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• É uma organização sem fins lucrativos, criada em 2012, atuando em toda a

região da América Latina, por meio de uma rede de membros colaboradores

(academia, indústrias, governos).

• A ALADDIV tem entre seus objetivos a defesa da convergência regulatória

que permita maior previsibilidade e cooperação entre os países das

Américas, especialmente em programas de saúde pública.

• www.aladdiv.org.br

Aliança Latino Americana 
para o Desenvolvimento do  

Diagnóstico In Vitro

ALADDIV

http://www.aladdiv.org.br/


Standards 
Alliance

 Uma parceria público-privada entre o American National Standards Institute

(ANSI) e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional

(USAID).

 Projeto de coerência e convergência regulatória para o setor de dispositivos

médicos - Advanced Medical Technology Association (AdvaMed).

 ALADDIV - Projeto “Reconhecimento de normas internacionais aplicadas a

dispositivos médicos em países da América Latina” - Regulamentos e normas

internacionais para dispositivos médicos em países da América Latina.

https://standardsalliance.ansi.org/Project-for-the-Medical-Device-Sector.aspx



Equipe



Contexto

• Os dispositivos médicos auxiliam na prevenção, diagnóstico e tratamento

de várias condições de saúde e contribuem para a melhoria da qualidade

de vida dos indivíduos e variam em complexidade.

 A regulamentação de dispositivos médicos contribui para a redução de

riscos potenciais decorrentes de ser uso e permite à população acessar

dispositivos médicos seguros, eficazes e de alta qualidade, contribuindo

para a melhoria dos resultados de saúde pública.



Descripción

OBJETIVO

 Realizar um estudo situacional sobre o reconhecimento de normas

internacionais aplicadas aos dispositivos médicos.

 METODOLOGIA

• Palestra de sensibilização sobre a importancia dos temas abordados no

estudo.

• Coleta de dados - Questionários eletrônicos

• Análise documental - documentos públicos



Coleta de dados



Coleta de dados

Os questionários eletrônicos contemplaram os seguintes temas:

 I. Autoridade reguladora;

 II. Legislação

 III. Capacidade regulatória;

 IV. Estabelecimentos de dispositivos médicos (fabricantes / importadores
/ representantes / distribuidores autorizados);

 V. Controle de produtos e;

 VI. Normas internacionais.



Coleta de dados

Participantes:

 Colombia

- Dirección De Dispositivos MédicosY Otras Tecnologías – INVIMA

-Cámara De Dispositivos Médicos E Insumos Para La Salud –ANDI

 Costa Rica

- Ministerio de la Salud

- Costa Rica Biotechnology and Medical Device Business Association – CR
BioMed

 México

- Setor regulado



Análise documental

 Peru

- Documentos públicos disponiveis na internet, entre otros, o sitio:

http://www.digemid.minsa.gob.pe/ da Dirección General de Medicamentos
Insumos y Drogas - DIGEMID - Autoridad Reguladora Peruana



Documentos de 
referencia

 WHO Good Regulatory Practices: Guidelines for national authorities
for medical products

 WHO Global Model Regulatory Framework for Medical Devices
Including IVD Medical Devices

 Asia Harmonization Working Party (AHWP) Playbook for
Implementation of Medical Device Regulatory Frameworks

 International Medical Device Regulators Forum (IMDRF) documents,
incluindo:

 IMDRF N47 - “Essential Principles of Safety and Performance of
Medical Devices and IVD Medical Devices”

 IMDRF N51 - Standards WG (PD1)/N51 “Optimizing Standards for
Regulatory Use”

 Global Harmonization Task Force (GHTF) Documents

 ISO 16142-1: 2016 “Medical Device – Recognized essential principles
of safety and performance of MDs – Part 1 (non-IVD)

 ISO 16142-2: 2017 “Medical Device – Recognized essential principles
of safety and performance of MDs – Part 2 (IVD)



Boas Práticas 
Regulatórias 

(Draft)

 Contribuir com esforços para
promover a convergência de
requisitos e práticas
regulatórias internacionais,
bem como com esforços de
harmonização



Organização
Mundial de Saúde  Diretrizes que se destinam a fornecer orientação e suporte para o

desenvolvimento e implementação / aprimoramento de controles
regulatórios de dispositivos médicos.

 Sugere uma abordagem progressiva: um enfoque passo a passo para
implementar e fazer cumprir controles regulatórios para dispositivos
médicos, a medida que a regulação progride de um nivel básico para um
expandido.

 E modelo não oferece uma orientação detalhada nos temas regulatórios
mas contém referencias a documentos relevantes onde se podem
encontrar informações adicionais.



Asian Harmonization 
Working Party 

(AHWP)

Demanda crescente de dispositivos 
médicos, diagnósticos  e terapêuticos

apropriados e acessíveis

Globalización de la 
industria de 
dispositivos

Maior interesse na
atenção médica

Maior
dessenvolvimento

econômico



International Medical 
Device Regulators

Forum (IMDRF)

 Essential Principles of Safety and Performance of   Medical Devices and 

IVD Medical Devices 

 Identifica e descreve os princípios essenciais de segurança e desempenho 

que devem ser levados em consideração durante o processo de design e 

fabricação de dispositivos médicos.

 Relaciona princípios essenciais com normas técnicas internacionalmente 

reconhecidas que podem ser utilizadas para demostrar a conformidade   

de dispositivos médicos com os requisitos.



International Medical 
Device Regulators

Forum (IMDRF)
Optimizing Standards for Regulatory Use

 As normas podem ser aprimoradas aumentando e melhorando a participação 

das autoridades reguladoras nos processos de desenvolvimento de padrões.

 Fornece recomendações claras a autoridades reguladoras, organizações de 

desenvolvimento de normas (SDOs) e outras partes interessadas para 

melhorar as normas para uso em atividades regulatórias de dispositivos 

médicos.



ISO 16142-1: 
2016

 Princípios gerais de segurança e desempenho que se aplicam a todos os 

dispositivos médicos, incluindo dispositivos médicos de IVD (diagnóstico 

in vitro).

 Princípios essenciais adicionais que são relevantes para dispositivos 

médicos não IVD.



ISO 16142-2:
2017

 Identifica e descreve os princípios essenciais adicionais de segurança e

desempenho que devem ser levados em consideração durante o processo

de projeto e fabricação, de dispositivos médicos IVD.



Resultados

TEMAS

I. Autoridade regulatória

II. Legislação

III. Capacidade regulatória

IV. Estabelecimentos de dispositivos médicos (fabricantes / 
importadores / representantes / distribuidores autorizados)

V. Controle de produtos e

VI. Normas internacionais



Resultados
Autoridade Reguladora

Participação em fóruns de 
cooperação

Autoridade Reguladora
Participação em fóruns de cooperação
(nacionais e internacionais)

INVIMA - Colombia

Grupo de Trabalho Regional das Américas para
o Fortalecimento da Capacidade Regulatória
de Dispositivos Médicos da Organização Pan
Americana de Saúde – OPAS; Reuniões do
IMDRF; ICONTEC; Instituto ECRI.

MINISTERIO DE SALUD -

Costa Rica

Ministérios da Saúde de outros países; Rede
EULAC-Health.

COFEPRIS – México

Grupo de Trabalho Regional das Américas para
o Fortalecimento da Capacidade Regulatória
de Dispositivos Médicos da Organização Pan
Americana de Saúde –OPAS

IMDRF – O país solicitou sua inclusão como
Estado Membro do fórum.



Resultados
Legislação

Controles realizados
pelos países

Colombia Costa Rica México

Autorização de funcionamento

de empresa
SIM SIM SIM

Autorização prévia para a 

comercialização de produto
SIM SIM SIM

Controles de importação SIM SIM SIM

Vigilancia pós mercado SIM SIM SIM

Utilização de normas 

internacionais para fins de 

regulação 

SIM SIM SIM



Resultados
Capacidade regulatória

Prazo de Consulta Pública
(días)

60

90

10

30

60

México

Costa Rica

Colombia

General Nacional Internacional



Resultados
Capacidad de regulación

Divulgação de respostas à 
sugestões encaminhadas

80%

20%

SIM

NÃO

SIM NÃO



Resultados
Capacidade regulatória

Análise de Impacto 
Regulatório

Instrumentos legais

País Normativo

Colombia Decreto 1595/ 2015

Costa Rica Ley Nº 8220 /2002

México
Estabelecida pela COFEMER (Ley Federal de Procedimento 

Administrativo (LFPA)/1994)



Resultados
Estabelecimentos de 
dispositivos médicos 

Fabricantes locais
Segmento de atuação

20%

80%

Dispositivos médicos no IVD

Dispositivos médicos no IVD e IVD



Resultados
Estabelecimentos de 
dispositivos médicos 

Sistema de Gestão da 
Qualidade

20%

80%

No obligatorio

Obligatorio



Resultados
Estabelecimentos de 
dispositivos médicos 

Inspeções/auditorias de 
sistema de gestão da 

qualidade
e

Periodicidade

33%

67%

2 anos

> 2 anos



Resultados
Estabelecimentos de 
dispositivos médicos 
Sistema de gestão da 

qualidade
Normas aplicáveis

País Normativo

Colombia ISO 13485*

Costa Rica GMP**

México NOM 241 Buenas Prácticas de Manufactura

* As informações prestadas pelo setor regulado indicaram o uso da norma de forma não

obrigatória

** As informações prestadas pelo setor regulado indicaram o uso de BPF, no entanto, a

autoridade reguladora declarou que não há implementação obrigatória do sistema de

gestão da qualidade.



Resultados
Controle de produtos

Autorização pré- mercado 
para a comercialziação de 
Dispositivos Médicos não

IVD



Resultados
Controle de produtos

Autorização pré- mercado 
para a comercialização de 
Dispositivos Médicos IVD



Resultados
Normas Internacionais

PREGUNTA RESPUESTA

Existencia de previsão legal para que 
na elaboração de regulamentos
sejam utilizadas, prioritariamente, 
normas internacionais.

40% de respostas afirmativas.

Previsão legal para a publicação 
periódica de uma lista contendo 
padrões locais e internacionais 
usados para fins regulatórios

Apenas a autoridade regulatoria da 
Costa Rica informou tal previsão

Participação de autoridades em 
fóruns nacionais e internacionais de 
padronização

Sinalizado em 80% das respostas.

A utilização de normas 
internacionais reconhecidas para 
avaliar a conformidad de  
dispositivos médicos aos princípios
essenciais de segurança e 
desempenho

Sinalizado em 80% das respostas.



Resultados
Normas Internacionais

PREGUNTA RESPUESTA

Uso obrigatório ou voluntário de 
normas para comprovar a segurança
e desempenho

80%  dos entrevistados indicaram
seu uso voluntário

Conhecimento das normas ISO 
16142-1 e ISO 16142-2
Princípios Essenciais Reconhecidos 
de Segurança e Desempenho de 
Dispositivos Médicos Não-IVD e 
Dispositivos Médicos IVD

60% dos entrevistados responderam
afirmativamente.



Resultados
Normas Internacionais

Norma Técnica Internacional País

Colômbia México

ISO 13485 Medical devices — Quality management systems — Requirements for regulatory purposes X X

ISO 14971 Medical devices — Application of risk management to medical devices X X
IEC 80001-1 Application of risk management for IT-networks incorporating medical devices - Part 1: Roles, responsibilities and activities

X

ISO 14155 Clinical investigation of medical devices for human subjects — Good clinical practice X
IEC 62366-1 Medical devices -- Part 1: Application of usability engineering to medical devices X X
IEC 60601-1-2 Medical electrical equipment Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance — Collateral standard:

Electromagnetic compatibility— Requirements and tests X

IEC 60601-1 Medical electrical equipment — Part 1: General requirements for basic safety and essential performance
X

ISO 11607 (all parts), Packaging for terminally sterilized medical devices X X
ISO 18113 (all parts), In vitro diagnostic medical devices — Information supplied by the manufacturer (labelling)

X X

ISO 23640 In vitro diagnostic medical devices — Evaluation of stability of in vitro diagnostic reagents
X

ISO 15223-1 Medical devices — Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied— Part 1: General requirements X

IEC 60417 Graphical symbols for use on equipment X
IEC 60878 Graphical symbols for electrical equipment in medical practice X

ISO 7010 Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs X
ISO 10993 (all parts) Biological evaluation of medical devices X X

ISO/IEC 15026 (all parts) Systems and software engineering — Systems and software assurance X

ISO 14644 all parts) Cleanrooms and associated controlled environments X X

ISO 11135 (all parts), Sterilization of health-care products — Ethylene oxide — Requirements for the development, validation and routine control of a

sterilization process for medical devices
X X

ISO 11137 (all parts), Sterilization of health care products— Radiation X X
ISO 14160 Sterilization of health care products — Liquid chemical sterilizing agents for single-use medical devices utilizing animal tissues and their

derivatives — Requirements for characterization, development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices X

ISO 14937 Sterilization of health care products — General requirements for characterization of a sterilizing agent and the development, validation and

routine control of a sterilization process for medical devices X

ISO 17664 Sterilization of medical devices — Information to be provided by the manufacturer for the processing of resterilizable medical devices
X

ISO 25424 Sterilization of medical devices — Low temperature steam and formaldehyde — Requirements for development, validation and routine

control of a sterilization process for medical devices X

ISO 17665 (all parts), Sterilization of health care products— Moist heat X

ISO 20857 Sterilization of health care products — Dry heat — Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process

for medical devices
X



Resultados
Análise Documental

Peru

Perú Norma

Autorização de funcionamento de 

empresas
SI Lei nº 29459-2009

Autorização previa para comercialização de 

produtos
SI

Lei nº 29459-2009

Decreto Supremo nº 016-2011-SA

Controles de  importação SI
Decreto Supremo nº 016-2011-SA e 

Decreto Supremo nº 001-2012-SA

Vigilancia pós- mercado
SI (Sistema de Farmacovigilância e 

Tecnovigilância do Peru)
Lei nº 29459-2009

Uso de normas  internacionais para fins 

regulatórios

Entre os requisitos para o registro de 

dispositivos médicos, está a necessidade de 

informar os parâmetros de qualidade de 

acordo com a atual norma ISO e os de 

segurança estabelecidos pela FDA, 

Comunidade Européia ou outro documento 

de reconhecimento internacional.

Decreto Supremo 16-2011-SA



Conclusões

Normas Internacionais

 Embora todos os países possuam mecanismos de controle para

dispositivos médicos, existe uma heterogeneidade entre os sistemas

regulatórios dos países pesquisados.

 Ampliar o debate sobre esse tema é ir ao encontro de uma das mais

importantes agendas do setor de dispositivos médicos, qual seja, buscar o

estabelecimento de parcerias que auxiliem no desafio de tornar os

espaços regulatórios mais permeáveis à participação da sociedade e à

troca de experiências internacionais.



Contato

Obrigada

leticia.seixas@aladdiv.org.br


