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Dispõe sobre Regulamento Técnico para
funcionamento de Laboratórios Clínicos.

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 o § 1º do art.111 do Regimento Interno aprovado
pela Portaria nº 593, de 25 de agosto de 2000, republicada no DOU
de 22 de dezembro de 2000, em reunião realizada em 10 de outubro
de 2005;

considerando as disposições constitucionais e a Lei Federal
nº 8080 de 19 de setembro de 1990 que trata das condições para a
promoção, proteção e recuperação da saúde, como direito funda-
mental do ser humano;

considerando a necessidade de normalização do funciona-
mento do Laboratório Clínico e Posto de Coleta Laboratorial;

considerando a relevância da qualidade dos exames labo-
ratoriais para apoio ao diagnóstico eficaz, adota a seguinte Resolução
da Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente substituto, determino
a sua publicação:

Art. 1º Aprovar o Regulamento Técnico para funcionamento
dos serviços que realizam atividades laboratoriais, tais como La-
boratório Clinico, e Posto de Coleta Laboratorial, em anexo.

Art. 2º Estabelecer que a construção, reforma ou adaptação
na estrutura física do laboratório clínico e posto de coleta laboratorial
deve ser precedida de aprovação do projeto junto à autoridade sa-
nitária local em conformidade com a RDC/ANVISA nº. 50, de 21 de
fevereiro de 2002, e RDC/ANVISA nº. 189, de 18 de julho de 2003
suas atualizações ou instrumento legal que venha a substituí-las.

Art. 3º As Secretarias de Saúde Estaduais, Municipais e do
Distrito Federal devem implementar os procedimentos para adoção do
Regulamento Técnico estabelecido por esta RDC, podendo adotar
normas de caráter suplementar, com a finalidade de adequá-lo às
especificidades locais.

Art. 4º O descumprimento das determinações deste Regu-
lamento Técnico constitui infração de natureza sanitária sujeitando o
infrator a processo e penalidades previstas na Lei nº. 6437, de 20 de
agosto de 1977, suas atualizações, ou instrumento legal que venha a
substituí-la, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil cabí-
veis.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

FRANKLIN RUBINSTEIN

ANEXO
REGULAMENTO TÉCNICO PARA FUNCIONAMENTO

DE LABORATÓRIOS CLÍNICOS

1 HISTÓRICO
O Regulamento Técnico de Funcionamento do Laboratório

Clínico foi elaborado a partir de trabalho conjunto de técnicos da
ANVISA, com o Grupo de Trabalho instituído pela Portaria nº. 864,
de 30 de setembro 2003. Este Grupo de Trabalho foi composto por
técnicos da ANVISA, Secretaria de Atenção a Saúde (SAS/MS),
Secretaria de Vigilância a Saúde (SVS/MS), Vigilâncias Sanitárias
Estaduais, Laboratório de Saúde Pública, Sociedade Brasileira de
Patologia Clínica/Medicina Laboratorial, Sociedade Brasileira de
Análises Clínicas, Provedores de Ensaio de Proficiência e um Con-
sultor Técnico com experiência na área.

A proposta de Regulamento Técnico elaborada pelo Grupo
de Trabalho foi publicada como Consulta Pública nº. 50 em 6 agosto
de 2004 e ficou aberta para receber sugestões por um prazo de 60
(sessenta) dias, os quais foram prorrogados por mais 30 (trinta)
dias.

As sugestões recebidas foram consolidadas pelos técnicos da
Gerência Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde - GGTES/AN-
VISA, pelos componentes do Grupo de Trabalho juntamente com o
Consultor. Após discussões, as sugestões pertinentes foram incor-
poradas ao texto do Regulamento Técnico, sendo produzido o do-
cumento final consensual sobre o assunto.

O presente documento é o resultado das discussões que de-
finiram os requisitos necessários ao funcionamento do Laboratório
Clínico e Posto de Coleta Laboratorial.

2 OBJETIVO
Definir os requisitos para o funcionamento dos laboratórios

clínicos e postos de coleta laboratorial públicos ou privados que
realizam atividades na área de análises clínicas, patologia clínica e
citologia.

3 ABRANGÊNCIA
Esta Resolução de Diretoria Colegiada é aplicável a todos os

serviços públicos ou privados, que realizam atividades laboratoriais
na área de análises clínicas, patologia clínica e citologia.

4 DEFINIÇÕES
4.1 Alvará sanitário/Licença de funcionamento/Licença sa-

nitária: Documento expedido pelo órgão sanitário competente Es-
tadual, Municipal ou do Distrito Federal, que libera o funcionamento
dos estabelecimentos que exerçam atividades sob regime de vigilância
sanitária.

4.2 Amostra do paciente: Parte do material biológico de
origem humana utilizada para análises laboratoriais.

4.3 Amostra laboratorial com restrição: Amostra do paciente
fora das especificações, mas que ainda pode ser utilizada para al-
gumas análises laboratoriais.

4.4 Amostra controle: Material usado com a finalidade prin-
cipal de monitorar a estabilidade e a reprodutibilidade de um sistema
analítico nas condições de uso na rotina.

4.5 Analito: Componente ou constituinte de material bio-
lógico ou amostra de paciente, passível de pesquisa ou análise por
meio de sistema analítico de laboratório clínico.

4.6 Biossegurança: Condição de segurança alcançada por um
conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar
riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde hu-
mana, animal e o meio ambiente.

4.7 Calibração: Conjunto de operações que estabelece, sob
condições especificadas, a correspondência entre valores indicados
por um instrumento, sistema de medição ou material de referência, e
os valores correspondentes estabelecidos por padrões.

4.8 Coleta laboratorial domiciliar: Realização da coleta de
amostra de paciente em sua residência.

4.9 Coleta laboratorial em empresa: Realização da coleta de
amostra de paciente no âmbito de uma empresa.

4.10 Coleta laboratorial em unidade móvel: Realização da
coleta de amostra de paciente em unidade móvel.

4.11 Controle da qualidade: Técnicas e atividades opera-
cionais utilizadas para monitorar o cumprimento dos requisitos da
qualidade especificados.

4.12 Controle externo da qualidade - CEQ: Atividade de
avaliação do desempenho de sistemas analíticos através de ensaios de
proficiência, análise de padrões certificados e comparações interla-
boratoriais.Também chamada Avaliação Externa da Qualidade.

4.13 Controle interno da qualidade - CIQ: Procedimentos
conduzidos em associação com o exame de amostras de pacientes
para avaliar se o sistema analítico está operando dentro dos limites de
tolerância pré-definidos.

4.14 Desinfecção: Processo físico ou químico que destrói ou
inativa a maioria dos microrganismos patogênicos de objetos ina-
nimados e superfícies, com exceção de esporos bacterianos.

4.15 Ensaio de proficiência: Determinação do desempenho
analítico por meio de comparações interlaboratoriais conduzidas por
provedores de ensaio de proficiência.

4.16 Equipamento laboratorial: Designação genérica para um
dispositivo empregado pelo laboratório clínico como parte integrante
do processo de realização de análises laboratoriais.

4.17 Esterilização: Processo físico ou químico que destrói
todas as formas de vida microbiana, ou seja, bactérias nas formas
vegetativas e esporuladas, fungos e vírus.

4.18 Fase pré-analítica: Fase que se inicia com a solicitação
da análise, passando pela obtenção da amostra e finda ao se iniciar a
análise propriamente dita.

4.19 Fase analítica: Conjunto de operações, com descrição
especifica, utilizada na realização das análises de acordo com de-
terminado método.

4.20 Fase pós-analítica: Fase que se inicia após a obtenção
de resultados válidos das análises e finda com a emissão do laudo,
para a interpretação pelo solicitante.

4.21 Garantia da qualidade: Conjunto de atividades plane-
jadas, sistematizadas e implementadas com o objetivo de cumprir os
requisitos da qualidade especificados.

4.22 Inspeção sanitária: Conjunto de procedimentos técnicos
e administrativos, de competência da autoridade sanitária local, que
previnem e controlam o risco sanitário em estabelecimentos sujeitos a
este controle.

4.23Instrução escrita: Toda e qualquer forma escrita de do-
cumentar as atividades realizadas pelo estabelecimento e ou serviço.

4.24Instrumento laboratorial: Designação genérica para dis-
positivos empregados pelo laboratório clínico que auxiliam na exe-
cução de uma tarefa analítica.

4.25 Insumo: Designação genérica do conjunto dos meios ou
materiais utilizados em um processo para geração de um produto ou
serviço.

4.26 Laboratório clínico: Serviço destinado à análise de
amostras de paciente, com a finalidade de oferecer apoio ao diag-
nóstico e terapêutico, compreendendo as fases pré-analítica, analítica
e pós-analítica.

4.27 Laboratório de apoio: Laboratório clínico que realiza
análises em amostras enviadas por outros laboratórios clínicos.

4.28Laudo laboratorial: Documento que contém os resul-
tados das análises laboratoriais, validados e autorizados pelo res-
ponsável técnico do laboratório ou seu substituto.

4.29 Limpeza: Processo sistemático e contínuo para a ma-
nutenção do asseio ou, quando necessário, para a retirada de sujidade
de uma superfície.

4.30 Material biológico humano: Tecido ou fluido consti-
tuinte do organismo humano.

4.31 Metodologia própria em laboratório clínico (in house):
Reagentes ou sistemas analíticos produzidos e validados pelo próprio
laboratório clínico, exclusivamente para uso próprio, em pesquisa ou
em apoio diagnóstico.

4.32 Paciente de laboratório: Pessoa da qual é coletado o
material ou amostra biológica para ser submetida à análise labo-
ratorial.

4.33 Posto de coleta laboratorial: Serviço vinculado a um
laboratório clínico, que realiza atividade laboratorial, mas não executa
a fase analítica dos processos operacionais, exceto os exames pre-
senciais, cuja realização ocorre no ato da coleta.

4.34 Produto para diagnóstico de uso in vitro: Reagentes,
padrões, calibradores, controles, materiais, artigos e instrumentos,
junto com as instruções para seu uso, que contribuem para realizar
uma determinação qualitativa, quantitativa ou semi-quantitativa de
uma amostra biológica e que não estejam destinados a cumprir função
anatômica, física ou terapêutica alguma, que não sejam ingeridos,
injetados ou inoculados em seres humanos e que são utilizados uni-
camente para provar informação sobre amostras obtidas do organismo
humano.

4.35 Profissional legalmente habilitado: Profissional com
formação superior inscrito no respectivo Conselho de Classe, com
suas competências atribuídas por Lei.

4.36 Rastreabilidade: Capacidade de recuperação do histó-
rico, da aplicação ou da localização daquilo que está sendo con-
siderado, por meio de identificações registradas.

4.37 Responsável Técnico - RT: Profissional legalmente ha-
bilitado que assume perante a Vigilância Sanitária a Responsabilidade
Técnica do laboratório clínico ou do posto de coleta laboratorial.

4.38 Saneante: Substância ou preparação destinada à higie-
nização, desinfecção, esterilização ou desinfestação domiciliar, em
ambientes coletivos, públicos e privados, em lugares de uso comum e
no tratamento da água.

4.39 Supervisão: Atividade realizada com a finalidade de
verificar o cumprimento das especificações estabelecidas nos pro-
cessos operacionais.

4.40 Teste Laboratorial Remoto-TLR: Teste realizado por
meio de um equipamento laboratorial situado fisicamente fora da área
de um laboratório clínico. Também chamado Teste Laboratorial Por-
tátil -TLP, do inglês Point-of-care testing -POCT.

4.41 Validação: Procedimento que fornece evidências de que
um sistema apresenta desempenho dentro das especificações da qua-
lidade, de maneira a fornecer resultados válidos.

4.42 Verificação da calibração: Ato de demonstrar que um
equipamento de medição apresenta desempenho dentro dos limites de
aceitabilidade, em situação de uso.

5 CONDIÇÕES GERAIS
51 Organização
51.1 O laboratório clínico e o posto de coleta laboratorial

devem possuir alvará atualizado, expedido pelo órgão sanitário com-
petente.

51.2 O laboratório clínico e o posto de coleta laboratorial
devem possuir um profissional legalmente habilitado como respon-
sável técnico.

5.1.2.1 O profissional legalmente habilitado pode assumir,
perante a vigilância sanitária, a responsabilidade técnica por no má-
ximo: 02 (dois) laboratórios clínicos ou 02 (dois) postos de coleta
laboratorial ou 01 (um) laboratório clínico e 01 (um) posto de coleta
laboratorial.

51.2.2 Em caso de impedimento do responsável técnico, o
laboratório clínico e o posto de coleta laboratorial devem contar com
um profissional legalmente habilitado para substituí-lo.

51.3 Todo laboratório clínico e o posto de coleta laboratorial,
público e privado devem estar inscritos no Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde - CNES.

5.1.4 A direção e o responsável técnico do laboratório clínico
e do posto de coleta laboratorial têm a responsabilidade de planejar,
implementar e garantir a qualidade dos processos, incluindo:

a) a equipe técnica e os recursos necessários para o de-
sempenho de suas atribuições;

b) a proteção das informações confidenciais dos pacientes;
c) a supervisão do pessoal técnico por profissional de nível

superior legalmente habilitado durante o seu período de funciona-
mento;

d) os equipamentos, reagentes, insumos e produtos utilizados
para diagnóstico de uso “in vitro”, em conformidade com a legislação
vigente;

e) a utilização de técnicas conforme recomendações do fa-
bricante (equipamentos e produtos) ou com base científica compro-
vada;

f) a rastreabilidade de todos os seus processos.
5.1.5 O laboratório clínico e o posto de coleta laboratorial

devem dispor de instruções escritas e atualizadas das rotinas técnicas
implantadas.

5.1.6 O posto de coleta laboratorial deve possuir vínculo com
apenas um laboratório clínico.

5.1.6.1 Os postos de coleta laboratorial localizados em uni-
dades públicas de saúde devem ter seu vínculo definido formalmente
pelo gestor local.

5.1.7 O laboratório clínico deve possuir estrutura organi-
zacional documentada.

5.1.8 As atividades de coleta domiciliar, em empresa ou em
unidade móvel devem estar vinculadas a um laboratório clínico e
devem seguir os requisitos aplicáveis definidos neste Regulamento
Técnico.

5.2.Recursos Humanos
5.2.1 O laboratório clínico e o posto de coleta laboratorial

devem manter disponíveis registros de formação e qualificação de
seus profissionais compatíveis com as funções desempenhadas.

5.2.2 O laboratório clínico e o posto de coleta laboratorial
devem promover treinamento e educação permanente aos seus fun-
cionários mantendo disponíveis os registros dos mesmos.

5.2.3 Todos os profissionais do laboratório clínico e do posto
de coleta laboratorial devem ser vacinados em conformidade com a
legislação vigente.

Art. 4º As empresas que não cumprirem o prazo aqui es-
tabelecido para regularização de seu produto no mercado, referido no
Art. 1° desta Resolução, ficarão com os mesmos em situação de
irregularidade e proibidos para comercialização.

Art.5º Todas as manifestações anteriores quanto ao enqua-
dramento sanitário do reagente LAL tornam-se sem efeito.

Art 6º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

FRANKLIN RUBINSTEIN



Nº 198, sexta-feira, 14 de outubro de 2005 1 33ISSN 1677-7042

<!ID950124-1> RESOLUÇÃO-RDC Nº 302, DE 13 DE OUTUBRO DE 2005

Dispõe sobre Regulamento Técnico para
funcionamento de Laboratórios Clínicos.

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 o § 1º do art.111 do Regimento Interno aprovado
pela Portaria nº 593, de 25 de agosto de 2000, republicada no DOU
de 22 de dezembro de 2000, em reunião realizada em 10 de outubro
de 2005;

considerando as disposições constitucionais e a Lei Federal
nº 8080 de 19 de setembro de 1990 que trata das condições para a
promoção, proteção e recuperação da saúde, como direito funda-
mental do ser humano;

considerando a necessidade de normalização do funciona-
mento do Laboratório Clínico e Posto de Coleta Laboratorial;

considerando a relevância da qualidade dos exames labo-
ratoriais para apoio ao diagnóstico eficaz, adota a seguinte Resolução
da Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente substituto, determino
a sua publicação:

Art. 1º Aprovar o Regulamento Técnico para funcionamento
dos serviços que realizam atividades laboratoriais, tais como La-
boratório Clinico, e Posto de Coleta Laboratorial, em anexo.

Art. 2º Estabelecer que a construção, reforma ou adaptação
na estrutura física do laboratório clínico e posto de coleta laboratorial
deve ser precedida de aprovação do projeto junto à autoridade sa-
nitária local em conformidade com a RDC/ANVISA nº. 50, de 21 de
fevereiro de 2002, e RDC/ANVISA nº. 189, de 18 de julho de 2003
suas atualizações ou instrumento legal que venha a substituí-las.

Art. 3º As Secretarias de Saúde Estaduais, Municipais e do
Distrito Federal devem implementar os procedimentos para adoção do
Regulamento Técnico estabelecido por esta RDC, podendo adotar
normas de caráter suplementar, com a finalidade de adequá-lo às
especificidades locais.

Art. 4º O descumprimento das determinações deste Regu-
lamento Técnico constitui infração de natureza sanitária sujeitando o
infrator a processo e penalidades previstas na Lei nº. 6437, de 20 de
agosto de 1977, suas atualizações, ou instrumento legal que venha a
substituí-la, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil cabí-
veis.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

FRANKLIN RUBINSTEIN

ANEXO
REGULAMENTO TÉCNICO PARA FUNCIONAMENTO

DE LABORATÓRIOS CLÍNICOS

1 HISTÓRICO
O Regulamento Técnico de Funcionamento do Laboratório

Clínico foi elaborado a partir de trabalho conjunto de técnicos da
ANVISA, com o Grupo de Trabalho instituído pela Portaria nº. 864,
de 30 de setembro 2003. Este Grupo de Trabalho foi composto por
técnicos da ANVISA, Secretaria de Atenção a Saúde (SAS/MS),
Secretaria de Vigilância a Saúde (SVS/MS), Vigilâncias Sanitárias
Estaduais, Laboratório de Saúde Pública, Sociedade Brasileira de
Patologia Clínica/Medicina Laboratorial, Sociedade Brasileira de
Análises Clínicas, Provedores de Ensaio de Proficiência e um Con-
sultor Técnico com experiência na área.

A proposta de Regulamento Técnico elaborada pelo Grupo
de Trabalho foi publicada como Consulta Pública nº. 50 em 6 agosto
de 2004 e ficou aberta para receber sugestões por um prazo de 60
(sessenta) dias, os quais foram prorrogados por mais 30 (trinta)
dias.

As sugestões recebidas foram consolidadas pelos técnicos da
Gerência Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde - GGTES/AN-
VISA, pelos componentes do Grupo de Trabalho juntamente com o
Consultor. Após discussões, as sugestões pertinentes foram incor-
poradas ao texto do Regulamento Técnico, sendo produzido o do-
cumento final consensual sobre o assunto.

O presente documento é o resultado das discussões que de-
finiram os requisitos necessários ao funcionamento do Laboratório
Clínico e Posto de Coleta Laboratorial.

2 OBJETIVO
Definir os requisitos para o funcionamento dos laboratórios

clínicos e postos de coleta laboratorial públicos ou privados que
realizam atividades na área de análises clínicas, patologia clínica e
citologia.

3 ABRANGÊNCIA
Esta Resolução de Diretoria Colegiada é aplicável a todos os

serviços públicos ou privados, que realizam atividades laboratoriais
na área de análises clínicas, patologia clínica e citologia.

4 DEFINIÇÕES
4.1 Alvará sanitário/Licença de funcionamento/Licença sa-

nitária: Documento expedido pelo órgão sanitário competente Es-
tadual, Municipal ou do Distrito Federal, que libera o funcionamento
dos estabelecimentos que exerçam atividades sob regime de vigilância
sanitária.

4.2 Amostra do paciente: Parte do material biológico de
origem humana utilizada para análises laboratoriais.

4.3 Amostra laboratorial com restrição: Amostra do paciente
fora das especificações, mas que ainda pode ser utilizada para al-
gumas análises laboratoriais.

4.4 Amostra controle: Material usado com a finalidade prin-
cipal de monitorar a estabilidade e a reprodutibilidade de um sistema
analítico nas condições de uso na rotina.

4.5 Analito: Componente ou constituinte de material bio-
lógico ou amostra de paciente, passível de pesquisa ou análise por
meio de sistema analítico de laboratório clínico.

4.6 Biossegurança: Condição de segurança alcançada por um
conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar
riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde hu-
mana, animal e o meio ambiente.

4.7 Calibração: Conjunto de operações que estabelece, sob
condições especificadas, a correspondência entre valores indicados
por um instrumento, sistema de medição ou material de referência, e
os valores correspondentes estabelecidos por padrões.

4.8 Coleta laboratorial domiciliar: Realização da coleta de
amostra de paciente em sua residência.

4.9 Coleta laboratorial em empresa: Realização da coleta de
amostra de paciente no âmbito de uma empresa.

4.10 Coleta laboratorial em unidade móvel: Realização da
coleta de amostra de paciente em unidade móvel.

4.11 Controle da qualidade: Técnicas e atividades opera-
cionais utilizadas para monitorar o cumprimento dos requisitos da
qualidade especificados.

4.12 Controle externo da qualidade - CEQ: Atividade de
avaliação do desempenho de sistemas analíticos através de ensaios de
proficiência, análise de padrões certificados e comparações interla-
boratoriais.Também chamada Avaliação Externa da Qualidade.

4.13 Controle interno da qualidade - CIQ: Procedimentos
conduzidos em associação com o exame de amostras de pacientes
para avaliar se o sistema analítico está operando dentro dos limites de
tolerância pré-definidos.

4.14 Desinfecção: Processo físico ou químico que destrói ou
inativa a maioria dos microrganismos patogênicos de objetos ina-
nimados e superfícies, com exceção de esporos bacterianos.

4.15 Ensaio de proficiência: Determinação do desempenho
analítico por meio de comparações interlaboratoriais conduzidas por
provedores de ensaio de proficiência.

4.16 Equipamento laboratorial: Designação genérica para um
dispositivo empregado pelo laboratório clínico como parte integrante
do processo de realização de análises laboratoriais.

4.17 Esterilização: Processo físico ou químico que destrói
todas as formas de vida microbiana, ou seja, bactérias nas formas
vegetativas e esporuladas, fungos e vírus.

4.18 Fase pré-analítica: Fase que se inicia com a solicitação
da análise, passando pela obtenção da amostra e finda ao se iniciar a
análise propriamente dita.

4.19 Fase analítica: Conjunto de operações, com descrição
especifica, utilizada na realização das análises de acordo com de-
terminado método.

4.20 Fase pós-analítica: Fase que se inicia após a obtenção
de resultados válidos das análises e finda com a emissão do laudo,
para a interpretação pelo solicitante.

4.21 Garantia da qualidade: Conjunto de atividades plane-
jadas, sistematizadas e implementadas com o objetivo de cumprir os
requisitos da qualidade especificados.

4.22 Inspeção sanitária: Conjunto de procedimentos técnicos
e administrativos, de competência da autoridade sanitária local, que
previnem e controlam o risco sanitário em estabelecimentos sujeitos a
este controle.

4.23Instrução escrita: Toda e qualquer forma escrita de do-
cumentar as atividades realizadas pelo estabelecimento e ou serviço.

4.24Instrumento laboratorial: Designação genérica para dis-
positivos empregados pelo laboratório clínico que auxiliam na exe-
cução de uma tarefa analítica.

4.25 Insumo: Designação genérica do conjunto dos meios ou
materiais utilizados em um processo para geração de um produto ou
serviço.

4.26 Laboratório clínico: Serviço destinado à análise de
amostras de paciente, com a finalidade de oferecer apoio ao diag-
nóstico e terapêutico, compreendendo as fases pré-analítica, analítica
e pós-analítica.

4.27 Laboratório de apoio: Laboratório clínico que realiza
análises em amostras enviadas por outros laboratórios clínicos.

4.28Laudo laboratorial: Documento que contém os resul-
tados das análises laboratoriais, validados e autorizados pelo res-
ponsável técnico do laboratório ou seu substituto.

4.29 Limpeza: Processo sistemático e contínuo para a ma-
nutenção do asseio ou, quando necessário, para a retirada de sujidade
de uma superfície.

4.30 Material biológico humano: Tecido ou fluido consti-
tuinte do organismo humano.

4.31 Metodologia própria em laboratório clínico (in house):
Reagentes ou sistemas analíticos produzidos e validados pelo próprio
laboratório clínico, exclusivamente para uso próprio, em pesquisa ou
em apoio diagnóstico.

4.32 Paciente de laboratório: Pessoa da qual é coletado o
material ou amostra biológica para ser submetida à análise labo-
ratorial.

4.33 Posto de coleta laboratorial: Serviço vinculado a um
laboratório clínico, que realiza atividade laboratorial, mas não executa
a fase analítica dos processos operacionais, exceto os exames pre-
senciais, cuja realização ocorre no ato da coleta.

4.34 Produto para diagnóstico de uso in vitro: Reagentes,
padrões, calibradores, controles, materiais, artigos e instrumentos,
junto com as instruções para seu uso, que contribuem para realizar
uma determinação qualitativa, quantitativa ou semi-quantitativa de
uma amostra biológica e que não estejam destinados a cumprir função
anatômica, física ou terapêutica alguma, que não sejam ingeridos,
injetados ou inoculados em seres humanos e que são utilizados uni-
camente para provar informação sobre amostras obtidas do organismo
humano.

4.35 Profissional legalmente habilitado: Profissional com
formação superior inscrito no respectivo Conselho de Classe, com
suas competências atribuídas por Lei.

4.36 Rastreabilidade: Capacidade de recuperação do histó-
rico, da aplicação ou da localização daquilo que está sendo con-
siderado, por meio de identificações registradas.

4.37 Responsável Técnico - RT: Profissional legalmente ha-
bilitado que assume perante a Vigilância Sanitária a Responsabilidade
Técnica do laboratório clínico ou do posto de coleta laboratorial.

4.38 Saneante: Substância ou preparação destinada à higie-
nização, desinfecção, esterilização ou desinfestação domiciliar, em
ambientes coletivos, públicos e privados, em lugares de uso comum e
no tratamento da água.

4.39 Supervisão: Atividade realizada com a finalidade de
verificar o cumprimento das especificações estabelecidas nos pro-
cessos operacionais.

4.40 Teste Laboratorial Remoto-TLR: Teste realizado por
meio de um equipamento laboratorial situado fisicamente fora da área
de um laboratório clínico. Também chamado Teste Laboratorial Por-
tátil -TLP, do inglês Point-of-care testing -POCT.

4.41 Validação: Procedimento que fornece evidências de que
um sistema apresenta desempenho dentro das especificações da qua-
lidade, de maneira a fornecer resultados válidos.

4.42 Verificação da calibração: Ato de demonstrar que um
equipamento de medição apresenta desempenho dentro dos limites de
aceitabilidade, em situação de uso.

5 CONDIÇÕES GERAIS
51 Organização
51.1 O laboratório clínico e o posto de coleta laboratorial

devem possuir alvará atualizado, expedido pelo órgão sanitário com-
petente.

51.2 O laboratório clínico e o posto de coleta laboratorial
devem possuir um profissional legalmente habilitado como respon-
sável técnico.

5.1.2.1 O profissional legalmente habilitado pode assumir,
perante a vigilância sanitária, a responsabilidade técnica por no má-
ximo: 02 (dois) laboratórios clínicos ou 02 (dois) postos de coleta
laboratorial ou 01 (um) laboratório clínico e 01 (um) posto de coleta
laboratorial.

51.2.2 Em caso de impedimento do responsável técnico, o
laboratório clínico e o posto de coleta laboratorial devem contar com
um profissional legalmente habilitado para substituí-lo.

51.3 Todo laboratório clínico e o posto de coleta laboratorial,
público e privado devem estar inscritos no Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde - CNES.

5.1.4 A direção e o responsável técnico do laboratório clínico
e do posto de coleta laboratorial têm a responsabilidade de planejar,
implementar e garantir a qualidade dos processos, incluindo:

a) a equipe técnica e os recursos necessários para o de-
sempenho de suas atribuições;

b) a proteção das informações confidenciais dos pacientes;
c) a supervisão do pessoal técnico por profissional de nível

superior legalmente habilitado durante o seu período de funciona-
mento;

d) os equipamentos, reagentes, insumos e produtos utilizados
para diagnóstico de uso “in vitro”, em conformidade com a legislação
vigente;

e) a utilização de técnicas conforme recomendações do fa-
bricante (equipamentos e produtos) ou com base científica compro-
vada;

f) a rastreabilidade de todos os seus processos.
5.1.5 O laboratório clínico e o posto de coleta laboratorial

devem dispor de instruções escritas e atualizadas das rotinas técnicas
implantadas.

5.1.6 O posto de coleta laboratorial deve possuir vínculo com
apenas um laboratório clínico.

5.1.6.1 Os postos de coleta laboratorial localizados em uni-
dades públicas de saúde devem ter seu vínculo definido formalmente
pelo gestor local.

5.1.7 O laboratório clínico deve possuir estrutura organi-
zacional documentada.

5.1.8 As atividades de coleta domiciliar, em empresa ou em
unidade móvel devem estar vinculadas a um laboratório clínico e
devem seguir os requisitos aplicáveis definidos neste Regulamento
Técnico.

5.2.Recursos Humanos
5.2.1 O laboratório clínico e o posto de coleta laboratorial

devem manter disponíveis registros de formação e qualificação de
seus profissionais compatíveis com as funções desempenhadas.

5.2.2 O laboratório clínico e o posto de coleta laboratorial
devem promover treinamento e educação permanente aos seus fun-
cionários mantendo disponíveis os registros dos mesmos.

5.2.3 Todos os profissionais do laboratório clínico e do posto
de coleta laboratorial devem ser vacinados em conformidade com a
legislação vigente.

Art. 4º As empresas que não cumprirem o prazo aqui es-
tabelecido para regularização de seu produto no mercado, referido no
Art. 1° desta Resolução, ficarão com os mesmos em situação de
irregularidade e proibidos para comercialização.

Art.5º Todas as manifestações anteriores quanto ao enqua-
dramento sanitário do reagente LAL tornam-se sem efeito.

Art 6º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

FRANKLIN RUBINSTEIN
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5.2.4 A admissão de funcionários deve ser precedida de
exames médicos em conformidade com o PCMSO da NR-7 da Por-
taria MTE nº 3214 de 08/06/1978 e Lei nº 6514 de 22/12/1977, suas
atualizações ou outro instrumento legal que venha substituí-la.

5.3 Infra-Estrutura
5.3.1 A infra-estrutura física do laboratório clínico e do posto

de coleta devem atender aos requisitos da RDC/ANVISA nº. 50 de
21/02/2002, suas atualizações, ou outro instrumento legal que venha
substituí-la.

5.4 Equipamentos e Instrumentos Laboratoriais
5.4.1 O laboratório clínico e o posto de coleta laboratorial

devem:
a) possuir equipamentos e instrumentos de acordo com a

complexidade do serviço e necessários ao atendimento de sua de-
manda;

b) manter instruções escritas referentes a equipamento ou
instrumento, as quais podem ser substituídas ou complementadas por
manuais do fabricante em língua portuguesa;

c) realizar e manter registros das manutenções preventivas e
corretivas;

d) verificar ou calibrar os instrumentos a intervalos regu-
lares, em conformidade com o uso, mantendo os registros dos mes-
mos;

e) verificar a calibração de equipamentos de medição man-
tendo registro das mesmas.

5.4.2 Os equipamentos e instrumentos utilizados, nacionais e
importados, devem estar regularizados junto a ANVISA/MS, de acor-
do com a legislação vigente.

5.4.3 Os equipamentos que necessitam funcionar com tem-
peratura controlada devem possuir registro da verificação da mes-
ma.

5.5 Produtos para diagnóstico de uso in vitro
5.5.1 O laboratório clínico e o posto de coleta laboratorial

devem registrar a aquisição dos produtos para diagnóstico de uso in
vitro, reagentes e insumos, de forma a garantir a rastreabilidade.

5.5.2 Os produtos para diagnóstico de uso in vitro, reagentes
e insumos adquiridos devem estar regularizados junto a ANVISA/MS
de acordo com a legislação vigente.

5.5.3 O reagente ou insumo preparado ou aliquotado pelo
próprio laboratório deve ser identificado com rótulo contendo: nome,
concentração, número do lote (se aplicável), data de preparação, iden-
tificação de quem preparou (quando aplicável), data de validade,
condições de armazenamento, além de informações referentes a riscos
potenciais.

5.5.3.1 Devem ser mantidos registros dos processos de pre-
paro e do controle da qualidade dos reagentes e insumos prepa-
rados.

5.5.4 A utilização dos reagentes e insumos deve respeitar as
recomendações de uso do fabricante, condições de preservação, ar-
mazenamento e os prazos de validade, não sendo permitida a sua
revalidação depois de expirada a validade.

5.5.5 O laboratório clínico que utilizar metodologias próprias
- In House, deve documentá-las incluindo, no mínimo:

a) descrição das etapas do processo;
b) especificação e sistemática de aprovação de insumos, rea-

gentes e equipamentos e instrumentos.
c) sistemática de validação.
5.5.5.1 O laboratório clínico deve manter registro de todo o

processo e especificar no laudo que o teste é preparado e validado
pelo próprio laboratório.

5.6 Descarte de Resíduos e Rejeitos
5.6.1 O laboratório clínico e o posto de coleta laboratorial

devem implantar o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços
de Saúde (PGRSS) atendendo aos requisitos da RDC/ANVISA n°
306 de 07/12/2004, suas atualizações, ou outro instrumento legal que
venha substituí-la.

5.7 Biossegurança
5.7.1 O laboratório clínico e o posto de coleta laboratorial

devem manter atualizados e disponibilizar, a todos os funcionários,
instruções escritas de biossegurança, contemplando no mínimo os
seguintes itens:

a) normas e condutas de segurança biológica, química, física,
ocupacional e ambiental;

b) instruções de uso para os equipamentos de proteção in-
dividual (EPI) e de proteção coletiva (EPC);

c) procedimentos em caso de acidentes;
d) manuseio e transporte de material e amostra biológica.
5.7.2 O Responsável Técnico pelo laboratório clínico e pelo

posto de coleta laboratorial deve documentar o nível de biossegurança
dos ambientes e/ou áreas, baseado nos procedimentos realizados,
equipamentos e microorganismos envolvidos, adotando as medidas de
segurança compatíveis.

5.8 Limpeza, Desinfecção e Esterilização
5.8.1 O laboratório clínico e o posto de coleta laboratorial

devem possuir instruções de limpeza, desinfecção e esterilização,
quando aplicável, das superfícies, instalações, equipamentos, artigos e
materiais.

5.8.2 Os saneantes e os produtos usados nos processos de
limpeza e desinfecção devem ser utilizados segundo as especificações
do fabricante e estarem regularizados junto a ANVISA/MS, de acordo
com a legislação vigente.

6 PROCESSOS OPERACIONAIS
6.1 Fase pré-analítica
6.1.1 O laboratório clínico e o posto de coleta laboratorial

devem disponibilizar ao paciente ou responsável, instruções escritas e
ou verbais, em linguagem acessível, orientando sobre o preparo e
coleta de amostras tendo como objetivo o entendimento do pacien-
te.

6.1.2 O laboratório clínico e o posto de coleta laboratorial
devem solicitar ao paciente documento que comprove a sua iden-
tificação para o cadastro.

6.1.2.1 Para pacientes em atendimento de urgência ou sub-
metidos a regime de internação, a comprovação dos dados de iden-
tificação também poderá ser obtida no prontuário médico.

6.1.3 Os critérios de aceitação e rejeição de amostras, assim
como a realização de exames em amostras com restrições devem estar
definidos em instruções escritas.

6.1.4 O cadastro do paciente deve incluir as seguintes in-
formações:

a) número de registro de identificação do paciente gerado
pelo laboratório;

b) nome do paciente;
c) idade, sexo e procedência do paciente;
d) telefone e/ou endereço do paciente, quando aplicável;
e) nome e contato do responsável em caso de menor de idade

ou incapacitado;
f) nome do solicitante;
g) data e hora do atendimento;
h) horário da coleta, quando aplicável;
i) exames solicitados e tipo de amostra;
j) quando necessário: informações adicionais, em confor-

midade com o exame (medicamento em uso, dados do ciclo mens-
trual, indicação/observação clínica, dentre outros de relevância);

k) data prevista para a entrega do laudo;
l) indicação de urgência, quando aplicável.
6.1.5 O laboratório clínico e o posto de coleta laboratorial

devem fornecer ao paciente ambulatorial ou ao seu responsável, um
comprovante de atendimento com: número de registro, nome do pa-
ciente, data do atendimento, data prevista de entrega do laudo, relação
de exames solicitados e dados para contato com o laboratório.

6.1.6. O laboratório clínico e o posto de coleta laboratorial
devem dispor de meios que permitam a rastreabilidade da hora do
recebimento e/ou coleta da amostra.

6.1.7 A amostra deve ser identificada no momento da coleta
ou da sua entrega quando coletada pelo paciente.

6.1.7.1 Deve ser identificado o nome do funcionário que
efetuou a coleta ou que recebeu a amostra de forma a garantir a
rastreabilidade.

6.1.8 O laboratório clínico e o posto de coleta laboratorial
devem dispor de instruções escritas que orientem o recebimento,
coleta e identificação de amostra.

6.1.9 O laboratório clínico e o posto de coleta laboratorial
devem possuir instruções escritas para o transporte da amostra de
paciente, estabelecendo prazo, condições de temperatura e padrão
técnico para garantir a sua integridade e estabilidade.

6.1.10 A amostra de paciente deve ser transportada e pre-
servada em recipiente isotérmico, quando requerido, higienizável, im-
permeável, garantindo a sua estabilidade desde a coleta até a rea-
lização do exame, identificado com a simbologia de risco biológico,
com os dizeres “Espécimes para Diagnóstico” e com nome do la-
boratório responsável pelo envio.

6.1.11 O transporte da amostra de paciente, em áreas comuns
a outros serviços ou de circulação de pessoas, deve ser feito em
condições de segurança conforme item 5.7.

6.1.12 Quando da terceirização do transporte da amostra,
deve existir contrato formal obedecendo aos critérios estabelecidos
neste Regulamento.

6.1.13 Quando da importação ou exportação de “Espécimes
para Diagnóstico”, devem ser seguidas a RDC/ANVISA nº 01, de 06
de dezembro de 2002 e a Portaria MS nº 1985, de 25 de outubro de
2001, suas atualizações ou outro instrumento legal que venha subs-
tituí-las.

6.2. Fase Analítica
6.2.1 O laboratório clínico e o posto de coleta laboratorial

devem dispor de instruções escritas, disponíveis e atualizadas para
todos os processos analíticos, podendo ser utilizadas as instruções do
fabricante.

6.2.2 O processo analítico deve ser o referenciado nas ins-
truções de uso do fabricante, em referências bibliográficas ou em
pesquisa cientificamente válida conduzida pelo laboratório.

6.2.3 O laboratório clínico e o posto de coleta laboratorial
devem disponibilizar por escrito, uma relação que identifique os exa-
mes realizados no local, em outras unidades do próprio laboratório e
os que são terceirizados.

6.2.4 O laboratório clínico e o posto de coleta laboratorial
devem definir mecanismos que possibilitem a agilização da liberação
dos resultados em situações de urgência.

6.2.5 O laboratório clínico e o posto de coleta laboratorial
devem definir limites de risco, valores críticos ou de alerta, para os
analitos com resultado que necessita tomada imediata de decisão.

6.2.5.1 O laboratório e o posto de coleta laboratorial devem
definir o fluxo de comunicação ao médico, responsável ou paciente
quando houver necessidade de decisão imediata.

6.2.6 O laboratório clínico deve monitorar a fase analítica
por meio de controle interno e externo da qualidade.

6.2.7 O laboratório clínico e o posto de coleta laboratorial
devem definir o grau de pureza da água reagente utilizada nas suas
análises, a forma de obtenção, o controle da qualidade.

6.2.8 O laboratório clínico pode contar com laboratórios de
apoio para realização de exames.

6.2.8.1 O laboratório de apoio deve seguir o estabelecido
neste regulamento técnico.

6.2.9 O laboratório clínico deve:
a) manter um cadastro atualizado dos laboratórios de

apoio;
b) possuir contrato formal de prestação destes serviços;

c) avaliar a qualidade dos serviços prestados pelo laboratório
de apoio.

6.2.10 O laudo emitido pelo laboratório de apoio deve estar
disponível e arquivado pelo prazo de 5 (cinco) anos.

6.2.11 Os serviços que realizam testes laboratoriais para de-
tecção de anticorpos anti-HIV devem seguir, o disposto neste Re-
gulamento Técnico, além do disposto na Portaria MS nº. 59 de 28 de
janeiro de 2003 e na Portaria SVS nº. 34 de 28 de julho de 2005, suas
atualizações ou outro instrumento legal que venha substituí-la.

6.2.12 Os resultados laboratoriais que indiquem suspeita de
doença de notificação compulsória devem ser notificados conforme o
estabelecido no Decreto no 49.974-A, de 21 de janeiro de 1961, e na
Portaria no 2325, de 08 de dezembro de 2003, suas atualizações, ou
outro instrumento legal que venha a substituí-la.

6.2.13 A execução dos Testes Laboratoriais Remotos - TLR
(Point-of-care) e de testes rápidos, deve estar vinculada a um la-
boratório clínico, posto de coleta ou serviço de saúde pública am-
bulatorial ou hospitalar.

6.2.14 O Responsável Técnico pelo laboratório clínico é res-
ponsável por todos os TLR realizados dentro da instituição, ou em
qualquer local, incluindo, entre outros, atendimentos em hospital-dia,
domicílios e coleta laboratorial em unidade móvel.

6.2.15 A relação dos TLR que o laboratório clínico executa
deve estar disponível para a autoridade sanitária local.

6.2.15.1 O laboratório clínico deve disponibilizar nos locais
de realização de TLR procedimentos documentados orientando com
relação às suas fases pré-analítica, analítica e pós-analítica, incluin-
do:

a) sistemática de registro e liberação de resultados provi-
sórios;

b) procedimento para resultados potencialmente críticos;
c) sistemática de revisão de resultados e liberação de laudos

por profissional habilitado.
6.2.15.2 A realização de TRL e dos testes rápidos está con-

dicionada a emissão de laudos que determine suas limitações diag-
nósticas e demais indicações estabelecidos no item 6.3.

6.2.15.3 O laboratório clínico deve manter registros dos con-
troles da qualidade, bem como procedimentos para a realização dos
mesmos.

6.2.15.4 O laboratório clínico deve promover e manter re-
gistros de seu processo de educação permanente para os usuários dos
equipamentos de TLR.

6.3 Fase pós-analítica
6.3.1 O laboratório clínico e o posto de coleta laboratorial

devem possuir instruções escritas para emissão de laudos, que con-
templem as situações de rotina, plantões e urgências.

6.3.2 O laudo deve ser legível, sem rasuras de transcrição,
escrito em língua portuguesa, datado e assinado por profissional de
nível superior legalmente habilitado.

6.3.3 O laudo deve conter no mínimo os seguintes itens:
a) identificação do laboratório;
b) endereço e telefone do laboratório;
c) identificação do Responsável Técnico (RT);
d) nº. de registro do RT no respectivo conselho de classe

profissional;
e) identificação do profissional que liberou o exame;
f) nº. registro do profissional que liberou o exame no res-

pectivo conselho de classe do profissional
g) nº. de registro do Laboratório Clínico no respectivo con-

selho de classe profissional;
h) nome e registro de identificação do cliente no labora-

tório;
i) data da coleta da amostra;
j) data de emissão do laudo;
k) nome do exame, tipo de amostra e método analítico;
l) resultado do exame e unidade de medição;
m) valores de referência, limitações técnicas da metodologia

e dados para interpretação;
n) observações pertinentes.
6.3.4 Quando for aceita amostra de paciente com restrição,

esta condição deve constar no laudo.
6.3.5 O laboratório clínico e o posto de coleta laboratorial

que optarem pela transcrição do laudo emitido pelo laboratório de
apoio, devem garantir a fidedignidade do mesmo, sem alterações que
possam comprometer a interpretação clínica.

6.3.6 O responsável pela liberação do laudo pode adicionar
comentários de interpretação ao texto do laboratório de apoio, con-
siderando o estado do paciente e o contexto global dos exames do
mesmo.

6.3.7 O laudo de análise do diagnóstico sorológico de An-
ticorpos Anti-HIV deve estar de acordo com a Portaria MS nº
59/2003, suas atualizações ou outro instrumento legal que venha a
substituí-la.

6.3.8 As cópias dos laudos de análise bem como dados
brutos devem ser arquivados pelo prazo de 5 (cinco) anos, facilmente
recuperáveis e de forma a garantir a sua rastreabilidade.

6.3.8.1 Caso haja necessidade de retificação em qualquer
dado constante do laudo já emitido, a mesma dever ser feita em um
novo laudo onde fica clara a retificação realizada.

7 REGISTROS
7.1 O laboratório clínico e o posto de coleta laboratorial

devem garantir a recuperação e disponibilidade de seus registros crí-
ticos, de modo a permitir a rastreabilidade do laudo liberado.

7.2 As alterações feitas nos registros críticos devem conter
data, nome ou assinatura legível do responsável pela alteração, pre-
servando o dado original.

8 GARANTIA DA QUALIDADE
8.1 O laboratório clínico deve assegurar a confiabilidade dos

serviços laboratoriais prestados, por meio de, no mínimo:
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a) controle interno da qualidade;
b) controle externo da qualidade (ensaios de proficiência).
9 CONTROLE DA QUALIDADE
9.1 Os programas de Controle Interno da Qualidade (CIQ) e

Controle Externo da Qualidade (CEQ) devem ser documentados, con-
templando:

a) lista de analitos;
b) forma de controle e freqüência de utilização;
c) limites e critérios de aceitabilidade para os resultados dos

controles;
d) avaliação e registro dos resultados dos controles.
9.2 Controle Interno da Qualidade - CIQ
9.2.1 O laboratório clínico deve realizar Controle Interno da

Qualidade contemplando:
a) monitoramento do processo analítico pela análise das

amostras controle, com registro dos resultados obtidos e análise dos
dados;

b) definição dos critérios de aceitação dos resultados por tipo
de analito e de acordo com a metodologia utilizada;

c) liberação ou rejeição das análises após avaliação dos re-
sultados das amostras controle.

9.2.2 Para o CIQ, o laboratório clínico deve utilizar amostras
controle comerciais, regularizados junto a ANVISA/MS de acordo
com a legislação vigente.

9.2.2.1 Formas alternativas descritas na literatura podem ser
utilizadas desde que permitam a avaliação da precisão do sistema
analítico.

9.2.3 O laboratório clínico deve registrar as ações adotadas
decorrentes de rejeições de resultados de amostras controle.

9.2.4 As amostras controle devem ser analisadas da mesma
forma que amostras dos pacientes.

9.3 Controle Externo da Qualidade - CEQ
9.3.1 O laboratório clínico deve participar de Ensaios de

Proficiência para todos os exames realizados na sua rotina.
9.3.1.1 Para os exames não contemplados por programas de

Ensaios de Proficiência, o laboratório clínico deve adotar formas
alternativas de Controle Externo da Qualidade descritas em literatura
científica.

9.3.2 A participação em Ensaios de Proficiência deve ser
individual para cada unidade do laboratório clínico que realiza as
análises.

9.3.3 A normalização sobre o funcionamento dos Provedores
de Ensaios de Proficiência será definida em resolução específica,
desta ANVISA .

9.3.4 O laboratório clínico deve registrar os resultados do
Controle Externo da Qualidade, inadequações, investigação de causas
e ações tomadas para os resultados rejeitados ou nos quais a pro-
ficiência não foi obtida.

9.3.5 As amostras controle devem ser analisadas da mesma
forma que as amostras dos pacientes.

10 DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
10.1 O laboratório clínico e o posto de coleta laboratorial

têm o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para se adequarem ao
estabelecido neste Regulamento Técnico a partir da data de sua pu-
blicação.
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<!ID950142-1> RESOLUÇÃO-RDC Nº 303, DE 13 DE OUTUBRO DE 2005

Concede prazo às empresas para encaminharem as informações de que trata a
RDC nº. 176, de 7 de junho de 2005.

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 do Art. 111, inciso I, alínea “b” § 1º do Regimento Interno aprovado pela Portaria nº 593, de 25 de agosto de
2000, republicada no DOU de 22 de dezembro de 2000, em reunião realizada em 10 de outubro de 2005, e:

considerando a Lei nº. 6.360, de 23 de setembro de 1976;
considerando o Decreto nº. 79.094, de 5 de janeiro de 1977, que regulamenta a Lei nº. 6.360,

de 23 de setembro de 1976;
considerando a Lei nº. 6.437, de 20 de agosto de 1977;
considerando a Portaria SVS/MS nº. 231, de 27 de dezembro de 1996;
considerando a RDC Nº. 176, de 7 de junho de 2005;
considerando a necessidade de controle sanitário na fabricação, importação, exportação, fra-

cionamento, armazenamento, expedição, embalagem, distribuição e transporte dos insumos farmacêu-
ticos;

considerando a necessidade de padronizar as ações de vigilância sanitária referentes aos in-
sumos farmacêuticos;

adotou a seguinte Resolução da Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente Substituto, de-
termino a sua publicação:

Art. 1º Conceder às empresas listadas no anexo desta Resolução, o prazo de 30 (trinta) dias, a
contar da data de sua publicação, para encaminhar à ANVISA as informações de que trata a RDC nº.
176, de 2005.

Art. 2º As informações devem ser encaminhadas, utilizando-se o sistema de cadastramento de
empresas disponibilizado no site www.anvisa.gov.br.

Art. 3º Decorrido o prazo previsto no artigo 1o, as empresas que não encaminharem as
informações solicitadas e não regularizarem sua situação terão a Autorização de Funcionamento e/ou
Autorização Especial e/ou atividades relacionadas a insumos farmacêuticos canceladas.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

FRANKLIN RUBINSTEIN
<!ID950142-2>

ANEXO

AFE CNPJ RAZAO SOCIAL

1027442 00026318000141 TRADEMARK COMERCIO EXTERIOR LTDA

1041456 00130652000140 MARIA ANÉSIA DA SILVA PALMIERI SERTÃOZINHO

1025179 00134789000173 BIOLOTUS BIOTECH LTDA

1053038 00147251000101 SIMÉDICA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

1028542 00187199000109 IMPORT FARMA IMP. E EXP. LTDA.

1053942 00193687000129 TROCA TRANSPORTES LTDA

1056281 00261291000171 POINTER COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

1 2 0 6 0 11 00280854000179 DEENEA DISTRIBUIDORA LTDA

1056719 00285753000190 VENÂNCIO PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA

1029167 00317372000146 GALDERMA BRASIL LTDA

1205289 00317372000308 Galderma Brasil Ltda.

1032759 00382468000198 COLGATE-PALMOLIVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

1032654 - 1207612 00413925000164 COLBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

1043901 00441756000176 SUNSET IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

1028863 00466147000171 LABORATÓRIO FARMACÊUTICO NOVO HORIZONTE DO BRASIL LTDA.
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