre suas características para identificar os 
produtos que podem ser utilizados com este produto, para que se obtenha uma 
combinação segura; 

3.4 Todas as informações que possibilitem comprovar se um produto 
médico encontra-se bem instalado e pode funcionar corretamente e em completa 
segurança, assim como as informações relativas à natureza e freqüência das operações 
de manutenção e calibração a serem realizadas de forma a garantir o permanente bom 
funcionamento e a segurança do produto; 

3.5 Informações úteis para evitar determinados riscos decorrentes da 
implantação de produto médico; 

3.6 Informações relativas aos riscos de interferência recíproca 
decorrentes da presença do produto médico em investigações ou tratamentos 
específicos; 

3.7 As instruções necessárias em caso de dano da embalagem 
protetora da esterilidade de um produto médico esterilizado, e, quando aplicável, a 
indicação dos métodos adequados de reesterilização; 

3.8 Caso o produto médico seja reutilizável, informações sobre os 
procedimentos apropriados para reutilização, incluindo a limpeza, desinfecção, 
acondicionamento e, conforme o caso, o método de esterilização, se o produto tiver de 
ser reesterilizado, bem como quaisquer restrições quanto ao número possível de 
reutilizações. 

Caso o produto médico deva ser esterilizado antes de seu uso, as 
instruções relativas à limpeza e esterilização devem estar formuladas de forma que, se 
forem corretamente executadas, o produto satisfaça os requisitos previstos nos 
Requisitos Gerais da regulamentação da ANVISA que dispõe sobre os Requisitos 
Essenciais de Segurança e Eficácia de Produtos Médicos; 

3.9 Informação sobre tratamento ou procedimento adicional que deva 
ser realizado antes de se utilizar o produto médico (por exemplo, esterilização ou 
montagem final, entre outros). 

3.10 Caso um produto médico emita radiações para fins médicos, as 
informações relativas à natureza, tipo, intensidade e distribuição das referidas 
radiações, devem ser descritas. 

As instruções de uso devem incluir informações que permitam ao 
pessoal médico informar ao paciente sobre as contra-indicações e as precauções a 
tomar. Essas informações devem conter, especificamente: 

3.11 As precauções a adotar em caso de alteração do funcionamento 
do produto médico; 

3.12 As precauções a adotar referentes à exposição, em condições 
ambientais razoavelmente previsíveis, a campos magnéticos, a influências elétricas 
externas, a descargas eletrostáticas, à pressão ou às variações de pressão, à 
aceleração e a fontes térmicas de ignição, entre outras; 
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3.13 Informações adequadas sobre o(s) medicamento(s) que o 
produto médico se destina a administrar, incluindo quaisquer restrições na escolha 
dessas substâncias; 

3.14 As precauções a adotar caso o produto médico apresente um 
risco imprevisível específico associado à sua eliminação; 

3.15 Os medicamentos incorporados ao produto médico como parte 
integrante deste, conforme o item 7.3 da regulamentação da ANVISA que dispõe sobre 
os Requisitos Essenciais de Segurança e Eficácia de Produtos de Saúde; 

3.16 O nível de precisão atribuído aos produtos médicos de medição. 

 

ANEXO III.C 

RELATÓRIO TÉCNICO 

 

1. O relatório técnico deve conter as seguintes informações: 

1.1. Descrição detalhada do produto médico, incluindo os 
fundamentos de seu funcionamento e sua ação, seu conteúdo ou composição, quando 
aplicável, assim como relação dos acessórios destinados a integrar o produto; 

 

1.2. Indicação, finalidade ou uso a que se destina o produto médico, 
segundo indicado pelo fabricante; 

1.3. Precauções, restrições, advertências, cuidados especiais e 
esclarecimentos sobre o uso do produto médico, assim como seu armazenamento e 
transporte; 

1.4. Formas de apresentação do produto médico; 

1.5. Diagrama de fluxo contendo as etapas do processo de fabricação 
do produto médico com uma descrição resumida de cada etapa do processo, até a 
obtenção do produto acabado; 

1.6. Descrição da eficácia e segurança do produto médico, em 
conformidade com a regulamentação da ANVISA que dispõe sobre os Requisitos 
Essenciais de Eficácia e Segurança de Produtos Médicos. No caso desta descrição não 
comprovar a eficácia e segurança do produto, a ANVISA solicitará pesquisa clínica do 
produto. 

2. No caso de registro de produto médico enquadrado na Classe I, o 

Relatório Técnico deve conter as informações previstas do item 1.1 a 1.4 deste Anexo. 
(voltar) 

 

Apêndice VIII – Resolução - RDC nº 156, de 2006 (voltar) 

 

Resolução - RDC n° 156, de 11 de agosto de 2006 

Dispõe sobre o registro, rotulagem e 
reprocessamento de produtos médicos, e dá outras 
providências.  
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A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no 
uso da atribuição que lhe confere o art. 11, inciso IV, do Regulamento da ANVISA 
aprovado pelo Decreto 3.029, de 16 de abril de 1999, c/c com o art. 111, inciso I, alínea 
“b”, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Portaria nº 593, de 25 de agosto de 2000, 
republicada no D.O.U. de 22 de dezembro de 2000, em reunião realizada em 7 de 
agosto de 2006;  

considerando os dispositivos da Lei 6.360, de 23 de setembro de 1976, 
e do Decreto 79.094 de 5 de janeiro de 1977;  

considerando a necessidade de atualizar a regulamentação de que 
tratam as Portarias de nº 3 e 4, de 7 de fevereiro de 1986, e Portaria de nº 8, de 8 de 
julho de 1988, da Divisão Nacional de Medicamentos;  

considerando que a reutilização de produtos médicos rotulados para 
uso único tem sido uma prática largamente encontrada nos serviços de saúde do Brasil 
e do exterior, com implicações de ordem técnica, ética, legal e econômica;  

considerando a Resolução - RDC nº 56, de 6 de abril de 2001, que 
trata dos requisitos essenciais de segurança e eficácia de produtos para saúde;  

considerando que os procedimentos utilizados para reprocessamento 
de produtos médicos não estão normalizados e;  

considerando que em várias localidades do país, existem, em 
funcionamento, instituições que têm como objetivo específico prestar serviços de 
reprocessamento de produtos médicos.  

Adotou a seguinte Resolução de Diretoria Colegiada e eu, Diretor-
Presidente, determino a sua publicação:  

Art.1º Ficam estabelecidos, em relação aos produtos médicos com 
reprocessamento proibido e para os passíveis de reprocessamento, os requisitos para: 

I - Solicitação do registro, sua alteração ou revalidação, pelo fabricante 
ou importador;  

II - O reprocessamento realizado por serviços de saúde ou empresas 
reprocessadoras.  

Art.2º Para efeitos desta Resolução são adotadas as seguintes 
definições:  

I - Empresa reprocessadora: Estabelecimento que presta serviços de 
reprocessamento de produtos médicos. 

II - 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.  

III - Reprocessamento de produto médico: Processo de lim0peza e 
desinfecção ou esterilização a ser aplicado a produto médico, que garanta a segurança 
na sua utilização, incluindo controle da qualidade em todas suas etapas.  

IV - Serviço de saúde: estabelecimento destinado ao desenvolvimento 
de ações de atenção à saúde da população, em regime de internação ou não, incluindo 
atenção realizada em consultórios e domicílios.  



 

Gustavo Silveira Machado 

O conteúdo deste trabalho é de exclusiva responsabilidade de seu autor. 

Art.3º As disposições desta Resolução são aplicáveis aos fabricantes 
e importadores de produtos médicos, serviços de saúde e qualquer empresa que realize 
reprocessamento de produtos médicos. 

Art.4º Para efeitos desta Resolução, os produtos médicos são 
enquadrados nos seguintes grupos:  

I - Produtos com Reprocessamento Proibido.  

II - Produtos Passíveis de Reprocessamento.  

§ 1º Compete à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ANVISA, 
mediante evidências científicas, enquadrar os produtos médicos em um dos grupos de 
que trata este artigo.  

§ 2º O enquadramento do produto será feito no ato do seu registro.  

§ 3º Os fabricantes e importadores podem propor o enquadramento 
dos produtos na solicitação do registro.  

§ 4° As proposições de enquadramento como produto com o 
reprocessamento proibido devem estar acompanhadas de documentação que 
fundamente a indicação.  

Art.5º O enquadramento de que trata o artigo anterior pode ser revisto, 
a critério da ANVISA, nas seguintes condições:  

I - Solicitação de reenquadramento do produto, acompanhada de 
justificativa técnica, pelo detentor do registro.  

II - Apresentação de evidências científicas ou resultados de 
investigação de eventos adversos.  

Art.6º Os produtos enquadrados no inciso I do artigo 4º devem 
apresentar no rótulo os dizeres: “Proibido Reprocessar”. 

Art.7º É vedada a utilização da expressão: “Proibido Re-processar”, 
em rótulos e nas instruções de uso de produtos enquadrados no inciso II do art. 4°.  

Parágrafo único. A critério dos fabricantes ou importadores, os rótulos 
e instruções de uso poderão apresentar a expressão: “O fabricante recomenda o uso 
único”.  

Art.8º É proibido em todo o território nacional, por qualquer tipo de 
empresa, ou serviço de saúde, público ou privado, o reprocessamento dos produtos 
quando: 

I - Se enquadrarem no inciso I do art. 4° desta Resolução, 
apresentando na rotulagem os dizeres: “Proibido Reprocessar”.  

II - Constarem de Resolução Específica RE/ANVISA , que contém a 
relação dos produtos proibidos de ser reprocessados.  

Art.9° A segurança na utilização dos produtos reprocessados é de 
responsabilidade dos serviços de saúde.  

Art.10 As empresas e os serviços de saúde que realizam o 
reprocessamento devem adotar protocolos que atendam às diretrizes indicadas em 
Resolução Específica RE/ANVISA.  

§ 1º Os serviços de saúde e as empresas reprocessadoras, que 
optarem pela terceirização, devem firmar contratos específicos, estabelecendo as 
responsabilidades das partes, em relação ao atendimento das especificações relativas 
a cada etapa do reprocessamento.  
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§ 2º Os serviços de saúde e as empresas reprocessadoras que 
terceirizam o reprocessamento de produtos médicos devem auditar a empresa 
contratada.  

Art.11 É proibida a comercialização de produtos reprocessados.  

Art 12 As empresas reprocessadoras devem estar licenciadas pela 
autoridade sanitária competente, segundo legislação vigente.  

Art.13 Os serviços de saúde estão proibidos de realizar atividades 
comerciais de reprocessamento para outras instituições.  

Art.14 Os fabricantes e importadores de produtos médicos têm o prazo 
de trezentos e sessenta e cinco dias, a partir da data de publicação desta Resolução, 
para atender às disposições dos seus artigos 6º e 7º.  

Art.15 Os serviços de saúde e as empresas reprocessadoras têm o 
prazo de trezentos e sessenta e cinco dias, a partir da data de publicação desta 
Resolução, para cumprir os requisitos estabelecidos no seu artigo 10.  

Art.16 As disposições desta Resolução entram em vigor trinta dias 
após a sua publicação, ressalvado o início de contagem dos prazos que constam dos 
artigos 14, e 15. 

Art.17 A inobservância do disposto nesta Resolução configura infração 
sanitária, sujeitando o infrator às penalidades previstas no artigo 10, inciso I e IV, da Lei 
de nº. 6.437 de 20 de agosto de 1977.  

Art.18 Revogam-se as Portarias DIMED/SNVS/MS, Números 3 e 4, de 
7 de fevereiro de 1986, número 8, de 8 de julho de 1988; e a Resolução RDC/ANVISA 
n° 30, de 15 de fevereiro de 2006.  

Art.19 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

 

DIRCEU RAPOSO DE MELLO (voltar) 
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APÊNDICE IX – RESOLUÇÃO - RE Nº 2.605, DE 2006  (voltar); 

 

RESOLUÇÃO - RE N° 2605, DE 11 DE AGOSTO DE 2006. 

O Diretor-Presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das 
atribuições que lhe confere inciso XI, do Art. 13, do Regulamento aprovado pelo Decreto 
n° 3.029,de 16 de abril de 1999,  

considerando o disposto no inciso II do artigo 8° da Resolução RDC/ANVISA n° 
156 de 11 de agosto de 2006;  

considerando a necessidade de indicar os produtos que no estágio atual de 
conhecimento não devem ser reprocessados, e  

considerando que a matéria foi submetida à apreciação da Diretoria Colegiada, 
que a aprovou em reunião realizada em 7 de agosto de 2006,  

Resolve:  

Art. 1º Estabelecer a lista de produtos médicos enquadrados como de uso único 
proibidos de ser reprocessados, que constam no anexo desta Resolução.  

Art. 2° Revoga-se a Resolução RE/ANVISA nº 515, de 15 de fevereiro de 2006.  

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. DIRCEU 
RAPOSO DE MELLO ANEXO LISTA DE PRODUTOS MÉDICOS ENQUADRADOS 
COMO DE USO ÚNICO PROIBIDOS DE SER REPROCESSADOS  

1. Agulhas com componentes, plásticos não desmontáveis  

2. Aventais descartáveis;  

3. Bisturi para laparoscopia com fonte geradora de energia, para corte ou 
coagulação com aspiração e irrigação;  

4. Bisturis descartáveis com lâmina fixa ao cabo; (funcionalidade)  

5. Bolsa coletora de espécimes cirúrgicos;  

6. Bolsas de sangue;  

7. Bomba centrífuga de sangue;  

8. Bomba de infusão implantável; 

9. Campos cirúrgicos descartáveis;  

10. Cânulas para perfusão, exceto as cânulas aramadas.;  

11. Cateter de Balão Intra-aórtico;  

12. Cateter epidural;  

13. Cateter para embolectomia, tipo Fogart;  

14. Cateter para oxigênio;  

15. Cateter para medida de débito por termodiluição;  

16. Cateter duplo J, para ureter;  

17. Cateteres de diálise peritoneal de curta e longa permanência;  

18. Cateteres e válvulas para derivação ventricular;  

19. Cateteres para infusão venosa com lume único, duplo ou triplo;  
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20. Cobertura descartável para mesa de instrumental cirúrgico;  

21. Coletores de urina de drenagens, aberta ou fechada;  

22. Compressas cirúrgicas descartáveis;  

23. Conjuntos de tubos para uso em circulação extracorpórea;  

24. Dique de borracha para uso odontológico;  

25. Dispositivo para infusão vascular periférica ou aspiração venosa;  

26. Dispositivo linear ou circular, não desmontável, para sutura mecânica;  

27. Drenos em geral;  

28. Embalagens descartáveis para esterilização de qualquer natureza;  

29. Equipos descartáveis de qualquer natureza exceto as linhas de diálise, de 
irrigação e aspiração oftalmológicas;  

30. Esponjas Oftalmológicas;  

31. Expansores de pele com válvula;  

32. Extensões para eletrodos implantáveis;  

33. Equipos para bombas de infusão peristálticas e de seringas;  

34 Extensores para equipos com ou sem dispositivo para administração de 
medicamentos  

35. Filtros de linha para sangue arterial;  

36. Filtros para cardioplegia;  

37. Filtros endovasculares;  

38. Fios de sutura cirúrgica: fibra, natural, sintético ou colágeno, com ou sem 
agulha;  

39. Geradores de pulso, implantáveis;  

40. Hemoconcentradores;  

41. Injetores valvulados (para injeção de medicamentos, sem agulha metálica);  

42. Lâmina de Shaiver com diâmetro interno menor que 3mm;  

43. Lâminas descartáveis de bisturi, exceto as de uso oftalmológico;  

44. Lancetas de hemoglicoteste;  

45. Lentes de contato descartáveis;  

46. Luvas cirúrgicas;  

47. Luvas de procedimento;  

48. Óleos de silicone Oftalmológico e soluções viscoelásticas oftalmológicas;  

49. Oxigenador de bolhas;  

50. Oxigenador de membrana;  

51. Pinças e tesouras não desmontáveis de qualquer diâmetro para cirurgias vídeo 
assistida laparoscópica;  

52. Produtos implantáveis de qualquer natureza como: cardíaca, digestiva, 
neurológica, odontológica, oftalmológica, ortopédica, otorrinolaringológica, 
pulmonar, urológica e vascular.  
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53. Punch cardíaco plástico;  

54. Reservatórios venosos para cirurgia cardíaca de cardioplegia e de 
cardiotomia;  

55. Sensor débito cardíaco;  

56. Sensores de Pressão Intra-Craniana;  

57. Seringas plásticas exceto de bomba injetora de contraste radiológico.  

58 Sondas de aspiração;  

59. Sondas gástricas e nasogástricas, exceto as do tipo fouché;  

60 Sondas retais;  

61 Sondas uretrais e vesicais, exceto uso em urodinâmica;  

62. Sugador cirúrgico plástico para uso em odontologia;  

63. Registro multivias de plástico, exceto os múltiplos, tipo manifold;  

64.Cúpula isoladas para transdutores de pressão sangüínea;  

65.Trocater não desmontável com válvula de qualquer diâmetro;  

66.Tubo de coleta de sangue (voltar) 
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APÊNDICE X – RESOLUÇÃO - RDC Nº 27, DE 21 DE JUNHO DE 2011 (voltar);  

 

RESOLUÇÃO - RDC Nº 27, DE 21 DE JUNHO DE 2011 

Dispõe sobre os procedimentos para certificação compulsória dos equipamentos 
sob regime de Vigilância Sanitária. 

 

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da 
atribuição que lhe confere o inciso IV do art. 11 do Regulamento aprovado pelo Decreto 
nº 3.029, de 16 de abril de 1999, e tendo em vista o disposto no inciso II e nos § 1º e § 
3º do art. 54 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 
da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, 
em reunião realizada em 7 de junho de 2 0 11 , 

 

Adota a seguinte Resolução da Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente, 
determino a sua publicação: 

 

Art. 1º Fica aprovado o Regulamento Técnico que estabelece os procedimentos 
para certificação compulsória dos equipamentos sob regime de Vigilância Sanitária, nos 
termos desta Resolução. 

 

Art. 2º Os equipamentos sob regime de Vigilância Sanitária deverão comprovar o 
atendimento à Resolução RDC ANVISA nº 56, de 06 de abril de 2001, que "Estabelece 
os Requisitos Essenciais de Segurança e Eficácia Aplicáveis aos Produtos para Saúde", 
por meio de certificação de conformidade no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação 
da Conformidade (SBAC). 

§ 1º Para o cumprimento do disposto no caput deste artigo, dever-se-á tomar como 
base as prescrições contidas em normas técnicas indicadas por meio da Instrução 
Normativa da ANVISA IN nº 3, de 21 de junho de 2011, ou suas atualizações. 

§ 2º Serão considerados equipamentos sob regime de Vigilância Sanitária, 
inclusive suas partes e acessórios: 

I - os equipamentos com finalidade médica, odontológica, laboratorial ou 
fisioterápica, utilizados direta ou indiretamente para diagnóstico, tratamento, reabilitação 
e monitoração em seres humanos; e 

II - os equipamentos com finalidade de embelezamento e estética. 

§ 3º A certificação de que trata o caput deste artigo não se constituirá em 
procedimento único para a comprovação da segurança e eficácia dos produtos, 
podendo estudos e análises complementares ser solicitados de acordo com as 
disposições da Resolução RDC ANVISA nº 56/2001, que "Estabelece os Requisitos 
Essenciais de Segurança e Eficácia Aplicáveis aos Produtos para Saúde". 

 

Art 3º O fornecedor de equipamento sob regime de Vigilância Sanitária deverá 
apresentar, para fins de concessão, alteração ou revalidação de registro ou cadastro de 
seu produto na ANVISA, cópia autenticada do certificado de conformidade emitido por 
organismo acreditado no âmbito do SBAC. 
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§ 1º A empresa solicitante do registro ou cadastro na ANVISA de equipamento 
sob regime de Vigilância Sanitária importado fica isenta de apresentar o certificado de 
livre comércio do produto ou certificado de registro do seu país de origem, previsto na 
Resolução RDC ANVISA nº 185, de 22 de outubro de 2011, que "Trata do Registro, 
Alteração, Revalidação e Cancelamento do Registro de Produtos Médicos na Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA", ao apresentar o certificado de conformidade 
do equipamento emitido nos termos desta Resolução. 

§ 2º As alterações de registro ou cadastro indicadas no caput deste artigo são as 
que tenham impacto nos requisitos normativos utilizados no processo de certificação do 
equipamento. 

§ 3º Caberá ao organismo que tenha concedido o certificado de conformidade ao 
produto avaliar o impacto da alteração no certificado concedido. 

 

Art. 4º Na impossibilidade da emissão do certificado de conformidade no âmbito 
do SBAC, o registro ou cadastro do produto poderá ser concedido, alterado ou 
revalidado sem a apresentação de tal certificado. 

§ 1º A empresa deverá comprovar a situação indicada no caput deste artigo por 
meio de declaração de um Organismo de Certificação de Produtos, acreditado pelo 
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO), 
informando a respeito da impossibilidade de certificação, contendo as devidas 
justificativas. 

§ 2º O detentor de registros ou cadastros concedidos nas condições descritas no 
caput deste artigo terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a apresentação do 
Certificado de Conformidade de que trata o art. 3º, contado a partir do restabelecimento 
das condições de capacidade para certificação no âmbito do SBAC. 

§ 3º A falta da apresentação do certificado, no prazo estabelecido no parágrafo 
anterior, implicará o início dos procedimentos para suspensão e posterior cancelamento 
do registro ou cadastro do equipamento. 

§ 4º No caso da impossibilidade de certificação ser decorrente de problemas 
transitórios e de caráter parcial, para concessão, alteração ou revalidação de registro 
ou cadastro do equipamento deverá ser apresentado um relatório consolidado, 
conforme disposições constantes no Anexo deste Regulamento Técnico, expedido por 
um Organismo de Certificação de Produto (OCP), baseado em relatórios de ensaios 
emitidos por laboratórios de ensaio. 

§ 5º Os laboratórios de ensaio e o OCP indicados no parágrafo anterior deverão 
ser os acreditados no âmbito do SBAC, podendo-se fazer uso de tantos laboratórios 
quantos forem necessários para que a maior quantidade possível de itens das normas 
técnicas seja avaliada. 

§ 6º O relatório consolidado expedido de que trata o § 4º deverá contemplar o 
maior número possível de itens das normas técnicas aplicáveis ao equipamento, para 
os quais haja condições de infra-estrutura tecnológica para ensaio no Brasil. 

§ 7º Os ensaios referidos no § 4º deverão tomar como base as prescrições 
contidas em normas técnicas indicadas na Instrução Normativa da ANVISA IN nº 3, de 
2011, ou suas atualizações, que sejam aplicáveis ao equipamento. 

§ 8º Serão aceitos apenas os relatórios consolidados que indiquem conformidade 
a todos os itens verificados e redigidos em língua portuguesa. 



 

Gustavo Silveira Machado 

O conteúdo deste trabalho é de exclusiva responsabilidade de seu autor. 

§ 9º Para equipamentos ensaiados no exterior, os relatórios de ensaios poderão 
ser aceitos para fins de elaboração do relatório consolidado desde que, atendidas as 
seguintes disposições: 

I - tenham sido emitidos por laboratórios acreditados por instituições que sejam 
comprovadamente signatárias do International Laboratory Accreditation Cooperation 
(ILAC); e 

II -contemplem, no mínimo, todos os itens das normas ensaiadas para os quais 
haja condições de infra-estrutura tecnológica para ensaio no Brasil. 

§ 10 As empresas que optarem por apresentar voluntariamente o certificado de 
conformidade, emitido no âmbito do SBAC, baseado em Memorando de Entendimento 
(Memorandum of Understanding - MOU), ficarão dispensadas de apresentar o relatório 
consolidado. 

 

Art. 5º O processo de ensaio e de certificação dos equipamentos sob regime de 
Vigilância Sanitária estará sujeito às prescrições estabelecidas no Regulamento de 
Avaliação da Conformidade destes produtos, aprovado pela ANVISA no âmbito do 
SBAC. 

 

Art. 6º É indispensável a manutenção do certificado de conformidade, conforme 
normas técnicas indicadas na Instrução Normativa da ANVISA IN nº 3, de 2011, ou suas 
atualizações, durante o período de validade do registro ou cadastro de produto. 

§ 1º Caso o cancelamento ou vencimento do certificado de conformidade ocorra 
durante a validade do registro ou cadastro do produto a empresa terá o prazo de 90 
(noventa) dias para apresentar novo certificado do produto. 

§ 2º A falta do certificado de conformidade por mais de 90 (noventa) dias implicará 
o início de procedimentos para suspensão e posterior cancelamento do registro ou 
cadastro do equipamento. 

§ 3° Não se aplica o prazo previsto no parágrafo anterior se o motivo do 
cancelamento ou da suspensão do certificado de conformidade decorrer da constatação 
do não atendimento às normas técnicas, indicadas na Instrução Normativa da ANVISA 
IN nº 3, de 2011, ou suas atualizações, e que sejam aplicáveis ao equipamento. 

 

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. Art. 8º Fica 
revogada a Resolução ANVISA nº 32, de 29 de maio de 2007. 

 

DIRCEU BRÁS APARECIDO BARBANO 

 

ANEXO 

O relatório consolidado deverá ser emitido em papel timbrado do organismo de 
certificação de produto, contendo, no mínimo, as seguintes informações: 

 

1. Nome e endereço do OCP; 

2. Marca de identificação do OCP; 

3. Número de acreditação do OCP no âmbito do SBAC; 
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4. Nome e modelo comercial do equipamento; 

5. Razão social e endereço do fabricante; 

6. Razão social e endereço do solicitante do relatório, em caso de ser diferente do 
indicado no item anterior; 

7. Descritivo do equipamento, incluindo sua indicação, finalidade de uso e a lista 
dos acessórios e partes que tenham sido ensaiados em conjunto com o equipamento; 

8. Normas técnicas nas quais os relatórios de ensaios foram baseados, com 
indicação de quais itens dessas normas não puderam ser verificados; 

9. Nomes dos laboratórios de ensaio utilizados, acompanhado dos nomes dos 
seus respectivos organismos acreditadores e indicação se os mesmos são 
comprovadamente signatários do ILAC; 

10.Resultados obtidos nos ensaios para cada item verificado das normas técnicas 
referenciadas, com indicação se o equipamento ensaiado encontra-se conforme ou não-
conforme as prescrições do item; 

11. Indicação dos itens das normas técnicas referenciadas que não foram 
verificados; 

12. Conclusão final, explicitando se houve comprovadamente atendimento total 
aos itens avaliados das normas técnicas indicadas; e 

13. Data, identificação e assinatura dos responsáveis pela emissão do relatório. 

(voltar) 
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APÊNDICE XI – RESOLUÇÃO - RDC Nº 16, DE 28 DE MARÇO DE 2013  

(voltar); 

 

RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC N°16, DE 28 DE MARÇO DE 
2013 

Aprova o Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos 
Médicos e Produtos para Diagnóstico de Uso In Vitro e dá outras providências. 

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da 
atribuição que lhe confere o inciso IV do art. 11 do Regulamento aprovado pelo Decreto 
nº 3.029, de 16 de abril de 1999, e tendo em vista o disposto no inciso II e nos § 1º e § 
3º do art. 54 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 
da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, 
em reunião realizada 7 de março de 2013, 

considerando a Lei nº. 6360, de 23 de setembro de 1976 e seu regulamento, o 
Decreto nº 79094 de 5 de janeiro de 1977; 

considerando a necessidade de internalizar a Resolução MERCOSUL/GMC/RES. 
N° 20/11, que aprovou o “Regulamento Técnico MERCOSUL de Boas Práticas de 
Fabricação de Produtos Médicos e Produtos para Diagnóstico de Uso In Vitro 
(revogação das Res. GMC nº 04/95, 38/96, 65/96 e 131/96)"; 

considerando que a regulamentação de Boas Práticas de Fabricação relativa a 
produtos médicos e produtos para diagnóstico de uso in vitro deve buscar a garantia da 
qualidade, segurança e eficácia nos produtos comercializados no Brasil; 

considerando que é fundamental promover o aprimoramento dos sistemas 
nacionais voltados para a regulamentação e controle dos produtos médicos e produtos 
para diagnóstico de uso in vitro; 

adota a seguinte Resolução de Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente, 
determino a sua publicação: 

Art. 1° - Aprovar o “Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de 
Produtos Médicos e Produtos para Diagnóstico de Uso In Vitro", que consta como Anexo 
e faz parte da presente Resolução. 

Parágrafo único. Este regulamento incorpora ao ordenamento jurídico nacional a 
Resolução GMC MERCOSUL nº 20/2011 “Regulamento Técnico MERCOSUL de Boas 
Práticas de Fabricação de Produtos Médicos e Produtos para Diagnóstico de Uso In 
Vitro (revogação das Res. GMC nº 04/95, 38/96, 65/96 e 131/96)”. 

Art. 2° - Revogar a Portaria nº 686, de 27 de agosto de 1998; a Resolução RDC 
nº 59, de 27 de junho de 2000; e a Resolução RDC nº 167, de 2 de julho de 2004. 

Art. 3º - Os distribuidores e armazenadores de produtos médicos e produtos para 
diagnóstico de uso in vitro deverão cumprir os requisitos desta Resolução, no que 
couber. 

Art. 4º - Fica concedido o prazo de 180 dias, a partir da data de incorporação do 
instrumento normativo, para adoção das medidas necessárias para a aplicação do 
Regulamento Técnico. 

Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

DIRCEU BRÁS APARECIDO BARBANO 
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ANEXO 

REGULAMENTO TÉCNICO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE 
PRODUTOS MÉDICOS E PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICO DE USO IN VITRO 

CONTEÚDO 

CAPÍTULO 1 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

CAPÍTULO 2 – REQUISITOS GERAIS DO SISTEMA DA QUALIDADE 

2.1. Disposições gerais 

2.2. Responsabilidade gerencial 

2.3. Pessoal 

2.4. Gerenciamento de risco 

2.5. Controles de Compras 

CAPÍTULO 3 – DOCUMENTOS E REGISTROS DA QUALIDADE 

3.1. Requisitos gerais 

3.2. Registro histórico do produto 

3.3. Registros de inspeções e testes. 

CAPÍTULO 4 – CONTROLE DE PROJETO E REGISTRO MESTRE DE 
PRODUTO (RMP) 

4.1. Controle de Projeto 

4.2. Registro Mestre do Produto (RMP) 

CAPÍTULO 5 – CONTROLES DE PROCESSO E PRODUÇÃO 

5.1. Instruções gerais 

5.2. Controles de embalagem, rotulagem e instruções de uso 

5.3. Inspeção e testes 

5.4. Inspeção, medição e equipamentos de testes. 

5.5. Validação 

5.6. Controle de mudanças 

CAPÍTULO 6 – MANUSEIO, ARMAZENAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E 
RASTREABILIDADE 

6.1. Manuseio 

6.2. Armazenamento 

6.3. Distribuição 

6.4. Identificação e rastreabilidade 

6.5. Componentes e produtos não conformes 

CAPÍTULO 7 – AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS 

7.1. Ações Corretivas e Preventivas 

7.2. Gerenciamento de reclamações 

7.3. Auditoria da qualidade 
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CAPÍTULO 8 – INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

8.1. Instalação 

8.2. Assistência Técnica 

CAPÍTULO 9 – TÉCNICAS DE ESTATÍSTICA 

CAPÍTULO 1 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1 - Aplicabilidade 

1.1.1. Este Regulamento Técnico estabelece requisitos aplicáveis à fabricação de 
produtos médicos e produtos para diagnóstico de uso in vitro. Estes requisitos 
descrevem as Boas Práticas de Fabricação (BPF) para métodos e controles usados no 
projeto, compras, fabricação, embalagem, rotulagem, armazenamento, distribuição, 
instalação e assistência técnica dos produtos médicos e produtos para diagnóstico de 
uso in vitro. Os requisitos deste Regulamento Técnico se destinam a assegurar que os 
produtos médicos e produtos para diagnóstico de uso in vitro sejam seguros e eficazes. 

1.1.1.2. Os requisitos deste Regulamento Técnico são aplicáveis a fabricantes e 
importadores de produtos médicos e produtos para diagnóstico de uso in vitro que sejam 
comercializados no Brasil. 

1.1.3. Sempre que o fabricante entender que algum dos requisitos desta resolução 
não é aplicável a seus processos, deverá documentar justificativa para tal entendimento. 

1.1.1.4. Os importadores de produtos médicos e produtos para diagnóstico de uso 
in vitro deverão cumprir os requisitos desta Resolução, no que couber. 

1.1.2. Definições 

Para os efeitos do presente Regulamento Técnico entende-se por: 

1.2.1. Assistência técnica: Manutenção ou reparo de um produto acabado a fim 
de devolvê-lo às suas especificações. 

1.2.2. Auditoria de qualidade: significa um exame estabelecido, sistemático e 
independente de todo o sistema de qualidade de um fabricante, executado em intervalos 
regulares e com freqüência suficiente para assegurar que tanto as atividades do sistema 
de qualidade quanto seus resultados satisfaçam os procedimentos especificados em 
seu sistema de qualidade, que esses procedimentos sejam implementados 
eficientemente e ainda que sejam adequados para alcançar os objetivos do sistema de 
qualidade. A auditoria de qualidade é diferente de outras atividades do sistema de 
qualidade exigido por este Regulamento Técnico. 

1.2.3. Componente: matéria prima, substância, peça, parte, software, hardware, 
embalagem, rótulo ou instrução de uso, utilizados durante a fabricação de um produto 
médico e produto para diagnóstico de uso in vitro, destinado a ser incluído como parte 
do produto acabado. 

1.2.4. Dados de entrada de projeto: descrição dos atributos físicos, indicação de 
uso, desempenho, compatibilidade, segurança, eficácia, ergonomia, usabilidade, 
informações provenientes de projetos anteriores e resultados do gerenciamento de 
risco, dentre outros requisitos de um produto médico ou produto para diagnóstico de uso 
in vitro que são utilizados como base de seu projeto. 

1.2.5. Dados de saída de projeto: resultado do trabalho em cada fase do projeto e 
seu resultado final. O dado de saída de projeto finalizado é a base para o registro mestre 
do produto (RMP). 

1.2.6. Dano: lesão física ou prejuízo à saúde da pessoa, ou prejuízo à propriedade 
ou ao meio ambiente. 
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1.2.7. Especificações: requisitos aos quais produtos, componentes, atividades de 
produção, assistência técnica, serviços, sistema da qualidade ou qualquer outra 
atividade devem estar conformes. 

1.2.8. Estabelecer: definir, documentar (por meio escrito ou eletrônico) e 
implementar.  

1.2.9. Fabricante: qualquer pessoa que projeta, fabrica, monta ou processa um 
produto acabado, incluindo aqueles que desempenham funções por contrato de 
esterilização, rotulagem, embalagem. 

1.2.10. Gerência executiva: alta administração da empresa responsável em prover 
recursos e com autoridade para estabelecer ou alterar a política e sistema da qualidade 
da empresa. 

1.2.11. Gerenciamento de risco: aplicação sistemática de políticas, procedimentos 
e práticas de gerenciamento às tarefas de análise, avaliação, controle e monitoramento 
de riscos associados a determinado produto ou processo. 

1.2.12. Lote ou partida: quantidade de um produto elaborado em um ciclo de 
fabricação ou esterilização, cuja característica essencial é a homogeneidade. 

1.2.13. Material de fabricação: material ou substância empregados no processo 
de fabricação ou para facilitar este processo, incluindo agentes de limpeza, agentes 
para liberação de moldes, óleos lubrificantes, esterilizantes, ou ainda outros 
subprodutos do processo de fabricação. 

1.2.14. Não conformidade: não cumprimento de requisito previamente 
especificado. 

1.2.15. Número de série ou lote: combinação distinta de letras ou números, ou 
ambos, dos quais pode ser determinado o histórico completo de compras, fabricação, 
embalagem, rotulagem e distribuição de produtos acabados. 

1.2.16. Perigo: Fonte potencial de dano. 

1.2.17. Política de qualidade: totalidade das intenções e das diretrizes de uma 
organização com respeito à qualidade, expressas pela gerência executiva. 

1.2.18. Processo especial: qualquer processo cujos resultados não podem ser 
completamente verificados por inspeções e testes subseqüentes. 

1.2.19. Produção: todas as operações envolvidas na fabricação de determinado 
produto, desde o recebimento dos componentes, passando pelo processamento e 
embalagem, até a obtenção do produto acabado. 

1.2.20. Produto acabado: qualquer produto ou acessório adequado para uso, 
embalado, rotulado. 

1.2.21. Qualidade: totalidade de aspectos e características que possibilitam a um 
produto médico ou produto para diagnóstico de uso in vitro atender às exigências de 
adequação ao uso, incluindo segurança e desempenho. 

1.2.22. Reclamação: comunicação por escrito, oral ou eletrônica relativa à não 
aceitação da identidade, qualidade, durabilidade, confiabilidade, segurança, eficácia ou 
desempenho de um produto. 

1.2.23. Registro: documento físico ou eletrônico, que evidencia dados, fatos, 
eventos específicos e resultados alcançados em relação ao cumprimento de 
procedimentos e normas do sistema da qualidade. 

1.2.24. Registro histórico do produto: compilação de registros contendo o histórico 
completo da produção de um produto acabado. 
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1.2.25. Registro histórico do projeto: compilação de documentos contendo o 
histórico completo do projeto de um produto acabado. 

1.2.26. Registro mestre do produto (RMP): compilação de documentos contendo 
especificações, instruções e procedimentos para obtenção de um produto acabado, 
bem como instalação, assistência técnica e manutenção do mesmo. 

1.2.27. Retrabalho: parte ou a totalidade da operação de fabricação destinada a 
corrigir a não conformidade de um componente, produto intermediário ou de um produto 
acabado, de forma que este atenda às especificações definidas no RMP. 

1.2.28. Revisão de projeto: exame documentado, sistemático e completo realizado 
no decorrer do desenvolvimento do projeto para avaliar a adequação do mesmo ao 
planejamento e objetivos estabelecidos. 

1.2.29. Risco: combinação entre probabilidade de ocorrência e severidade de um 
dano. 

1.2.30. Sistema de qualidade: estrutura organizacional, responsabilidades, 
procedimentos, especificações, processos e recursos necessários para gestão da 
qualidade. 

1.2.31. Validação: confirmação por análise e evidência objetiva que os requisitos 
definidos para uma determinada finalidade conduzem, de forma consistente, ao 
resultado esperado. Com relação a um projeto, significa estabelecer e documentar 
evidências objetivas de que as especificações do produto atendem as necessidades do 
usuário e o seu uso pretendido. 

Com relação a um processo, significa estabelecer e documentar evidências 
objetivas de que o processo produzirá consistentemente um resultado que satisfaça as 
especificações predeterminadas. 

1.2.32. Verificação: confirmação por análise e apresentação de evidências 
objetivas de que os requisitos especificados foram cumpridos. A verificação inclui o 
processo de examinar os resultados de uma atividade para determinar a conformidade 
com as especificações estabelecidas. 

1.2.33. Vida útil: período de tempo estimado pelo fabricante em que um produto 
cumpre corretamente as funções para as quais foi projetado. 

CAPÍTULO 2 – REQUISITOS GERAIS DO SISTEMA DA QUALIDADE 

2.1. Disposições Gerais 

2.1.1. Cada fabricante deverá estabelecer e manter um sistema de qualidade para 
assegurar que os requisitos deste Regulamento Técnico sejam atingidos e que os 
produtos fabricados sejam seguros, eficazes e adequados ao uso pretendido. Como 
parte de suas atividades no sistema de qualidade, cada fabricante deverá: 

2.1.1.1. Estabelecer e manter instruções e procedimentos eficazes do sistema de 
qualidade de acordo com as exigências deste Regulamento Técnico, e 2.1.1.2. 
Estabelecer procedimentos para atendimento aos dispositivos legais previstos na 
legislação sanitária vigente. 

2.2. Responsabilidade gerencial  

2.2.1. Política de Qualidade. A gerência executiva de cada fabricante deverá 
estabelecer sua política e seus objetivos de comprometimento com a qualidade, que 
deverão ser mensuráveis e coerentes com a política estabelecida. A gerência executiva 
deverá manter a política em todos os níveis da organização. A gerência executiva 
deverá assegurar que esta política esteja descrita em um manual da qualidade e que 
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seja compreendida por todos os empregados que possam afetar ou influenciar a 
qualidade de um produto. 

2.2.2. Organização. Cada fabricante deverá estabelecer e manter uma estrutura 
organizacional adequada, representada por meio de organograma, com pessoal 
suficiente para assegurar que os produtos sejam fabricados de acordo com os requisitos 
deste Regulamento Técnico. 

2.2.3. Responsabilidade e Autoridade. Cada fabricante deverá estabelecer, a cada 
capítulo deste Regulamento Técnico, a responsabilidade, autoridade e inter-relação de 
todo o pessoal que gerencia, executa e verifica o trabalho relacionado à qualidade, com 
a independência necessária para execução de suas responsabilidades. 

2.2.4. Recursos e pessoal para verificação. Cada fabricante deverá estabelecer 
funções de verificação e deverá providenciar recursos adequados e designação de 
pessoal treinado para desempenho das atividades de verificação. 

2.2.5. Representante da gerência. A gerência executiva de cada fabricante deverá 
designar um indivíduo desta, e documentar esta designação, que, independentemente 
de outras funções, terá autoridade e responsabilidade para: 

2.2.5.1. Assegurar que os requisitos do sistema de qualidade sejam estabelecidos 
e mantidos em conformidade com este Regulamento Técnico; 

2.2.5.2. Relatar o desempenho do sistema de qualidade à gerência executiva para 
revisão e fornecer informações sobre a melhoria do sistema de qualidade. 

2.2.6. Revisão gerencial. A gerência executiva de cada fabricante deverá avaliar 
a adequação e a efetividade do sistema de qualidade em intervalos definidos e com 
freqüência suficiente para assegurar que o sistema de qualidade satisfaça as exigências 
deste Regulamento Técnico e que cumpra com os objetivos da política de qualidade 
estabelecida. A revisão da gerência deverá ser conduzida de acordo com os 
procedimentos de revisão estabelecidos e os resultados de cada revisão do sistema de 
qualidade deverão ser documentados. Deverão ser considerados para revisão assuntos 
relacionados a resultados de auditorias, informações pós-comercialização, desempenho 
de processo e conformidade de produto, situação das ações corretivas e preventivas, 
mudanças que possam afetar o sistema da qualidade ou conformidade de produto, 
requisitos regulamentares, entre outros. 

2.3. Pessoal 

2.3.1. Instruções Gerais. Cada fabricante deverá contar com pessoal em número 
suficiente com instrução, experiência, treinamento e prática compatíveis com as 
atribuições do cargo, de forma a assegurar que todas atividades previstas neste 
Regulamento Técnico sejam corretamente desempenhadas. Deverão ser mantidas 
descrições definindo autoridade, responsabilidade e requisitos necessários para as 
diversas tarefas da empresa. 

2.3.2. Treinamento. Cada fabricante deverá assegurar que todo o pessoal seja 
treinado para executar adequadamente as tarefas a ele designadas. O treinamento 
deverá ser conduzido de acordo com os procedimentos estabelecidos por pessoas 
qualificadas para garantir que os empregados tenham uma compreensão adequada de 
suas funções regulares e dos requisitos deste Regulamento Técnico aplicáveis às suas 
funções. Como parte de seu treinamento, todos os empregados deverão ser advertidos 
de defeitos em produtos que poderão ocorrer como resultado do desempenho incorreto 
de suas funções específicas. O treinamento de empregados deverá ser documentado. 

2.3.3. Consultores. Cada fabricante deverá assegurar que qualquer consultor que 
oriente sobre métodos empregados ou nos controles utilizados para projeto, compras, 
fabricação, embalagem, rotulagem, armazenamento, instalação ou assistência técnica 
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de produtos tenha qualificações suficientes (instrução, treinamento e experiência) para 
aconselhar sobre os assuntos para os quais foi contratado. A contratação de consultores 
deverá ser conduzida de acordo com os requisitos de controle de compras previstos 
neste Regulamento Técnico. 

2.4. Gerenciamento de Risco 

2.4.1. Cada fabricante deve estabelecer e manter um processo contínuo de 
gerenciamento de risco que envolva todo o ciclo de vida do produto, da concepção à 
sua descontinuação, para identificar os perigos associados a um produto médico ou 
produto para diagnóstico de uso in vitro, estimar e avaliar os riscos envolvidos, controlá-
los e avaliar a efetividade dos controles estabelecidos. Este programa deve incluir os 
seguintes elementos: análise, avaliação, controle e monitoramento do risco. 

2.4.2. A gerência executiva da empresa deverá designar os profissionais 
responsáveis, estabelecer a política para determinação dos critérios para aceitabilidade 
do risco, bem como determinar uma revisão periódica das atividades de gerenciamento 
de risco a fim de garantir a adequação e efetividade das mesmas. 

2.5. Controles de Compras 

2.5.1. Cada fabricante deverá estabelecer e manter procedimentos para assegurar 
que os componentes, materiais de fabricação e produtos acabados fabricados, 
processados, rotulados ou embalados por terceiros ou armazenados por estes sob 
contrato, estejam em conformidade com as especificações. Cada fabricante deverá 
também assegurar que os serviços executados por terceiros estejam em conformidade 
com as especificações por ele estabelecidas. 

2.5.2. Avaliação de fornecedores de produtos e serviços. Cada fabricante deverá 
estabelecer e manter, de acordo com o impacto na qualidade do produto final, critérios 
para avaliação de fornecedores, especificando os requisitos, inclusive os requisitos de 
qualidade, que os mesmos deverão satisfazer. 

2.5.3. Cada fabricante deverá avaliar e selecionar potenciais fornecedores 
conforme sua capacidade em atender aos requisitos previamente estabelecidos 
mantendo registro de fornecedores aprovados. Devem ser mantidos registros da 
avaliação, bem como de seus resultados. 

2.5.4. Registro de compras. Cada fabricante deverá manter registros dos pedidos 
de compras que descrevam claramente ou que façam referência às especificações, 
inclusive requisitos de qualidade, para componentes, materiais de fabricação, produtos 
acabados ou serviços solicitados ou contratados. A aprovação dos pedidos, incluindo a 
data e a assinatura manual ou eletrônica do responsável, deverá ser documentada. 

2.5.5. Deverá ser documentado acordo em que os fornecedores se comprometam 
a notificar o fabricante de qualquer alteração no produto ou serviço, de modo que o 
fabricante possa determinar se a alteração afeta a qualidade do produto acabado. 

2.5.6. Cada fabricante deverá revisar e aprovar os documentos de compras antes 
de sua liberação. 

CAPÍTULO 3 – DOCUMENTOS E REGISTROS DA QUALIDADE 

3.1. Requisitos gerais. 

3.1.1. Cada fabricante deverá estabelecer e manter procedimentos de controles 
de documentos para assegurar que todos os documentos indicados neste Regulamento 
Técnico estejam corretos e adequados para o uso pretendido, e sejam compreendidos 
por todos os empregados que possam afetar ou influenciar a qualidade de um produto. 
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3.1.2. Aprovação e emissão de documentos. Cada fabricante deverá designar 
pessoas para avaliar e aprovar todos os documentos estabelecidos neste Regulamento 
Técnico para adequação antes de sua emissão. A aprovação, incluindo data e 
assinatura manual ou eletrônica do responsável pela aprovação dos documentos, 
deverá ser documentada. 

3.1.3. Distribuição de documentos. O fabricante deverá assegurar que todos os 
documentos estejam atualizados e disponíveis nos locais de aplicação e que todos os 
documentos desnecessários ou obsoletos sejam retirados de uso, ou protegidos de uso 
não intencional. 

3.1.4. Alteração de documentos. Alterações de especificações, métodos ou 
procedimentos relativos ao sistema da qualidade deverão ser avaliadas, documentadas, 
revisadas e aprovadas por pessoas cuja função e nível de responsabilidade sejam 
equivalentes às que executaram a revisão e a aprovação original. 

3.1.5. Registros de alterações de documentos. Cada fabricante deverá manter 
registros de alteração em documentos que deverão incluir uma descrição da alteração, 
identificação dos documentos alterados e dos afetados, identificação da pessoa 
responsável, data de aprovação e data em que as alterações entrarão em vigor. Deverá 
ser mantida relação de documentos vigentes de forma a identificar a situação atual dos 
mesmos e assegurar que estejam em uso apenas documentos atuais e aprovados. 

3.1.6. Arquivo de Documentos e Registros. Todos os documentos e registros da 
qualidade deverão ser legíveis e serem guardados de forma a minimizar danos, prevenir 
perdas e proporcionar rápida recuperação. Todos os documentos e registros arquivados 
digitalmente deverão ter cópia de segurança: 

3.1.6.1. Confidencialidade. Os documentos e registros considerados confidenciais 
pelo fabricante poderão ser assinalados para alertar a autoridade sanitária competente; 

3.1.6.2 Período de retenção de documentos e registros: todos os documentos e 
registros necessários relativos a um produto deverão ser mantidos por um período de 
tempo equivalente à vida útil do produto, mas em nenhum caso por menos de dois anos 
contados a partir da data da distribuição do mesmo. 

3.2. Registro histórico do produto. 

3.2.1. Cada fabricante deverá manter registros históricos de produtos. Cada 
fabricante deverá estabelecer e manter procedimentos para assegurar que os registros 
históricos dos produtos sejam mantidos para cada lote ou série para demonstrar que os 
produtos foram fabricados de acordo com o registro mestre do produto e com os 
requisitos deste Regulamento Técnico. O registro histórico do produto deverá incluir ou 
fazer referência às seguintes informações: 

3.2.1.1. Data de fabricação; 

3.2.1.2. Componentes utilizados; 

3.2.1.3. Quantidade fabricada; 

3.2.1.4. Resultados de inspeções e testes; 

3.2.1.5. Parâmetros de processos especiais; 

3.2.1.6. Quantidade liberada para distribuição; 

3.2.1.7. Rotulagem; 

3.2.1.8. Identificação do número de série ou lote de produção; e 

3.2.1.9. Liberação final de produto. 
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3.3. Registros de inspeções e testes. 

3.3.1. Cada fabricante deverá manter registro dos resultados das inspeções e 
testes estabelecidos, quando estes estiverem diretamente relacionados à atributos de 
qualidade críticos do produto. Estes registros devem incluir os critérios de aceitação, os 
resultados, o equipamento/instrumento usado e data e assinatura manual ou eletrônica 
do responsável. 

CAPÍTULO 4 – CONTROLE DE PROJETO E REGISTRO MESTRE DE 
PRODUTO (RMP) 

4.1. Controle de Projeto 

4.1.1. Instruções Gerais Cada fabricante deverá estabelecer e manter 
procedimentos de controle do projeto do produto a fim de assegurar que os requisitos 
especificados para o projeto sejam obedecidos. 

4.1.2. Planejamento de projeto e desenvolvimento. Cada fabricante deverá 
estabelecer e manter planos que descrevam ou referenciem as atividades de projeto e 
desenvolvimento e as pessoas responsáveis por cada atividade. Os planos deverão 
descrever ou fazer referência às atividades de desenvolvimento de projeto, inclusive 
qualquer interação entre os diversos grupos organizacionais e técnicos que possam ter 
alguma interface com o mesmo. Os planos deverão ser avaliados, atualizados e 
aprovados à medida que o desenvolvimento do projeto progrida. 

4.1.3. Dados de entrada de projeto. Cada fabricante deverá estabelecer e manter 
procedimentos para garantir que os requisitos relacionados a um produto estejam 
apropriados e atendam a sua intenção de uso, incluindo as necessidades do usuário e 
paciente e requisitos legais e regulamentares aplicáveis. Os procedimentos devem 
incluir um mecanismo que permita que requisitos incompletos, ambíguos ou conflituosos 
sejam identificados e tratados. Os dados de entrada de um projeto deverão ser   
documentados, avaliados e aprovados por uma pessoa designada qualificada. A 
aprovação dos requisitos, inclusive a data e a assinatura manual ou eletrônica do 
responsável pela aprovação, deverão ser documentados. 

4.1.4. Verificação de projeto. Cada fabricante deverá estabelecer e manter 
procedimentos para a verificação do projeto do produto. A verificação de projeto deverá 
ser executada por pessoal designado e deverá assegurar que os dados de saída do 
projeto satisfaçam aos dados de entrada. Os resultados da verificação de projeto, 
incluindo a identificação do projeto verificado, métodos de verificação, data e nome da 
pessoa encarregada da verificação, deverão ser documentados no registro histórico do 
projeto. 

4.1.5. Dados de saída de projeto. Cada fabricante deverá definir e documentar os 
dados de saída de projeto de maneira a permitir a avaliação da conformidade do projeto 
aos requisitos estabelecidos como dados de entrada. Os dados de saída do projeto 
deverão satisfazer os requisitos dos dados de entrada e deverão incluir os critérios de 
aceitação e identificar as características de projeto que são essenciais para o uso 
pretendido do produto. Estes deverão ser documentados, revisados e aprovados antes 
de sua liberação. 

4.1.6. Revisão de Projeto. Cada fabricante deverá estabelecer e manter 
procedimentos para garantir que as avaliações dos resultados dos projetos sejam 
planejadas, conduzidas e documentadas nas diversas etapas do desenvolvimento do 
projeto. Os procedimentos deverão garantir que representantes de todas as funções 
diretamente relacionadas a etapa do projeto que esteja sendo revisada, assim como 
indivíduos de áreas relacionadas e especialistas necessários estejam envolvidos. Os 
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resultados da revisão de projeto deverão ser documentados no registro histórico do 
projeto. 

4.1.7. Transferência de projeto. Cada fabricante deverá estabelecer e manter 
procedimentos para assegurar que o projeto do produto esteja corretamente traduzido 
em especificações de produção. 

4.1.8. Validação de projeto. Cada fabricante deverá estabelecer e manter 
procedimento para validar o projeto do produto. A validação do projeto deve ser 
realizada sob condições operacionais pré-determinadas, na produção inicial de lotes ou 
unidade. A validação de projeto deve garantir que o produto atenda às necessidades do 
usuário e indicação de uso e deverá incluir ensaios dos produtos em condições reais ou 
simuladas de uso. A validação de projeto deve incluir a validação de software, quando 
apropriado. Os resultados da validação de projeto, incluindo sua identificação, métodos, 
data e assinatura manual ou eletrônica dos responsáveis deverão ser documentados no 
registro histórico do projeto. Deverão ser realizados estudos de estabilidade sempre que 
aplicável 

4.1.9. Liberação de projeto. Cada fabricante deverá assegurar que o projeto não 
seja liberado para a produção até que esteja aprovado pelas pessoas designadas para 
tal pelo fabricante. As pessoas designadas deverão revisar todos os registros exigidos 
para o registro histórico do projeto, a fim de assegurar que este esteja completo e que 
o projeto final esteja compatível com os planos aprovados, antes de sua liberação. Esta 
liberação, incluindo data e assinatura manual ou eletrônica do responsável, deverá ser 
documentada. 

4.1.10. Alterações de projeto. Cada fabricante deverá estabelecer e manter 
procedimentos para a identificação, documentação, validação, revisão e aprovação das 
alterações de projeto antes de sua implementação, incluindo uma avaliação dos riscos 
dentro do processo de gerenciamento de riscos. 

4.1.11. Registro histórico de projeto. Cada fabricante deverá estabelecer e manter 
um registro histórico de projeto para cada produto. O registro histórico de projeto deverá 
conter ou fazer referência a todos os registros necessários para demonstrar que o 
projeto foi desenvolvido de acordo com o plano de projeto aprovado e os requisitos deste 
Regulamento Técnico. 

4.2. Registro mestre do produto (RMP) 

4.2.1. Cada fabricante deverá manter registros mestres dos produtos (RMP's). O 
RMP para cada tipo de produto deverá incluir ou fazer referência à seguinte informação: 

4.2.1.1. Especificações do produto, incluindo os respectivos desenhos, 
composição, formulação, especificações dos componentes, especificações do projeto 
do software e seus códigos fonte; 

4.2.1.2. Especificações do processo de produção, incluindo especificações de 
infraestrutura, equipamentos, métodos e instruções de produção e especificações 
ambientais de produção; 

4.2.1.3. Especificações de embalagem e rotulagem, incluindo métodos e 
processos utilizados; 

4.2.1.4 Procedimentos de inspeção e testes, com os respectivos critérios de 
aceitação; e 4.2.1.5. Métodos e procedimentos de instalação, manutenção e assistência 
técnica. 

CAPÍTULO 5 – CONTROLES DE PROCESSO E PRODUÇÃO 

5.1. Instruções gerais 
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5.1.1. Cada fabricante deverá projetar, conduzir, controlar e monitorar todos os 
processos de produção a fim de assegurar que o produto esteja em conformidade com 
suas especificações. Onde puder ocorrer qualquer desvio nas especificações do 
produto, como resultado do processo de fabricação, o fabricante deverá estabelecer e 
manter procedimentos de controle de processo que descrevam quaisquer controles de 
processo necessários para assegurar conformidade às especificações. Os controles de 
processo deverão incluir:  

5.1.1.1. Instruções documentadas, procedimentos padrões de operação e 
métodos que definam e controlem a forma de produção, instalação e manutenção; 

5.1.1.2. Monitoramento e controle dos parâmetros de processo; 

5.1.1.3. Conformidade com normas técnicas, padrões ou códigos de referência; e 

5.1.1.4. Instruções para liberação de início de processo; 

5.1.2. As instalações da empresa devem ser adequadamente projetadas a fim de 
propiciar o desempenho de todas as operações, prevenir trocas ou contaminação dos 
componentes, materiais de fabricação, produtos intermediários e acabados e assegurar 
o correto manuseio dos mesmos, incluindo adequado fluxo de pessoas. 

5.1.3. Controle ambiental. Cada fabricante deverá prover condições ambientais 
adequadas às operações de produção, de forma a prevenir a contaminação ou outros 
efeitos adversos sobre o produto. O correto funcionamento dos sistemas de controles 
ambientais estabelecidos deverá ser monitorado, mantendo-se os registros 
correspondentes. 

5.1.3.1. Limpeza e sanitização. Cada fabricante deverá estabelecer e manter 
procedimentos de limpeza e sanitização adequados, bem como uma programação que 
satisfaça as exigências das especificações do processo de fabricação. Cada fabricante 
deverá assegurar que os funcionários envolvidos compreendam esses procedimentos. 

5.1.3.2. Saúde e higiene do pessoal. Cada fabricante deverá assegurar que os 
empregados e ou outras pessoas que estejam em contato com o produto ou com seu 
ambiente estejam limpos, saudáveis e vestidos adequadamente para a atividade a ser 
desempenhada. Qualquer pessoa que, através de exame médico ou por observação de 
supervisores, aparente estar numa condição de saúde que possa afetar o produto, 
deverá ser afastada das operações até que a mesma seja sanada. Cada fabricante 
deverá instruir seu pessoal para que reporte tais condições aos supervisores. 

5.1.3.3. Hábitos do pessoal. Cada fabricante deverá limitar o consumo de 
alimentos e bebidas a locais específicos de forma a não afetar as áreas de produção. 

5.1.3.4. Controle de contaminação. Cada fabricante deverá estabelecer e manter 
procedimentos para evitar a contaminação de equipamentos, componentes, materiais 
de fabricação, produtos intermediários e acabados por materiais de limpeza e 
desinfecção, incluindo substâncias perigosas ou contaminantes gerados pelo processo 
de fabricação. Deve ser estabelecido um programa de controle de pragas e sempre que 
forem utilizados agentes químicos, a empresa deverá garantir que os mesmos não 
afetem a qualidade do produto. 

5.1.3.5. Remoção de lixo e esgoto químico. O tratamento e destinação do lixo, 
efluentes químicos e sub-produtos deverá ocorrer de acordo com a legislação vigente 
aplicável. 

5.1.3.6. Normas de segurança biológica deverão ser observadas nos casos onde 
houver risco biológico. 

5.1.4. Saúde do trabalhador. Cada fabricante deverá assegurar o cumprimento às 
normas aplicáveis relacionadas à saúde dos trabalhadores, incluindo o uso de 
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equipamentos de proteção individual pelos mesmos, que seja compatível com os 
processos de trabalho realizados. 

5.1.5. Equipamento. Cada fabricante deverá assegurar que todos os 
equipamentos nutilizados no processo de fabricação sejam adequados ao uso 
pretendido e corretamente projetados, construídos e instalados para facilitar a 
manutenção, ajustes, limpeza e uso. 

5.1.5.1. Programação de manutenção. Cada fabricante deverá estabelecer e 
manter uma programação para a manutenção, ajustes e, quando for o caso, limpeza do 
equipamento, para assegurar que todas as especificações de fabricação estejam sendo 
alcançadas. O programa de manutenção deverá estar em local de fácil acesso ao 
pessoal encarregado da manutenção e uso do equipamento. Deverá ser feito um 
registro das atividades de manutenção com a data de realização e a identificação das 
pessoas encarregadas. 

5.1.5.2. Ajustes. Cada fabricante deverá assegurar que quaisquer tolerâncias 
aceitáveis ou limitações inerentes sejam afixadas em local visível ou perto do 
equipamento que necessite de ajustes periódicos, ou estejam facilmente disponíveis ao 
pessoal encarregado destes ajustes. 

5.1.5.3. Materiais de fabricação. Cada fabricante deverá estabelecer e manter 
procedimentos para o uso e a remoção de materiais de fabricação, para assegurar que 
tais materiais sejam removidos do produto ou limitados a uma quantidade especificada 
que não afete adversamente a qualidade do produto. 

5.1.6. Os processos especiais deverão ser conduzidos de acordo com os 
procedimentos e parâmetros estabelecidos para assegurar conformidade às 
especificações. Os parâmetros críticos deverão ser monitorados e registrados no 
registro histórico de produto. 

5.2. Controles de embalagem, rotulagem e instruções de uso 

5.2.1. Embalagem de produtos. Cada fabricante deverá estabelecer 
procedimentos para a embalagem dos produtos de forma a proteger o produto de 
qualquer alteração, dano ou contaminação durante as etapas de processamento, 
armazenamento, manuseio e distribuição. 

5.2.2. Rotulagem de produtos 

5.2.2.1. Cada fabricante deverá estabelecer e manter procedimentos para garantir 
a integridade e evitar mistura acidental de rótulos, instruções de uso, materiais de 
embalagem ou etiquetas identificadoras. 

5.2.2.2. Cada fabricante deverá assegurar que os rótulos sejam projetados, 
impressos e, quando for o caso, aplicados de forma que permaneçam legíveis e 
aderidos ao produto durante as etapas de processamento, armazenamento, manuseio 
e uso. 

5.2.2.3. Inspeção dos rótulos e instruções de uso. Os rótulos e instruções de uso 
não deverão ser liberados para uso até que uma pessoa autorizada tenha examinado 
sua conformidade quanto às informações contidas nos mesmos. A aprovação, incluindo 
data, nome e assinatura manual ou eletrônica do responsável, deverá ser documentada 
no registro histórico do produto. 

5.3. Inspeção e testes 

5.3.1. Instruções gerais. Cada fabricante deverá estabelecer e manter 
procedimentos de inspeção, testes ou outros meios de verificação de forma a assegurar 
conformidade aos requisitos especificados em toda a cadeia de fabricação. Os 
resultados das atividades de aceitação durante o recebimento de componentes e 
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materiais de fabricação, assim como etapas intermediárias de produção e aceitação 
final do produto acabado deverão ser documentados, incluindo sua conclusão 
(aceitação ou rejeição). 

5.3.2. A autoridade e a responsabilidade para tais atividades deverão ser definidas 
pelo fabricante. 

5.3.3. Os componentes e materiais de fabricação recebidos, assim como 
componentes, produtos intermediários, e produtos devolvidos, não deverão ser usados 
ou processados até que seja verificada sua conformidade aos requisitos estabelecidos. 
Cada fabricante deverá estabelecer e manter procedimentos para retenção de 
componentes, materiais de fabricação, produtos intermediários, e produtos devolvidos 
até que as inspeções, testes ou outras verificações estabelecidas tenham sido 
completadas e documentadas. 

5.3.4. Os produtos acabados não deverão ser liberados até que as atividades 
especificadas no RMP tenham sido completadas e até que a documentação e os dados 
associados tenham sido revistos por pessoa designada para assegurar que todos os 
critérios de aceitação tenham sido atendidos. A liberação, incluindo a data e assinatura 
manual ou eletrônica do responsável, deverá ser documentada. 

5.4. Inspeção, medição e equipamentos de testes. 

5.4.1. Cada fabricante deverá assegurar que todo o equipamento de medição e 
teste, incluindo equipamento mecânico, automatizado ou eletrônico, seja adequado para 
os fins a que se destina e seja capaz de produzir resultados válidos. Cada fabricante 
deverá estabelecer e manter procedimentos para assegurar que o equipamento seja 
rotineiramente calibrado, inspecionado e controlado. Os equipamentos de medição 
deverão ser identificados de forma a possibilitar que a situação da calibração seja 
determinada. 

5.4.2. Calibração. Cada fabricante deverá estabelecer e manter procedimentos de 
calibração que incluam orientações específicas e limites de precisão e exatidão, assim 
como prescrições para ações corretivas quando os limites de precisão e exatidão não 
forem alcançados. A calibração deverá ser executada por pessoal que tenha instrução, 
treinamento, prática e experiência necessários. 

5.4.3. Padrões de calibração. Cada fabricante deverá estabelecer e manter 
padrões de calibração para os equipamentos de medição que sejam rastreáveis aos 
padrões oficiais nacionais ou internacionais. Se não houver nenhum padrão aplicável 
disponível, o fabricante deverá estabelecer e manter um padrão próprio. 

5.4.4. Registros de calibração. Cada fabricante deverá assegurar que sejam 
mantidos registros das datas de calibração, mensurações obtidas, do empregado 
encarregado desta tarefa e da data seguinte para esta operação. Os registros devem 
ser mantidos pelo fabricante, devendo estar disponível para o pessoal que usa este 
equipamento e para os responsáveis pela calibração do mesmo.  

5.4.5. Manutenção. Cada fabricante deverá estabelecer e manter procedimentos 
para assegurar que o manuseio, a preservação e a guarda de equipamentos de teste, 
inspeção e medição sejam feitas de forma a preservar sua precisão e adequação ao 
uso. 

5.4.6. Instalações. Cada fabricante deverá proteger as instalações e os 
equipamentos de inspeção, teste e medição, incluindo hardware e software de teste, 
contra ajustes que possam invalidar a calibração. 

5.4.7. O fabricante deve estabelecer procedimentos para avaliar o impacto dos 
resultados de medições anteriores quando constatar não conformidades no 
equipamento de medição e teste. O resultado da avaliação deverá ser documentado. 
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5.5. Validação 

5.5.1. Os processos especiais devem ser validados de acordo com protocolos 
previamente estabelecidos. Os resultados das validações, incluindo a data e 
identificação do responsável por sua aprovação, devem ser registrados. 

5.5.2. Os métodos analíticos, sistemas auxiliares de suporte ao processo ou 
controle ambiental, sistemas informatizados automatizados e softwares que possam 
afetar adversamente a qualidade do produto ou o sistema da qualidade devem ser 
validados. 

5.5.3. O fabricante deverá estabelecer procedimentos para verificar 
periodicamente seus processos, métodos analíticos, sistemas auxiliares de suporte ao 
processo ou controle ambiental, sistemas informatizados automatizados e softwares 
validados e, quando aplicável, estabelecer a frequência para revalidação. 

5.6. Controle de Mudanças. O fabricante deve estabelecer procedimento para 
controle de mudanças com o objetivo de controlar as alterações em sistemas auxiliares, 
softwares, equipamentos, processos, métodos ou outras alterações que possam 
influenciar a qualidade dos produtos, incluindo uma avaliação dos riscos dentro do 
processo de gerenciamento de riscos. 

5.6.1. O procedimento deve descrever as ações a serem adotadas, incluindo, 
quando couber, a necessidade de re-qualificação ou re-validação. 

5.6.2. As mudanças devem ser formalmente requisitadas, documentadas e 
aprovadas antes da implementação. 

CAPÍTULO 6 – MANUSEIO, ARMAZENAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E 
RASTREABILIDADE 

6.1. Manuseio 

6.1.1. Cada fabricante deverá estabelecer e manter procedimentos para assegurar 
que inversões (trocas), danos, deterioração ou outros efeitos adversos que afetem os 
componentes, materiais de fabricação, produtos intermediários, produtos acabados e 
amostras para controle de qualidade não ocorram durante qualquer etapa do manuseio.  

6.1.2. Cada fabricante deverá estabelecer e manter procedimentos para identificar 
a conformidade de componentes, materiais de fabricação, produtos intermediários e 
produtos acabados, de forma a assegurar que somente aqueles devidamente 
aprovados, sejam utilizados ou distribuídos.  

6.1.3. Os procedimentos deverão assegurar que quando a qualidade ou a 
condição de adequado ao uso de um componente, material de fabricação, produto 
intermediário ou produto acabado se deteriorar ao longo do tempo, os mesmos não 
sejam utilizados ou distribuídos. 

6.1.4. Os procedimentos deverão assegurar que componentes, materiais de 
fabricação, produtos intermediários ou produtos acabados mais próximos do 
vencimento sejam distribuídos ou utilizados em primeiro lugar e que os que estão fora 
do prazo de validade não sejam distribuídos ou utilizados. 

6.2. Armazenamento 

6.2.1. Cada fabricante deverá estabelecer e manter procedimentos para 
identificação de componentes, materiais de fabricação, produtos intermediários, 
produtos acabados e amostras para controle de qualidade de forma a prevenir inversões 
(trocas). Estes deverão ser armazenados em condições físicas e ambientais que 
previnam danos, deterioração ou outros efeitos adversos durante o período em que 
permaneçam armazenados. 
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6.3. Distribuição 

6.3.1. Cada fabricante deverá manter registros de distribuição que incluam ou que 
façam referência ao: 

6.3.1.1. Nome e endereço do consignatário; 

6.3.1.2. Identificação e quantidade de produtos expedidos, com data de 
expedição; e 

6.3.1.3. Qualquer controle numérico utilizado para rastreabilidade. 

6.4. Identificação e rastreabilidade 

6.4.1. Cada fabricante deverá estabelecer e manter procedimentos para a 
identificação de componentes, materiais de fabricação, produtos intermediários e 
produtos acabados durante todas as fases de armazenamento, produção, distribuição 
e instalação para evitar confusão e para assegurar o correto atendimento dos pedidos. 

6.4.2. Cada fabricante deverá identificar cada unidade, lote ou partida de produtos 
com um número de série ou lote. Essa identificação deverá ser registrada no registro 
histórico do produto. 

6.5. Componentes e produtos não conformes 

6.5.1. Cada fabricante deverá estabelecer e manter procedimentos para assegurar 
que componentes, materiais de fabricação, produtos intermediários, produtos acabados 
e produtos devolvidos que não estejam em conformidade com os requisitos 
estabelecidos não sejam utilizados ou instalados inadvertidamente. Os procedimentos 
devem conter prescrições para a identificação, documentação, avaliação, segregação e 
disposição acerca de componentes, materiais de fabricação, produtos intermediários e 
produtos acabados não conformes. A avaliação da não conformidade deverá incluir a 
necessidade de investigação e notificação das pessoas e ou organizações envolvidas 
na não conformidade. Os resultados das avaliações e eventuais investigações devem 
ser registrados. 

6.5.2. A responsabilidade pela revisão e a autoridade para disposição acerca de 
componentes, materiais de fabricação, produtos intermediários, produtos acabados e 
produtos devolvidos não conformes, devem ser definidas. O processo de revisão e 
disposição deverá estar descrito em procedimento estabelecido. A disposição deverá 
ser documentada, devendo ser mantido registro da justificativa e assinatura manual o 
eletrônica do(s) responsável(is) pela mesma. Em caso de autorização de uso, a decisão 
deverá ser baseada em avaliação de risco tecnicamente justificável.  

6.5.3. Cada fabricante deverá estabelecer e manter procedimentos para o 
retrabalho, reinspeção e reavaliação dos produtos intermediários ou acabados após o 
retrabalho, para assegurar que os mesmos satisfaçam suas especificações originais. As 
atividades relacionadas ao retrabalho e reavaliação do produto, incluindo problemas no 
mesmo provenientes do retrabalho, deverão ser documentadas no registro histórico de 
produto. 

CAPÍTULO 7 – AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS 

7.1. Ações corretivas e preventivas. 

7.1.1. Cada fabricante deverá estabelecer e manter procedimentos para: 

7.1.1.1. Analisar processos, operações de trabalho, relatórios de auditoria de 
qualidade, registros de qualidade, registros de assistência técnica, reclamações, 
produtos devolvidos e outras fontes de dados de qualidade de forma a identificar causas 
existentes e potenciais de não conformidades relacionadas ao produto, processo ou 
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sistema da qualidade. Quando aplicável, a análise deverá se basear em técnica 
estatística válida para detecção de problemas de qualidade recorrentes; 

7.1.1.2. Investigar a causa de não conformidades relacionadas ao produto, 
processo ou sistema da qualidade; 

7.1.1.3. Identificar e executar as ações necessárias para prevenir a ocorrência, 
corrigir o ocorrido e prevenir a recorrência de não conformidades; 

7.1.1.4. Verificar ou validar a efetividade da ação corretiva e garantir que a mesma 
não afeta adversamente o produto. Para tal, qualquer alteração realizada, quando 
aplicável, deverá observar procedimentos de controle de alterações e protocolos de 
validação estabelecidos; 

7.1.1.5. Registrar as atividades relacionadas às ações corretivas e preventivas; 

7.1.1.6. Assegurar que informações acerca de problemas de qualidade ou 
produtos não conformes sejam devidamente disseminadas àqueles diretamente 
envolvidos na manutenção da qualidade do produto ou na prevenção de ocorrência de 
tais problemas; 

7.1.1.7. Submeter informações relevantes acerca de problemas de qualidade 
identificados e das ações preventivas e corretivas à gerência executiva para 
conhecimento e acompanhamento, assim como à autoridade sanitária competente, 
quando aplicável; 

7.1.1.8. Determinar o recolhimento de produtos e outras ações de campo que 
forem pertinentes no caso de produtos já distribuídos. 

7.2. Gerenciamento de reclamações. 

7.2.1. Cada fabricante deverá estabelecer e manter procedimentos para receber, 
examinar, avaliar, investigar e arquivar reclamações. Tais procedimentos deverão 
assegurar que: 

7.2.1.1. Reclamações sejam recebidas, documentadas, examinadas, avaliadas, 
investigadas e arquivadas por uma unidade formalmente designada; 

7.2.1.2. Quando aplicável, as reclamações sejam notificadas à autoridade 
sanitária competente; 

7.2.1.3. Reclamações sejam examinadas para verificar se uma investigação se 
faz necessária. Quando não for feita uma investigação, a unidade deverá manter um 
registro que inclui o motivo pelo qual a investigação não foi realizada e o nome dos 
responsáveis pela decisão de não investigar; 

7.2.1.4. Cada fabricante deverá examinar, avaliar e investigar todas as 
reclamações envolvendo a possível não conformidade do produto. Qualquer 
reclamação relativa a óbito, lesão ou ameaça à saúde pública deverá ser imediatamente 
examinada, avaliada e investigada. 

7.2.1.5. Quando for feita uma investigação, deverá ser mantido um registro que 
inclua:  

7.2.1.5.1. Nome do produto; 

7.2.1.5.2. Data do recebimento da reclamação; 

7.2.1.5.3. Qualquer número de controle utilizado; 

7.2.1.5.4. Nome, endereço e telefone do reclamante; 

7.2.1.5.5. Natureza da reclamação; e 
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7.2.1.5.6. Data e resultados da investigação incluindo ações tomadas. 

7.3. Auditoria da qualidade. 

7.3.1. Cada fabricante deverá conduzir e documentar auditorias de qualidade para 
avaliar a conformidade do sistema da qualidade com os requisitos estabelecidos. 

7.3.2. As auditorias de qualidade deverão ser conduzidas por pessoas 
comprovadamente treinadas, de acordo com os procedimentos de auditoria 
estabelecidos, mas que não tenham responsabilidade direta pelas matérias que estão 
sendo objeto da auditoria. 

7.3.3. Os responsáveis pelas áreas auditadas devem ser notificados acerca de 
não conformidades identificadas. 

CAPÍTULO 8 – INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

8.1. Instalação. Cada fabricante deverá estabelecer e manter instruções e 
procedimentos adequados para a correta instalação dos produtos. Quando o fabricante 
ou seu representante autorizado instalar um produto, o mesmo deverá verificar se este 
funciona conforme critérios estabelecidos. Os resultados desta verificação deverão ser 
registrados. O fabricante deverá assegurar que as instruções de instalação e os 
procedimentos sejam distribuídos juntamente com o produto ou que de outra forma 
estejam disponíveis para o responsável pela instalação do produto. 

8.2. Assistência Técnica. Cada fabricante deverá estabelecer e manter 
procedimentos para assegurar que os produtos acabados submetidos à assistência 
técnica pelo fabricante ou seu representante, satisfaçam às especificações. 

8.2.1. Registros de assistência técnica. Cada fabricante deverá estabelecer e 
manter procedimentos para assegurar que os registros de assistência técnica sejam 
mantidos e que identifiquem: 

8.2.1.1. Produto objeto do serviço; 

8.2.1.2. Número de controle utilizado; 

8.2.1.3. Data da realização do serviço; 

8.2.1.4. Identificação do prestador do serviço; 

8.2.1.5. Descrição do serviço realizado; e 

8.2.1.6. Resultados das inspeções e testes para aprovação do serviço. 

8.2.2. Cada fabricante deverá analisar periodicamente os registros de assistência 
técnica. 

Nos casos em que a análise identificar tendências de falha que representem 
perigo ou registros envolvendo óbito ou lesão grave deverá ser iniciada ação 
corretiva/preventiva segundo os requisitos deste Regulamento Técnico. 

CAPÍTULO 9 – TÉCNICAS ESTATÍSTICAS 

9.1. Cada fabricante deverá estabelecer e manter procedimentos para identificar 
técnicas estatísticas válidas para verificar o desempenho do sistema da qualidade e 
capacidade do processo em atender as especificações estabelecidas. 

9.2. Planos de amostragem deverão ser formalizados por escrito e baseados em 
lógica estatística válida. Cada fabricante deverá estabelecer e manter procedimentos 
para assegurar que os métodos de amostragem sejam adequados ao uso pretendido e 
que sejam revisados regularmente. A revisão dos planos de amostragem deverá 
considerar a ocorrência de não conformidades de produto, relatórios de auditoria de 

qualidade, reclamações e outros indicadores. (voltar) 
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