
CONSULTA PÚBLICA Nº 632, DE 19 DE MARÇO DE 2019
 
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 15, III e IV aliado ao art. 7º, III, e IV, da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de
1999, e ao art. 53, III, §§ 1º e 3º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria
Colegiada – RDC n° 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve submeter à consulta pública,
para comentários e sugestões do público em geral, proposta de ato normativo em Anexo,
conforme deliberado em reunião realizada em  12 de março de 2019, e eu, Diretor-Presidente,
determino a sua publicação.
 
Art. 1º Fica estabelecido o prazo de 90 (noventa) dias dias para envio de comentários e
sugestões ao texto da proposta de Resolução da Diretoria Colegiada que estabelece os
critérios, requisitos e procedimentos para o funcionamento de laboratórios analíticos que
realizam análises em produtos e serviços sujeitos ao regime de vigilância sanitária. 
 
Parágrafo único. O prazo de que trata este artigo terá início 7 (sete) dias após a data de
publicação desta Consulta Pública no Diário Oficial da União.
 
Art. 2º A proposta de ato normativo estará disponível na íntegra no portal da Anvisa na internet e
as sugestões deverão ser enviadas eletronicamente por meio do preenchimento de formulário
específico, disponível no endereço: http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?
id_aplicacao=46031.
 
§1º As contribuições recebidas são consideradas públicas e estarão disponíveis a qualquer
interessado por meio de ferramentas contidas no formulário eletrônico, no menu “resultado”,
inclusive durante o processo de consulta.
 
§2º Ao término do preenchimento do formulário eletrônico será disponibilizado ao interessado
número de protocolo do registro de sua participação, sendo dispensado o envio postal ou
protocolo presencial de documentos em meio físico junto à Agência.
 
§3º Em caso de limitação de acesso do cidadão a recursos informatizados será permitido o
envio e recebimento de sugestões por escrito, em meio físico, durante o prazo de consulta, para
o seguinte endereço: Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Gerência de Laboratórios de
Saúde Pública - GELAS, SIA trecho 5, Área Especial 57, Brasília-DF, CEP 71.205-050.
 
§4º Excepcionalmente, contribuições internacionais poderão ser encaminhadas em meio físico,
para o seguinte endereço: Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Assessoria de Assuntos
Internacionais – AINTE, SIA trecho 5, Área Especial 57, Brasília-DF, CEP 71.205-050.
 
Art. 3º Findo o prazo estipulado no art. 1º, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária promoverá
a análise das contribuições e, ao final, publicará o resultado da consulta pública no portal da
Agência.
 
Parágrafo único. A Agência poderá, conforme necessidade e razões de conveniência e
oportunidade, articular-se com órgãos e entidades envolvidos com o assunto, bem como
aqueles que tenham manifestado interesse na matéria, para subsidiar posteriores discussões
técnicas e a deliberação final da Diretoria Colegiada.
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WILLIAM DIB
 

Documento assinado eletronicamente por William Dib, Diretor-Presidente, em
19/03/2019, às 16:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.anvisa.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 0520339 e o código
CRC BBB0D826.

 
ANEXO

PROPOSTA EM CONSULTA PÚBLICA
 

Processo nº: 25351.787359/2011-34
Assunto: Proposta de Resolução da Diretoria Colegiada que estabelece os critérios, requisitos e
procedimentos para o funcionamento de laboratórios analíticos que realizam análises em
produtos e serviços sujeitos ao regime de vigilância sanitária
Agenda Regulatória 2017-2020: Temas nº 13.2, 13.3 e 13.4
Regime de Tramitação: Comum
Área responsável: Gerência de Laboratórios de Saúde Pública - GELAS
Diretor Relator: William Dib
 
 

RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº [Nº], DE [DIA] DE [MÊS POR
EXTENSO] DE [ANO]

 

Estabelece os critérios, requisitos e
procedimentos para o funcionamento

de laboratórios analíticos que realizam
análises em produtos e serviços
sujeitos ao regime de vigilância

sanitária.

 

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições
que lhe confere os arts 7º, III e IV, 15, III e IV da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, o art.
53, III, §§ 1º e 3º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da
Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve adotar a seguinte
Resolução da Diretoria Colegiada,  conforme deliberado em reunião realizada em [dia, mês e
ano], e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação.

 

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
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Seção I

Objetivo

 

Art.1º. Estabelecer critérios, requisitos e procedimentos para o funcionamento de
laboratórios analíticos que realizam análises em produtos e serviços sujeitos ao regime de
vigilância sanitária.

 

Seção II

Abrangência

 

Art.2º. Esta Resolução aplica-se aos laboratórios analíticos que realizam
análises em produtos e serviços sujeitos à vigilância sanitária.

 

Seção III

Das Definições

 

Art.3º. Para efeitos desta Resolução, são adotadas as seguintes definições:

I - acreditação: reconhecimento formal por um organismo de acreditação, de que
um organismo de Avaliação da Conformidade - OAC (laboratório, organismo de certificação
ou organismo de inspeção) atende a requisitos previamente definidos e demonstra ser
competente para realizar suas atividades com confiança;

II - análise de controle: análise efetuada imediatamente após o registro do
produto, quando da sua entrega ao consumo, e que servirá para comprovar a sua
conformidade com o respectivo padrão de identidade e qualidade;

III - análise de orientação: análise solicitada por órgãos oficiais e executada em
produtos cuja natureza, forma de coleta ou finalidade da análise não permita a realização de
análise fiscal. É também utilizada em programas de monitoramento ou para implantação de
novas metodologias com escopo pré-definido;

IV - análise fiscal: análise efetuada em drogas, medicamentos, insumos
farmacêuticos e correlatos, destinada a comprovar a sua conformidade com a fórmula que deu
origem ao registro, ou em alimentos apreendidos pela autoridade fiscalizadora competente e
que servirá para verificar a sua conformidade com os dispositivos do Decreto-lei nº 986, de 21
de outubro de 1969, e de seus Regulamentos;

V - auditoria: exame sistemático das atividades desenvolvidas pelo laboratório
analítico, que tem o objetivo de averiguar se elas estão de acordo com as disposições
planejadas ou estabelecidas previamente, se foram implementadas com eficácia e se estão
adequadas às exigências regulatórias aplicáveis;

VI - avaliação de conformidade: demonstração de que requisitos especificados
relativos a um produto, processo, sistema, pessoa ou organismo são atendidos;

VII - capacidade técnica e operacional: capacidade demonstrada pelo laboratório
oficial em prover recursos adequados de infraestrutura, financeiros e humanos para realização
de inspeções em laboratórios analíticos que pleiteiam o credenciamento;
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VIII - categorias de produtos: grupos de produtos sujeitos à vigilância sanitária, a
saber: Agrotóxicos, Alimentos, Cosméticos, Embalagens, Hemoderivados, Insumos
Farmacêuticos, Medicamentos, Produtos para Saúde, Saneantes e Vacinas;

IX - controle de qualidade: conjunto de medidas destinadas a garantir, a
qualquer momento, que lotes de produtos sujeitos à Vigilância Sanitária satisfaçam às normas
de atividade, pureza, eficácia e inocuidade;

X - credenciamento: ato de habilitar laboratório não oficial para realização de
análises de orientação, de controle e fiscais, que se configuram em atos materiais que
precedem à ação sanitária, ou seja, de delegar atividade preparatória para fins de fiscalização
e monitoramento dos produtos e serviços sujeitos à Vigilância Sanitária pelo Sistema
Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS);

XI - ensaio: determinação de uma ou mais características de uma amostra ou
item de ensaio, de acordo com um procedimento;

XII - habilitação: ato de permitir que um laboratório analítico possa realizar
análises em categorias específicas de produtos e serviços sujeitos à vigilância sanitária;

XIII - laboratório oficial credenciador: é o laboratório oficial que, mediante prévia
avaliação de capacidade técnica e operacional realizada pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA), é considerado apto a credenciar laboratórios analíticos e monitorar suas
atividades, incluindo a revalidação e o cancelamento do credenciamento;

XIV - laboratório oficial: laboratório do Ministério da Saúde ou congênere
da União, dos Estados, dos Municípios, do Distrito Federal destinado à análise de alimentos,
drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos, agrotóxicos, saneantes, cosméticos e
produtos para saúde;

XV - sistema de gestão da qualidade: sistema de gestão para dirigir e controlar
uma organização, no que diz respeito à qualidade e à rastreabilidade dos serviços ofertados.

 

CAPÍTULO II

DO FUNCIONAMENTO DOS LABORATÓRIOS ANALÍTICOS

 

Art.4º. O laboratório analítico que realiza análises em produtos e serviços
sujeitos à vigilância sanitária deve:

I - ser legalmente constituído;

II - estar habilitado na sub-rede da Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em
Saúde (REBLAS) e no escopo correspondentes a sua atuação;

III - possuir os equipamentos, infraestrutura, instalações e recursos humanos
necessários para a realização dos ensaios analíticos do seu escopo de atuação;

IV - cumprir com as Boas Práticas de Laboratórios de Controle da Qualidade,
nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 11, de 16 de fevereiro de 2012;

V - possuir Responsável Técnico devidamente habilitado pelo Conselho de
Classe Profissional;

VI - possuir as licenças ambiental e do corpo de bombeiros e as demais licenças
e autorizações exigidas pela legislação federal, distrital, estadual e municipal;

VII - possuir licença ou alvará sanitário emitido por órgão da Vigilância Sanitária
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do Estado, Distrito Federal ou Município.

§1. O estabelecimento integrante da Administração Pública ou por ela instituído
independe da licença ou alvará previsto no inciso VII para funcionamento, ficando sujeito,
porém, às demais exigências.

§2. O inciso II não se aplica aos laboratórios oficiais.

 

Art.5º. O laboratório analítico deve gerenciar as amostras e os resultados obtidos
no escopo da REBLAS através de software de Gerenciamento de Informações Laboratoriais
desenvolvido e mantido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e pelo
Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS).

§1. O acesso ao software de Gerenciamento de Informações Laboratoriais será
concedido no ato de habilitação do laboratório.

§2. O laboratório deve realizar a validação complementar do software em até 120
dias depois de habilitado.

 

Art.6º. O laboratório analítico que, em substituição ao software de Gerenciamento
de Informações Laboratoriais previsto no Art. 5°, optar por utilizar software próprio deve enviar
semanalmente, via webservice disponibilizado pela ANVISA e INCQS, os dados das
amostras testadas no período e respectivos resultados dos ensaios.

§1. É opcional o envio de dados de ensaios realizados em amostras de produtos
que estejam em fase de desenvolvimento.

§2. O laboratório deve validar o software e manter relatório de validação
atualizado.

§3. O envio dos dados deve ser em formato Extensible Markup Language (.xml).

 

Art.7º. A REBLAS é dividida em 3 (três) sub-redes de laboratórios habilitados:

I - licenciados;

II - credenciados;

III - EQFAR

 

Seção I

Da Habilitação na Sub-Rede REBLAS de Laboratórios Licenciados

 

Art.8º. Para a habilitação na Sub-Rede REBLAS de Laboratórios Licenciados, o
interessado deve protocolar na ANVISA os seguintes documentos:

I - formulário de petição disponível na área de peticionamento da ANVISA
preenchido e assinado pelos responsáveis técnicos e legais;

II - cópia do contrato social, da ata de constituição registrada na junta comercial
ou do ato constitutivo (lei, decreto ou portaria de criação) atualizados;

III - comprovante da implantação do Sistema de Gestão da Qualidade
Laboratorial no escopo a ser habilitado, podendo ser:
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a) Arquivo de Informações do Laboratório contendo as informações descritas em
guia publicado pela ANVISA;

b) acreditação pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial – INMETRO; ou

c) relatório de inspeção com resultado satisfatório que tenha sido conduzida pela
ANVISA ou Laboratório Oficial.

Parágrafo único. A ANVISA pode requisitar, a qualquer momento, documentação
complementar, bem como realizar inspeção in loco para confirmação das informações
prestadas pelo interessado.

 

Art.9º. A habilitação na Sub-Rede REBLAS de Laboratórios Licenciados tem
como possíveis escopos de atuação as seguintes categorias de produtos: Agrotóxicos,
Alimentos, Cosméticos, Embalagens, Hemoderivados, Insumos Farmacêuticos,
Medicamentos, Produtos para Saúde, Saneantes e Vacinas.

Parágrafo único. Os laboratórios da Sub-Rede REBLAS de Laboratórios
Licenciados estão habilitados para realização de ensaios de controle de qualidade.

 

Art.10. Os pedidos de habilitação na Sub-Rede REBLAS de Laboratórios
Licenciados são analisados conforme ordem cronológica dos peticionamentos.

 

Seção II

Da Habilitação na Sub-Rede REBLAS de Laboratórios Credenciados

 

Art.11. A habilitação de laboratórios analíticos na Sub-Rede REBLAS de
Laboratórios Credenciados é realizada pela ANVISA ou por Laboratório Oficial Credenciador.

 

Art.12. Os Laboratórios Oficiais Credenciadores são designados por meio de
publicação de Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA em Diário Oficial da União.

§1. O Laboratório Oficial Credenciador deve possuir capacidade técnica e
operacional que será aferida em auditorias realizadas pela ANVISA a cada 3 (três) anos.

§2. A Resolução da Diretoria Colegiada prevista no caput será revogada quando
identificado que o Laboratório Oficial Credenciador não mais possui capacidade técnica e
operacional.

§3. Na ocorrência do previsto no §2º, serão mantidos, pelo período de vigência,
as habilitações previamente concedidas pelo Laboratório Oficial Credenciador.

 

Art.13. Para a habilitação na Sub-Rede REBLAS de Laboratórios Credenciados,
o interessado deve protocolar os documentos previstos no Art. 8° junto à autoridade
credenciadora.

Parágrafo único. Não são passíveis de habilitação na Sub-Rede REBLAS de
Laboratórios Credenciados os laboratórios analíticos dos fabricantes de produtos sujeitos à
vigilância sanitária.
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Art.14. É pré-requisito para habilitação na Sub-Rede REBLAS de Laboratórios
Credenciados que o laboratório seja considerado satisfatório em inspeção prévia conduzida
pela ANVISA ou por Laboratório Oficial.

Parágrafo único. A realização de inspeção que trata o caput poderá ser
descentralizada às Vigilâncias Sanitárias dos Estados e Municípios, mediante prévia
pactuação.

 

Art.15. Os pedidos para habilitação na Sub-Rede REBLAS de Laboratórios
Credenciados são analisados conforme ordem cronológica dos peticionamentos.

§1. A ANVISA ou o Laboratório Oficial Credenciador poderá, de acordo com o
interesse público, priorizar as análises dos pedidos de laboratórios que demonstrem possuir
capacidade para atender demandas de programas oficiais de monitoramento e de análises de
lotes de produtos que estejam sob suspeitas de descumprirem requisitos de qualidade,
segurança ou eficácia.

§2. A ANVISA manterá disponível no endereço eletrônico
http://portal.anvisa.gov.br/laboratorios-analiticos a lista atualizada dos produtos enquadrados
no parágrafo anterior bem como formulário eletrônico para que os laboratórios analíticos
manifestem interesse e fundamentem o pedido de priorização.

§3. Os pedidos de priorização e os pareceres da ANVISA serão integralmente
mantidos públicos no endereço eletrônico informado no §2º.

 

Art.16. A habilitação na Sub-Rede REBLAS de Laboratórios Credenciados
possui como possíveis escopos as categorias de Agrotóxicos, Cosméticos, Hemoderivados,
Insumos Farmacêuticos, Medicamentos, Produtos para Saúde, Saneantes e Vacinas.

Parágrafo único. Os laboratórios habilitados na Sub-Rede REBLAS de
Laboratórios Credenciados ficam habilitados para realizar análises de orientação, de controle,
fiscais e adicionalmente ensaios de controle de qualidade.

 

Art.17. O laboratório analítico habilitado na Sub-Rede REBLAS de Laboratórios
Credenciados por Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN), em um determinado
Estado, somente poderá realizar análises de orientação, de controle e fiscais no âmbito desse
mesmo Estado.

 

Art.18. O laboratório analítico habilitado na Sub-Rede REBLAS de Laboratórios
Credenciados por Laboratório Municipal somente poderá realizar análises de orientação, de
controle e fiscais no âmbito desse mesmo Município.

 

Seção III

Da Habilitação na Sub-Rede REBLAS de Laboratórios EQFAR

 

Art.19. Os Centros de Equivalência Farmacêutica (EQFAR) são
automaticamente credenciados para as categorias de medicamentos e insumos
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farmacêuticos.

§1. O caput não se aplica ao EQFAR pertencente a fabricante de produtos
sujeitos à vigilância sanitária.

§2. O credenciamento automático é válido enquanto o EQFAR permanecer
habilitado nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 67, de 23 de março de
2016.

§3. As análises decorrentes do credenciamento automático previsto no caput
devem ser gerenciadas conforme estabelecido pelos artigos 5° e 6°.

 

Seção IV

Da publicação, vigência, alteração e renovação da habilitação

 

Art.20. A habilitação na sub-rede REBLAS e no escopo solicitado pelo
laboratório analítico é feita mediante publicação de Resolução em Diário Oficial da União, do
Estado, do Distrito Federal, do Município ou congênere, constando os seguintes dados:

I - nome, CNPJ e endereço do laboratório habilitado;

II - sub-rede(s) e categorias de produtos habilitados;

III - vigência de 2 (dois) anos.

Parágrafo único. Excetuam-se do previsto no caput os laboratórios da Sub-Rede
REBLAS de Laboratórios EQFAR que são considerados habilitados nos termos do Art. 19.

 

Art.21. Para renovação da habilitação, deve ser protocolada na ANVISA petição
de renovação instruída com os documentos atualizados listados no artigo 8º desta Resolução,
no lapso temporal compreendido entre 6 (seis) e 3 (três) meses antes do vencimento da
habilitação.

Parágrafo único. A renovação da habilitação é publicada em Diário Oficial e tem
validade de 2 (dois) anos.

 

Art.22. O laboratório habilitado poderá peticionar cancelamento ou ampliação do
seu escopo, bem como a migração de sub-rede para as categorias de produtos de interesse.

§1. As decisões sobre os peticionamentos previstos no caput são publicadas em
Diário Oficial.

§2. No caso de peticionamento para ampliação de escopo ou migração de sub-
rede, a validade da habilitação inicialmente concedida é mantida e o peticionamento deve
ser instruído com os documentos listados no artigo 8º, ficando o laboratório sujeito às demais
regras específicas de habilitação na sub-rede pleiteada.

 

CAPÍTULO III

DO MONITORAMENTO DOS LABORATÓRIOS HABILITADOS

 

Art.23. Os laboratórios habilitados são monitorados rotineiramente pela ANVISA
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por meio dos tipos das análises realizadas e resultados obtidos registrados no software de
Gerenciamento de Informações Laboratoriais previsto nos Art. 5° e 6°.

 

Art.24. A autoridade sanitária pode, a qualquer momento, realizar inspeções no
laboratório habilitado para avaliação de sua conformidade com os requisitos deste
regulamento ou para apuração de suspeita de ilícito.

 

Art.25. É facultado à autoridade sanitária acompanhar presencialmente todas as
etapas das análises realizadas pelos laboratórios habilitados e demandar cópias de
documentos técnicos, informações e registros analíticos.

 

Art.26. Para apuração de possíveis desvios ou ilícitos do laboratório analítico, a
autoridade sanitária pode determinar que seja realizada análise em parte restante da amostra
em posse do laboratório analítico, ou em outra amostra coletada para esse fim.

 

CAPÍTULO IV

DA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES FISCAIS

 

Art.27. A coleta de amostra para análise fiscal é de competência exclusiva dos
entes do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e é realizada para apuração de suspeita de
ilícito, conforme estabelecido pelas Leis nº 6.437/1977, 6.360/1976 e 5.991/1973 e pelo
Decreto-Lei nº 986/1969.

 

Art.28. A escolha do laboratório responsável pela análise fiscal cabe à
autoridade sanitária.

§1. Quando as análises forem realizadas por laboratórios analíticos
credenciados, as duas partes da amostra previstas no art. 27 da Lei nº 6.437/1977 devem ser
enviadas diretamente a esse estabelecimento.

§2. A demanda da análise fiscal a um laboratório credenciado deve considerar,
quando aplicáveis, os critérios abaixo na seguinte ordem de prioridade:

I - estabelecimento que realizou o ensaio que motivou a coleta de amostra fiscal;

II - prazo necessário para realização da análise;

III - facilidade logística para o envio das amostras;

IV - indicação da empresa responsável pelo produto, desde que não haja
conflitos de interesse.

 

Art.29. O laboratório credenciado não poderá realizar análise fiscal, de controle
ou de orientação em produtos e serviços do qual tenha tido ou tenha participação direta
ou indireta no desenvolvimento, comercialização, importação, distribuição, prestado
consultoria a ele relacionada ou qualquer outra relação que possa caracterizar conflito de
interesses.
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Art.30. Na ausência de capacidade analítica dos laboratórios oficiais e
credenciados, os laboratórios dos fabricantes de produtos podem ser excepcionalmente
utilizados para realização de análises fiscais, desde que os ensaios sejam acompanhados
presencialmente por representantes do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e de
Laboratório Oficial.

Parágrafo único. Quando o laboratório analítico estiver localizado em território
estrangeiro, a análise deverá ser acompanhada por representante da Anvisa e do Instituto
Nacional de Controle de Qualidade em Saúde - INCQS.

 

Art.31. Os custos das análises fiscais ficam a cargo da empresa responsável
pela regularização do produto junto ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária ou, em se
tratando de produto isento ou dispensado de regularização, pelo seu fabricante ou detentor.

Parágrafo único. Os custos previstos no caput devem ser pagos ao laboratório
responsável pela análise fiscal, sem intermédio da autoridade sanitária.

 

Art.32. Não cabe realização de análises fiscais ou de contraprova para confirmar
irregularidades relacionadas a rotulagem, aspecto, presença de materiais estranhos,
inviolabilidade de embalagens ou qualquer outra que não guarde relação direta com a fórmula
original do produto e que possa ser evidenciada visualmente e por registros fotográficos pela
autoridade sanitária ou laboratório analítico.

Parágrafo único. O infrator, discordando da avaliação conclusiva prevista no
caput, poderá requerer revisão apresentando seus motivos no prazo de 15 dias diretamente à
autoridade sanitária que o notificou da irregularidade.

 

CAPÍTULO V

DA REALIZAÇÃO DOS ENSAIOS ANALÍTICOS PARA MONITORAMENTO DE MERCADO

 

Art.33. Os ensaios analíticos em programas de monitoramento oficiais devem ser
realizados na modalidade de análise de orientação por laboratórios oficiais ou credenciados.

Parágrafo único. Os resultados insatisfatórios obtidos ensejarão na coleta de
amostras para realização de análises fiscais para apuração de ilícitos.

 

Art.34. Os resultados dos ensaios analíticos obtidos em programas de
monitoramento de mercado e em atividades de monitoramento e fiscalização de rotina devem
ser tornados públicos pela autoridade sanitária responsável depois de finalizada a
investigação da suspeita de ilícito.

 

CAPÍTULO VI

DAS RESPONSABILIDADES E SANÇÕES

 

Seção I

Das responsabilidades do laboratório habilitado
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Art.35. Os laboratórios habilitados devem:

I - cumprir todas as determinações e princípios estabelecidos pela ANVISA e
Vigilâncias Sanitárias Estaduais e Municipais por meio de seus regulamentos e resoluções no
que diz respeito ao processo de avaliação da conformidade e monitoramento dos produtos e
serviços sob o regime da Vigilância Sanitária;

II - garantir a confidencialidade absoluta no trato e na guarda das informações
relativas ao processo das análises fiscais, de controle e de orientação, mantendo-as
documentadas e registradas em seus arquivos;

III - manter atualizados e íntegros os dados inseridos no software de
Gerenciamento de Informações Laboratoriais;

IV - garantir a guarda adequada de amostras sob sua responsabilidade e manter
as amostras sobressalentes por um período mínimo de 6 (seis) meses após a realização de
análises fiscais, de orientação e de controle;

V - manter atualizados, durante toda a vigência da sua habilitação, os
documentos exigidos para a habilitação e informar formalmente à ANVISA ou ao Laboratório
Oficial Credenciador qualquer alteração relevante;

VI - ater-se estritamente ao escopo que lhe foi concedido na sua habilitação em
ato publicado pela ANVISA ou pelo Laboratório Oficial Credenciador.

 

Seção II

Do cancelamento da habilitação e sanções

 

Art.36. A habilitação de laboratório poderá ser cancelada a qualquer tempo
quando demonstrado o descumprimento aos requisitos dessa norma.

 

Art.37. Ensejará o cancelamento da habilitação do laboratório a prática de atos
que inviabilizem ou comprometam a análise fiscal, de controle e de orientação ou que possam
induzir pessoas ou instituições a interpretações equivocadas.

 

Art.38. O laboratório analítico que tiver sua habilitação cancelada pode solicitar
nova habilitação depois de um período de 1 (um) ano, sem prejuízo às demais sanções
previstas em lei.

Parágrafo único. A nova habilitação que trata o caput deve ser precedida de
inspeção pela autoridade sanitária competente ou Laboratório Oficial para avaliação da
conformidade do laboratório.

 

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

 

Art.39. Os laboratórios que realizam ensaios de controle de qualidade
em produtos sujeitos à vigilância sanitária têm um prazo de 6 meses para se adequarem
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aos termos previstos no Art. 4°.

 

Art.40. Os laboratórios habilitados na REBLAS na data da publicação
dessa Resolução ficam automaticamente habilitados na sub-rede de laboratórios licenciados
pelo período previamente concedido nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC
nº 12, de 16 de fevereiro de 2012.

 

Art.41. Os laboratórios terão um prazo de um ano para implementação
do software previsto no Art. 5° ou para o início do envio das informações previstas no Art. 6°.

 

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 

Art.42. Fica alterada a ementa da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC
nº 11, de 16 de fevereiro de 2012, que passa a vigorar com a seguinte redação:

             “Dispõe sobre as Boas Práticas de Laboratórios de Controle da
Qualidade.”

 

Art.43. Fica alterado o Art. 1° da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 11,
de 16 de fevereiro de 2012, que passa a vigorar com a seguinte redação:

             “Art. 1º Fica aprovado o Regulamento Técnico que dispõe sobre as
Boas Práticas de Laboratórios de Controle da Qualidade”.

 

Art.44. Está revogada a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 12, de 16 de
fevereiro de 2012, que dispõe sobre a Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde
(REBLAS).

 

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

 

Referência: Processo nº 25351.787359/2011-34 SEI nº 0520339
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