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ESCOPO

DISPOSITIVO 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.
Resolução RDC n° 185/2001 – Anexo I, item 13

RASTREABILIDADE
Definição

rastreabilidade
ras·tre·a·bi·li·da·de
sf
Programa de acompanhamento sistematizado de um produto, desde sua origem,
passando pelo processo de fabricação e manuseio, até o seu destino final.
ETIMOLOGIAder da alt de *rastreável+i+dade.

"rastreabilidade", in Michaelis Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa,
https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/rastreabilidade/ [consultado em 09-09-2019].

REGULAMENTAÇÃO
Identificação e 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.
Resolução RDC nº 16/2013 – Anexo, Capítulo 6

REGULAMENTAÇÃO
Definição

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 partida a que
pertençam e, em caso de necessidade, localizar e rever todas as operações de
fabricação e inspeção praticadas durante a produção;
Lei nº 6.360/1976

REGULAMENTAÇÃO
Rótulos

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;
2.4 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;
(...)
Resolução RDC nº 185/2001 – Anexo III.B

REGULAMENTAÇÃO
Rótulos

Modelo de rótulo

REGULAMENTAÇÃO
Etiquetas de Rastreabilidade

PARTE 3 – DEFINIÇÕES
ETIQUETA DE RASTREABILIDADE - Documento complementar a ser fornecido com o
produto ou sistema, contendo campo para inserção das seguintes informações: nome ou
modelo comercial; identificação do fabricante ou importador; código do produto ou do
componente do sistema; n° de lote e número de registro na ANVISA.
PARTE 5 - REQUISITOS GERAIS
(...)
5.14 Os implantes ortopédicos permanentes deverão incluir na sua embalagem etiquetas
de rastreabilidade.
5.15 As instruções de uso do produto ou do componente do sistema deverão incluir a
recomendação da aposição da etiqueta de rastreabilidade ao prontuário do paciente.
Resolução RDC nº 59/2008

REGULAMENTAÇÃO
Etiquetas de Rastreabilidade

Seção III – Definições
(...)
IV - etiqueta de rastreabilidade: documento complementar a ser fornecido com o material
de uso em saúde, contendo campo para inserção das seguintes informações:
a) nome ou modelo comercial;
b) identificação do fabricante ou importador;
c) código do produto ou do componente do sistema; e
d) número de lote e número de registro na ANVISA.
Resolução RDC nº 14/2011

REGULAMENTAÇÃO
Etiquetas de Rastreabilidade

CAPÍTULO II - Regulamento Técnico
(...)
Art. 18. Para os materiais de uso em saúde implantáveis de uso permanente de alto e
máximo risco, o fabricante ou importador deve disponibilizar etiquetas de rastreabilidade
com a identificação de cada material ou componente de sistema implantável.
§1º Devem ser disponibilizadas no mínimo 3 (três) etiquetas para fixação obrigatória: no
prontuário clínico, no documento a ser entregue ao paciente, e na documentação fiscal
que gera a cobrança.
§2º O disposto neste artigo não se aplica aos fios de sutura.
Resolução RDC nº 14/2011

REGULAMENTAÇÃO
Etiquetas de Rastreabilidade

Resolução RDC nº 232/2018
Dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão de código de barras linear ou bidimensional em
etiquetas de rastreabilidade de stents para artérias coronárias, stents farmacológicos para artérias
coronárias, e implantes para artroplastia de quadril e de joelho.

Art. 1º Fica estabelecida a obrigatoriedade de inclusão de código de barras linear ou bidimensional,
em conformidade com o documento IMDRF/UDI WG/N7 Final: 2013 - UDI Guidance: Unique Device
Identification (UDI) of Medical Devices, em etiquetas de rastreabilidade para identificação única de
stents para artérias coronárias, stents farmacológicos para artérias coronárias, e implantes para
artroplastia de quadril e de joelho, para fins de rastreabilidade e controle a serem realizados no
âmbito do Registro Nacional de Implantes- RNI.
§1º Os padrões das agências GS1 ou Health Industry Business Communications (HIBCC) ficam
reconhecidos para o atendimento das condições citadas no caput.

REGULAMENTAÇÃO
Etiquetas de Rastreabilidade

Resolução RDC nº 232/2018

Art. 3º O código de barras deve conter os seguintes dados:
I – identificador do dispositivo;
II – data de validade; e
III – número do lote ou série.
Art. 4º A disposição do código de barras não deverá prejudicar a visualização das demais
informações previstas na legislação vigente para etiquetas de rastreabilidade.
Art. 6º Não pode constar na etiqueta de rastreabilidade outro código de barras além do
especificado nesta Resolução.
Art. 7º A disponibilização das etiquetas de rastreabilidade contendo o código de barras nas
embalagens dos dispositivos médicos deve ser realizada pelo fabricante ou importador.

RASTREABILIDADE

QUAL É A IMPORTÂNCIA DA RASTREABILIDADE?
 Transparência na cadeia produtiva, que possibilita o gerenciamento de riscos associados à
fabricação;
 Otimização do controle de qualidade;
 Colaboração com a tecnovigilância (Monitoramento de eventos adversos e queixas
técnicas);
 Viabiliza ações corretivas e preventivas (CAPA) necessárias no processo fabril;

 Facilidade para possíveis recalls;
 Garantir a avaliação e acompanhamento do paciente;

 Proteção contra falsificações e contrabando.

RASTREABILIDADE

QUEM SÃO RESPONSÁVEIS PELA GARANTIA DA RASTREABILIDADE?
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NOMENCLATURA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS

 Nomenclatura dos dispositivos médicos refere-se a um sistema de codificação utilizado
para classificar e identificar estes dispositivos de uma forma genérica.
 A existência de uma nomenclatura para os dispositivos médicos facilita a
regulamentação, pois padroniza termos de modo que seja possível a comunicação
apesar de barreiras existentes.

 Existem diversos sistemas de nomenclaturas de dispositivos médicos, que são utilizados
por diferentes grupos (instituições/empresas/serviços de saúde) dependendo da
necessidade e interesse do grupo.

NOMENCLATURA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS

 Vários países possuem seu próprio sistema de nomenclatura, mas existem 2 sistemas
que são mais utilizados, que são:

• Global Medical Devices Nomenclature (GMDN);
• Universal Medical Devices Nomenclature System (UMDNS).

 Importante para redução de assimetria de informações e para uma melhor
regulação do mercado.

NOMENCLATURA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS

Universal Medical Devices Nomenclature System (UMDNS)
 Foi desenvolvido pelo Emergency Care Research Institute (ECRI), que é uma organização nãogovernamental, sem fins lucrativos.
 A UMDNS é poli-hierárquica. Aos termos são atribuídos códigos (5 dígitos numéricos
aleatórios), que são associados à definição e à descrição de intenção de uso do produto.
 Seu objetivo é facilitar a identificação, processamento, classificação, armazenamento,
recuperação, transferência e comunicação de dados sobre dispositivos médicos.
 O UMDNS contém mais de 10.000 conceitos e definições de DM exclusivos (termos
preferenciais), além de mais 23.000 termos adicionais para facilitar a classificação de
informações biomédicas.

NOMENCLATURA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS

Global Medical Devices Nomenclature (GMDN)
 Desenvolvida pela GMDN Agency.
 A Nomenclatura Global de Dispositivos Médicos (Global Medical Device Nomenclature GMDN) é uma lista de nomes genéricos utilizados para identificar os dispositivos
médicos.
 A GMDN foi elaborada de acordo com a norma internacional ISO 15225.

NOMENCLATURA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS

Global Medical Devices Nomenclature (GMDN)
•
•
•

Nome de Termo da GMDN: Bisturi, utilização única.
Código da GMDN: 47569.
Definição da GMDN: Um instrumento cirúrgico manual esterilizado e portátil, construído
como uma única peça constituída por um cabo e uma lâmina do bisturi (não é um
componente que possa ser trocado) utilizado pelo operador para cortar ou dissecar
tecido manualmente. A lâmina é normalmente fabricada com uma liga de aço inoxidável
ou de aço carbono de alta qualidade e o cabo é frequentemente feito de plástico. Este é
um dispositivo que se destina a uma única utilização.

NOMENCLATURA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS
ANVISA: Nomes Técnicos

http://www.anvisa.gov.br/datavisa/NomesTecnicosGGTPS/Consulta_GGTPS.asp?ok=1

NOMENCLATURA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS
ANVISA: Nomes Técnicos

Padronização de Nomenclatura de Dispositivos Médicos Implantáveis Compatibilização MSSIGTAP, Nomenclatura ANVISA, Nomenclatura ANS com a Nomenclatura GMDN OPME
(Órtese, Prótese e Materiais Especiais):
 Carta Acordo nº 33036/2015 (ANVISA / PNUD / UNIFEI), Julho 2015.
•

Compatibilizar a lista de dispositivos médicos OPME – Órteses, Próteses e Materiais Especiais do
Ministério da Saúde com a nomenclatura adotada pela Global Medical Device Nomenclature Agency –
GMDN.

NOMENCLATURA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS
ANVISA: Nomes Técnicos

NOMENCLATURA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS
ANVISA: Nomes Técnicos
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