Informe sobre a CP nº 632/2019: Webinars e reuniões
No dia 03/06/2019, das 9h às 12h, foi realizada reunião pública, no auditório da Anvisa, para debater a
proposta de RDC sobre funcionamento dos laboratórios analíticos, objeto da Consulta Pública nº
632/2019. Foram encaminhados convites a diversos laboratórios e associações de indústrias e aos
respondentes da CP. A reunião pública também foi divulgada no portal da Agência.
Participaram da reunião pública cerca de 80 (oitenta) representantes de empresas e entidades do setor
regulado, academia, laboratórios públicos e privados, além de servidores da vigilância sanitária, entre
outros.
A apresentação do tema foi dividida em sete blocos: 1) motivação e histórico da proposta; 2) abrangência
da norma; 3) requisitos para o funcionamento de laboratórios e sub-redes; 4) regras para a realização de
análises fiscais; 5) programas de monitoramento de laboratórios e produtos; 6) impactos nos atores
envolvidos e 7) cancelamento e disposições transitórias.
Após cada bloco, foi realizada uma sessão de perguntas e respostas e as principais dúvidas foram
consolidadas em uma lista das principais dúvidas apontadas pelos participantes.
No dia 04/06, foi publicada uma notícia no site da Anvisa sobre o evento, em que foram divulgados os
seguintes documentos:
- Análise de Impacto Regulatório sobre o tema;
- Apresentação realizada durante a reunião pública;
- Lista das principais dúvidas apontadas pelos participantes;
- Página da consulta pública.
Ao longo dos últimos meses, foram também realizados Webinars com a participação de diferentes
públicos. Confira abaixo a lista de Webinar e os vídeos das transmissões.
Atividade

Data

1° Webinar

11/03/2019

2° Webinar

Público

Assunto

# participantes

Laboratórios oficiais

Discussão de programas de
monitoramento
(PROVEME)

49

25/03/2019

Laboratórios oficiais

Discussão da CP 632/19

54

3° Webinar

15/04/2019

Sistema
Nacional
Vigilância Sanitária

Discussão da CP 632/19

60

4° Webinar

06/05/2019

Setor produtivo e demais
interessados

Discussão da CP 632/19

468

Reunião
pública

03/06/2019

Setor produtivo e demais
interessados

Discussão da CP 632/19

80

de

Confira também a versão consolidada das apresentações realizadas contendo mais informações sobre a
proposta e a proposta de reestruturação dos programas de monitoramento, nomeadamente a forma de
tratamento dos dados coletados e a utilização desses dados pela Anvisa.

21/06/2019

