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Dhalia Bellelis Gutemberg foi um dos grandes pilares do segmento de Diagnóstico In Vitro no Brasil.
Farmacêutica de formação, exerceu com brilhantismo sua profissão em diversas áreas. Trabalhou em
hospitais, faculdades, empresas e teve sua própria
consultoria. No entanto, foi na atividade associativa
que Dhalia mais se destacou, atuando como consultora técnica da Câmara Brasileira de Diagnóstico
Laboratorial (CBDL). Seu trabalho foi fundamental,
em conjunto com representantes de outras entidades, para a construção e a evolução do nosso marco
regulatório, hoje reconhecido como “de excelência”.
Dhalia participou ativamente de diferentes grupos
de trabalho. Era incansável em trazer contribuições, sugestões e comentários. Colaborou durante
anos com entidades de renome como Farmacopeia
Brasileira, Conselho Regional de Farmácia (CRF),
Sindusfarma, Abraidi, SBAC, SBPC/ML, além da
Anvisa e da CBDL, entre outros. Sua voz era muito
respeitada internacionalmente em fóruns como o
IMDRF, a Aladdiv e o Mercosul.
Muito autêntica e sincera, nem sempre era bem
compreendida. Entretanto, em questão de tempo
sua presença passou a ser obrigatória e desejada em
grandes discussões. Isso fica claro pela quantidade
de amigos e discípulos que fez pela vida. Muitos e

muitos aprenderam o que sabem com essa grande
profissional. Dedicação, competência, compromisso e amizade são palavras que a definem.
O Livro Branco do Diagnóstico Laboratorial da CBDL
não poderia deixar de prestar sua homenagem a essa
colaboradora que tanto contribuiu para o avanço do
Diagnóstico In Vitro no Brasil e na América Latina e
para a convergência regulatória mundo afora, possibilitando, cada vez mais, acesso ao diagnóstico
precoce e preciso.
Aos filhos de Dhalia, Márcia e Daniel, tenham orgulho do grande legado deixado por sua mãe!
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CBDL
30 Anos
1991
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Criada em 1991 por um pequeno grupo de empresas do setor de Diagnóstico In Vitro (IVD) que necessitavam defender o segmento mas não encontravam abrigo nas entidades até então existentes,
a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial
(CBDL) tem por objetivo orientar e apoiar as atividades de seus associados, promover o intercâmbio
e a troca de informações, bem como aperfeiçoar os
fundamentos técnicos e científicos da área.

É reconhecida no Brasil e no exterior como legítima representante do setor de IVD e goza de
excelente reputação por sua intensa colaboração
para o crescimento sustentável do mercado e por
fomentar importantes discussões sobre acesso e
qualidade em programas de saúde pública.

Para alcançar esses objetivos, a CBDL tem trabalhado em conjunto com diversas entidades do
setor de saúde, no Brasil e no exterior, incentivando a manutenção de elevados padrões éticos
e científicos no mercado, zelando pela qualidade
dos produtos em conformidade com as normas
nacionais e internacionais atinentes ao setor de
IVD e promovendo acesso ao diagnóstico precoce
e preciso como grande ferramenta para propiciar
aos pacientes terapias cada vez mais eficazes.
Nesses 30 anos de atividades, a CBDL cresceu
muito e hoje conta com mais de 50 associados,
entre fabricantes, importadores e distribuidores,
de capital nacional e estrangeiro, que representam mais de 70% do mercado.
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Carta ao leitor

Carta
ao leitor

O ano de 2020 ficará marcado em nossas memórias. Foi um período
de mudanças profundas em nossas vidas e na sociedade em razão
da pandemia de covid-19. Esse fato promoveu o efetivo reconhecimento do valor que o Diagnóstico In Vitro (IVD), cada vez mais
precoce e preciso, pode exercer como instrumento para acesso a
terapias cada vez mais eficazes.
Nesse contexto de necessária união de esforços para o enfrentamento da pandemia, a CBDL tem exercido um papel fundamental ao se
juntar aos demais atores da saúde, sobretudo do setor laboratorial,
público e privado, com o objetivo de buscar alternativas e
soluções para a grave crise que atingiu nosso país. Essa consolidação
do papel de liderança participativa vem coroar um grande esforço
da entidade em fomentar o desenvolvimento do IVD em suas várias
frentes, principalmente na promoção do acesso à saúde e no apoio à
construção de políticas públicas de saúde sustentáveis, nas quais os
setores público e privado possam atuar de forma colaborativa.
Considerando-se o conceito de “One Health” da Organização
Mundial da Saúde (OMS) – que demonstra a importância de uma
abordagem completa de saúde animal, humana, meio ambiente e
o impacto que a globalização pode trazer em situações nas quais
o diagnóstico é peça-chave –, a inserção internacional da CBDL
tem sido fundamental para permitir que o Brasil esteja bem
representado em vários fóruns. Ativa participante do Global
Diagnostic Alliance (GDA), membro-fundador da Aliança
Latino Americana para o Desenvolvimento do Diagnóstico in
Vitro (Aladdiv) e membro do International Diagnostic Center
da LSHTM – London School of Hygiene and Tropical Medicine
(IDC), a CBDL tem conquistado respeito ao trocar experiências
com diferentes atores da saúde em todas as partes do mundo,
apoiando a convergência regulatória, promovendo o acesso
precoce ao diagnóstico de qualidade e discutindo a necessidade
de sustentabilidade e ética nos negócios.
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O Livro Branco do Setor de Diagnóstico Laboratorial, que ora apresentamos, procura fazer uma fotografia fiel do que está acontecendo
em nosso país ao abordar os principais desafios e propor possíveis soluções. Dados atualizados do setor, realizações importantes,
alianças estratégicas nacionais e internacionais, enfim propostas
envolvendo os diferentes elos da cadeia de valor da saúde fazem
parte deste projeto que visa, sobretudo, promover a melhoria de
acesso da população a produtos de qualidade.
No caso do Brasil, que ainda possui incontáveis desafios a serem
superados, precisamos mais do que nunca ser ágeis, principalmente em um setor com forte e constante inovação. Afinal, ao contar
com processos cada vez mais modernos, com estruturas que se
integram visando à redução de custos, à agilidade e à maior produtividade, o setor de diagnóstico tem visto nos últimos anos vários
casos de fusões e aquisições que estão mudando o perfil do mercado. É mais do que necessário que todos estejamos preparados para
esse novo futuro.
Sinta-se desde já convidado a fazer parte dessa nova jornada proposta por este Livro Branco para a construção de um mercado de
saúde cada vez mais justo, equânime e sustentável! Vamos todos
juntos promover o DIAGNÓSTICO PARA A VIDA!

Fábio Arcuri
de Carvalho

PRESIDENTE DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO

Carlos
Eduardo Gouvêa

PRESIDENTE EXECUTIVO
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MISSÃO

Apoiar, defender e fortalecer as empresas
do setor no mercado de Diagnóstico In Vitro
inovador e de qualidade.
Contribuir para a sustentabilidade e a
universalização do acesso ao diagnóstico
laboratorial atualizado e de qualidade.
Promover “Diagnóstico para a vida”.

VISÃO

Ser continuamente o representante-chave
do setor junto aos agentes do governo
e da cadeia de valor da saúde.
Ser a principal fonte de informação para
o fomento de um mercado sustentável,
embasado em evidências técnico-científicas
e no alinhamento das agendas entre
os diferentes atores do mercado.
Buscar sempre uma representação
superior a 70% do mercado.

VALORES

Atuar e defender a ética
e a transparência nos negócios.
Incentivar a excelência para
o fortalecimento do mercado.
Defender a inclusão social pela universalização
do acesso ao diagnóstico laboratorial.
LIVRO BRANCO DO DIAGNÓSTICO LABORATORIAL
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Representatividade da entidade
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CAPÍTULO01

REPRESENTATIVIDADE
DA ENTIDADE
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Representatividade da entidade

Representatividade da CBDL

REPRESENTATIVIDADE >

70%

NÚMERO DE ASSOCIADOS >

54 (DEZEMBRO DE 2020)

FATURAMENTO DAS
ASSOCIADAS 2020 >

R$ 5,5 bilhões

ÁREA DE ATUAÇÃO >

9%

SÃO IMPORTADORES;

39%

ATUAM COMO DISTRIBUIDORES;

26%

SÃO FABRICANTES;

26%

LIVRO BRANCO DO DIAGNÓSTICO LABORATORIAL

DO MERCADO DE IVD

ATUAM EM TODAS AS ÁREAS
SIMULTANEAMENTE: FABRICAÇÃO,
IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO.
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DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DA SEDE ADMINISTRATIVA

SÃO
PAULO

MINAS
GERAIS

RIO DE
JANEIRO

PARANÁ

ESPÍRITO
SANTO

NÚMERO DE
EMPRESAS

40

5

4

3

2

PARTICIPAÇÃO
PERCENTUAL

74%

9%

7%

6%

4%
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Caracterização do setor
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CAPÍTULO02

CARACTERIZAÇÃO
DO SETOR
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Caracterização do setor
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Introdução

Neste capítulo será definido o que pode ser considerado produto
do setor de IVD e serão apresentados o tamanho desse mercado no
mundo e a posição do Brasil nesse contexto.
DEFINIÇÕES

“Produtos para diagnóstico de uso in vitro são reagentes, calibradores,
padrões, controles, coletores de amostra, materiais e instrumentos
usados individualmente ou em combinação, com intenção de uso determinada pelo fabricante, para análise in vitro de amostras derivadas
do corpo humano ou animal, exclusivamente ou principalmente para
prover informações com propósitos de diagnóstico, monitoramento,
triagem ou para determinar a compatibilidade com potenciais receptores de sangue, tecidos e órgãos.” (ANVISA, 2021) 1

1 https://www.gov.br/anvisa/pt-br/setorregulado/regularizacao/produtos-para-a-saude/conceitos-e-definicoes/classificacao-diagnostico-in-vitro

Conforme a descrição, o IVD pode ser usado para detectar doenças ou
outras condições, monitorar a saúde geral de uma pessoa ou animal e
ajudar a curar, tratar ou prevenir doenças.
O mercado de IVD é segmentado por tipo de teste, produto, aplicação,
usuário final e país no qual é consumido.
As linhas de produtos, como reagentes e kits, instrumentos, softwares
de gerenciamento de dados e serviços, podem ser classificadas de
acordo com a diretriz Global In Vitro Diagnostic (GIVD) Classification Version 2021 Final e publicada pela MedTech Europe. FIGURA 01
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CLASSIFICAÇÃO DE IVD POR LINHAS DE PRODUTO,
SEGUNDO A GLOBAL IN VITRO DIAGNOSTIC (GIVD)
CLASSIFICATION

figura 01
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O segmento de reagentes do mercado inclui
componentes, soluções ou preparações químicas,
biológicas ou imunológicas utilizadas durante o
processo de IVD.
O mercado tem crescido em decorrência do uso de
tecnologias avançadas no setor de IVD, provocando
mudança de paradigma do diagnóstico tradicional para um diagnóstico de nova geração, capaz de
atuar no nível do gene. Teste genético, diagnóstico
molecular, reação em cadeia da polimerase (PCR) e
sequenciamento de última geração (NGS) são algumas das tecnologias que estão impulsionando essa
transformação.
Os biomarcadores também ganharam valor clínico
significativo e despertaram o interesse da indústria
médica por serem muito úteis na triagem, no diagnóstico e no tratamento de doenças. No processo de
diagnóstico, ajudam a determinar o estágio, a graduação e a seleção da terapia inicial.
Durante a fase de tratamento, podem ser usados
para monitorar a terapia, selecionar terapias adicionais ou monitorar doenças recorrentes.
Os avanços tecnológicos em genômica, proteômica, metabolômica e patologia molecular ajudaram a introduzir novos biomarcadores com
potencial valor clínico.
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Espera-se que a integração de biomarcadores e a
disponibilidade de ferramentas biomoleculares
contribuam para o desenvolvimento de nova gama
de testes específicos, criando novas oportunidades
para o mercado de IVD.
A ocorrência da pandemia de covid-19 aumentou a
demanda por reagentes e kits que oferecem diagnóstico rápido e ajudam a combater as consequências fatais do vírus. Os reagentes e kits desenvolvidos recentemente possuem alta precisão e
permitem um diagnóstico bastante preciso.
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CENÁRIO REGULATÓRIO NO MUNDO E NO BRASIL

Os requisitos regulatórios e legais aplicados ao IVD nos Estados Unidos
e em países europeus estão se tornando cada vez mais rigorosos.
Nos Estados Unidos, os produtos IVD são definidos sob 21 CFR 809 2 e
regulamentados por diretrizes semelhantes às de dispositivos médicos.
De acordo com as diretrizes do FDA, os fabricantes de dispositivos daquele país são obrigados a enviar um formulário 510 (k) para qualquer
modificação no produto. Novos formulários podem ser necessários
para atualizações de softwares, instalação de novos softwares em dispositivo existente ou para quaisquer outras alterações feitas nos IVDs
registrados no FDA.

2 https://www.accessdata.fda.gov/scripts/
cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?CFRPart=809&showFR=1
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A31998L0079
4 Os dispositivos IVD devem cumprir requisitos essenciais apresentados no Anexo
1 da diretiva, que podem ser acessados em
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0746, e
os produtos devem incluir a marcação CE
para serem legalmente comercializados
nos países do bloco.
5 Observação: A IN n. 3, de 26 de agosto de
2015, regulamenta a RDC n. 36, de 26 de
agosto de 2015. A IN n. 24, de 17 de maio
de 2018, menciona a RDC n. 36, de 26 de
agosto de 2015.

Na União Europeia (UE), por sua vez, os produtos IVD são definidos e
regulamentados separadamente de dispositivos médicos, sob a Diretriz
IVD 98/79/EC (IVDD),3 específica para o setor e em fase de transição
para nova regulamentação, a 2017/746 (IVDR),4 publicada em maio de
2017.
Até 26 de maio de 2022, qualquer novo dispositivo IVD já deve ser certificado sob o novo Regulamento de Dispositivos de Diagnóstico In Vitro
(IVDR). Em 2024, qualquer dispositivo vendido e, em 2025, qualquer
dispositivo colocado em serviço devem estar em conformidade com os
novos regulamentos europeus.
No Brasil, a norma que dispõe sobre o registro e o cadastro de produtos para IVD é a RDC n. 36/2015,5 que dispõe sobre a classificação de
risco, os regimes de controle de cadastro e registro e os requisitos de
rotulagem e instruções de uso de produtos para IVD, inclusive seus instrumentos. Algumas resoluções e consultas públicas complementam a
norma, conforme lista a seguir.
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Histórico da RDC n. 36/2015

Revoga a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC
n. 206, de 17 de novembro de 2006.
Revoga a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC
n. 61, de 18 de novembro de 2011.
Alterado pela Resolução da Diretoria Colegiada RDC n. 95, de 27 de julho de 2016.
Alterado pela Resolução da Diretoria Colegiada RDC n. 270, de 28 de fevereiro de 2019.
Alterado pela Resolução da Diretoria Colegiada RDC n. 403, de 21 de julho de 2020.
Alterado pela Resolução da Diretoria Colegiada RDC n. 423, de 16 de setembro 2020.
Alterado pela Resolução da Diretoria Colegiada RDC n. 438, de 6 de novembro de 2020.

Atos relacionados

Consulta Pública n. 40, de 25 de junho de 2012.
Consulta Pública n. 23, de 13 de maio de 2014.
Despacho de Iniciativa n. 183, de 27 de dezembro
de 2013.
Houve ainda a publicação de uma norma complementar
(Resolução RDC n. 52/2015) que prevê o registro de
produto para IVD do HIV (vírus da imunodeficiência
humana) como autoteste, em conformidade com as
políticas públicas do Ministério da Saúde. Essa norma leva
o produto de diagnóstico, mesmo que com a finalidade de
triagem, a novos ambientes de saúde, como farmácias e
drogarias, tornando-o ainda mais acessível à população.
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De acordo com a Anvisa (2021),6 os produtos para IVD são enquadrados
nas seguintes classes de risco:

Classe I: produtos de baixo risco ao indivíduo e baixo risco à saúde pública.
Classe II: produtos de médio risco ao indivíduo e/ou baixo risco à saúde pública.
Classe III: produtos de alto risco ao indivíduo e/ou médio risco à saúde pública.
Classe IV: produtos de alto risco ao indivíduo e alto risco à saúde pública.
A regra de classificação dos produtos pode ser consultada na RDC n. 36/2015, na
qual também estão disponíveis os nomes técnicos de produtos para IVD.
A classificação de risco dos produtos para IVD é embasada nos seguintes critérios:

Indicação de uso especificada pelo fabricante.
Conhecimento técnico, científico ou médico do usuário.
Importância da informação fornecida pelo diagnóstico.
Relevância e impacto do resultado para o indivíduo e para a saúde pública.
Relevância epidemiológica.
Se a um mesmo produto se aplicar mais de uma regra, com atribuição de diferentes classes de risco, o produto deve ser classificado na classe de maior risco.
As regras de classificação poderão ser atualizadas de acordo com o progresso
tecnológico e as informações de pós-comercialização oriundas do uso ou da
aplicação dos produtos para IVD.
Os produtos utilizados como calibradores, padrões ou controles para um analito
específico ou para analitos múltiplos com valores quantitativos ou qualitativos
predefinidos seguem a mesma classificação do reagente principal. Já os calibradores, padrões ou controles utilizados em instrumentos contadores de células
são sempre classificados como Classe II.
6 https://www.gov.br/
anvisa/pt-br/setorregulado/
regularizacao/produtospara-a-saude/conceitose-definicoes/classificacaodiagnostico-in-vitro

Alguns produtos para IVD devem ser enviados ao Instituto Nacional de Controle
de Qualidade em Saúde (INCQS) para análise prévia, conforme disposto no inciso IV do art. 16 da Lei n. 6.360/1976 e no item VII do art. 19 da RDC n. 36/2015.
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O MERCADO BRASILEIRO DE REAGENTES
E ANALISADORES PARA IVD

O IVD é parte essencial dos cuidados de saúde. Conforme descrito na
sessão anterior deste capítulo, os reagentes e os analisadores para IVDs
são usados para

diagnosticar, monitorar, triar e avaliar predisposições a
doenças, contribuindo para as informações médicas disponíveis sobre o
paciente.
Ao permitir tratamentos mais precoces e direcionados, os IVDs ajudam
a reduzir hospitalizações e a promover convalescenças mais rápidas, resultando em populações mais saudáveis a custos reduzidos. Além disso,
contribuem para o crescimento econômico no longo prazo.

ALGUMAS
TENDÊNCIAS TÊM
EXERCIDO INFLUÊNCIA
POSITIVA SOBRE A
DEMANDA DE
PRODUTOS DO SETOR

O aumento da população idosa, mais propensa a
doenças crônicas e distúrbios imunológicos.
O alinhamento entre planos de tratamento de doenças crônicas e diagnósticos rápidos.
A tendência de aumento do uso de medicamentos
personalizados no tratamento de várias doenças crônicas, como o câncer.
O uso crescente de instrumentos e equipamentos
totalmente automatizados em laboratórios de diagnóstico tem ajudado a encurtar o tempo de análise
e contribuído para aumentar a resposta à demanda
desse mercado.
A integração de biomarcadores e a disponibilidade de
ferramentas biomoleculares têm ajudado no desenvolvimento de um novo conjunto de testes específicos, criando novas oportunidades.
O aumento no uso de kits de teste IVD ELISA (ensaio
imunoenzimático) tem permitido a detecção precisa de antígenos em fezes ou urina e anticorpos em
amostras de soro.
O desenvolvimento de dispositivos Point of Care
(POC) é caracterizado por ampla linha de produtos
de diagnóstico sem prescrição, como kits de monitoramento de glicose. Esses produtos podem ser comprados em farmácias e reduzem a necessidade de ida
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a prestadores de serviços de saúde. Os instrumentos/
dispositivos POC IVD têm se aprimorado, são fáceis
de usar e altamente eficientes, o que aumentou sua
adoção. A importância desses produtos cresceu durante a pandemia de covid-19, uma vez que as pessoas estão optando por testes de diagnóstico que podem
ser realizados em ambientes de atendimento domiciliar.
O aumento da demanda por testes de doenças infecciosas gerado pelo desenvolvimento de novas cepas de
patógenos, como a gripe sazonal e H1N1, o aumento da
incidência de infecções hospitalares e a recente pandemia de covid-19 têm ampliado o mercado de IVD.
No contexto da era da Informação em que vivemos,
os diagnósticos in vitro e in vivo são fontes de informações precisas e essenciais para a tomada de decisões médicas que promovem melhoria da qualidade
de vida da população e aumento da longevidade.
Além disso, tornam possíveis tratamentos cada vez
mais precoces de doenças.
A mudança de hábitos da população, sobretudo a crescente busca por melhor qualidade de vida, e a percepção
da importância dos diagnósticos precoces de doenças
têm levado as pessoas a fazer mais exames para monitorar os níveis de saúde e morbidades.
Os sistemas público e privado de saúde têm se embasado cada vez mais em diagnósticos in vitro e in
vivo para realizar tratamentos precoces, como forma
de reduzir custos e aumentar a efetividade dos tratamentos que eles propiciam.

Portanto, os crescentes avanços tecnológicos relacionados a produtos,
tecnologias, softwares e serviços de IVD aumentam as possibilidades de
utilização desses produtos e serviços e, por consequência, o mercado
de IVD.
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HÁ TAMBÉM
FATORES QUE
IMPACTAM
NEGATIVAMENTE
ESSE MERCADO

O reembolso inadequado e a manutenção de listas
defasadas de produtos em compras governamentais
são fatores que restringem significativamente o crescimento do mercado de IVD e afetam a capacidade de
investimento das empresas que nele atuam, conforme é explicado no capítulo 5.
O mercado de IVD também pode ser prejudicado
por regulamentações governamentais rígidas e
políticas tributárias desfavoráveis ou mal conduzidas.
A maior parte dos beneficiários de planos de saúde
privados está em planos corporativos, e o crescente
aumento do desemprego e a informalização da economia têm retirado milhões de pessoas da cobertura
privada. Essa tendência evidencia a necessidade de
mais investimentos no SUS para conseguir atender
esse aumento de demanda. Caso isso não ocorra,
cria-se um importante empecilho ao crescimento do
setor de IVD no Brasil.
A verticalização entre atividades de empresas de análises clínicas, serviços de saúde (laboratórios e hospitais) e as seguradoras de saúde em um mesmo grupo
econômico gera crescente concentração de poder de
mercado. Isso tem aumentado o poder de barganha
de clientes de produtos IVD e piora as condições de
comercialização de produtos de fabricantes de IVD,
o que, junto com outros fatores a serem explanados
no capítulo 5, ameaça a sobrevivência de empresas do
setor.

LIVRO BRANCO DO DIAGNÓSTICO LABORATORIAL

033

IMPORTÂNCIA DO IVD PARA A DECISÃO CLÍNICA

O mercado de IVD é composto de uma gama de aproximadamente
40 mil diferentes produtos. Por influenciar cerca de 70% das decisões clínicas, tornou-se essencial no contexto da saúde pública e
privada. Globalmente, o setor corresponde a 14% do valor de mercado dos produtos de tecnologia médica e a, aproximadamente, 2%
dos dispêndios com saúde segundo a IQVIA.7

7 https://www.iqvia.com/library/
white-papers/global-outlook-on-the-in-vitro-diagnostics-industry

COMPOSIÇÃO DO MERCADO GLOBAL

De acordo com as empresas de pesquisa Mordor Intelligence e Statista,
o mercado global de IVD é distribuído da seguinte maneira entre as
grandes linhas de produtos: os reagentes correspondem a 70% do
setor, os instrumentos e analisadores respondem por 20%, ficando os
demais segmentos assim distribuídos: softwares com 5% do mercado,
a mesma parcela relativa a serviços e frascos de coleta de amostras.

gráfico 01
DISTRIBUIÇÃO DO MERCADO GLOBAL DE IVD ENTRE
AS GRANDES LINHAS DE PRODUTOS – 2020
EM PERCENTUAL (%)

SOFTWARES >
SERVIÇOS E RECIPIENTES PARA A COLETA
DE AMOSTRAS >
INSTRUMENTOS E ANALISADORES >
REAGENTES >

05%
05%
20%
70%

Fonte: Estimado a partir de Mordor Intelligence e Statista.
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gráfico 02
PARTICIPAÇÃO DO BRASIL NO MERCADO GLOBAL DE IVD – 2017
EM US$ BILHÕES E PERCENTUAL (%)
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Elaboração: Websetorial.
Fonte: Estimativa a partir de dados de 2017 das seguintes empresas: IQVIA, MedTech Europe;
Jacri – Japan Association of Clinical Reagents Industries; The Economist Intelligence Unit.
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POSIÇÃO DO BRASIL NO MERCADO GLOBAL

Com base em dados de 2017 disponibilizados nos sites das entidades
representativas do setor na Europa e no Japão e complementados com
informações de empresas de pesquisa, foi possível estimar que, naquele ano,
o Brasil representou 3,5% do mercado global de produtos IVD e consumiu,
no mesmo ano, US$ 2,0 bilhões em produtos – entre reagentes, analisadores
e demais linhas de serviços e produtos, importados e produzidos localmente.
O mercado global, em 2017, era estimado em US$ 56,6 bilhões.

tabela 01
MERCADO GLOBAL DE IVD – 2017
EM US$ BILHÕES

Global

56,6

América do Norte
Estados Unidos + Canadá

19

Europa
Europa Ocidental

11,4

Europa Oriental, Oriente Médio e África

5,6

Ásia e Oceania
Japão

5,6

China

9

Resto da Ásia e Oceania

3

América Latina
Brasil

2

Demais países da América Latina

1
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Desde a promulgação da Constituição de 1988, o
Brasil adota o modelo de sistema público de saúde,
que prevê cobertura e atenção integral à saúde a todos os cidadãos, sem distinção (direitos têm caráter
universal). Seu financiamento é proveniente dos
impostos e a gestão é pública, estatal. Desse modo,
orientado pela diretriz de integralidade, o desenho
do sistema público brasileiro garante a atenção em
todos os níveis de complexidade, conforme a necessidade, sem definir uma cesta restrita de serviços.
Por ser universal, o sistema integra não apenas cuidados individuais mas também ações coletivas de
prevenção e promoção, com enfoque populacional.

O Reino Unido adota sistema universal e público de
saúde, assim como o Brasil. Por esse motivo, compararam-se os dados dos mercados de IVD de 2017
dos dois países por meio do indicador de consumo
de IVD per capita, que reflete o acesso da população
a produtos IVD.
O comparativo mostrou que o consumo de IVD no
Brasil é de US$9,60 por habitante/ano, bastante
restrito e inferior ao verificado no Reino Unido, que
é de US$14,70 por habitante/ano.

tabela 02
CONSUMO PER CAPITA DE IVD EM 2017
EM US$, NÚMERO DE HABITANTES E US$ POR HABITANTE
Mercado de IVD
em US$ bi

População (milhões
de habitantes)

Consumo per capita
US$/habitante

A

B

C=A/B*1.000

Reino Unido

0,94

66,27

14,7

Alemanha

2,2

82,79

26,0

Média da Europa8

9,3

408,4

22,8

Brasil

2

207,8

9,6

Elaboração: Websetorial Fonte: Medtech Europe.9

O MERCADO BRASILEIRO

De 2017 até os dias de hoje, o mercado brasileiro de
IVD tem crescido e, em 2020, o Brasil atingiu patamar de consumo de US$ 2,8 bi nos mesmos tipos de
produtos. Nesse contexto, a oferta local é composta
a partir de um mix de IVDs com características distintas em termos do local do globo onde foram produzidos.
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8 EU-15: 15 principais países, a saber:
Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia,
França, Alemanha, Grécia, Irlanda,
Itália, Luxemburgo, Holanda, Portugal,
Espanha, Suécia e Reino Unido.
9 https://www.medtecheurope.org/resource-library/european-ivd-market-statistics-report-2019/
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gráfico 03
DISTRIBUIÇÃO DO MERCADO BRASILEIRO
DE IVD ENTRE AS GRANDES LINHAS DE PRODUTOS – 2020
EM PERCENTUAL (%)

COLETA
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0,1%

SERVIÇOS

2,5%

EQUIPAMENTOS

8,4%

REAGENTES

89,0%
Fonte: IN3 Inteligência – Pesquisa de Mercado 2020-2019.

gráfico 04
DISTRIBUIÇÃO DO MERCADO BRASILEIRO
DE REAGENTES ENTRE AS LINHAS DE PRODUTOS – 2020
EM PERCENTUAL (%)
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TESTE GENÉTICOS
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2,9%
15,7%
Fonte: IN3 Inteligência – Pesquisa de Mercado 2020-2019.
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Há reagentes e analisadores para IVD totalmente produzidos no
Brasil, cujo valor em 2020 é reportado, com base em dados do IBGE,
em US$ 167,5 milhões à taxa de câmbio de Paridade de Poder de
Compra (PPC).10

10 PIA- Produto IBGE em reais
convertidos à taxa de PPC
R$/US$ = 2,37 em dezembro de 2020.
Importante ressaltar que, para a
conversão de dados do setor da saúde,
convenciona-se usar a taxa de câmbio
de PPC. O uso desse indicador facilita
a realização de comparações internacionais, ao minimizar as distorções
causadas pelas diferentes taxas de
câmbio, pelos custos de vida e pelos
rendimentos da população de um país.
11 Informação colhida por meio da
análise de notas fiscais da Receita Federal do Brasil (Siscori) pela empresa
IN3 Inteligência. Os valores que a
pesquisa IN3/CBDL retrata estão contidos nos US$ 1,3 bilhão importados,
que incluem as importações diretas
de testes realizadas por prestadores de
serviços de saúde e de reagentes para
uso veterinário.
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Há também produtos do setor que, após a importação na forma
semielaborada, sofreram alguma adição de valor localmente antes de chegarem ao mercado. O valor desse grupo em 2020 chegou a US$ 1,5 bilhão.
Os reagentes e os analisadores para IVD importados prontos e, no
máximo, embalados no país, montam a aproximadamente US$
1,3 bilhão.11
Para estimar o tamanho do mercado de IVD, adota-se o conceito de
consumo aparente, calculado a partir da soma da produção nacional e
das importações, deduzidas as exportações dos produtos classificados
como IVDs, nas bases oficiais de estatísticas. Nesse contexto, o mercado brasileiro, em 2020, foi estimado em US$ 2,77 bilhões.
Na estimativa do mercado foram deduzidos dos dados de produção e importação anteriormente descritos os valores exportados
no mesmo ano (US$ 239 milhões).
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gráfico 05
CONSUMO APARENTE DE REAGENTES E ANALISADORES PARA IVD
EM US$ BILHÕES

2016

2017

2,12
1,99
2,49

2018

2,39

2019

2,77

2020

Elaboração: Websetorial.
Fonte: Comex Stat; IBGE/PIA Produto 2018.

O mercado, medido pelo consumo aparente de reagentes e analisadores
para IVD no Brasil, cresceu 15,9% de 2019 para 2020. Se considerar
somente os reagentes, sem as outras linhas de produtos e analisadores,
o crescimento do mercado foi de 23,4%, impactado pela alta demanda
de testes de covid-19.
A participação dos produtos totalmente prontos importados em relação
ao consumo aparente foi de 43,1% em 2020.
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gráfico 06
BRASIL: BALANÇA COMERCIAL DE REAGENTES
E ANALISADORES PARA IVD (2016 A 2020)
EM US$ MILHÕES

IMPORTAÇÕES EM US$

2016

2017

2018

2019

2020

2.044

136

1.934

142

2.461

142
142

EXPORTAÇÕES EM US$

2.360

+21%

+68%

239

2.844

Fonte: Comex Stat.

De 2019 para 2020 houve aumento de 21% nas importações e de 68% nas exportações dos produtos
do setor. Esses resultados decorreram do aumento
da demanda por testes de diagnóstico de covid-19 em
função da pandemia no Brasil e nos mercados para
onde o país exporta IVD.
LIVRO BRANCO DO DIAGNÓSTICO LABORATORIAL

041

gráfico 07
PRINCIPAIS PAÍSES DE ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES
DE REAGENTES E ANALISADORES PARA IVD (2019-2020)
EM US$ MILHÕES
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Fonte: Comex Stat.

Em 2020, foram importados US$ 2,84 bilhões em reagentes e analisadores para IVD entre os semielaborados e prontos.
Alemanha e Estados Unidos são os principais países de origem das importações brasileiras, representando cada um cerca de 18% do total em
2020. Somados com a China, esses países representaram 47% das importações brasileiras do setor.
Dez países (VER GRÁFICO 7) representaram juntos 88% das importações do
setor realizadas pelo Brasil.
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gráfico 08
PARTICIPAÇÃO DAS LINHAS DE PRODUTOS NO TOTAL
DE IMPORTAÇÕES DE REAGENTES E ANALISADORES PARA IVD
PARTICIPAÇÃO DAS IMPORTAÇÕES EM PERCENTUAL (%)

IVD + VET

SOLVENTES

LIFE
SCIENCE

COLETA DE
AMOSTRAS

MICROBIOLOGIA

69%

18%

11%

1%

1%

Fonte: IN3 Inteligência.

Entre as linhas de produtos IVD importadas em
2020, 69% caracterizaram-se como reagentes
para IVD para os mercados humano e veterinário, 18% como solventes e 11% como produtos de
Life Science, voltados para o mercado de pesquisa,
principalmente em ambientes acadêmicos.
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gráfico 09
PRINCIPAIS PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES
DE REAGENTES E ANALISADORES PARA IVD (2019-2020)
EM US$ MILHÕES
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Fonte: Comex Stat.

Em 2020, foram exportados US$ 239 milhões em
reagentes e analisadores para IVD.
Os Estados Unidos foram o principal país de destino
das exportações brasileiras, representando 32% do
total em 2020. Somados com a Argentina e o Paraguai, representaram 53% das exportações.
Os dez maiores destinos de exportação representaram juntos 74% das exportações brasileiras.
LIVRO BRANCO DO DIAGNÓSTICO LABORATORIAL

044

Principais realizações

LIVRO BRANCO DO DIAGNÓSTICO LABORATORIAL

045

CAPÍTULO03

PRINCIPAIS
REALIZAÇÕES

LIVRO BRANCO DO DIAGNÓSTICO LABORATORIAL

046

Principais realizações

LIVRO BRANCO DO DIAGNÓSTICO LABORATORIAL

047

Realizações CBDL 2019-2020

Este capítulo apresenta uma retrospectiva da atuação da CBDL no biênio 2019-2020,
com o foco nos principais eventos dos quais a diretoria da entidade participou, além
das ações que implementou no decorrer do período.
Ao longo de 2019, o cenário foi dominado basicamente por questões ligadas ao
escopo de atuação da CBDL. A inclusão do biomarcador procalcitonina no rol da
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a discussão para a regulamentação do Point-of-Care Testing (POCT), a difusão de padrões de ética e compliance nas
empresas do setor foram alguns dos temas para os quais a atenção dos diretores se
voltou nesse período.
Do ponto de vista da geração de conhecimento, destacam-se a pesquisa conjunta com
a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial (SBPC/ML) para
identificar os problemas causados pela falta de acesso ou pelo acesso tardio de pacientes a exames essenciais para prevenção e controle de doenças, além dos debates
realizados sobre o papel do diagnóstico na luta contra a resistência antimicrobiana.
A inserção do tema da reforma tributária em âmbito nacional trouxe, inevitavelmente, a questão para o setor, sobretudo seus possíveis impactos sobre a indústria e a
distribuição de diagnósticos laboratoriais. Desde então, o assunto tem sido objeto de
discussão e preocupação por parte da entidade.
Já em 2020, principalmente a partir de fevereiro, a pauta foi integralmente tomada pela pandemia do novo coronavírus, assim como ocorreu em todas as áreas da
saúde no mundo inteiro. Ao longo desse período, a CBDL tem mobilizado todos
os seus esforços para responder com rapidez e eficácia à necessidade premente
de garantir à população acesso a insumos e testes de qualidade para a detecção e o
tratamento da covid-19.
Nas páginas seguintes, apresentaremos com mais detalhes o panorama que envolveu
a atuação da entidade nos dois últimos anos.
LIVRO BRANCO DO DIAGNÓSTICO LABORATORIAL
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2019
Janeiro

Março

20 anos da Anvisa.

Participação na Frente Ética Contra a Corrupção no
Congresso Nacional.

Atuação da CBDL contribuiu para a melhoria do cenário
regulatório em 2019.
Atuação na RDC n. 183/2017, que trata dos procedimentos
para concessão de Boas Práticas de Fabricação (BPF).
Norma comum para o registro de dispositivos médicos no Mercosul.
Projeto Procalcitonina – Acesso: Projeto Cooperado de
Inclusão da tecnologia no rol da ANS. Trata-se de novo
teste que já está sendo oferecido por cinco empresas do
setor e que teve sua primeira aprovação como produto
coadjuvante no monitoramento de pacientes internados
com covid-19.

Fevereiro

Junho
POCT Meeting (Point-of-Care Testing) – CBDL Participa de
discussão sobre a legislação e aponta alternativas e contribuições que podem advir da ampliação da oferta dos
recursos POCT no mercado.

Julho
Participação no encontro Aldimed.
Fórum de Políticas Públicas para Pessoas com Doenças Raras.

Doenças Raras no Congresso.
Workshop sobre Compliance em Saúde.
Inserção de módulo CBDL no EducaSUS.
CBDL e SBPC/ML realizam pesquisa de mercado sobre
exames laboratoriais para identificar a importância do
diagnóstico precoce de doenças, os problemas causados
pelo não acesso ou pelo acesso tardio de pacientes a exames essenciais para prevenção e controle de doenças.
Participação no Dia das Doenças Raras no Congresso
Nacional.
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Agosto
CBDL participa do diálogo setorial sobre testes laboratoriais remotos ou POCT promovido pela Anvisa para
regulamentação da tecnologia, representando os fornecedores de testes e equipamentos, com vista a consultas
públicas, regulamentação da tecnologia e ampliação de
seu uso.
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Novembro
Proposta para alteração de cadastro e registro de dispositivos médicos.
Congresso da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma).
CBDL defende novo modelo de legislação e uso de testes
POC em evento promovido pela Abrafarma – Ética Saúde
Summit 2019.
CBDL participa do Ética Saúde Summit 2019. Evento
conjunto entre o Instituto Ética Saúde (IES) e a FGVethics
discute o Combate à corrupção, defesa da transparência
e implantação de programas de integridade: peças fundamentais para uma saúde sustentável.
Conselho Nacional de Gestão – FBAH Curso Online de RAM.

Setembro
9ª edição do workshop internacional Testes de Diagnóstico com Qualidade Assegurada e Acessíveis para
Programas de Saúde Pública.
International Medical Device Regulators Forum (IMDRF).

CBDL participa de reunião na Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) para a criação de um subcomitê de testes rápidos para IVD – Point-of-Care. A reunião
foi organizada pelo Comitê Brasileiro de Análises Clínicas
e Diagnóstico in Vitro (Comitê CB-036), do qual a CBDL
também faz parte.
CBDL– Senado Federal: Participação na audiência pública
Desafios para uma vida com fenilcetonúria – erros inatos
do metabolismo.

Fórum CBDL de Líderes.
MedTech Conference em Boston.
10º ACDx – Advanced Course on Diagnostics em Annecy,
evento promovido pela LSHTM e pela Fondation Mérieux.

Outubro
Reunião de diretores da CBDL com Rogerio Scarabel
(diretor-presidente substituto da ANS) sobre a sustentabilidade do setor de diagnósticos laboratoriais.

Dezembro
CBDL reúne líderes de entidades de saúde para discutir a cadeia de valor de IVD e modelos de pagamento. O evento Brasil 2020 – Quebrando barreiras e
estabelecendo novos paradigmas para o crescimento
sustentável, contou com a participação de entidades
do segmento de saúde, como ABIIS, Abimed, Abimo,
Abramed, CBDL, Instituto Ética Saúde (IES), CN Saúde,
Fehoesp, SBAC, SBPC/ML e Grupo Fleury. Participantes puderam acompanhar o cenário da saúde no Brasil sob a ótica do Banco Mundial.
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JANEIRO

19

Projeto Procalcitonina – Acesso
Desenvolvimento de projeto cooperado para inclusão do teste Procalcitonina no rol da ANS. Trata-se
de novo teste cuja tecnologia já é oferecida por cinco
empresas do mercado. A procalcitonina é um biomarcador de extrema importância na gestão do paciente
crítico e considerada valiosa ferramenta na administração de antibioticoterapia. Já está aprovada para uso
como coadjuvante no monitoramento dos pacientes
internados com covid-19.

20 anos de Anvisa

Auditório da Anvisa. Na foto, Dirceu Raposo,
senador José Serra e Gonzalo Vecina Neto.

No início de 2019, mais precisamente no dia 29 de janeiro, a CBDL participou do evento de comemoração
dos 20 anos de Anvisa, que aconteceu na sede da instituição em Brasília (DF). A entidade foi representada
por seu presidente executivo, Carlos Eduardo Gouvêa.
O ponto alto da festa foi a entrega do 1º Prêmio Anvisa,
concedido aos profissionais técnicos envolvidos em
regulação.

Atuação da CBDL contribuiu para
a melhoria do cenário regulatório
em 2019
No início de 2019, em claro esforço para a melhoria
contínua do cenário regulatório, a CBDL apresentou
questionamento junto à Gerência-Geral de Fiscalização (GGFIS) da Anvisa a respeito da Resolução
RDC n. 183/2017, que trata dos procedimentos para
concessão de Boas Práticas de Fabricação (BPF). A
abordagem foi motivada por alguns indeferimentos
causados por interpretação dos documentos enviados por empresas associadas. A GGFIS, após análise, acolheu os pleitos do setor, que resultaram em
trabalho conjunto com as demais entidades do segmento de Produtos para Saúde. Em breve, a revisão
da resolução entrará em consulta pública, com vistas
à simplificação do checklist de documentos e à possibilidade de acelerar o processo de concessão de BPF
em inspeções internacionais e nacionais. Conforme
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a avaliação documental, a inspeção presencial dos
agentes sanitários poderá ou não ser realizada, agilizando os processos e, consequentemente, o time to
market de produtos inovadores.

Norma comum para o registro de
dispositivos médicos no Mercosul
Além das atividades com a Anvisa em Brasília, a CBDL
participou de diversas reuniões internacionais, entre
elas as do Mercosul (na Argentina e em Brasília). O
grupo Mercosul de produtos para saúde avançou com
o intuito de se obter uma resolução harmonizada para
registro dos dispositivos médicos. Os demais países do
bloco estão em fase final de discussão para a emissão de
uma norma comum.

FEVEREIRO

19

Na foto, o então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, com a senadora Mara Gabrilli e
Simone Arede (Associação Mães Metabólicas).

Pesquisa de mercado sobre
exames laboratoriais para
identificar a importância do
diagnóstico precoce de doenças
A CBDL, em conjunto com a SBPC/ML, realizou pesquisa de mercado sobre exames laboratoriais para
identificar a importância do diagnóstico precoce de
doenças, os problemas causados pelo não acesso ou
pelo acesso tardio de pacientes a exames essenciais
para prevenção e controle de doenças.

Doenças Raras no Congresso
Fórum aponta desafios no atendimento a pacientes
com doenças raras, como: o cuidado integral, a educação em genética e os desafios no Brasil para a triagem
neonatal, o diagnóstico e o acolhimento às pessoas com
doenças.
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Workshop sobre Compliance em
Saúde
A CBDL, membro atuante do Instituto Ética Saúde
(IES), participou do workshop sobre Compliance em
Saúde, ocorrido no dia 13 de fevereiro, na sede da FGV
EAESP. No encontro, o IES assinou acordo de cooperação com a Escola de Administração de Empresas do
Estado de São Paulo da Fundação Getulio Vargas.

Inserção de módulo CBDL no
EducaSUS
O EducaSUS é um programa de Ensino a Distância (EaD)
organizado pela Federação dos Hospitais do Estado de São
Paulo (Fehoesp), que serviu de plataforma para o IES oferecer temas relevantes à ética e à cidadania no segmento
Saúde. Foram dez módulos gratuitos com assuntos variados. A CBDL apoiou o programa e inseriu os módulos em
aba especial em seu site.

MARÇO

19

Frente contra a Corrupção no
Congresso Nacional
Em março de 2019, foi lançada a Frente Parlamentar
Mista Ética Contra a Corrupção (FECC) na Câmara
dos Deputados, em Brasília (DF), com a participação
de 220 deputados federais e senadores de 24 partidos. A CBDL esteve presente durante a cerimônia
apoiando a iniciativa.

Na foto, parlamentares de diversos
partidos, liderados pela deputada
federal Adriana Ventura (NOVO-SP).
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POCT Meeting
Fábio Arcuri, presidente da CBDL, foi um dos conferencistas do POCT Meeting, encontro promovido pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial
(SBPC/ML), realizado nos dias 14 e 15 de junho, no Hotel
Intercontinental, em São Paulo. Arcuri apresentou a CBDL
para as sociedades médicas e falou sobre os testes rápidos e
o POCT, de acordo com a visão da indústria de diagnósticos.

Na foto, Fábio Arcuri apresentando a CBDL e os
recursos de testes pela tecnologia POC.

JULHO

ALDIMED

19
Carlos Eduardo Gouvêa, presidente executivo da
CBDL, esteve em Buenos Aires (Argentina) para dois
grandes encontros: da Coalizão Interamericana em
Saúde e da Aliança Latino Americana de Dispositivos
Médicos (Aldimed), entidade que reúne as associações
de produtos para saúde da América Latina. Gouvêa é
também vice-presidente da associação.
A iniciativa pioneira da Coalizão reúne, além dos membros da Aldimed, vários atores do setor de compliance,
em um grande esforço para combater a corrupção e os
desvios de conduta, tornando o setor de saúde sustentável. Neste ano, reuniram-se em 24 de julho, no Cyan
Americas Towers Hotel, com a presença de autoridades
do Ministério da Saúde argentino.

Na foto, a ministra Damares Alves e Priscilla
Gaspar, secretária dos Direitos da Pessoa com
Deficiência, na abertura do Fórum.

Fórum de Políticas Públicas para
Pessoas com Doenças Raras
O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), por meio da Secretaria Nacional dos
Direitos da Pessoa com Deficiência (SNDPD), realizou,
em julho, o Fórum de Políticas Públicas para Pessoas
com Doenças Raras, em Brasília (DF). A abertura contou com a participação da ministra Damares Alves.
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O evento, do qual a CBDL participou, teve como finalidade levantar os desafios e necessidades dos pacientes de doenças raras, além de apresentar a Coordenação-Geral das Pessoas com Doenças Raras, órgão
ligado à SNDPD.

AGOSTO

Diálogo setorial Anvisa

SETEMBRO

MedTech Conference em Boston

19

No dia 1º de agosto, a Anvisa promoveu, por transmissão on-line, o diálogo setorial sobre o uso de Testes
Laboratoriais Remotos (TLRs). O evento teve apoio da
CBDL e objetivou colher opiniões do setor e orientar o
segmento Saúde para o aprimoramento do marco regulatório de serviços farmacêuticos e de laboratórios clínicos. O diálogo setorial debateu também sobre a RDC
n. 36/2015, que discorre sobre o POCT.

19
A CBDL participou do encontro anual MedTech
Conference, organizado pela AdvaMed em Boston
(EUA). A MedTech Conference reúne os principais
players do mercado mundial de IVD e conta com mais
de 100 painéis e 300 palestrantes.
Entre os temas apresentados no evento estavam: desafios para o mercado latino-americano de IVD; visão
geral sobre o monitoramento de preços de dispositivos
médicos no Brasil; convergência regulatória; e painel
exclusivo sobre os 20 anos da Anvisa.

Advanced Course on Diagnostics
10º ACDx – Advanced Course on Diagnostics em
Annecy, evento promovido anualmente pela London
School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) e pela
Fondation Mérieux, com a presença de especialistas
LIVRO BRANCO DO DIAGNÓSTICO LABORATORIAL

Principais realizações

056

SETEMBRO 2019

de todas as partes do mundo que discutem aspectos
essenciais do diagnóstico em políticas de saúde
pública, promovendo seu valor. Nesta décima edição,
houve a participação de representantes da Fiocruz e
do Ministério da Saúde, além do presidente executivo
da CBDL, que ministrou algumas palestras sobre a
experiência brasileira e participou de mesas-redondas.

9ª edição do workshop
internacional Testes de Diagnóstico
com Qualidade Assegurada e
Acessíveis para Programas de
Saúde Pública

Na foto, Elliot Cowan, diretor da Partners in
Diagnostics, anteriormente membro do FDA.
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A 9ª edição do workshop internacional Testes de Diagnóstico com Qualidade Assegurada e Acessíveis para Programas de Saúde Pública, promovida pela Aliança Latino
Americana para o Desenvolvimento do Diagnóstico In
Vitro (Aladdiv), ocorreu nos dias 2 e 3 de setembro, no auditório da Anvisa, em Brasília (DF).
Com o tema principal “Testes rápidos e POCT e seu uso
na eliminação de HIV, sífilis e hepatites”, o encontro
teve participações de nomes nacionais e internacionais
como Rosanna Peeling, diretora da London School of
Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM); Elliot Cowan,
da Partners in Diagnostics; Robyn Meurant, da NSF
International; Sean Rourke, da Toronto University;
Marcella Abreu e Maria Glória Vicente, da Anvisa; Cláudio
Maierovitch, da Fiocruz; Paula Távora, ex-presidente da
SBPC/ML e diretora da i9med; Beto de Jesus, da AIDS
Healthcare Foundation (AHF); entre outros.
No final do evento, Letícia Seixas (Aladdiv) apresentou o relatório final do projeto Standards Alliance, feito
em Parceria Público-Privada (PPP) com as instituições
USAID e a American National Standards Institute (ANSI).
A CBDL, que integra a Aladdiv, apoiou e participou ativamente da 9ª edição do workshop internacional.
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International Medical Device
Regulators Forum (IMDRF)

SETEMBRO 2019

Em setembro, a CBDL participou do IMDRF. O tema do
encontro abordou o software como dispositivo médico
(“SAMD”) e a tecnologia digital na área da saúde. A CBDL foi
a única associação brasileira a participar do evento, que teve a
presença do Dr. Leandro Pereira, da Anvisa, representando
o Brasil.

Fórum CBDL de Líderes

Na foto, associados e diretores da CBDL.

OUTUBRO

19

Tendências em inovação e tecnologias na área da saúde
foram os temas protagonistas do Fórum CBDL de Líderes, que aconteceu em setembro, no Eretz.bio, incubadora de startups do Hospital Israelita Albert Einstein
em São Paulo.
Fábio Mattoso, da IBM Watson, e Denise Pithan, especialista
em Inovação e líder de Produto da Eretz.bio, foram os palestrantes do encontro, que contou com a presença de várias
startups apresentando seus pitches. O Fórum CBDL de Líderes é um evento direcionado a dirigentes e gestores do setor
de IVD.

Reunião de diretores da CBDL
com Rogerio Scarabel (presidente
da ANS)
Reunião de diretores da CBDL com Rogerio Scarabel
(diretor-presidente substituto da ANS) sobre a sustentabilidade do setor de diagnósticos laboratoriais.

Na foto, Liliana Perez, Carlos Eduardo Gouvêa e Rogério
Scarabel, diretor-presidente substituto da ANS.
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NOVEMBRO

19

CBDL – Senado Federal:
Participação na audiência pública
Desafios para uma vida com
fenilcetonúria – erros inatos do
metabolismo
A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) reuniu-se, em
novembro de 2019, para uma audiência pública solicitada pelo presidente do colegiado, senador Romário (Podemos-RJ). Carlos Eduardo Gouvêa foi um dos
palestrantes convidados do encontro, que também
contou com as participações de representantes do Ministério da Saúde, do Conselho Nacional de Secretários
de Saúde (Conass) e da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa).

Proposta para alteração de cadastro
e registro de dispositivos médicos

Na foto, Carlos Gouvêa, Sergio Mena
Barreto, CEO da Abrafarma e palestrantes
no encerramento do evento.

A CBDL apresentou proposta para alteração de cadastro
e registro de IVD (dispositivos médicos). A nomenclatura “dispositivos médicos” foi adotada pela Anvisa
em substituição às inúmeras denominações vigentes –
como produtos para saúde, produtos descartáveis, correlatos e outros –, em razão de problemas encontrados
durante inspeções de auditoria por parte do MDSAP.
O projeto foi realizado em conjunto com as demais associações de dispositivos médicos (Abimed, Abimo e
Abraidi). Após inúmeras reuniões, que começaram em
meados de 2019, em 13 de novembro de 2019, foi publicada a Consulta Pública (CP) n. 735, que trata da matéria.

Congresso da Abrafarma
Carlos Eduardo Gouvêa, presidente executivo da
CBDL, participou do 1º Congresso de Clínicas sobre
Serviços Farmacêuticos Avançados, organizado pela
Abrafarma, realizado nos dias 7 e 8 de novembro, no
Espaço Villa Blue Tree, em São Paulo. Gouvêa falou sobre Saúde 4.0, POCT e testes rápidos.
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Criação de subcomitê POC – ABNT

Na foto, participantes do subcomitê, com Humberto Tibúrcio ao
centro e a consultora técnica da CBDL, Dhalia Gutemberg
(in memorian), segunda à direita.

A secretária do Comitê Brasileiro de Análises Clínicas
e Diagnóstico In Vitro e consultora técnica da CBDL,
Dhalia Gutemberg, esteve na sede da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), no Rio de Janeiro
(RJ), para debater a criação de um subcomitê de Testes
Rápidos para Diagnóstico In Vitro – Point of Care.
A reunião foi organizada pelo Comitê CB-036, do qual
a CBDL faz parte, além de integrar o Comitê de Análises
Clínicas e Toxicológicas do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo e o Comitê Temático de Correlatos
da Farmacopeia Brasileira.
De acordo com informações levantadas no encontro,
a norma ISO 22870:2006 (Point of Care Testing –
Requirements for quality and competence) já está
traduzida para o português e fornece requisitos
específicos aplicáveis aos testes POCT.

Ética Saúde Summit 2019

Na foto, palestrantes e representantes das entidades
apoiadoras do Instituto Ética Saúde.

O Ética Saúde Summit 2019, evento conjunto entre o
Instituto Ética Saúde (IES) e a FGVethics, aconteceu no
dia 7 de novembro, no auditório da FGV, em São Paulo.
“Combate à corrupção, defesa da transparência e implantação de programas de integridade: peças fundamentais para uma saúde sustentável” foi o tema principal do encontro.
O presidente executivo da CBDL e assessor de Relações Institucionais do IES, Carlos Eduardo Gouvêa,
participou do Ética Saúde Summit 2019.
Várias entidades do setor de saúde, como CBDL,
Abimo, Abraidi, Abramed, Anahp, Fehoesp, Ibross,
além de SBOT, SBPC/ML e CBCTBMF também estiveram presentes.
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Conselho Nacional de Gestão –
FBAH

Na foto, Carlos Eduardo Gouvêa.

A Federação Brasileira de Administradores Hospitalares (FBAH) convidou o presidente executivo da CBDL,
Carlos Eduardo Gouvêa, para integrar o Conselho Nacional de Gestão em Saúde da entidade.
Entre os desafios do Conselho está a elaboração de projetos para a profissionalização da administração hospitalar e gestão de saúde, a coordenação de material
técnico e do conteúdo científico de todos os eventos da
federação, além da realização do Prêmio FBAH de Administração Hospitalar.

Curso on-line de RAM

Prédio da LSHTM.
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A Aliança Latino Americana para o Desenvolvimento
do Diagnóstico In Vitro (Aladdiv) e a CBDL promoveram o curso “O papel do diagnóstico na resposta à resistência antimicrobiana”, iniciado em novembro.
O curso on-line, que faz parte do Massive Online Open
Course (MOOC – em português, Curso aberto massivo
on-line), foi totalmente gratuito e contou com versões
em diversos idiomas.
Esta foi uma iniciativa conjunta entre a London School
of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) e a Becton
Dickinson and Company, com apoio da Aladdiv e da
CBDL, responsáveis pela versão em português.
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DEZEMBRO

19

Na foto, palestrantes e dirigentes das entidades participantes.

Brasil 2020 – Quebrando
barreiras e estabelecendo novos
paradigmas para o crescimento
sustentável
O economista, empresário e professor Juarez Gustavo
Soares e o economista sênior do Banco Mundial, Edson
Araújo, encerraram o ano de atividades da CBDL em
encontro realizado no dia 5 de dezembro, no auditório
do Grupo Fleury, em São Paulo.
O evento Brasil 2020 – Quebrando barreiras e estabelecendo novos paradigmas para o crescimento sustentável contou com a participação de diversas entidades
do segmento saúde, como a ABIIS, Abimed, Abimo,
Abramed, CBDL, Instituto Ética Saúde (IES), CN Saúde, Fehoesp, SBAC, SBPC/ML e Grupo Fleury. No encerramento do encontro, os líderes das entidades participaram de um debate com os palestrantes.
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2020
JANEIRO

ABRIL

Frente Parlamentar de Doenças Raras.

Reuniões com entidades da área da saúde lideradas
pela ANAHP.

FEVEREIRO
Presidente executivo da CBDL passa a integrar o Conselho de Gestão da Federação Brasileira dos Administradores Hospitalares (FBAH). Entre os desafios do
Conselho está a elaboração de projetos para a profissionalização da administração hospitalar e a gestão
de saúde.

MARÇO
Reunião preparatória com London School of Hygiene &
Tropical Medicine (LSHTM) para discussão sobre acesso a diagnóstico para RAM e discussões preliminares
para Programa de Avaliação de Kits para Coronavírus,
em Londres.
II Workshop Internacional de Dispositivos Médicos.

CBDL participa e fornece subsídios para a Secretaria
de Políticas para Formação e Ações Estratégicas do
Ministério da Ciência, Tecnologia, Indústria e Comércio
(MCTIC), visando ao fornecimento de insumos para
testes RT-PCR no Brasil.
CBDL firma ofício sobre ações de enfrentamento à
pandemia, encaminhado ao deputado federal Pedro
Westphalen.
CBDL participa de webinar promovido pelo IES em conjunto com o CADE: "Coronavírus - CADE em ação".
CBDL trabalha com a Anvisa em processo para agilizar
a aprovação de testes para covid-19.
Lançamento do site www.testecovid19.org, que desenvolve protocolo e avalia os testes para covid-19, disponibilizados no mercado brasileiro, além de divulgar
resultados que passam a ser usados por legisladores
e outras entidades.

MAIO
Webinar “Integridade e compliance nos tempos da
covid-19”.
Webinar “O cenário de diagnósticos de covid-19 no
Brasil”.
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JUNHO
UNIDO Participação no webinar: “Trade, Quality & Safety
of Health: Products in the Time of Covid: What Lessons
so far?”.
Abramed – Participação em webinar: “Testes para
covid-19: A importância da validação e primeiros
resultados”.

JULHO

ACDx Webinar focusing on covid-19.
3ª Jornada de Aspectos Éticos e Jurídicos Relacionados
à Segurança do Paciente – AACD.
Webinar da Anvisa sobre trâmites administrativos de petições e processos da GGFIS.
ECCVID – ESCMID Conference on Coronavirus Disease.

Masterclass de Ética e compliance da SAHE 2021.

Webinar IES: Ética e integridade como ferramentas de
acesso à saúde: o papel da saúde suplementar durante
e no pós-covid-19.

Desafios éticos e de compliance para a saúde.

Participação no 1º Congresso Virtual da SBPC/ML.

Volta Brasil – Como alinhar legislação e necessidade dos
empregadores para ter um retorno seguro ao trabalho.

CBDL e ABIIS ampliam ações para defender pleitos do
setor nas discussões da Reforma Tributária e em mudanças propostas pelo governo paulista.

Papo Reto FAP: A covid-19 e os esportes aquáticos – Prevenção e testes.
Audiência pública ANS – testes sorológicos para covid-19.
CBDL, LSHTM e JOTA promoveram evento internacional com a presença da vice-diretora da OMS. “O papel
do diagnóstico na luta contra a pandemia da covid-19”
foi o tema do encontro.

OUTUBRO
Reunião CBDL-Anvisa: Testes de covid-19 para o combate à pandemia.
Diálogo setorial CBDL-Anvisa: Requisitos técnicos da
Consulta Pública n. 912/2020.

AGOSTO

NOVEMBRO

Reforma Tributária e outros temas estratégicos.

Seminário on-line: Requisitos internacionais para fabricantes de IVD.

CBDL e SBPC/ML realizam pesquisa de mercado sobre
efeitos da pandemia no acompanhamento dos pacientes e suas rotinas de exames laboratoriais e monitoramento de seus tratamentos.

SETEMBRO
Iniciativa Compliance na Formação do Profissional de
Saúde/FGV OEASP.
MEDICALtalks – FBAH MEDICALtalks: Diagnóstico: Acesso, qualidade e uso da testagem ampliada para ações de
saúde pública.

DEZEMBRO
Manifesto junto ao Ministério da Saúde.
Reunião com nova diretoria da Anvisa sobre estocagem
de kits covid.
Webinar Aldimed – Aliança Latino Americana de
Dispositivos Médicos.
Fim de ano com Gianetti.
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JANEIRO

Frente Parlamentar de Doenças
Raras

20

A CBDL participou do lançamento, no Salão Nobre da
Câmara dos Deputados, em Brasília (DF), da Frente Parlamentar de Doenças Raras, enfermidades que
acometem mais de 13 milhões de pessoas no Brasil. O
objetivo é trabalhar pela implementação de políticas
públicas para garantir acesso a diagnóstico e a tratamentos amplos e de qualidade.

Nas fotos, os Deputados Pedro Westphalen (PP-RS) e Dr. Luizinho (PP-RJ)

FEVEREIRO

20

Federação Brasileira dos
Administradores Hospitalares
(FBAH)
A nova diretoria da FBAH, eleita para o biênio 20202021, e seu Conselho Nacional de Gestão em Saúde, do
qual faz parte o presidente executivo da CBDL, tomaram posse em 17 de fevereiro em sessão concorrida na
sede do Conselho Regional de Administração (CRA),
em São Paulo (SP).

Na foto, diretores e conselheiros da FBAH.

MARÇO

20

II Workshop Internacional
de Dispositivos Médicos
A CBDL apoiou a Anvisa e outras entidades coirmãs na
organização do II Workshop Internacional de Dispositivos Médicos, que tratou dos desafios e das conquistas
enfrentadas pelo setor de produtos para saúde nos últimos anos. O foco principal foram as melhorias na eficiência das filas de registro e pós-registro, teletrabalho
dos servidores (aumento de produtividade), além das
ações para fortalecer a convergência regulatória com o
uso de ferramentas como reliance.
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London School of Hygiene &
Tropical Medicine (LSHTM)

MARÇO 2020

A CBDL participou, em Londres (Grã-Bretanha), por
meio de seu presidente executivo, Carlos Eduardo
Gouvêa, da discussão e do planejamento das reuniões
preparatórias para a Consulta à Indústria – Acelerando o Acesso para Diagnósticos para Resistência Antimicrobiana (RAM), projeto liderado pela LSHTM
em conjunto com o Wellcome Trust, Innovate UK e
Chatham House.
Na ocasião, foi também possível elaborar com a professora Rosanna Peeling o pré-projeto para o Programa de
Avaliação de Kits para Coronavírus, do qual fazem parte
a Abramed, a SBPC/ML e a SBAC.
Na foto, Carlos Eduardo Gouvêa, Rosanna Peeling e
membros do International Diagnostic Center (IDC).

ABRIL

20

Secretaria de Políticas para
Formação e Ações Estratégicas do
Ministério da Ciência, Tecnologia,
Indústria e Comércio (MCTIC)
A CBDL participa de reuniões e fornece subsídios para a
Secretaria de Políticas para Formação e Ações Estratégicas
do Ministério da Ciência, Tecnologia, Indústria e Comércio
(MCTIC), visando ao fornecimento de insumos para testes
RT-PCR no Brasil.

Comissão Externa de Combate
ao Coronavírus – Câmara dos
Deputados
A CBDL promove, em conjunto com outras entidades
da Saúde, diversos debates em reuniões virtuais e firma
ofício sobre ações de enfrentamento à pandemia, endereçado aos deputados federais Dr. Luizinho, Carmen
Zanotto e Pedro Westphalen, membros da Comissão
Externa de Combate ao Coronavírus do Congresso Nacional. O documento relata as atividades desenvolvidas
pela entidade em conjunto com outros atores.
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Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (CADE)
A CBDL participa do webinar "Ética nos Tempos do
Coronavírus – CADE em ação", promovido pelo IES
em conjunto com o CADE. Na ocasião, o Dr. Alexandre
Cordeiro Macedo, superintendente-geral do CADE,
fez uma apresentação das principais medidas para
defesa da concorrência durante o período de exceção,
decorrente do combate ao coronavírus. Na sequência,
houve um debate positivo com os participantes.

Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa)
A CBDL trabalha em parceria com a Anvisa para agilizar
a análise e a aprovação de testes para covid-19, a fim de
garantir o abastecimento do mercado de forma rápida e
segura. Com esse intuito, foram discutidas várias possibilidades que culminaram na publicação das Resoluções RDC n. 348 (registro) e RDC n. 346 (Certificação
de Boas Práticas de Fabricação). Elas possibilitaram
a avaliação em critério de prioridade (em relação aos
demais produtos de diagnóstico) e adotaram o conceito de reliance para utilização de documentos de outras
autoridades regulatórias com as quais a Anvisa mantém
acordos de cooperação.

Lançamento do site
www.testecovid19.org
A CBDL, em parceria com entidades do segmento de
diagnóstico, como a Sociedade Brasileira de Patologia
Clínica e Medicina Laboratorial (SBPC/ML), a Associação Brasileira de Medicina Laboratorial (Abramed),
e a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas (SBAC),
uniram-se em um grande esforço para, usando a estrutura de grandes laboratórios com atendimento hospitalar, promover a avaliação de kits de diagnóstico para
SARS-CoV-2, disponíveis no mercado brasileiro.
O projeto tornou-se referência aos mercados público e
privado para garantir a performance dos kits disponíveis e
registrados junto à Anvisa. O site www.testecovid19.org foi
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ABRIL 2020

lançado com a força-tarefa, e os resultados podem ser conferidos no endereço eletrônico.
Essa iniciativa teve por objetivo cooperar com o Ministério
da Saúde para disponibilizar de diagnóstico, tanto para o
uso hospitalar quanto para testagens massivas, por meio de
diferentes tecnologias, como os testes rápidos imunocromatográficos, POCT, ELISA, fluorimetria e RT-PCR.
Os dados gerados por essas avaliações serviram para um
estudo internacional promovido pelo International Diagnostic Centre (IDC) da LSHTM e pela Aliança Latino Americana para o Desenvolvimento do Diagnóstico In Vitro
(Aladdiv, em cooperação com a União Europeia e a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Reuniões com entidades da área
da saúde lideradas pela ANAHP
O presidente executivo da CBDL, Carlos Eduardo Gouvêa, participou de uma série de reuniões com deputados federais para discutir os principais problemas
enfrentados durante a crise de covid-19 pelo setor e
propor, em conjunto com o Parlamento, as soluções
mais adequadas para o combate à pandemia.
O dirigente se reuniu com os deputados Luizinho (PP/
RJ) e Pedro Westphalen (PP/RS).
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MAIO

20

Webinar: “Integridade e compliance
nos tempos da covid-19”
Debate sobre a trajetória do vírus SARS-CoV-2 e o
potencial da covid-19 como agenda de integridade no
setor da saúde. Com mediação de Lígia Maura Costa, professora titular na FGV EAESP e coordenadora
do FGVethics (Ética, Transparência, Integridade e
Compliance), o evento contou com as participações
de Pedro Ruske Freitas, diretor de Promoção da Integridade na Controladoria-Geral da União (CGU), e
de Carlos Eduardo Gouvêa, presidente executivo da
CBDL e assessor de Relações Institucionais do Instituto Ética Saúde (IES).

Fotos dos webinars e eventos on-line.

Webinar: “O cenário de diagnósticos
de covid-19 no Brasil”
O portal de notícias JOTA promoveu, em maio, o
webinar “O cenário de diagnósticos de covid-19 no
Brasil” com as participações de Sergio Mena Barreto
(CEO da Abrafarma); Carlos Eduardo Gouvêa (presidente executivo da CBDL); Paula Távora (patologista
clínica e sócia-fundadora da I9med); Renato Alencar
Porto (ex-diretor da Anvisa) e Ricardo Fenelon Jr.
(ex-diretor da Anac). A mediação ficou a cargo de Felipe Recondo, sócio-diretor do JOTA.

Fotos dos webinars e eventos on-line.
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JUNHO

20

Webinar: “Testes para covid-19:
A importância da validação e
primeiros resultados”
O presidente executivo da CBDL, Carlos Eduardo Gouvêa,
participou do webinar “Testes para covid-19: A importância da validação e primeiros resultados”, em companhia
do presidente da SBPC/ML, Carlos Eduardo dos Santos
Ferreira; do presidente da SBAC, Luiz Fernando Barcelos;
e do gerente-geral de Tecnologia de Produtos para Saúde
(GGTPS) da Anvisa, Leandro Pereira. A moderação foi do
presidente da Abramed, Wilson Schcolnik.

Fotos dos webinars e eventos on-line.

UNIDO webinar: “Trade, Quality &
Safety of Health: Products in the
Time of Covid: What Lessons so
far?”

Fotos dos webinars e eventos on-line.
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A crise de covid-19 expôs a sensibilidade e a importância de certas cadeias de valor em tempos de crise, desde
equipamentos de proteção individual (EPIs) até dispositivos médicos e medicamentos (produtos farmacêuticos). A resiliência dessas cadeias contra interrupções
externas exige flexibilidade para trocar fornecedores
e insumos quando necessário, sem comprometer a
qualidade, a segurança, a adequação, a estabilidade e a
confiabilidade do produto e seus insumos.
Igualmente importante são os procedimentos de avaliação de conformidade, que asseguram que os requisitos especificados dos bens e/ou serviços comercializados foram cumpridos. Eles desempenham papel
significativo para garantir que os produtos usados para
combater a covid-19 não afetem outros fatores econômicos, sociais ou ambientais não intencionais, sem
atrasar indevidamente o acesso a produtos essenciais
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para a saúde. A cooperação regulatória e o uso de padrões internacionais podem contribuir bastante. Um
grupo de especialistas ilustres, entre os quais o Dr.
Augusto Geyer, da Anvisa, discutiu as lições aprendidas até aquele momento, mencionando a experiência
brasileira de união de esforços da CBDL com a Anvisa
e o Ministério da Saúde.

JUNHO 2020

JULHO

20

Masterclass de Ética e compliance
da SAHE 2021 – Desafios éticos
e de compliance para a saúde
O diretor executivo do Instituto Ética Saúde (IES),
Carlos Eduardo Gouvêa, que preside entidades de
diagnóstico como a CBDL e a Aladdiv, participou do
debate Desafios éticos e de compliance para a saúde,
organizado pela South America Health Education
(SAHE).

Fotos dos webinars e eventos on-line.

Volta Brasil – Como alinhar
legislação e necessidade dos
empregadores para ter um
retorno seguro ao trabalho
A Celer Biotecnologia promoveu um webinar com o
tema: “Volta Brasil – Como alinhar legislação e necessidade dos empregadores para ter um retorno seguro ao
trabalho”, com a moderação do CEO da Celer Biotecnologia, Denilson Laudares Rodrigues, e as participações
de Carlos Eduardo Gouvêa (CBDL) e Vinícius Gabriel
Dias Pereira (Hypofarma).
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Papo Reto FAP: A covid-19 e os
esportes aquáticos – Prevenção
e testes
A Federação Aquática Paulista (FAP) organizou um encontro pela TV FAP – YouTube, com as participações de
Carlos Eduardo Gouvêa, presidente executivo da CBDL,
e dos médicos patologistas Paula Távora e Carlos Ballarati.
Fotos dos webinars e eventos on-line.

Audiência pública ANS – testes
sorológicos para covid-19
Em julho, a Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS) realizou pela plataforma Microsoft Teams uma
audiência pública a respeito dos testes sorológicos para
a detecção de anticorpos produzidos pela contaminação de covid-19, que acabaram sendo incorporados de
forma excepcional, assim como já ocorrera com os testes de RT-PCR.

CBDL, LSHTM e JOTA promoveram
evento internacional com a
presença da vice-diretora da OMS.
“O papel do diagnóstico na luta
contra a pandemia da covid-19” foi
o tema do encontro

Fotos dos webinars e eventos on-line.
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A CBDL, em parceria com a LSHTM e o portal JOTA,
realizaram o evento on-line O papel do diagnóstico na
luta contra a pandemia da covid-19.
O webinar contou com as participações da vice-diretora-geral da OMS, Dra. Mariângela Simão, responsável
pelo acesso a medicamentos e produtos médicos da
instituição; do presidente executivo da CBDL, Carlos
Eduardo Gouvêa; da microbiologista, professora e diretora do International Diagnostics Centre (IDC) da
LSHTM, Rosanna Peeling; e do diretor científico da
Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina
Laboratorial (SBPC/ML), Álvaro Pulchinelli.
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A mediação ficou por conta do cofundador do portal
JOTA, Felipe Seligman, e de Carlos Eduardo Gouvêa, da CBDL.

JULHO 2020

AGOSTO

CBDL e SBPC/ML realizam
pesquisa de mercado sobre
os efeitos da pandemia no
acompanhamento dos pacientes
e suas rotinas de exames
laboratoriais e monitoramento de
seus tratamentos

20

Pesquisa de mercado realizada pela CBDL e pela
SBPC-ML apura os efeitos da pandemia no acompanhamento dos pacientes e suas rotinas de exames
laboratoriais e no impacto do não acompanhamento
e monitoramento de doenças preexistentes e novos
diagnósticos durante a quarentena. Cancelamentos de
consultas e não realização de testes laboratoriais mudaram a rotina de médicos e pacientes.

SETEMBRO

20

Participação no 1º Congresso
Virtual da SBPC/ML
A SBPC/ML realizou, de 25 de setembro a 2 de outubro, o 1º congresso Virtual da SBPC/ML, com participação da CBDL.
A versão on-line contou com palestras magnas,
compostas de temas de grande relevância para a
medicina laboratorial. Todos as discussões foram
relacionadas à covid-19.
O encontro teve apresentações de especialistas internacionais como Sten Westgard, diretor de Serviços ao Cliente e Tecnologia da Westgard QC (Estados
Unidos); Mário Plebani, médico e professor titular
de Bioquímica Clínica e Biologia Molecular Clínica
da Universidade de Padova; e Dr. Andrea Cossarizza,
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diretor da Escola de Especialização em Patologia Clínica e Bioquímica Clínica e vice-reitor da Faculdade
de Medicina de Modena.
O presidente executivo da CBDL participou da mesa-redonda: “Teste covid-19: Programa de Avaliação de
Kits para o novo Coronavírus”.

CBDL e ABIIS ampliam ações
para defender pleitos do setor
nas discussões da Reforma
Tributária e em mudanças
propostas pelo governo paulista
A CBDL organizou uma videoconferência sobre Reforma Tributária e outros temas estratégicos.
A reunião contou com as presenças do presidente executivo da CBDL, Carlos Eduardo Gouvêa, e dos advogados tributaristas Helcio Honda, Renata Rocha, Antonio
Totaro, Paulo Ricardo Cardoso e Edson Kondo, da banca Honda, Teixeira, Araujo & Rocha Advogados. Foram
debatidas as particularidades da área de diagnóstico e
apresentado o plano de ação para defesa do setor que
está em andamento.
A CBDL e seu grupo tributário trabalham no levantamento de dados para a construção de pleitos, que serão
apresentados como contribuições para as discussões
sobre a Reforma Tributária federal e também para as
mudanças na minirreforma tributária do governo de
São Paulo. Os pleitos da CBDL foram ampliados e somados às ações coordenadas pela ABIIS.

Iniciativa Compliance na
Formação do Profissional de
Saúde/FGV EAESP
O presidente executivo da CBDL, Carlos Eduardo Gouvêa, integra o Conselho do FGVethics, da FGV EAESP,
que, recentemente, lançou a "Iniciativa Compliance na
Formação do Profissional de Saúde”. A primeira reunião dessa ação aconteceu em setembro.
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MEDICALtalks – FBAH
Diagnóstico: Acesso, qualidade e
uso da testagem ampliada para
ações de saúde pública

Fotos dos webinars e eventos on-line.

Carlos Eduardo Gouvêa, que integra o conselho da
FBAH, participou da MEDICALtalks Live, durante a
Medical Fair Brasil (MFB), realizada entre os dias 14 e
18 de setembro, no Expo Center Norte, em São Paulo.
O evento, que mesclou atividades on-line e presenciais,
teve como proposta discutir o cenário da pandemia e
apresentar ideias sobre o segmento saúde do Brasil. O
debate contou com representantes da FBAH e da FGV
EAESP.

ACDx Webinar focusing
on covid-19

Fotos dos webinars e eventos on-line.

Promovido pela LSHTM e com moderação da professora Rosana Peeling, o webinar voltado à covid-19 contou
com a participação do presidente executivo da CBDL,
Carlos Eduardo Gouvêa, que falou sobre diagnósticos
no combate ao novo coronavírus.

3ª Jornada de Aspectos Éticos
e Jurídicos Relacionados à
Segurança do Paciente – AACD
O curso on-line promovido pela AACD e transmitido
pela plataforma Zoom contou com palestra de Carlos
Eduardo Gouvêa, presidente executivo da CBDL no
painel “O futuro é agora”.
O evento teve como proposta discutir os impactos, as
oportunidades e a tomada de decisões que envolvem os
profissionais e demais players da saúde, tanto do ponto
de vista ético-jurídico quanto da segurança do paciente
e da sustentabilidade do setor.
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Webinar da Anvisa sobre trâmites
administrativos de petições e
processos da GGFIS
A Anvisa, por meio da Gerência-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária (GGFIS), convidou os associados da CBDL
para participar de um webinar sobre os trâmites administrativos de petições e processos relativos àquela gerência.
O evento teve por objetivo detalhar as formas corretas
de peticionamento nos processos de Certificação de
Boas Práticas e de investigação de produtos para saúde,
medicamentos, insumos farmacêuticos ativos e demais
produtos sujeitos à vigilância sanitária.

ECCVID – ESCMID Conference
on Coronavirus Disease

Fotos dos webinars e eventos on-line.

A CBDL, por meio de seu presidente executivo, Carlos
Eduardo Gouvêa, participou de uma conferência internacional sobre o coronavírus, em setembro. O encontro foi
promovido pela Sociedade Europeia de Microbiologia Clínica e Doenças Infecciosas (ESCMID, em inglês).
O evento on-line, transmitido pelas plataformas das redes
sociais da instituição, como Twitter, Facebook e LinkedIn,
contou com um abrangente programa científico com temas ligados à covid-19. Entre eles, os desafios trazidos pela
pandemia à saúde pública em relação a diagnóstico, tratamentos, prevenção e controle da doença.

Webinar IES: Ética e integridade
como ferramentas de acesso
à saúde: o papel da saúde
suplementar durante e no póscovid-19
Com moderação de Carlos Eduardo Gouvêa, presidente
executivo da CBDL e Relações Institucionais do Instituto
Ética Saúde (IES), o webinar teve convidados como o diretor-presidente substituto e diretor de Normas e Habilitação de Produtos da ANS, Rogério Scarabel Barbosa; do
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presidente da Unidas Autogestão em Saúde, Anderson
Mendes; e da diretora executiva da Federação Nacional de
Saúde Suplementar (FenaSaúde), Vera Valente.

SETEMBRO 2020

OUTUBRO

Reunião CBDL-Anvisa: Testes
de covid-19 para o combate à
pandemia

20

O presidente executivo da CBDL, Carlos Eduardo Gouvêa, se reuniu na Anvisa com Romison Rodrigues Mota
e Maximiliano de Souza, da Terceira Diretoria, e Leandro Rodrigues Pereira, da GGTPS, no dia 14 de outubro. Na pauta constavam os testes para o diagnóstico
da covid-19 e ações conjuntas da CBDL com a Anvisa e
outros atores para o combate à pandemia.
Na foto, Leandro Rodrigues Pereira, Maximiliano de Souza,
diretor Romison Rodrigues Mota e Carlos Eduardo Gouvêa.

Diálogo setorial CBDL-Anvisa:
Requisitos técnicos da Consulta
Pública n. 912/2020
O presidente executivo da CBDL, Carlos Eduardo Gouvêa, participou do diálogo setorial promovido pela Anvisa
sobre a CP n. 912/2020.
A consulta pública refere-se aos requisitos técnicos para
execução de atividades referentes aos testes de análises
clínicas (TACs) na prestação de serviços de apoio diagnóstico e terapêutico.

NOVEMBRO

20

Seminário on-line: Requisitos
internacionais para fabricantes
de IVD
A NSF International, com apoio da CBDL, da Aladdiv e
da Anbiotec, promoveu, no dia 25 de novembro, o seminário on-line: Requisitos internacionais para fabricantes de IVD com as participações de Marcella Abreu
e Thiago Cunha, da Anvisa.
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DEZEMBRO

20

Coalizão Interamericana
de Convergência Regulatória
Em 1º de dezembro, a CBDL, por intermédio de
seu presidente executivo, Carlos Eduardo Gouvêa,
participou de uma mesa-redonda virtual com Adriana
Velazquez, da OMS, e Alexandre Lemgruber, da Opas,
em evento promovido pela Coalizão Interamericana de
Convergência Regulatória.

Manifesto junto ao Ministério
da Saúde
A CBDL expediu um manifesto junto ao Ministério
da Saúde (MS) a respeito dos 7 milhões de testes de
RT-PCR prestes a vencer na estocagem do MS.

Reunião com nova diretoria da
Anvisa sobre estocagem de kits
covid
Presidentes de entidades do segmento laboratorial,
como Carlos Eduardo Gouvêa e Fábio Arcuri (CBDL)
e Wilson Schcolnik (Abramed), e de sociedades médicas, como Carlos Eduardo S. Ferreira (SBPC/ML),
reuniram-se em 3 de dezembro com a nova diretora da
Anvisa, a médica e bacharel em Direito, Cristiane Rose
Jourdan Gomes.
O tema principal do encontro foi o esgotamento excepcional dos kits de covid registrados pela RDC n. 348.

Webinar Aldimed – Aliança Latino
Americana de Dispositivos Médicos
O presidente executivo da CBDL, Carlos Eduardo Gouvêa, que também representa a Aladdiv, participou de
um webinar internacional, organizado pela Aldimed,
entidade que reúne as associações de produtos para
saúde da América Latina, no dia 3 de dezembro.
Gouvêa, que também é vice-presidente da Aldimed,
apresentou uma palestra sobre “O papel dos Reagente
no Diagnóstico da covid-19”.
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Fim de ano com Gianetti

DEZEMBRO 2020

Eduardo Giannetti da Fonseca

Como acontece todos os anos, o evento de fim de
ano da CBDL promove palestras/conferências especiais seguidas de uma mesa-redonda. Em 2020,
o encontro foi virtual, em decorrência das medidas
de isolamento social, ocasionadas pela pandemia de
covid-19.
Nessa edição, a CBDL convidou o economista
Eduardo Giannetti da Fonseca, PhD em Economia
pela Universidade de Cambridge, Inglaterra,
eleito o Economista do Ano 2004, pela Ordem dos
Economistas de São Paulo.
O tema da palestra, que aconteceu no dia 4 de dezembro, pela plataforma Go to Meeting, foi Conjuntura econômica e política – Perspectivas para o
Brasil pós-covid-19.
O evento contou com o apoio de diversas instituições,
sociedades médicas e entidades, como SBPC/ML,
SBAC, Aladdiv, SindHosp, Fehoesp, IEPAS, FBAH,
ABIIS, Instituto Ética Saúde (IES), Abraidi e Abramed.

CBDL na imprensa
Ao longo do ano de 2020, a CBDL foi fonte e referência
para matérias importantes do segmento laboratorial.
Foram diversas entrevistas, matérias, citações em veículos importantes, como os portais G1, JOTA, UOL,
Terra, MSN; as revistas Exame, IstoÉ Dinheiro, Época
Negócios; os jornais O Globo, Valor Econômico, Estado
de S. Paulo, Estado de Minas, Zero Hora, El País, Folha
de S.Paulo; as estações de rádio CBN, Jovem Pan, Rádio
Nacional; e os canais de televisão CNN Brasil, Band, Gazeta, Globo, SBT, Cultura, GloboNews, entre outras.
Todas as mídias segmentadas foram abastecidas
com notícias da CBDL: Revistas Laes & Haes, Labor
News, Newslab, além dos portais Labnetwork e Saúde
Business.
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O SETOR DE MEDICINA LABORATORIAL E A PANDEMIA DE COVID-19

O ano de 2020 foi, sob todos os aspectos, um ponto fora da curva. Mais precisamente, o embrião de uma nova normalidade, cujo formato, tamanho, conteúdo e
dimensões ainda estão em construção, paralelamente ao desmonte de partes de
um mundo em transformação.
Da confirmação dos primeiros casos de covid-19 em Wuhan, na China Central, em
dezembro de 2019, ao momento atual, foram necessários poucos meses para que a
doença se alastrasse por cerca de 220 países e territórios em todos os continentes,
infectasse milhões de pessoas e deixasse um rastro de mortes jamais visto.
Em 31 de dezembro de 2020, o vírus SARS-COV-2, seu agente causador, já contaminara mais de 82 milhões de pessoas ao redor do mundo e produzido aproximadamente 1,8 milhão de vítimas, segundo a OMS. Desse total, cerca de 7,6 milhões de
casos e 194 mil mortes ocorreram no Brasil.
Em meio ao tsunami de riscos e incertezas que vieram na esteira da covid-19, a pandemia trouxe também constatações importantes. Uma delas, que se consolidou conforme a propagação da doença recrudesceu, foi o papel-chave da medicina laboratorial como auxiliar no controle da infecção e na redução do número de mortes.
Diante de um vírus pouco conhecido e altamente contagioso, na ausência de terapias
comprovadamente eficazes e, até então, de vacinas capazes de prevenir a covid-19,
a OMS reconheceu que os testes de diagnóstico, o distanciamento social e o uso de
máscaras eram os únicos recursos disponíveis para retardar o avanço da pandemia
e salvar vidas.
Já em meados de março, reforçando a importância dos exames para controle do vírus, a OMS recomendou que as nações ampliassem seus programas de diagnóstico
e testassem o maior número possível de pessoas para identificar e isolar pacientes
contaminados e reduzir a cadeia de transmissão – o que foi seguido, de diferentes
maneiras e em maior ou menor grau, pelos países afetados pela doença.
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Embora oscilasse durante muitos meses entre o segundo e o terceiro
lugares no ranking dos países com maior número de pessoas infectadas
e mortes pela covid-19 – atrás apenas dos Estados Unidos e alternando
a segunda posição com a Índia –, o Brasil apresentou grande defasagem
no quesito testes em relação aos seus pares, ficando muito aquém dos
países que adotaram a testagem de massa e utilizaram os resultados para
monitorar a disseminação do vírus e definir políticas públicas.
Até o final de dezembro de 2020, o Brasil realizou, em média, 134 mil
testes por milhão de habitantes, ocupando o 100º lugar em número de
exames entre os 222 países atingidos pela pandemia. O ranking foi elaborado pelo site Worldometers, uma plataforma internacional de estatísticas globais utilizada por governos e universidades de todo o mundo.
Veja no gráfico abaixo o comparativo entre o Brasil e alguns países
que realizaram testes. GRÁFICO 10

gráfico 10
TESTAGEM POR COVID-19 ATÉ DEZEMBRO DE 2020
POR MILHÃO DE HABITANTES

923
806
774

SINGAPURA
REINO UNIDO
ESTADOS UNIDOS

577
554

ESPANHA
PORTUGAL

342

CHILE

134

BRASIL

Fonte: Worldometers (https://www.worldometers.info/coronavirus/).
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Acesso e segurança

No Brasil, a recomendação da OMS para o rastreamento da população esbarrou de imediato em duas questões complexas: prover a
quantidade necessária de testes para atender as dimensões continentais do país, facilitando o acesso da população a eles; e garantir
a segurança dos kits de diagnóstico que chegavam ao Brasil e eram
uma novidade, inclusive no cenário mundial.
ACESSO

Tão logo a covid-19 começou a se espalhar pelo mundo e a China
e a Coreia identificaram e compartilharam o genoma do novo coronavírus, várias empresas internacionais iniciaram a produção de
testes, realizada em tempo recorde graças aos avanços científicos
que a pandemia impulsionou.

12 https://www.in.gov.br/en/web/
dou/-/resolucao-rdc-n-348-de-17-de-marco-de-2020-248564332
13 https://www.in.gov.br/en/web/
dou/-/resolucao-de-diretoria-colegiada-rdc-n-346-de-12-de-marco-de-2020-247801951

Embora a escalada mundial da doença produzisse uma frenética
corrida contra o tempo para deter sua marcha, a chegada dos testes
no Brasil ainda enfrentaria outro obstáculo: a necessidade de ajustar a regulação do país para acelerar o processo de aprovação dos
testes e beneficiar o mais rapidamente possível a população.
Uma das soluções importantes para o problema nasceu de uma
série de encontros entre a CBDL, o Ministério da Saúde e a Anvisa, que culminou na flexibilização da legislação e na publicação
da RDC n. 348/2020.12 A regulação criava normas extraordinárias
para priorizar e agilizar os pedidos de registro de produtos para a
covid-19, inclusive testes.
A RDC n. 346/202013 complementou a iniciativa. Por meio dela, a
Anvisa passou a aceitar emergencialmente a certificação de boas
práticas de fabricação concedidas no exterior aos fabricantes de
testes por autoridades regulatórias parceiras, em substituição às
inspeções in loco de fábricas realizadas pela agência que a pandemia
impedia.
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Embora o plano inicial do Ministério da Saúde de
rastrear massivamente a população não tenha se
consumado, aumentar o acesso aos exames continuava a ser uma necessidade fundamental diante
do rápido aumento do número de casos e de internações no Brasil. Hospitais, serviços e profissionais
de saúde dependiam cada vez mais dos testes de
diagnóstico para definir tratamentos e montar a infraestrutura necessária para atender a demanda que
não parava de crescer.
Para avançar na ampliação do acesso aos testes,
entidades da área de medicina laboratorial trabalharam em sinergia com as do setor farmacêutico e
realizaram, a pedido do governo, um levantamento
da capacidade instalada e dos recursos disponíveis
no país que poderiam ser utilizados para a oferta de
exames à população.
Concluída em tempo recorde, a empreitada possibilitou que em abril a Anvisa autorizasse as farmácias, por meio da Resolução n. 377/2020, a realizarem os “testes rápidos” para a covid-19 – ensaios
imunocromatográficos para pesquisa de anticorpos
ou antígenos do SARS-CoV-2.
A decisão de disponibilizar o teste em farmácias mudou a estrutura da assistência farmacêutica no país,
aproximando-a do paciente e aumentando sua capilaridade. A cerca de 6 mil hospitais e 18 mil laboratórios capacitados para realizar testes, foi agregada
uma rede potencial constituída, segundo o Conselho
Federal de Farmácia, por aproximadamente 90 mil
farmácias em todo o país.
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A iniciativa fortaleceu também o chamado POC, um
sistema de diagnósticos rápidos, seguros e eficazes
que, na avaliação da CBDL, é uma das tendências
geradas na pandemia que vieram para ficar. Os testes POC utilizam aparelhos compactos e confiáveis
e podem ser realizados dentro ou fora do ambiente
laboratorial, simplificando a coleta e a análise do
material (como sangue e saliva, por exemplo) e o
manejo clínico do paciente.
Ainda com a finalidade de ampliar o acesso da população aos testes, o setor de medicina laboratorial
teve outra atuação decisiva ao subsidiar a Anvisa na
extensão do prazo de validade dos exames para a
covid-19 do tipo RT-PCR, estocados pelo governo.
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Aumentar
o acesso aos
testes era
fundamental
para deter
o avanço
da Covid- 19,
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internações
e mortes
e definir
tratamentos

Os kits foram adquiridos emergencialmente em abril de 2020 pelo
Ministério da Saúde em parceria com a Organização Panamericana de
Saúde, mas não foram utilizados.
De um total de cerca de 7 milhões de testes com prazo de validade
até março de 2021, mais de 2,8 milhões venceriam em dezembro e,
aproximadamente, 4 milhões em janeiro. Com o auxílio dos fabricantes e das entidades do setor, os exames ganharam quatro meses
de vida útil e a possibilidade de, finalmente, chegarem aos estados
e municípios.
Com todas essas medidas, o processo de importação e a oferta de kits
foram agilizados e 461 testes para covid-19 puderam ser registrados e
comercializados no país entre março e o início de dezembro de 2020.
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SEGURANÇA

Paralelamente aos esforços para expandir o acesso da população aos exames de covid-19, foi preciso resolver também a segunda parte da equação: garantir a segurança e a confiabilidade dos testes que chegavam ao
país, muitos produzidos por fabricantes internacionais desconhecidos.
A solução encontrada pelos representantes do setor de medicina laboratorial foi unir forças e montar uma força-tarefa composta de entidades e
sociedades médicas da área. Juntas criaram, no início de abril, o Programa de Avaliação de Kits de Diagnóstico para Sars-CoV-2 para subsidiar
o governo e os sistemas de saúde público e privado com informações
confiáveis.
Composto da CBDL, da Abramed, da SBAC e da SBPC/ML, o Programa
desenvolveu um protocolo para avaliação dos testes de covid-19 e utilizou a estrutura de grandes laboratórios com atendimento hospitalar para
executar o trabalho.
Além disso, criou o site www.testecovid19.org.br para dar transparência
e tornar públicos os resultados sobre a performance dos kits. A plataforma virou referência, durante a pandemia, para gestores, prestadores de
serviço, pagadores e para toda a cadeia de saúde.
Os dados gerados pelo Programa foram também integrados a um estudo
internacional promovido pelo International Diagnostic Centre (IDC), da
LSHTM, e pela Aladdiv, em cooperação com a União Europeia e a OMS.
O estudo fazia parte de uma iniciativa da OMS, que começava a envolver os países na montagem de um plano global de ação preventiva contra
pandemias, denominado “pandemic preparedness”, que ainda se mantém
ativo. O objetivo é capacitar o mundo para lidar com eventuais doenças
futuras – em questões como regulação, acesso a testes, tratamentos, vacinas, entre outras – e evitar o susto gerado pela covid-19, que pegou os
países desprevenidos e despreparados.
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No entanto, mesmo em meio ao imponderável, ao
redemoinho de incertezas, instabilidades e desafios, já é possível vislumbrar pelo menos uma parte
do muito que se construiu de positivo até aqui do
ponto de vista científico, tecnológico, das interações pessoais e profissionais, das maneiras diferentes de prestar serviços e realizar treinamentos,
para citar alguns exemplos.

APRENDIZADOS

Há quem considere a pandemia de covid-19 um
ponto de inflexão na história da humanidade. Como
essa página ainda não foi virada e seus impactos históricos, sociais, econômicos e humanos ainda estão
em curso, provavelmente será preciso esperar a
“poeira” assentar para se ter uma visão mais abrangente e aprofundada de tudo o que causou, tanto em
seus aspectos positivos quanto negativos.
Como ocorreu com o restante do país e do mundo, o ano que passou não foi fácil para o setor de
medicina laboratorial. Houve queda acentuada no
volume de exames não relacionados à covid-19,
questões regulatórias a serem resolvidas e limitações impostas aos transportes nacionais e internacionais que impactaram a cadeia logística, aumentando o preço dos fretes. Isso sem contar a variação
cambial, que atingiu diretamente as importações
de produtos, o caixa e o resultado financeiro das
empresas, que lidaram ainda com a total e absoluta
imprevisibilidade reinante.

No setor de medicina laboratorial, sinergia e proatividade deram o tom dos projetos e das ações implementados para ajudar o país a combater o novo coronavírus. A CBDL e seus parceiros viram na pandemia
a necessidade de reconfigurar e fortalecer os relacionamentos entre os stakeholders da saúde e trabalhar
em conjunto para dar uma resposta coordenada ao
enfrentamento da doença.
Como resultado dessa experiência de contribuição
compartilhada, decisões e avanços que em condições normais levariam anos para acontecer foram
materializados em poucos meses. O setor respondeu com assertividade e cooperação aos desafios e
ainda tem um papel importante a desempenhar não
apenas no momento atual mas também no futuro,
dando respostas rápidas para ajudar profissionais
de saúde e gestores a tomarem decisões críticas para
os pacientes e para o país.
A OMS e os cientistas ao redor do mundo acreditam
que, mesmo com a imunização em massa, a crise
provocada pelo SARS-CoV-2 permanecerá por algum tempo entre nós e, provavelmente, não será a
última. Isso significa que ainda haverá desafios logísticos, científicos e limitações de recursos a serem
superados. Mas, sem dúvida alguma, um dos principais aprendizados que essa pandemia legou ao
planeta é que as chances de sermos bem-sucedidos
aumentam quando existe cooperação e sinergia.
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O valor
do IVD
Não foi apenas o processo de criação de vacinas
contra a covid-19 que sofreu uma aceleração sem
precedentes em razão da pandemia. O desenvolvimento de testes laboratoriais para identificar o vírus Sars-Cov-2, responsável pela doença, também
foi realizado em tempo recorde.
Em condições normais são necessários de 3 a 5
anos para que um novo teste de diagnóstico laboratorial seja produzido e lançado no mercado, segundo a Advanced Medical Technology Association
(AdvaMed), que representa os principais fabricantes de produtos médicos dos Estados Unidos.
Contudo, diante da urgência criada pela covid-19
de identificar as pessoas contaminadas e reduzir
a cadeia de transmissão e o número de mortes, as
indústrias agilizaram ao máximo o ritmo de pesquisas, desenvolvimento e produção dos exames,
disponibilizando para o mundo, em poucos meses,
testes seguros e de qualidade.
A empreitada incluiu, de acordo com a AdvaMed,
tanto a oferta de testes utilizados na linha de frente do combate à doença – caso do PCR, que detecta
o material genético do vírus e revela se há infecção
ativa no momento da realização do exame, e dos
chamados testes rápidos, que indicam se uma pessoa teve contato anterior com o vírus – como os exames usados para apoiar o desenvolvimento de vacinas e a vigilância, a detecção e o acompanhamento
de eventuais efeitos adversos provocados pelos
imunizantes.
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Em relação à covid-19, os testes também são fundamentais para:

Rastrear a rota de disseminação da doença e o número de casos.
Ajudar os serviços de saúde a dimensionar suas necessidades de infraestrutura
e preparar os próximos passos.
Determinar a necessidade e o grau de quarentena ou lockdown e possibilitar que
as autoridades gerenciem cada uma das fases com medidas específicas.
Indicar para gestores de todos os países parâmetros para decidir sobre viagens
internas e externas e a necessidade de adequar suas fronteiras, entre outras
tantas definições. Vale lembrar que, além da questão sanitária, cada uma dessas
decisões produz forte repercussão econômica e social e impacta diretamente a
vida de pessoas e empresas.
Guiar as condutas clínicas sobre tratamentos e intervenções mais apropriadas,
determinar as necessidades de cada paciente e gerenciar cada etapa da assistência médica. Segundo o departamento de Saúde do Reino Unido, a importância
dos testes laboratoriais se estende para muito além da covid-19: entre 70% e
80% de todas as decisões médicas realizadas no mundo são baseadas em resultados de análises clínicas laboratoriais.
Fazer prognósticos, prever respostas a tratamentos, além de detectar doenças
antes que se manifestem, poupando sofrimento, procedimentos e custos desnecessários.
Veja abaixo as principais aplicações dos exames de análises clínicas, segundo o
International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC):

PREVENÇÃO
E TRIAGEM

ESTRATIFICAÇÃO
DE RISCO

DIAGNÓSTICO

SELEÇÃO
DE CONDUTA
E TRATAMENTO

MONITORAMENTO

Fonte: IFCC (https://www.ifcc.org/media/412750/S3.3.Adeli_CPD_ICO.pdf).
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Os testes
laboratoriais
ainda serão
importantes,
mesmo com
a vacinação

Os testes de diagnóstico continuarão exercendo
papel fundamental, mesmo depois que vacinas
seguras e eficazes contra a covid-19 forem amplamente disponibilizadas em todo o mundo. A
avaliação é da Gavi (The Vaccine Alliance), que
coordena com a OMS a COVAX – iniciativa global
para garantir a todos os países acesso equitativo
aos imunizantes contra o novo coronavírus.
Uma das principais funções da testagem sorológica
nessa etapa de imunização global é assegurar que as
vacinas estejam sendo aplicadas da maneira mais
efetiva e eficiente possível e, sobretudo, ratificar a
chamada soroconversão – a capacidade de estimular uma imunidade protetora e duradoura nos grupos vacinados.
Embora sejam consideradas uma das ferramentas mais extraordinárias da medicina por salvarem
muitas vidas e apresentarem uma das melhores relações custo x benefício, as vacinas produzem níveis
diferentes de proteção.
Segundo a Gavi, alguns imunizantes evitam que as
pessoas desenvolvam sintomas da doença, enquanto outros impedem que sejam infectadas. Esse último tipo de proteção é denominado “imunidade
esterilizante”, que ocorre quando o sistema imunológico impede que o vírus entre nas células, se
replique e infecte a pessoa.
Os especialistas explicam que existe uma diferença sutil, mas importante, entre prevenir a doença e
prevenir a infecção. Uma vacina que “apenas” previne doenças pode não impedir que uma pessoa infectada a transmita para outras, mesmo na ausência
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Os testes são
importantes
para avaliar
se as vacinas
disponíveis
conseguem
estimular
a imunidade
das pessoas
contra o vírus

Fonte: Gavi (https://www.gavi.org/
vaccineswork/covid-19-diagnostic-testing-uses-types-and-challenges).

de sintomas. Já uma vacina que fornece imunidade esterilizante
interrompe completamente a ação do vírus e a cadeia de transmissão.
A boa notícia é que, no primeiro caso, pessoas infectadas, mas
assintomáticas, após receber a vacina tendem a replicar o vírus
em níveis mais baixos. Na prática, tornam-se menos propensas a transmitir uma carga viral suficiente para causar doenças
graves em terceiros.
Já em relação ao segundo grupo de vacinas, mesmo que a aplicação em larga escala induza inicialmente uma imunidade esterilizante, a situação pode mudar ao longo do tempo, à medida
que as respostas imunológicas das pessoas declinem e novas
formas do vírus se desenvolvam.
Diante desse cenário cambiante e do fato de a pandemia ainda ser um fenômeno recente, a OMS entende que é cedo para
saber como as vacinas disponíveis contra a covid-19 se comportarão no longo prazo, por quanto tempo protegerão e como
impactarão as populações. Embora os avanços obtidos até aqui
sejam extraordinários, serão necessários ainda muitas pesquisas e testes laboratoriais para responder a todas as questões
propostas pela doença que permanecem em aberto.
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Pesquisa:
Impactos
da covid-19
nos hábitos
de saúde da
população
e na rotina
profissional
dos médicos
Pacientes adiam
exames e consultas
médicas e telemedicina
cresce durante a pandemia.

Um total de 37% dos pacientes com pelo menos
um tipo de doença crônica deixaram de ir ao médico durante a pandemia do novo coronavírus
– a maioria (64%) por decisão própria. Trinta e
nove por cento adiaram a realização de exames
ou reduziram sua frequência, procedimento
que, segundo parte dos próprios pesquisados,
descontrolou suas doenças, atrasou o início de
tratamentos e dificultou o diagnóstico.
Os resultados fazem parte de uma pesquisa promovida pela CBDL em conjunto com a SBPC/ML para
identificar os impactos da pandemia nos hábitos
diários e nos cuidados com a saúde da população. O
estudo envolveu também médicos para apurar se a
covid-19 alterou sua rotina profissional, trouxe dificuldades na interpretação de exames para detectar a doença, além de conhecer sua opinião sobre o
acompanhamento e o controle de doenças por parte
dos pacientes.
A pesquisa com os profissionais de saúde – 300
médicos de 19 capitais e do Distrito Federal que
continuaram atendendo presencialmente durante a pandemia – corroborou algumas conclusões
importantes do levantamento realizado com o
outro grupo. Dos entrevistados, 48% dos médicos
pesquisados afirmaram que cerca de um terço dos
pacientes deixou de controlar corretamente suas
doenças. Na região Centro-Oeste, o índice chegou
a 37%, o mais elevado do país.
O quadro é ainda mais grave considerandose a amostragem escolhida para o estudo. Dos
pacientes entrevistados – 600 moradores de São
Paulo e do Rio de Janeiro com 18 anos ou mais –,
83% possuíam pelo menos uma doença crônica
– como diabetes, problemas da tireoide, câncer,
HIV e doenças cardiovascular, reumática, renal,
gastrointestinal ou neurológica – e conviviam com
ela, em média, há nove anos. O levantamento foi
realizado entre setembro e outubro de 2020.
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Mamografia (28%), preventivo de colo de útero (27%), eletrocardiograma (18%), urina (18%), ultrassonografia (17%) e densitometria óssea (17%) foram os exames mais adiados por decisão dos
próprios pacientes. Entre os que foram postergados ou realizados
com menor frequência por indicação médica estão ressonância
magnética (69%), densitometria óssea (68%), ecocardiograma
(68%) e tomografia computadorizada (66%).

A pandemia
provocou
descontrole
de doenças,
dificultou
diagnósticos e
retardou o início
de tratamentos,
segundo os
pacientes
entrevistados

Cerca de 40% dos médicos entrevistados também apontaram redução de aproximadamente 45% na prescrição de exames, sobretudo nas regiões Centro-Oeste (46%) e Sul (45%). Segundo eles,
43% dos pacientes tiveram de interromper seus tratamentos por
dificuldades na realização de exames. Na região Nordeste, o índice
chegou a 52%.
Entre os pacientes que relataram dificuldades para manter a doença
sob controle, 76% apontaram o estresse e a ansiedade como causas
do problema. Vinte e seis por cento mencionaram a falta de consulta médica e ajustes da medicação, 24% atribuíram à alimentação
inadequada e 13% responsabilizaram a dificuldade em manter atividade física regular.
Apesar desses resultados, 51% dos pacientes consideram suas vidas muito saudáveis ou saudáveis durante a pandemia e não veem
diferença significativa em relação ao período anterior ao novo coronavírus. Em ambas as épocas, os moradores de São Paulo consideram suas vidas mais saudáveis do que os demais.
A pesquisa também não encontrou alterações significativas em
relação a hábitos, como fumar, consumir bebida alcoólica e praticar atividade física regularmente. Contudo, o consumo alimentar
aumentou consideravelmente durante a pandemia, segundo 54%
dos entrevistados. Em São Paulo, o índice chegou a 67%.
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Médicos e
telemedicina

Médicos tiveram redução
da jornada de trabalho
e da renda.
Cerca de um terço evitou
pacientes por medo de
contrair o vírus

Um dos achados importantes do estudo com os
médicos foi o incremento expressivo da teleconsulta, que passou de 13% antes da pandemia
para 31% durante sua vigência. As regiões Norte
(37%), Centro-Oeste (36%) e Nordeste (35%)
foram as que registraram maior aumento desse
tipo de atendimento. Entre os médicos que o praticam, 74% disseram prescrever exames normalmente durante as consultas à distância.
Em relação à rotina de trabalho, 33% dos profissionais de saúde entrevistados disseram estar
trabalhando mais durante a pandemia – na região
Sudeste, o índice foi de 42% –, enquanto 45% relataram redução na carga horária. Para 77% desse
último grupo, a causa foi a diminuição do número
de pacientes. Já 27% admitiram que evitaram sair
de casa e se expor desnecessariamente por medo da
doença.
Assim como ocorreu com outras categorias profissionais, 59% dos médicos pesquisados tiveram redução de renda no período. Na região
Centro-Oeste, o índice chegou a 72%. A diminuição reportada foi de 35%.
A maioria dos médicos (62%) não apresentou dúvidas sobre solicitar exames para covid-19, principalmente na região Sudeste (68%). No entanto,
33% disseram ter dúvidas sobre o momento da
prescrição.
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Ações da CBDL para fortalecer os laços
e aumentar a integração entre os elos
da cadeia de diagnósticos laboratoriais

Patrícia
Marrone

O aumento dos custos da saúde tem acarretado uma necessidade crescente de transferências de recursos públicos e privados para o custeio
do atendimento à população. O debate sobre esse tema tem sido recorrente nos meios acadêmicos e nos estudos de organismos internacionais (CONNELLY; NGHIEM, 2017).
A sustentabilidade do sistema também tem sido uma preocupação
crescente de governos, seguradoras e indivíduos, que constituem as
chamadas “fontes pagadoras do sistema”, por arcar com o custeio.
Entretanto, não há consenso a respeito dos fatores causadores do fenômeno do aumento de custos, tampouco foi encontrada uma solução
definitiva para enfrentar o problema.

Patrícia Véras Marrone: Possui
graduação e mestrado em Economia
pela Universidade de São Paulo (USP).
Em fase de conclusão de doutorado na
Escola Politécnica da USP. Colaboradora no Grupo de Gestão em Automação
e Gestão de Tecnologia da Informação
(Gaesi) – Poli-USP. É sócia-diretora da
Websetorial Consultoria Econômica,
pela qual é consultora da CBDL e atua
principalmente nos seguintes temas:
economia, política industrial e análise
setorial.

Entre os motores do aumento de custos, destacam-se na literatura
as questões demográficas e epidemiológicas, como a obesidade, o
diabetes e o envelhecimento da população; questões institucionais,
como as políticas públicas, o comportamento de prestadores de
serviços e de seguradoras; e questões tecnológicas. Todos esses
vetores estão ligados à relação entre as instituições que compõem os
elos da cadeia de valor da saúde (DE LA MAISONNEUVE; MARTINS,
2013; CONNELLY; NGHIEM, 2017).
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Porter (1985, 1999) popularizou o termo "cadeia
de valor" nos meios acadêmicos, difundindo o entendimento de que cada elo de uma cadeia de produção – desde os insumos e matérias primas até o
produto final – adiciona valor à etapa anterior. Tal
adição de valor ocorre tanto nas atividades internas
das firmas como entre as empresas que participam
da cadeia. Dessa forma, a análise do valor criado em
uma organização ajuda a identificar como ela contribuiu para a criação de valor em toda a cadeia de
suprimentos (intrafirma).
Para Burns (2002), uma cadeia de suprimentos se
traduz em uma rede virtual que facilita a movimentação de um produto desde sua origem na produção
até o consumo, passando pelo empacotamento e
pela distribuição. Cada etapa do caminho define
um elo na cadeia de suprimentos. E, ao longo desse
processo, são desenvolvidas relações contratuais e
alianças estratégicas, com o objetivo de materializar o produto. Portanto, as cadeias de valor existem
com a finalidade de coordenar e gerir as relações
entre empresas interdependentes para produzir
algo (BURNS, 2002).
Os objetivos da cadeia de valor são: otimizar as atividades das empresas que estão atuando para produzir algo em comum; gerir e coordenar a cadeia
como um todo, do início ao fim; desenvolver redes
competitivas e colaborativas que, com o menor
custo possível, tragam bons resultados para todos
os que dela participam; e estabelecer os processos
e a infraestrutura de tecnologia de informação que
permitam dar suporte às relações estabelecidas ao
longo da cadeia (BURNS, 2002).
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No transcorrer desse processo, também deve
ocorrer a gestão do fluxo de conhecimento entre
os parceiros; por isso, o compartilhamento de informações torna-se fundamental para equacionar eventuais problemas.
Além disso, Burns (2002) cita como ingrediente
importante a construção de uma relação de confiança entre os parceiros, o que contribui para a
redução dos custos de controle e supervisão e, por
consequência, dos custos totais das transações,
uma vez que se considera esse fator dotado de caráter político.
Para o autor mencionado, a cadeia de valor da saúde é bastante complexa, pois, em geral, o esforço
entre os elos carece de coordenação e de compartilhamento de conhecimento e confiança entre os
participantes. Não existe tampouco informação
clara sobre o valor ou sobre o custo agregado em
cada etapa. Por exemplo: muitas vezes, não estão
disponíveis na cadeia de saúde informações sobre
preços, ciclos de entrega, custos de estocagem,
localização de medicamentos e insumos, utilização dos produtos, desfechos médicos, pagamentos e documentos.
Já Pitta e Laric (2004) definem e apresentam um
modelo para a cadeia de valor nos serviços de
saúde. Esse modelo se apresenta sob a forma de
vínculos entre agentes que não são lineares nem
sequenciais, mas que podem ser circulares ou interativos. E a cadeia segue um fluxo de informação
que, quanto mais desobstruído, melhores os resultados que poderão ser obtidos. FIGURA 02
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Para os autores, tal cadeia de valor pode compreender
desde um relacionamento paciente-médico até diversas
outras situações. De acordo com essa representação, se
um elemento da cadeia de valor tiver problemas, afetará a
entrega de valor da rede inteira e, provavelmente, afetará
também o resultado para o paciente.
Assim, cada membro da cadeia só poderá criar valor se
todos os membros estiverem sincronizados e em sintonia
nesta complexa rede de relacionamentos a que pertencem
os serviços na saúde.
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figura 02
ALIANÇAS CONSTRUÍDAS PELA CBDL
E POR SEUS DIRIGENTES PARA DAR ACESSO
À POPULAÇÃO AOS PRODUTOS DO SETOR
DE DIAGNÓSTICO LABORATORIAL

1
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Fonte: Adaptado de Pitta e
Laric (2004).
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Com base no contexto descrito anteriormente, a CDBL tem procurado
identificar potenciais parceiros e construir alianças estratégicas com instituições representativas de elos importantes da cadeia de diagnósticos
laboratoriais para ampliar os resultados a todos os participantes.
Descrevemos, a seguir, as relações construídas e consolidadas nos últimos
anos, capazes de contribuir para a inovação e a incorporação tecnológica
no Brasil ou no exterior, para a fabricação, a distribuição, a regulação e o
acesso e, ainda, para fortalecer os relacionamentos entre os agentes do setor de diagnósticos laboratoriais brasileiro.

01
Alianças
com entidades
representativas
de pacientes

Mães Metabólicas
As alianças com entidades representativas dos pacientes têm convergido para a constatação do valor
do diagnóstico precoce, principalmente no caso das
doenças raras.

Safe Brasil
A CBDL tem apoiado a adoção do teste expandido para
diagnóstico de doenças metabólicas (erros inatos do
metabolismo), por meio da prestação de esclarecimentos a interlocutores do Congresso Nacional, Ministério da Saúde e do Ministério da Mulher, Família
e Direitos Humanos (MMFDH) em vários eventos e
também participando de audiências públicas.

Febrararas
LINKS EXTERNOS
Mães Metabólicas

> https://www.instagram.com/maesmetabolicasassociacao/
Safe Brasil

> https://safe.org.br/
Febrararas

> https://muitossomosraros.com.br/
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A discussão sobre o acesso e o aprimoramento de
políticas de saúde pública tem sido fundamental
para o avanço nas áreas das doenças raras.
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02
Alianças
com entidades
representativas
de médicos
e outros
profissionais
de saúde

Sociedade Brasileira de Patologia
Clínica e Medicina Laboratorial
(SBPC/ML)
Em conjunto com a SBPC/ML, a CBDL tem atuado
no fomento e no desenvolvimento do IVD, por meio
de ações junto à Anvisa, à ANS, ao MS, ao Congresso
Nacional, à imprensa e ao Programa de Avaliação de
Kits para Coronavírus (www.testecovid19.org).

Sociedade Brasileira de Análises
Clínicas (SBAC)
Com a SBAC, a CBDL tem participado da discussão
científica sobre novas tecnologias, inclusive sobre o
papel do diagnóstico na sociedade, envolvendo oportunidades de revisão das políticas de saúde pública.

LINKS EXTERNOS
SBPC/ML

> http://www.sbpc.org.br/
SBAC

> https://www.sbac.org.br/
SBTEIM

> https://www.sbteim.org.br/

Sociedade Brasileira de Triagem
Neonatal e Erros Inatos do
Metabolismo (SBTEIM)
O trabalho com os profissionais especializados da
SBTEIM tem dado suporte às ações da CBDL na temática dos testes para erros inatos do metabolismo
e doenças raras.
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03
Alianças
com entidades
representativas
de prestadores
de serviços como
laboratórios
e hospitais

Associação Brasileira de Medicina
Diagnóstica (Abramed)
Federação dos Hospitais, Clínicas
e Laboratórios do Estado de São
Paulo (Fehoesp)
Instituto de Ensino e Pesquisa na
Área da Saúde (Iepas)
Associação Nacional de Hospitais
Privados (Anahp)
Sindicato dos Hospitais, Clínicas
e Laboratórios do Estado de São
Paulo (SindHosp)
Confederação Nacional de Saúde,
Hospitais, Estabelecimentos e
Serviços (CNSaúde)

LINKS EXTERNOS
Abramed

> http://abramed.org.br/
Fehoesp

> https://fehoesp360.org.br
Iepas

Com as diversas entidades representativas na área da
prestação de serviços de saúde, a CBDL tem discutido um amplo leque de questões gerais, que afetam a
cadeia da saúde como um todo, e questões específicas do setor de diagnóstico laboratorial, como a formação profissional, aspectos tributários, compliance,
organização e inserção do diagnóstico na cadeia de
valor. Além disso, as ações conjuntas buscam ampliar a sustentabilidade do setor.

> https://fehoesp360.org.br/iepas/
Anahp

> https://www.anahp.com.br/
SindHosp

> https://fehoesp360.org.br/sindicato/
sindhosp
CNSaúde

> http://cnsaude.org.br
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A abordagem de problemas da saúde de forma completa pelos vários atores que compõem a cadeia de
valor tem ajudado a garantir maior representatividade para o setor de diagnóstico.
Várias ações, principalmente as realizadas junto ao
Congresso Nacional e ao Ministério da Saúde, foram
viabilizadas de forma conjunta.
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04
Alianças
com entidades
representativas
da cadeia de
fornecimento
e distribuição
de produtos
para a saúde

Associação Nacional das
Empresas de Biotecnologia e
Ciências da Vida (Anbiotec Brasil)
Associação Brasileira de
Empresas de Ciências
da Vida (ABCV)
Eretz.bio – Entidade de
incentivo à inovação da
Sociedade Beneficente Israelita
Brasileira Albert Einstein
Entidades representativas das áreas de ciências
da vida e de suporte ao empreendedorismo (como
Anbiotec, ABCV e Eretz.bio) têm ajudado a CBDL
a olhar para projetos inovadores que podem trazer
enormes benefícios para a população.
A criação da categoria de Associado Inovador permitiu à CBDL acolher pequenas empresas que precisam de apoio e acesso à informação qualificada
para se posicionar no mercado de IVD.

LINKS EXTERNOS
Anbiotec

> http://anbiotec.org.br/
ABCV

> https://abcv.org.br/
Eretz.bio

> https://eretz.bio/

Associação Brasileira de Redes
de Farmácias e Drogarias
(Abrafarma)
Com a Abrafarma tem sido possível discutir a questão do ambiente onde o diagnóstico pode ser executado com qualidade e por profissionais habilitados.
Com o advento de novas tecnologias POC, é fundamental repensar o modelo de promoção de acesso
aos cidadãos que estão fora do sistema de saúde.

Abrafarma

> https://www.abrafarma.com.br/
Abraidi

> https://abraidi.org.br
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04
Alianças com
entidades
representativas
da cadeia de
fornecimento
e distribuição de
produtos para a
saúde

Associação Brasileira de
Importadores e Distribuidores
de Produtos para Saúde
(Abraidi)
Em grande aliança com outras entidades do setor de
dispositivos médicos, tem sido possível demonstrar a
relevância desse segmento ainda pouco conhecido do
grande público.

Associação Brasileira da Indústria
de Artigos e Equipamentos Médicos, Odontológicos, Hospitalares
e de Laboratórios (Abimo)
Associação Brasileira da
Indústria de Alta Tecnologia de
Produtos para Saúde (Abimed)
Aliança Brasileira da Indústria
Inovadora em Saúde (ABIIS)
Em várias frentes – junto ao MS, à Anvisa, à ANS
e ao Congresso Nacional – tem sido possível demonstrar a importância da tecnologia médica na
criação de condições favoráveis ao crescimento
sustentável do setor.

LINKS EXTERNOS
Abraidi

> http://abraidi.com.br
Abimo

> http://abimo.org.br/
Abimed

> https://abimed.org.br/
ABIIS

> https://www.abiis.org.br
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Alianças com
órgãos de governo

Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa)
A CBDL tem contribuído com a Anvisa na construção
e no aperfeiçoamento do arcabouço regulatório do
Brasil, de forma alinhada com outros órgãos como
o International Medical Device Regulation Forum
(IMDRF) e a OMS.

Ministério da Saúde (MS)
Com o MS tem sido possível abrir-se agendas de
discussões positivas e propositivas na construção de
políticas de saúde pública, nas quais o diagnóstico
pode ser inserido.

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)
Instituto de Tecnologia do Paraná
(Tecpar)
Com estruturas como Fiocruz e o Tecpar, a CBDL
tem discutido novas tecnologias e novos modelos
produtivos, além de seu papel no fomento de projetos duradouros, tanto em pesquisa quanto em ações
efetivas de promoção de saúde.

LINKS EXTERNOS

A Fiocruz possui ainda um papel especial por meio
do Instituto Nacional do Controle de Qualidade
(INCQS), que apoia a Anvisa na avaliação de produtos para saúde.

Anvisa

> www.anvisa.gov.br
MS

> www.saude.gov.br
Fiocruz

> https://portal.fiocruz.br/
Tecpar

> http://tecpar.br/
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06
Alianças
com entidades
representativas
de agentes
pagadores
privados (planos
de saúde e ANS)

LINK EXTERNO
ANS

> www.ans.gov.br
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Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS)
Com a ANS, a CBDL tem atuado sempre de forma indireta, apoiando as discussões sobre o papel do diagnóstico, inclusive no caso da pandemia de covid-19.
Além disso, a CBDL subsidia com dados científicos
toda e qualquer discussão sobre a incorporação de
novas tecnologias.
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07
Alianças com
entidades
representativas
de entidades
nacionais e
internacionais
de pesquisa,
ensino ou de
representação
institucional

Instituto de Ciências Biológicas
da Universidade Federal de
Goiás (ICB/UFG)
Gestão e Automação em TI
da Universidade de São Paulo
(Gaesi/USP)
London School of Hygiene &
Tropical Medicine (LSHTM)
A CBDL interage e colabora com a academia, participando de seminários, estudos, palestras e projetos
de longo prazo sobre temas variados como: o papel
do diagnóstico, o caminho a ser trilhado pelas inovações, a importante discussão sobre convergência
regulatória e o seu papel no contexto da saúde pública. No caso da Gaesi, foi possível avançar bastante
no que se refere à importância de TI e sua integração
na cadeia de valor (Saúde 4.0).

Organização Panamericana de
Saúde (Opas)
LINKS EXTERNOS
ICB/UFG

> https://www.icb.ufg.br/
Gaesi

> http://www.gaesi.eng.br/
LSHTM

> https://www.lshtm.ac.uk/
Opas

> https://paho.org/bra/
OMS

> www.who.int

Organização Mundial da Saúde
(OMS)
Com a OMS e a Opas o papel principal tem sido
apoiar o acesso precoce a testes cada vez mais precisos. Programas de saúde pública precisam de regulação inteligente e que compartilhe as boas práticas.

Global Diagnostic Alliance (GDA)

GDA

> http://www.globaldiagnosticsalliance.
org/

Para compartilhar e difundir as boas práticas em termos de inovação e regulação em diagnóstico, a CBDL
tem contado com o apoio da GDA – aliança que congrega as entidades de diagnóstico ao redor do mundo.
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Alianças com
entidades
representativas
de entidades
nacionais e
internacionais
de pesquisa,
ensino ou de
representação
institucional

LINKS EXTERNOS
AdvaMed Dx

> https://dx.advamed.org/
IVD Australia

> http://www.ivd.org.au/
Jacri

> htts://www.jacri.org.jp/
Jaima

> https:www.jaima.or.kp/en/
Mecomed

> https://www.mecomed.com/
MedTech Canada

> https://medtechcanada.org/
IES

> https://eticasaude.org.br/
Aladdiv

> www.aladdiv.org.br
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American Medical Device
Association for Diagnostics
(AdvaMed Dx)
In Vitro Diagnostic Association
(IVD Australia)
Japan Association of Clinical
Reagents Industries (Jacri)
Japan Analytical Instruments
Manufacturers’ Association
(Jaima)
Medical Devices, Imaging and
Diagnostics Trade Association
for Middle East and Africa
(Mecomed)
Canada’s Innovative Medical
Technology Industry Association
(MedTech Canada)
As várias entidades representativas da indústria
têm se esforçado para compartilhar suas experiências, ideias e projetos, com a finalidade de permitir
o acesso a produtos cada vez mais eficazes e precisos, reduzindo barreiras e alinhando ações que ajudem a promover uma mudança global na percepção
do valor do diagnóstico e sua incorporação em programas de saúde pública e no sistema privado.

Instituto Ética Saúde (IES)
A CBDL participa do Conselho Consultivo do IES,
apoiando iniciativas que promovam a integridade e
o compliance na área da saúde.
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Alianças com
entidades
representativas
de entidades
nacionais e
internacionais
de pesquisa,
ensino ou de
representação
institucional

Aliança Latino Americana
para o Desenvolvimento do
Diagnóstico in Vitro (Aladdiv)
Interamerican Coalition
for Business Ethics and
Regulatory Convergence
Grêmio Latino Americano de
Dispositivos Médicos (Aldimed)
Presta apoio à Aladdiv, da qual é sócia-fundadora,
na busca pela convergência regulatória na América
Latina, a fim de quebrar barreiras à incorporação de
produtos e permitir o acesso a novas tecnologias em
diagnóstico.
Todas essas alianças visam integrar esforços para
promover a ética em negócios na área de saúde ou
para reforçar a convergência regulatória na América, unindo as entidades de dispositivos médicos e
diagnóstico em torno de objetivos comuns.

LINKS EXTERNOS
Interamerican Coalition

> https://interamericancoalitionmedtech.org/
Aldimed

> http://www.dmaldimed.com/
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Resultado da primeira Pesquisa CBDL
sobre condições do mercado
de diagnósticos laboratoriais

CBDL procurou
entender as
questões
de mercado
que afetam
o equilíbrio
financeiro
das empresas
associadas

Este capítulo traz os resultados da Pesquisa CBDL sobre as condições
do mercado de diagnósticos laboratoriais aqui apresentados e retrata
as questões que preocupam as empresas que nele atuam no que se refere às condições do mercado de diagnósticos laboratoriais e de equilíbrio financeiro do setor. Os resultados revelam como estão ameaçados o equilíbrio financeiro e a sustentabilidade da cadeia de valor
de diagnóstico laboratorial, apontando soluções para os problemas
identificados.
CARACTERÍSTICAS DAS EMPRESAS QUE PARTICIPARAM
DA PESQUISA E MERCADOS NOS QUAIS ATUAM

O questionário foi submetido a 35 empresas do setor e respondido por
24, o que corresponde a 68,6% do total.
As companhias que participaram da pesquisa empregam 3.823 trabalhadores no total, uma média de 173 empregados por empresa,
além de mais 307 colaboradores comissionados, a uma média de 14
por empresa.
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gráfico 11
ÁREA DE ATUAÇÃO DAS EMPRESAS
QUE PARTICIPARAM DA PESQUISA – 2020
EM PERCENTUAL (%)

IMPORTADOR >

09%

DISTRIBUIDOR >

39%

FABRICANTE >

26%

FABRICANTE, IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR >

26%

Fonte: Pesquisa Websetorial.

A amostra da pesquisa é constituída por empresas que atuam no mercado de diagnóstico laboratorial em várias modalidades, seja como importador (9%), como distribuidor (39%), como fabricante, importador
e distribuidor (26%), ou como fabricante local (26%), o que atesta sua
ampla representatividade. GRÁFICO 11
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gráfico 12
LOCALIZAÇÃO DA SEDE DAS EMPRESAS QUE
PARTICIPARAM DA PESQUISA POR ESTADO – 2020
EM PERCENTUAL (%)

47%

24%

19%

05%

05%

SÃO PAULO

RIO DE JANEIRO

MINAS GERAIS

ESPÍRITO
SANTO

PARANÁ

Fonte: Pesquisa Websetorial.

As empresas participantes da pesquisa estão situadas preponderantemente na região Sudeste: em São Paulo (47%), Rio de
Janeiro (24%), Minas Gerais (19%) e Espírito Santo (5%).
Uma minoria (5%) tem sede na região Sul do país. GRÁFICO 12
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tabela 03
PERCENTUAL DE PRODUTOS IMPORTADOS
NOS PRINCIPAIS SEGMENTOS DO SETOR – 2020
EM FAIXAS DE PERCENTUAIS

REAGENTES
PARTICIPAÇÃO
(BIOLOGIA
DE IMPORTADOS MOLECULAR)

DEMAIS
REAGENTES

COLETA DE
AMOSTRAS

INSUMOS
EQUIPAMENTOS PARA TESTES
E ANALISADORES RÁPIDOS

ATÉ 10%
ENTRE
11% E 20%
ENTRE
21% E 30%
ENTRE
31% E 40%
ENTRE
41% E 50%
ENTRE
51% E 60%
ENTRE
61% E 70%
ENTRE
71% E 80%
ENTRE
81% E 90%
MAIS
DE 91%
DESVIO PADRÃO

MÉDIA

De acordo com a pesquisa, o mercado é suprido preponderantemente
por produtos importados, cuja participação supera 50% em todas as linhas, exceto na coleta de amostras. TABELA 03
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gráfico 13
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ATUAÇÃO DAS EMPRESAS QUE PARTICIPARAM
DA PESQUISA WEBSETORIAL POR ESTADO – 2020
EM NÚMERO DE RESPOSTAS

Fonte: Pesquisa Websetorial.

De acordo com a pesquisa, as empresas atuam em todos os estados da Federação, e o Acre é o que conta com o menor número de
empresas (13 empresas ou 54% dos participantes da pesquisa).
GRÁFICO 13
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FATURAMENTO ESTIMADO E COMPOSIÇÃO
DAS RECEITAS, EM REAIS

O faturamento das empresas participantes da
pesquisa na área de diagnósticos laboratoriais foi de
R$ 1,207 bilhão em 2019, correspondente a 30% do
faturamento total da CBDL naquele ano, estimado
em R$ 3,7 bilhões. Algumas das respondentes
atuam também em outros segmentos do mercado
de produtos para a saúde, mas esses valores não
foram computados.
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Perfil do mercado comprador, em quantidades
gráfico 14
COMPOSIÇÃO DO MERCADO COMPRADOR DE PRODUTOS DE DIAGNÓSTICO
LABORATORIAL DAS EMPRESAS QUE PARTICIPARAM DA PESQUISA – 2020
EM PERCENTUAL (%)

MERCADO PÚBLICO (SUS) >

29,0%

DISTRIBUIDORES >

33,8%

MERCADO PRIVADO >

37, 2%

Fonte: Pesquisa Websetorial.

O mercado público (SUS) representa, em
média, 29,0% do mercado comprador dos produtos das empresas respondentes, com 29,8%
de desvio padrão, sendo 19% a mediana da representação dos clientes SUS no total das compras.
Os clientes privados representam, em média, 37,2% do mercado comprador dos produtos

das empresas, com 32,6% de desvio padrão, sendo 28% a mediana da representação dos clientes
privados no total das compras.
Os distribuidores representam, em média,
33,8% do mercado comprador dos produtos das
empresas, com 26,4% de desvio padrão, sendo
30,0% a mediana da representação dos distribuidores entre seus clientes.
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COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS E DAS DESPESAS

A Tabela 04 descreve a composição dos custos operacionais das empresas. A matéria-prima (reagentes, equipamentos e analisadores)
representa entre 44% e 50% do total, visto que impostos, equipe e
logística também aparecem como custos relevantes.

tabela 04
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS E DESPESAS
COMERCIAIS EM RELAÇÃO ÀS DESPESAS TOTAIS – 2019
EM PERCENTUAL (%)

PERCENTUAL (%)
DA DESPESA ANUAL DA EMPRESA

MEDIANA

MÉDIA

CUSTOS OPERACIONAIS
EQUIPE ADMINISTRATIVA

10,3%

12,7%

EQUIPE COMERCIAL (FIXA)

5,5%

8,4%

IMPOSTOS E TAXAS (FEDERAIS,
ESTADUAIS E MUNICIPAIS)

27,5%

25,6%

LOGÍSTICA DE ENTREGA

5,5%

6,4%

PRODUTOS (REAGENTES,
EQUIPAMENTOS E ANALISADORES)

50%

43,9%

EDUCAÇÃO MÉDICA

1,2%

1,5%

EVENTOS

2,6%

2,0%

DESPESAS COMERCIAIS

Fonte: Pesquisa Websetorial.
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COMPROMETIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO
DAS EMPRESAS POR QUESTÕES DE MERCADO,
ANTES E EM DECORRÊNCIA DA CRISE DE 2020

Descrevemos, a seguir, a difícil situação que as empresas
do setor já enfrentavam em 2019. TABELA 04
Mesmo antes da crise da covid-19, o setor de diagnósticos laboratoriais já se deparava com problemas que vêm se acumulando ao longo
dos anos, causados por vários fatores, como:
Inadimplência, já presente em 2019.
Valor defasado de reembolso da compra de reagentes por parte dos
laboratórios, congelado desde 1996 e sem reposição pela inflação.
Lentidão de incorporação das novas tecnologias no rol de reembolso do SUS ou da ANS.
Exigência, por parte do mercado, do fornecimento de equipamentos cada vez mais sofisticados, sem que houvesse predisposição a pagar mais por eles, tornando crescente o valor do investimento por parte do setor de produtos de diagnóstico laboratorial.
Verticalização do mercado, como o caso de operadoras de saúde
com hospitais e laboratórios próprios, que tornam as condições
mais rígidas.

antes da crise da
covid-19, o setor
de diagnósticos
laboratoriais
já se deparava
com problemas
como: valores
defasados de
reembolso
na compra de
reagentes com
a simultânea
exigência de
fornecimento
de equipamentos
cada vez mais
sofisticados

Consolidação dos laboratórios, com a probabilidade de redução/
extinção dos médios e, principalmente, dos pequenos laboratórios, com a respectiva redução do mercado para os fabricantes/
distribuidores.
Permanência de produtos de tecnologias maduras considerados
commodities nos pacotes de compra.
Distorções na pactuação nos contratos de compra, principalmente por parte do setor público, como:
Falta de garantia de remuneração ou cumprimento do prazo
de pagamento estipulado em edital.
Distorções causadas pela modalidade “Registro de preços”.
Nesse caso, o comprador não precisa garantir a compra do voLIVRO BRANCO DO DIAGNÓSTICO LABORATORIAL
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lume licitado, prejudicando os fornecedores, que dependem
de previsões mais exatas de vendas em montante que justifique o investimento necessário ao atendimento contratual.
Tais condutas prejudicam todos os agentes do setor de diagnósticos laboratoriais, sobretudo os distribuidores. Vale ressaltar sua
importância como elo de ligação entre a indústria e o cliente final,
com entrega just in time, prestação de assistência técnica local e
de assessoria científica, entre outros benefícios essenciais para o
atendimento da saúde no país.

tabela 05
MARGEM DE LUCRO DAS EMPRESAS ANTES DE JUROS E IMPOSTO
DE RENDA (EARNINGS BEFORE INTEREST AND TAXES – EBIT)
E MARGEM LÍQUIDA APÓS O PAGAMENTO DE JUROS
E IMPOSTO DE RENDA NOS ÚLTIMOS 6 ANOS (2014-2019)
EM NÚMEROS ÍNDICES (2014=100)

DESPESA ANUAL
DA EMPRESA 2014=100

2014

2015

2016

2017

2018

2019

MARGEM ANTES
DE PAGAMENTO DE
JUROS E IMPOSTOS

MÉDIA

100

90,2

102,0

97,5

90,7

80,4

MARGEM APÓS
O PAGAMENTO DE
JUROS E IMPOSTOS

MÉDIA

100

65,9

99,3

91,8

70,7

77,6

Fonte: Pesquisa Websetorial.

Em razão de dificuldades que já vinham ocorrendo antes da crise
da covid-19, entre 2014 e 2019 houve queda de 18,14% na margem de lucro antes do pagamento de juros e impostos e de 22,4%
após o pagamento de juros e impostos, segundo as associadas da
CBDL TABELA 05
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Descrevemos, a seguir, como a situação das empresas se
agravou em 2020 em decorrência da covid-19.
Com a crise da covid-19, os seguintes fatores impactaram negativamente as empresas: GRÁFICOS 11 E 12

A crise da
covid-19
motivou o
cancelamento
de check-ups,
causando a
redução das
vendas dos
produtos do
setor aos
laboratórios
e insuficiência
de caixa nas
empresas.
acentuaramse, assim, as
distorções
preexistentes

Com os cancelamentos de cirurgias eletivas, check-ups e consultas médicas, causados pelo risco de contaminação em espaços públicos, houve uma redução drástica de cerca de 80%
nas vendas dos laboratórios, que correspondem a 70% desse
mercado. GRÁFICO 04
A crise gerou um problema no caixa das empresas com os pedidos de renegociação de prazos pelos clientes. Atrasos em
pagamentos e inadimplência se agravaram.
Maior dificuldade de manutenção ou recomposição de preços
para os clientes, em um mercado já altamente concentrado como
o de prestação de serviços nos laboratórios de análises clínicas.
Desvalorização cambial em um mercado no qual mais de 50%
dos produtos são importados.
Com a desvalorização cambial, os custos aumentaram substancialmente; como o mercado é inelástico a incremento de
preços, nota-se pressão dos dois lados da cadeia, com custos
maiores e preços menores.
Em função da tabela de remuneração do SUS, as vendas ao
setor público tornaram-se excessivamente defasadas. Já não
refletiam o aumento de preços dos últimos anos, tampouco
refletem a desvalorização cambial de 2020, o que pode ameaçar o acesso da população a testes de boa qualidade.
Clientes públicos alegam não ter orçamento para honrar os
pagamentos de produtos não relacionados à covid-19.
Aumento expressivo dos custos logísticos.
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A queda no volume de compras, associada à desvalorização cambial,
gerou uma redução de aproximadamente 30% na margem de lucro.
O tamanho do mercado para as empresas localizadas no Brasil
também encolheu, visto que alguns prestadores de serviços estão
importando diretamente do exterior reagentes e seus analisadores.
A escassez de alguns produtos e insumos gerou alta de preços.
Algumas empresas não sofreram tanto com a crise da covid-19 por
venderem testes de diagnóstico do novo coronavírus. No entanto,
não ficaram imunes à desvalorização cambial, às distorções e à retração do mercado.
O fornecimento de testes de diagnóstico da covid-19 por parte de
algumas empresas gerou um incremento nas vendas dessas linhas
de produtos. Contudo, no caso de muitas delas, não foi suficiente
para compensar a queda no volume de vendas das linhas tradicionais, em torno de 70%, somada à forte desvalorização cambial.
A pandemia favoreceu o equilíbrio financeiro de empresas que
ofereceram testes de covid-19 para o sistema público.
Algumas empresas passaram a levar o produto ao mercado
privado, o que poderá trazer parte da compensação das perdas
expostas anteriormente.

Algumas
empresas não
sofreram tanto
com a crise
da covid-19
por venderem
testes de
diagnóstico
do novo
coronavírus.
No entanto,
não ficaram
imunes à
desvalorização
cambial, às
distorções
e à retração
do mercado
nas linhas
tradicionais

Embora algumas empresas não tenham apresentado problemas
de equilíbrio financeiro, a desvalorização cambial e a forte dependência de insumos importados impactaram o setor como um todo.
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gráfico 15
PERCENTUAL DE EMPRESAS COM PROBLEMAS
DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO 2019 x 2020
EM PERCENTUAL (%)

2019

2020

SIM >

31%

SIM >

44%

NÃO >

69%

NÃO >

56%

Fonte: Pesquisa Websetorial.

Em função dos cenários expostos, o percentual de empresas
com problemas de equilíbrio financeiro no setor cresceu de
31%, em 2019, para 44%, em 2020. GRÁFICOS 15 E 16

LIVRO BRANCO DO DIAGNÓSTICO LABORATORIAL

131

gráfico 16
PRINCIPAIS MOTIVOS PARA O AGRAVAMENTO
DOS PROBLEMAS DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO 2019 x 2020
EM PERCENTUAL (%)
2020

2019

PRESSÃO DAS OPERADORAS
SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇO
QUE ACABAM IMPACTANDO OS
FORNECEDORES DE PRODUTOS
DE DIAGNÓSTICO LABORATORIAL
MODELO DE REMUNERAÇÃO
DOS CONTRATOS

56
50
13

22

EQUIPAMENTOS E ANALISADORES
(TECNOLOGIA) MAIS CAROS EM US$

50

REAGENTE IMPORTADO
(TECNOLOGIA) MAIS CARO EM US$

67

50

DESVALORIZAÇÃO CAMBIAL

78

50

DIFICULDADE DE CORREÇÃO DE
VALORES JUNTO A FORNECEDORES

BAIXA ESCALA DE VENDA

67

56

25
44

13

44
38

VALOR ATUAL DO TICKET MÉDIO
PAGO NO SISTEMA PRIVADO

44

VALOR ATUAL DO TICKET
MÉDIO PAGO NO SUS

63

Fonte: Pesquisa Websetorial.
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O GRAVE PROBLEMA DA
INADIMPLÊNCIA
Segundo a pesquisa, 60% das empresas sofrem com a inadimplência.
O valor a receber após o faturamento e ainda não pago por conta de inadimplência é estimado, em média, em R$ 280 mil por empresa.

APRENDIZADOS GERADOS PELA CRISE DE COVID-19

Toda crise traz oportunidades e ensinamentos.
Seguem alguns depoimentos de associadas:
A crise estimulou as empresas a administrar melhor seus gastos
e custos.
Expôs a fragilidade do sistema de saúde suplementar.
Estimulou a adoção de novas tecnologias para melhorar
a comunicação.
Impulsionou a busca por maior flexibilidade e resiliência e por
melhor adaptação a um contexto de mudanças rápidas de cenários
e modelo de negócios.
Muitas empresas estão reinventando seu negócio, buscando outras
fontes de receita e diversificação de portfólio de produtos.
Cresceu a importância de aumentar o leque de produtos e obter
uma margem de lucro confortável para assegurar o equilíbrio da
empresa nas adversidades.
Existem oportunidades, mas as mudanças constantes de direcionamentos e necessidades exigem maior capacidade de planejamento.
Não devemos ser dependentes de importações e de fornecedores
internacionais
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As empresas passaram a se preparar com maior antecedência para que problemas de natureza similar sejam
enfrentados com maior fluidez em algumas instituições.
Necessidade de fortalecer a cadeia de suprimentos. Parcerias e outros elos desse ecossistema deverão ser mantidos de forma estreita para garantir a implementação
das novas estratégias.
Ficou evidente como a excelência operacional de uma
empresa faz diferença em um momento de crise que requer ajustes rápidos e eficazes.
Agilidade e substituição nos processos, redução do
faturamento e aumento de vendas nos produtos
relacionados à covid-19.
Necessidade de identificar, desenvolver e adaptar a
abordagem ao mercado e clientes, incluindo um foco
maior na digitalização de estratégias promocionais e nas
formas remotas de visitação e suporte aos clientes.
Há reflexões positivas sobre a produtividade do trabalho
em home office.
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OS NOVOS MODELOS DE REMUNERAÇÃO

Muitas das distorções que ocorrem na cadeia de produtos de saúde
têm sido atribuídas ao modelo de remuneração adotado para precificar produtos e serviços.
Apresentaremos, a seguir, as definições para os novos modelos de remuneração, conforme descrito em documento do Instituto Coalizão
Saúde, em 2019.
Na pesquisa, as empresas foram questionadas se já trabalham com
hospitais e/ou convênios que estão adotando novos modelos, como os
que estão descritos a seguir e, em caso afirmativo, com quais modelos
já estão trabalhando. TABELA 06

Modelos de pagamento baseados em valor 14
O valor em saúde pode ser definido como o resultado do cuidado assistencial dividido pelo custo do serviço prestado.
Na busca pelo equilíbrio financeiro do sistema, novos modelos de
pagamento têm sido discutidos ao redor do mundo, de forma que os
incentivos ao longo de todo o ciclo de cuidado ao paciente estejam alinhados e, ao mesmo tempo, gerem valor.
14 Fonte: Instituto Coalizão
Saúde. Nota técnica: Modelos
de pagamento baseados em
valor. Disponível em: http://
icos.org.br/wp-content/uploads/2018/02/ICOS02_02_2018.
pdf. Acesso em: 18 fev. 2020.

As diferentes arquiteturas de modelos de pagamento que têm sido
propostas diferem quanto aos grupos populacionais considerados,
ao escopo de serviço e ao grau de compartilhamento de risco entre os
agentes da cadeia.
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Fee for service (FFS): o modelo vigente no Brasil é intitulado fee for
service, em que o agente pagador remunera pelo produto fornecido e
pelo serviço prestado.
Fee for service com bônus de desempenho (FFS + P4P): este modelo
mantém o tradicional, em que prestadores de serviço são remunerados tendo como referência cada serviço oferecido por eles. Além
disso, são adicionadas medidas de desfecho ligadas principalmente
ao resultado obtido naquele escopo de serviço. Bônus ou penalidades relacionados a custos e desfechos são adicionados ao modelo de
pagamento existente. Sua implantação é condicionada à existência de
indicadores clínicos de desempenho.
Bundle ou pacote: este modelo promove pagamentos entre a fonte pagadora e os prestadores de serviço, tendo como base uma expectativa
de custo por episódio clínico e considerando todo o ciclo de cuidado e
seus possíveis diferentes serviços.
Capitation: este modelo é uma forma de pagamento em que prestadores
são remunerados tendo como base o custo histórico obtido para uma
população em determinado tipo de serviço. A fonte pagadora remunera
o prestador a um valor fixo por indivíduo, para um grupo de vidas atendidas para determinado tipo de serviço, independentemente do nível
de utilização ou complicações ocorridas. Ao contrário do fee for service e
em uma perspectiva de risco, o modelo Capitation transfere praticamente todo o risco para o lado do prestador.15
Orçamento global: neste caso, a fonte pagadora remunera os prestadores ao longo do tempo, em diferentes e predeterminados intervalos, por uma série de cuidados realizados a uma população escolhida.
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tabela 06
ATUAÇÃO DAS RESPONDENTES
EM NOVOS MODELOS DE REMUNERAÇÃO
EM PERCENTUAL (%)

SIM

NÃO

%

%

FFS

30%

70%

FFS + P4P

30%

70%

BUNDLE

30%

70%

CAPITATION

11%

89%

ORÇAMENTO GLOBAL

–

100%

Alguns comentários de associados a respeito dos impactos da implantação desses modelos sobre os fornecedores de produtos para a saúde.
Ocorre um dilema. Se, por um lado, o FFS é um sistema que favorece o desperdício; por outro, ele propiciou o desenvolvimento importante dos clientes
privados e seus volumes. Hoje, suas estruturas dependem do volume. A questão é como fazer a transição para outro modelo sem criar uma ruptura, como
o balanço econômico. Em contrapartida, paradoxalmente, o sistema já se encontra desequilibrado e necessita de ajustes.
Todos os modelos têm, obviamente, seus prós e contras; entretanto, para o
Brasil, o FFS + P4P talvez seja o de mais fácil implantação.
A adoção de novos modelos de pagamento é uma oportunidade para laboratórios agregarem valor aos seus pagadores, auxiliando-os na composição de seus
modelos e utilizando os dados de big data que possuem. Os exames laboratoriais refletem os cenários úteis para gestão da saúde populacional e melhoria
dos desfechos de saúde com custo efetividade.
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CAPÍTULO06

CICLO DE VIDA
DO DIAGNÓSTICO
LABORATORIAL E
PROPOSTAS PARA
O APRIMORAMENTO
DE CADA FASE
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Propostas para fortalecer
as fases do ciclo de vida do IVD
A incorporação da tecnologia médica mais adequada ao perfil populacional de um país, do Brasil inclusive, passa por um longo ciclo que
inclui inúmeras etapas: identificação das necessidades, avaliação e
introdução da tecnologia no sistema, produção doméstica ou importação, regulação, precificação, gestão de compras, utilização, treinamento de uso, manutenção, substituição, descarte e aprimoramento
incremental do produto por meio da introdução de novas tecnologias.
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O CICLO DE VIDA DO DISPOSITIVO MÉDICO
E DO DIAGNÓSTICO LABORATORIAL
NO CONTEXTO DO SISTEMA NACIONAL DE SAÚDE

Tecnologia
de informação
e comunicação

Saúde
pública

Saúde
suplementar

1
Ofertas
de produtos
e serviços
do setor

2

Tecnologias
inovativas

4

Regulação

Monitoramento
e gestão

3

Acesso

Política
pública
para o setor

Política
nacional
de saúde
Treinamento
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Neste Livro Branco, a CBDL apresenta PROPOSTAS que nortearão as
ações da entidade e fornecerão subsídios para que se possa contribuir
com o desenvolvimento de políticas públicas e privadas que promovam a ampliação do acesso da população à saúde, nas quatro fases do
produto que compõem o ciclo do IVD.
Propostas para compatibilizar as TECNOLOGIAS INOVATIVAS
dos produtos para IVD disponíveis no mundo com as necessidades da população brasileira, procurando aumentar o valor agregado da produção nacional.
Propostas para que a REGULAÇÃO esteja alinhada com as fases
anteriores do ciclo (pesquisa, desenvolvimento e inovação) e com
as tendências internacionais, promovendo a convergência das regras relativas ao IVD entre países.
Propostas para promover a incorporação das tecnologias, viabilizando o ACESSO da população a produtos e serviços do setor.
Propostas para o MONITORAMENTO e a GESTÃO do IVD, visando obter, de um lado, a justa remuneração do produto por parte
dos agentes pagadores do sistema e, de outro, reduzir desperdícios, custos com a gestão de estoques e manutenção, contribuindo
para a sustentabilidade do sistema de saúde como um todo.
As propostas apresentadas para cada fase do ciclo refletem a contribuição e a participação dos especialistas das empresas associadas,
desde sua formulação inicial até as justificativas e os meios para que
se concretizem.
A elaboração das propostas foi feita mediante o envio de questionário,
sem que houvesse campo para a identificação de dados pessoais ou da
empresa. Dessa forma, foi respeitado o sigilo das informações e de
eventuais regras de compliance das companhias, além de cumprir os
termos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
As respostas foram consolidadas em outubro de 2020 pela equipe da
Websetorial e submetidas à diretoria da CBDL.

LIVRO BRANCO DO DIAGNÓSTICO LABORATORIAL

Ciclo de vida do diagnóstico laboratorial e
propostas para o aprimoramento de cada fase

144
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de informação
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pública

Saúde
suplementar
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do setor

2

Tecnologias
inovativas

4

Regulação

Monitoramento
e gestão

3

Acesso
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1

PROPOSTAS RELACIONADAS
À FASE DE TECNOLOGIAS
INOVATIVAS DO CICLO DO IVD
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PROPOSTA
01
Promover
discussões sobre
HORIZONTE
TECNOLÓGICO,
aprofundando o
entendimento
da dinâmica do
setor – IVD – no
contexto da saúde,
com a finalidade
de fornecer
informações
relevantes para
que os gestores
de saúde possam
expressar suas
necessidades junto
ao mercado.
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POR QUE
No que tange aos processos de incorporação e regulamentação de produtos, é necessário ampliar a discussão e a comunicação sobre novas tecnologias diagnósticas e seus benefícios clínicos.
A comunicação efetiva entre gestores em saúde e fabricantes permite melhor compreensão das necessidades, orientando o setor produtivo a desenvolver e
entregar as soluções adequadas ao sistema de saúde.
Ao dirigir o foco para as reais necessidades dos gestores, reduzem-se as chances de desperdício dos já
escassos recursos de pesquisa e desenvolvimento
(P&D).
O compartilhamento de experiências permite ainda a
identificação de gargalos e barreiras, que poderão ser
atacados de forma sistêmica.
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COMO
Para que um novo teste/exame seja introduzido no mercado, pode-se adotar o modelo de diretriz de utilização (DU) com um ou mais
estudos de coorte controlados, não abrangentes e com significância
estatística. Isso proporcionará maior robustez ao processo de incorporação, em substituição às reuniões e eventos bianuais atuais para
avaliação, incompatíveis com a velocidade da inovação tecnológica
marcante em nosso setor.
Promover eventos (como webinars e mesas-redondas) com os principais representantes da cadeia de saúde para debater temas e ideias
em comum.
Articular com a ANS estratégias para agilizar a incorporação de novas
tecnologias e definir benchmark com as agências internacionais responsáveis por essa atividade em outros países.
Buscar maior sinergia entre a Comissão Nacional de Incorporação
de Tecnologias no SUS (Conitec) e a ANS para evitar duplicação de
trabalho entre as duas entidades. As sociedades médicas assumiriam
um papel mais ativo no diagnóstico, assim como já fazem no setor
farmacêutico, abreviando o ciclo de avaliação de novas metodologias.
Como consequência, seria possível imprimir maior rapidez à sua entrada no rol de procedimentos da ANS.
Criação de um foro de discussão permanente, com reuniões periódicas entre os representantes dos setores público, privado e terceiro
setor, após a realização de um mapeamento para definir os atores que
dele deverão participar.

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS
CBDL, SBAC, SBPC/ML, Abramed, ISPOR, MS e ANS.
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PROPOSTA
02
Promover a
inclusão digital
e o aprimoramento
dos dados de
saúde do Brasil
relativos ao setor
de IVD

POR QUE
Atualmente, os dados disponíveis são escassos e desorganizados, dificultando o entendimento da dinâmica
do mercado e a antecipação de tendências ou de necessidades não atendidas. Este é um importante gargalo
que, se resolvido, permitirá a tomada de decisões com
base em informações claras que levem à otimização do
cuidado ao paciente.
Estudos de custo-efetividade também poderiam ser
conduzidos com maior facilidade e confiança se houvesse melhor estruturação dos dados de mercado, respeitando-se as regras de LGPD.

COMO
Inicialmente, deve-se criar uma matriz única, de fácil
visualização e baixa complexidade de acesso aos dados.
Em seguida, é necessário desenvolver estudos de
custo-efetividade em instituições que possuem corpo
clínico em constante comunicação com os laboratórios
clínicos/hospitais. Apenas nesse tipo de instituição
será possível entender os benefícios e as vantagens
da implantação de determinadas tecnologias e criar
evidências de que a integração dos dados ao longo da
cadeia é fundamental para a tomada de decisão eficaz,
seja do ponto de vista clínico, seja do gerencial.
Os casos nacionais e internacionais bem-sucedidos deverão ser compartilhados para servir de exemplo, inclusive para acelerar novas iniciativas que possibilitem acesso cada vez mais precoce a terapias inovadoras e eficazes.

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS
CBDL, Abramed, SBPC/ML, ISPOR,
ABIIS, Abes, Gaesi e Brasscom.
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PROPOSTA
03
Utilizar a
representatividade
atual da Biologia
Molecular como
eixo para a
integração das
áreas de genômica
e proteômica

POR QUE
Os dados genômicos podem ser extremamente úteis
na medicina preventiva e as ferramentas em Biologia
Molecular estão evoluindo rapidamente para, cada vez
mais, entregar informação útil e de qualidade ao médico e ao paciente.
A proteômica é o conjunto de técnicas e estratégias
para o estudo do proteoma (conjunto completo das
proteínas produzidas por um genoma particular).
Atualmente, muitos exames são enviados para processamento em outros países, ocasionando perda de
informações que poderiam alimentar os bancos de
dados nacionais.
É importante flexibilizar o uso de tecnologias como
genômica e proteômica, derivadas da Biologia Molecular, e também capacitar os usuários e os médicos
para que o Brasil possa incorporá-las na mesma velocidade que outros países.

COMO
Para que a área de biologia molecular e suas aplicações
avance no Brasil, é necessário o envolvimento da Sociedade de Genética Médica e de pesquisadores que
detêm conhecimento atualizado e aprofundado, para
facilitar a comunicação com outras sociedades médicas, fontes pagadoras e laboratórios clínicos.
Estimular os setores que utilizam a Biologia Molecular
para ampliar sua área de atuação, por meio do ensino
e pesquisa e do apoio à formação de profissionais para
atuarem nessa área do conhecimento.

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS
CBDL, SBGM, SBPC/ML e Grupo de Pesquisa
de Mercado da CBDL.
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PROPOSTA
04
Impulsionar
a aplicação de
novas tecnologias
para diagnóstico
e prognóstico
de doenças, como
a espectrometria
de massas na
metabolômica,
e o monitoramento
terapêutico

POR QUE
A metabolômica é uma área emergente, com alto
potencial de ampliação da capacidade laboratorial,
por meio da espectrometria de massa, com impacto positivo para o paciente, uma vez que possibilita
a implementação de políticas de saúde pública com
foco na prevenção.
Grande parte do futuro do diagnóstico está na implementação de dosagens dos analitos por espectrometria de massa. Tal metodologia se converteu em
ferramenta essencial para laboratórios clínicos, principalmente em estudos de metabolismo e monitoramento terapêutico.
Com a adoção dessa tecnologia, será possível redefinir o conceito de cura de várias doenças, dado seu alto
nível de sensibilidade. Isso será muito benéfico para
os pacientes que poderão ter o diagnóstico ou a possibilidade de recaída definidos mais precocemente do
que ocorre hoje, aumentando a chance de sobrevida
– principalmente se contarmos com o efetivo uso de
ferramentas de Tecnologia da Informação, com o uso
de algoritmos e grandes bases de dados.
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COMO
Será necessária maior integração com a indústria farmacêutica que, cada vez
mais, produz medicamentos que exigem monitoramento de pacientes por
meio da técnica de espectrometria de massa. O propósito é definir a melhor
estratégia de comunicação e preparar a chegada mais massiva dessa tecnologia.
Outra área de interesse da metabolômica é a nutrição (também conhecida como
“nutrimetabolômica”), com grandes avanços na promoção da saúde e impacto
positivo e direto na redução de custos de saúde pública graças a ações de prevenção possíveis.
A integração com essas e outras áreas poderá ocorrer com a promoção de eventos científicos e educacionais conjuntos para demonstração das potencialidades da técnica, principalmente para a classe médica e os tomadores de decisão
em saúde.

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS
CBDL, SBPC/ML, SBAC, SBNPE, Abran,
Interfarma, Sindusfarma e SBMF.
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PROPOSTA
05
Fomentar
a medicina
personalizada,
preventiva,
preditiva e
participativa
como forma de
promover melhor
diagnóstico, mais
saúde e redução
do custo de
tratamento
POR QUE
O foco holístico no paciente e na prevenção tem
demonstrado melhores resultados do que a atual
prática de tratamento horizontal, inclusive com
redução significativa de custos e melhoria do bem-estar do paciente.
A complexidade da personalização da medicina
diagnóstica é conhecida. Contudo, com os avanços
tecnológicos recentes, entre eles o uso de recursos
computacionais como o machine learning, passa a
ser possível identificar e avaliar maior eficácia no
tratamento. À medida que as técnicas de detecção
são aprimoradas, torna-se possível individualizar
a prevenção e o tratamento relativos a diferentes
graus de enfermidade.
É importante que esse processo seja passível de reprodução em escala para garantir o acesso desses recursos à maior quantidade possível de pessoas.
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COMO
Por meio da aproximação da CBDL com entidades
médicas e de pacientes que promovem esse tema em
nossa sociedade.
Entender melhor os caminhos da indústria farmacêutica também permitirá o aprimoramento do IVD no
contexto brasileiro.
Promover eventos para diferentes grupos (pagadores,
governo, sociedades médicas) sobre o papel e a importância do IVD na medicina personalizada.
Discutir as ferramentas computacionais disponíveis
para o acompanhamento dos resultados personalizados.

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS
CBDL, SBPC/ML, SBAC, Abran, Sociedade Brasileira de
Oncologia Clínica (Sboc), ISPOR e AMB.
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PROPOSTA
06
Reposicionamento
do Brasil na cadeia
global de valor
da indústria de
IVD por meio da
aproximação entre
a academia e a
indústria, com vistas
a uma abordagem
mais prática
para atender às
demandas atuais
e prospectivas do
setor de saúde
POR QUE
A pandemia de covid-19 demandou grande agilidade
na busca por soluções de testagem e, por isso, percebeu-se uma baixa velocidade de resposta local.
Revelaram-se também grande dependência de insumos e reagentes importados e a necessidade de se
construir uma base tecnológica no país para mudar
essa situação.
Abriu-se espaço para o fortalecimento de redes locais
de cooperação entre academia, indústria e governo,
o que permitiria validar conceitos, projetos-pilotos e
até mesmo incorporar insumos ou itens estratégicos.
Tornou-se também evidente a necessidade de promover discussões sobre questões regulatórias e monitorar o horizonte tecnológico para efeitos de incorporação de novas tecnologias.
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COMO
Promovendo debates sobre as linhas e os insumos de maior dependência internacional
e identificando novos modelos de arranjos produtivos nacionais e sua inserção global, a
fim de acelerar e viabilizar a capacidade de resposta do sistema de saúde brasileiro em
momentos críticos.
Identificando as linhas que necessitam de fomento à INOVAÇÃO TECNOLÓGICA e do
desenvolvimento de novos ARRANJOS PRODUTIVOS.
Apontando as estruturas existentes que podem ser aproveitadas e integradas a uma
rede de cooperação para P&D, formando-se, assim, uma Rede de Excelência em Diagnóstico In Vitro (Rediv) com a participação de atores da cadeia interessados.
Apoiando institucionalmente ações de fomento à P&D da iniciativa privada, da academia ou do governo (BioTechTown, UFMG, UFG, Inmetro e USP, entre outras), bem
como buscando a aceleração de projetos de Saúde 4.0 que unam a área de IVD à de TI,
em parceria com entidades como o Gaesi (Poli/USP).
Promovendo discussões no âmbito do Ministério da Saúde (Decit e Deciis), do Ministério da Economia (antigo MDIC), da Anvisa e do Congresso Nacional para a elaboração
de políticas públicas que:
contribuam para monitorar o horizonte tecnológico (avaliações de tecnologias de
saúde no âmbito do Decit/MS e da Anvisa) e subsidiar tecnicamente a adoção e a
incorporação de novas tecnologias que permitam o acesso a terapias eficazes, por
meio de sistemas de diagnóstico cada vez mais precoces e precisos;
viabilizem recursos para investimentos nas áreas identificadas, possivelmente por
meio de Parcerias de Desenvolvimento Produtivo (PDPs) previamente acordadas,
no âmbito do Deciis/MS e do Ministério da Economia;
promovam a incorporação dos produtos advindos dessas iniciativas de monitoramento do horizonte tecnológico, cooperação entre diferentes atores e das possíveis
PDPs (Degits/MS);
incentivem a manutenção permanente da rede de excelência Rediv como ponto focal para discussões estratégicas do setor.

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS
CBDL, Abramed, SBAC, SBPC/ML, MS, Anvisa, Ministério da
Economia, Inmetro, academia e Congresso Nacional.
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PROPOSTAS RELACIONADAS
À FASE DE REGULAÇÃO
DO CICLO DO IVD
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PROPOSTA
07
Dar transparência e
ênfase à análise do
impacto regulatório
das novas normas
relativas ao setor,
com participação
de todos os atores
envolvidos

POR QUE
O engajamento consistente em mecanismos de participação social de quaisquer origens e naturezas (não
limitado apenas à análise de impacto regulatório) deve
ser um dos principais pilares de atuação da CBDL. Os
mecanismos de participação social permitem que os
órgãos reguladores/legisladores possam adequar seus
instrumentos às necessidades específicas do mercado, sem impor barreiras que venham a dificultar a viabilidade de novas normas eficazes e essenciais.
Em razão de alterações dos requisitos regulatórios pela
Anvisa, projetos e operações podem perder as expectativas de prazo. É necessário corrigir essa distorção
com informações fornecidas pelas partes interessadas
e pela definição de estimativas de tempo.
Dessa forma, será possível deixar de atuar de maneira reativa, passando-se a uma dinâmica proativa
e pactuada entre os principais atores envolvidos.
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COMO
Por meio de maior convergência com as regulações existentes (nacionais e internacionais) e observando-se os prazos de atendimentos das petições.
Desenvolvendo ou aprimorando processos de boa governança regulatória que
permitam o recebimento de informações, críticas, sugestões e contribuições
sobre questões regulatórias de agentes diretamente interessados e do público
em geral.
Replicando procedimentos criados em outros países e que obtiveram resultados efetivos em situações semelhantes.

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS
CBDL, SBPC/ML, SBAC, Abramed, Abrafarma, ABIIS,
Aladdiv, LSHTM e GDA.
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PROPOSTA
08
Fomentar e apoiar
mecanismos de
cooperação entre
reguladores para
que sejam
utilizados com
maior frequência
instrumentos
regulatórios
propostos e
aprovados
pelo IMDRF e
pela Coalizão
Interamericana
de Convergência
Regulatória

POR QUE
A cooperação permite o fortalecimento de laços de
confiança (reliance, em inglês) e a percepção dos benefícios advindos de soluções conjuntas, tanto no
âmbito empresarial quanto no que diz respeito à coletividade e ao desenvolvimento global, principalmente
quando as práticas colaborativas envolvem diversos
atores da sociedade.
A CBDL deve defender mecanismos de agilidade regulatória que permitam a otimização de recursos da
Anvisa e a atuação estratégica com base em risco. Toda
oportunidade de aproveitar trabalhos já realizados em
instituições de referência deve ser discutida e implementada, para que a carga regulatória seja a mais adequada possível ao risco de cada produto.
O Medical Device Single Audit Program (MDSAP) já
agilizou os processos de concessão do Certificado de
Boas Práticas de Fabricação (CBPF) no país. Contudo,
existem outros processos do IMDRF (por exemplo: o
Unique Device Identification – UDI e também harmonização de procedimentos para registros e notificações de IVD) que estão sendo ou devem ser incorporados aos poucos pela Anvisa.
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COMO
Estimular/apoiar maior cooperação da Anvisa com o IMDRF e outros órgãos reguladores de países com os quais o Brasil mantém
relação.
Continuar apoiando as iniciativas da Coalizão Interamericana de
Convergência Regulatória, inclusive com o intuito de se adotar
normas já existentes para fins regulatórios.
Adotar e apoiar iniciativas da OMS, como o Programa de Pré-Qualificação de Diagnóstico ou mesmo Esssential Diagnostic List
(EDL).
Propor a inclusão do tema na Agenda Regulatória da Anvisa para
o biênio 2021-2023.

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS
CBDL, Coalizão Interamericana de Convergência Regulatória,
GDA, GMTA, Aladdiv, LSHTM, OMS e ABIIS.
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PROPOSTA
09
Aprimorar a
regulação no setor
de IVD para permitir
que novos modelos
de atenção à
saúde que utilizam
ferramentas
diagnósticas
sejam viáveis
e implementados
sem barreiras

POR QUE
Todas e quaisquer propostas apresentadas devem ter
como foco a abertura do mercado a novas potenciais
soluções e tecnologias, com a remoção de barreiras de
entrada indevidas. Devem ser vedadas barreiras cuja
adoção, promoção ou estímulo, bem como avaliações
de ações, iniciativas, medidas ou padrões técnicos,
regulamentares ou legais, possam, direta ou indiretamente, promover o fechamento do mercado a técnicas, modelos, padrões, fornecedores específicos ou
quaisquer outras restrições similares.
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COMO
Acompanhar as discussões sobre barreiras não tarifárias para evitar que sejam
implementadas no Brasil, sempre incentivando e promovendo a livre iniciativa
e modelos de negócios sustentáveis e embasados em evidências científicas.
Participar de debates no Congresso Nacional em defesa da livre iniciativa e
apoio à inovação, bem como fomentar a discussão regulatória junto à Anvisa
para que o país esteja alinhado com as novas tecnologias e os ambientes de saúde, possibilitando o melhor acesso da população a tratamentos mais precoces e
eficazes, sempre com produtos e tecnologias seguras e eficazes.
Promover estudos periódicos sobre novos modelos de atenção à saúde, com a
participação dos principais atores ligados ao tema.

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS
CBDL, SBPC/ML, SBAC, CNS, Abramed, Abrafarma, ABIIS, MS,
Anvisa, Congresso Nacional, WTO e ISPOR.
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PROPOSTAS RELACIONADAS
À FASE DE ACESSO DA
POPULAÇÃO, POR MEIO
DA INCORPORAÇÃO DE
NOVAS TECNOLOGIAS
DO CICLO DO IVD
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PROPOSTA
10
Atualização
tecnológica
permanente
de produtos
e serviços do
setor de IVD
por meio
da revisão
sistemática
do processo
de incorporação
e obsolescência
tecnológica
de produtos
e serviços

POR QUE
As tecnologias em saúde estão presentes na prevenção,
no monitoramento, no tratamento de doenças e na
recuperação da saúde. Com a atual velocidade e intensidade dos avanços tecnológicos, a discussão transparente e objetiva sobre a incorporação ou obsolescência
de tecnologias deve ser sistêmica e ágil.
As inovações, em sua maioria, trazem respostas a necessidades não atendidas no diagnóstico e no acompanhamento de muitas doenças. Entretanto, sua incorporação e uso devem ser ancorados em evidências
clínicas e de custo-efetividade, como os dois exemplos
a seguir:
No caso do infarto agudo do miocárdio (IAM), a
extensa literatura mundial fornece embasamento
científico para o uso exclusivo da troponina como
teste laboratorial, em detrimento do CK-MB e outros marcadores.
Na avaliação inicial de pacientes com suspeita de
doença tireoidiana, a dosagem do teste de TSH nos
valores de referência exclui a necessidade de realização de outros testes, como o T4 livre, que deve
ser usado apenas na confirmação do diagnóstico.
Como o avanço tecnológico é constante, deve-se promover ampla discussão sobre a melhor utilização das
tecnologias em saúde para evitar dispêndios desnecessários e garantir sua efetividade sem colocar em risco a
sustentabilidade do setor.
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COMO
Promover ampla discussão sobre a atual sistemática de incorporação e obsolescência tecnológica, visando ao melhor manejo clínico dos pacientes.
Promover a educação profissional continuada, em conjunto com sociedades médicas, sobre a disponibilidade de testes, sua aplicabilidade e melhor utilização. Os dados devem ser amparados científica e
clinicamente pelas diferentes disciplinas e especialidades médicas.

Referências: http://bibliotecasbpc.org.br/; https://www.
choosingwisely.org; e http://
bvsms.saude.gov.br/

Gerar discussões, compartilhamento e fornecimento de dados sobre
evidências clínicas, custo-benefício, resultados para a qualidade de
vida dos pacientes e impacto social de produtos e serviços em medicina diagnóstica. Os debates devem envolver representantes das áreas
pública e privada, sempre vinculados às sociedades médicas, para melhor entendimento do desfecho das doenças.
Estimular a busca pela qualidade e pelo valor diagnóstico, e não pela
quantidade dos testes disponíveis no Brasil.

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS
CBDL, SBPC/ML, academia, MS, Anvisa, ANS,
Abramed, Fehoesp, CNSaúde e SBAC.
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PROPOSTA
11
Promover
a revisão
do modelo
de processo
de incorporação
de testes de
IVD junto à
ANS e à Conitec
POR QUE
O atual processo de incorporação é focado principalmente em medicamentos e outros dispositivos médicos, e o setor de IVD tem características que merecem
espaço e método próprios de discussão. Por isso, deve
ser desenvolvido um processo de incorporação específico para o IVD.
O setor de IVD é apenas um elo da cadeia de saúde e,
portanto, a tomada de decisões deve englobar todos os
atores, em benefício da saúde total do paciente.
Quanto maior a participação desses representantes em
discussões que visem às incorporações de tecnologias
de IVD, melhores serão as decisões.
Resoluções tomadas em conjunto tendem a ter maior
aceitação ou incorporação por parte de outros setores
importantes do mercado. Portanto, é fundamental ampliarmos a participação, envolvendo o maior número de
atores e garantindo a necessária transparência e o compartilhamento das informações por parte da CBDL.
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COMO
Promover debates (webinars, mesas-redondas e até mesmo congressos especializados) com todos os agentes dos setores público e privado da área da saúde,
fomentando um verdadeiro ecossistema de interação entre os associados da
CBDL e demais atores.
Pleitear a inclusão de um capítulo IVD junto à ANS. Todo o processo deverá ser
ajustado, desde os formulários de submissão até os titulares das cadeiras que
compõem o comitê avaliador.
Criar um foro permanente de avaliação de tecnologias diagnósticas com a participação de representantes da indústria, da academia, dos sistemas público e
privado e terceiro setor.

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS
CBDL, SBPC/ML, Abramed, SBAC, academia, MS, Anvisa e ANS.
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PROPOSTA
12
Promover
o diálogo sobre
o horizonte
tecnológico
do setor

POR QUE
O diálogo estimula as empresas a pensarem em novas
opções ou aprimoramento dos processos vigentes.
A inovação e seus ganhos não podem esperar um ou dois
anos para começarem a ser discutidos/analisados. É necessário estabelecer um fluxo contínuo de discussão dos
projetos para incorporação de novas tecnologias.
A transparência acerca dos interesses futuros e das
reais necessidades do mercado promove a alocação
correta do investimento em tecnologias que possam
agregar valor.
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COMO
Fortalecer o trabalho realizado pela CBDL por meio
da criação de um departamento de acesso ao mercado com as demais entidades do setor de saúde, como,
mas não somente: ANS, AMB, Anvisa, Ministério da
Saúde, Fiocruz, Unidas, Unimed, associação das seguradoras de saúde e associações de pacientes.
Apoiar a interação entre as empresas e os demais setores da cadeia produtiva para interlocução com operadoras de saúde, AMB e MS.

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS
CBDL, SBPC/ML, Abramed, SBAC, Unidas,
Abramge, Fenasaúde, academia, MS, Anvisa
e ANS.
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PROPOSTA
13
Incentivo
à inovação
que promova
a melhor atenção
ao paciente,
aprimorando
continuamente
mecanismos para
o reconhecimento
imediato das
novas tecnologias
(Avaliação de
Tecnologias de
Saúde – ATS),
à medida que
chegam ao
mercado.

LIVRO BRANCO DO DIAGNÓSTICO LABORATORIAL

POR QUE
O foco de atenção deve mudar do diagnóstico e tratamento da patologia não apenas para a prevenção
mas também para a atenção integral ao paciente - que
é uma tendência global efetiva do setor de saúde no
mundo todo.
É mais fácil a aceitação de uma tecnologia quando seu
impacto positivo ao paciente é claramente percebido
ou medido. A identificação permite que as soluções
sejam fomentadas e aprimoradas, a fim de se obter o
potencial máximo em termos de atenção ao paciente.
Mudando o foco para a atenção integral com o intuito
de atuar preventivamente, será possível desenvolver
mecanismos mais eficientes e mais rápidos para avaliar as novas tecnologias diagnósticas, agilizando sua
aprovação e introdução no mercado.
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COMO
É necessário desenvolver políticas integrais em saúde
com a participação e a representatividade de todos os
interessados, inclusive das associações de pacientes.
Para apoiar tal interlocução, a CBDL deve criar uma
área de acesso de mercado e contar com um profissional de dedicação exclusiva para trabalhar como facilitador de comunicação entre os diferentes atores e as
ações definidas por eles.
Antes do lançamento de novos produtos, estudos diversos, inclusive de custo-efetividade das novas soluções para o mercado, podem ser importantes. Feitos
no Brasil ou no exterior, eles podem ajudar a demonstrar o valor da nova tecnologia.
É fundamental que sejam definidos prazos máximos
de respostas a pleitos sobre incorporação de novas
tecnologias, respeitando a urgência no diagnóstico
clínico, bem como realizar uma avaliação contínua,
por parte dos órgãos representativos do setor produtivo, por meio de análises de publicações científicas e
na mídia.

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS
CBDL e empresas associadas, ISPOR, SBPC/ML.
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PROPOSTA
14
Apoio à
incorporação
e à utilização
de tecnologias
remotas
(Point of Care)

POR QUE
A CBDL deve apoiar a incorporação e a utilização de
tecnologias de diagnóstico de aplicação remota, conhecida também como Teste Laboratorial Remota
(TLR) ou Point of Care (POC) que garantam mobilidade
e eficiência diagnóstica. O POC amplia o acesso à primeira etapa da linha de cuidado, a do diagnóstico e da
prevenção.
As tecnologias e os testes laboratoriais remotos (POC)
são uma realidade mundial que permite melhorar o
acesso ao diagnóstico. A CBDL tem um papel fundamental em promover a incorporação das novas tecnologias.
Essas tecnologias possibilitam atendimento mais rápido ao paciente, de forma descentralizada e eficaz.
A mobilidade também permite sua utilização em locais
e momentos específicos de alta demanda, como em
situações de surtos, epidemias ou programas de saúde
pública. Além disso, acelera o processo de investigação, reduzindo o turn around time e encurtando o tempo
para tomada de decisão clínica. Além disso, aumenta a
demanda por outros testes e novas investigações, prevenindo doenças futuras.
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COMO
Desenvolver legislação específica para POC, distinta do IVD
convencional, por meio da atualização dos regulamentos referentes a essa estratégia. Além de desatualizadas, elas são, muitas
vezes, mal compreendidas pelas próprias agências reguladoras,
o que dificulta a inovação.
Criar uma nova classificação geral pela Associação Médica Brasileira (AMB), de modo que cada analito constante nos procedimentos existentes possa ser dividido em duas categorias, conforme exemplo abaixo:
Procedimento para quantificação de glicose em soro/sangue – executado por laboratório central.
Procedimento para quantificação de glicose em soro/sangue – POC.
Os procedimentos devem ter remuneração distinta. Deve-se
aplicar um fator predefinido que estabeleça a relação do valor a ser pago pelo procedimento A. O valor pago pelo procedimento B deverá ser x vezes maior que o valor pago pelo
procedimento A. A definição de uma macrodiretriz desse tipo
permitirá a entrada massiva no país de produtos POC, de forma alinhada com o que acontece em outros países.

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS
CBDL, SBPC/ML, SBAC, MS, Abrafarma, Anvisa e ANS.
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PROPOSTA
15
Estímulo à
conectividade
entre sistemas
diagnósticos e
soluções de TI
de laboratório/
hospitais

POR QUE
A CBDL deve apoiar o desenvolvimento de políticas
específicas para incorporação que ofereçam conectividade e interoperabilidade entre sistemas diagnósticos e soluções de TI de laboratórios/hospitais.
Quanto maior a conectividade e a interoperabilidade
de sistemas de diagnóstico, melhor e mais eficaz será o
acesso aos envolvidos em quaisquer tratamentos.
A conectividade confere a possibilidade de integração,
padronização e geração de dados que devem ser usados para melhorar o cuidado ao paciente.
Além disso, traz segurança ao método, pois permite
maior controle por diferentes atores e por algoritmos
para cada situação e dá velocidade às decisões.

COMO
O Brasil possui grandes empresas especializadas em
TI que desenvolvem sistemas para laboratórios clínicos. Elas devem ser convidadas a participar da formação de um comitê de inovação, com a incumbência de
elaborar um plano estratégico de ação.
O plano deverá estabelecer uma base comum de protocolos de comunicação em TI, a ser utilizada por todas as instituições, garantindo a segurança dos dados.
Essa iniciativa deve partir da ANS/Anvisa para assegurar a interoperabilidade dos sistemas e a integração da comunicação entre laboratórios e médicos,
buscando apenas uma visão, a do manejo da saúde
como um todo.

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS
CBDL, SBPC/ML, Abramed, SBAC, academia,
MS, Anvisa, ANS, Anahp, Fehosp e Fehoesp.

LIVRO BRANCO DO DIAGNÓSTICO LABORATORIAL

177

PROPOSTA
16
Eliminação
de barreiras não
tarifárias na
importação de
produtos do setor

POR QUE
Devem ser respeitados os critérios de regulação sanitária que garantam segurança e os direitos fundamentais dos pacientes. Ao mesmo tempo, não deve haver
entrave à entrada de novas potenciais soluções e tecnologias.

COMO
Levantamento das barreiras não tarifárias atuais impostas à introdução de novos produtos.
Formação de grupos de trabalho para discussão e proposta de soluções aos reguladores.
Desenvolvimento de estudos comparativos com outros países para divulgação de boas práticas.

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS
CBDL, academia, MS, Anvisa, ANS e Ministério
da Economia.
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Tecnologia
de informação
e comunicação
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pública

Saúde
suplementar

1
Ofertas
de produtos
e serviços
do setor

2

Tecnologias
inovativas

4

Regulação

Monitoramento
e gestão

3

Acesso

Política
pública
para o setor

Política
nacional
de saúde
Treinamento
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4

PROPOSTAS RELACIONADAS
À FASE DE MONITORAMENTO
E GESTÃO DO CICLO DO IVD
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PROPOSTA
17
Racionalização
da carga tributária

POR QUE
No caso dos insumos para saúde humana, o efeito do ICMS
é aplicado em cascata, causando danos exponenciais em
toda a cadeia, uma vez que o produto final é tributado
como serviço. Como o ICMS não produz crédito tributário
na etapa mais crítica da cadeia, o ISS é aplicado integralmente.
O mesmo ocorre com o PIS e a Cofins, que incidem integralmente sobre a importação e a produção, elevando o
preço dos produtos importados.
Esses tributos não geram crédito ao longo da cadeia pelo
fato de a distribuição dos produtos para a saúde ser realizada, na maioria dos casos, por empresas tributadas pelo
lucro presumido, cujo recolhimento é realizado pelo regime cumulativo – o mesmo regime imposto às atividades
hospitalares e laboratoriais.
Dessa forma, o imposto sobre consumo também gera resíduo tributário por ser somado em cada etapa da cadeia
contributiva, gerando um efeito cascata que encarece o
produto final para o SUS e para a saúde suplementar e dificulta o acesso a ele.

LIVRO BRANCO DO DIAGNÓSTICO LABORATORIAL

181

CADEIA DE FORNECIMENTO
DO DIAGNÓSTICO LABORATORIAL
figura 03
CADEIA CONTRIBUTIVA DOS PRODUTOS

FABRICANTE/
IMPORTADOR

ESPECIALISTAS

DISTRIBUIDOR/
ATACADISTA

HOSPITAIS/CLÍNICAS

A. PIS E COFINS
DE 3,65% A 9,25%

A. PIS E COFINS
3,65%

TRIBUTOS INCIDENTES
A. II (IMP.
IMPORTAÇÃO)
DE 0% A 18%
B. PIS E COFINS
DE 11,75% A 13,46%

B. ISS
DE 2% A 5%

C. IPI
DE 0% A 8%
Fonte: ibpt

COMO
Essas distorções têm de ser sanadas por meio da racionalização da carga tributária incidente sobre os produtos do setor de diagnóstico laboratorial.
Nesse momento em que o país discute a possibilidade de uma Reforma Tributária, é
fundamental conscientizar os legisladores sobre a importância da área de diagnóstico
laboratorial, seu impacto positivo na saúde pública e privada, e os danos causados pela
falta de uma racionalização tributária do setor. Paralelamente, devem ser trabalhadas
também as legislações tributárias relativas às esferas estadual e municipal.
Além disso, reduzir ou zerar as alíquotas de PIS, Cofins e ICMS cobradas na importação, na produção e na distribuição de reagentes e equipamentos de interpretação de
análises laboratoriais consumida no Brasil.

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS
CBDL, Abramed, ABIIS, Congresso Nacional, Assembleias Legislativas, Ministério
da Economia/Comércio.
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PROPOSTA
18
Atualização das
listas de referência
de procedimentos
médicos que
parametrizam
os preços de
compras de IVDs

POR QUE

Exigência nos editais de compras de tecnologias modernas pelas quais se pagam preços defasados e incompatíveis com a realidade do mercado.
Investimentos crescentes das empresas no desenvolvimento de plataformas de automação laboratorial,
sem que haja, paralelamente, uma contrapartida de
atualização dos preços ou predisposição de se pagar
por eles.
O forte desalinhamento cambial, resultado de uma
desvalorização do real em 33% desde março de 2020,
agravou o desequilíbrio financeiro do setor.
Os produtos do setor são comercializados em reais no
mercado brasileiro, com base nas tabelas de preços de
referência do SUS e do mercado privado que não são
reajustadas há vários anos, nem segundo índices locais de inflação, nem com base no câmbio.

COMO
Revisar a sistemática de atualização das listas de referência da ANS e do SUS que parametrizam os preços
de compras de IVDs. Encontrar formas de reduzir as
distorções mencionadas e evitar um possível colapso
na cadeia de saúde.
Buscar formas de promover alinhamento cambial para
melhor equilíbrio no setor para que não ocorram grandes distorções.

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS
CBDL, AMB, ANS, MS e Ministério da Economia.
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PROPOSTA
19
Preparar o setor
para se adequar
a eventuais
mudanças
decorrentes
da tendência
de centralização
das compras
de produtos

POR QUE

Embora o setor já esteja acostumado a lidar com grandes corporações que consolidaram a atividade laboratorial, é necessário preparar-se para uma eventual
nova fase de consolidação vertical em grandes estruturas de saúde.

COMO
Promover debates com especialistas sobre gestão otimizada de recursos, revendo os papéis na cadeia de
valor de saúde.
Revisar os modelos de negócios nos quais o diagnóstico possa ser inserido.

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS
SBAC, SBPC/ML, Abramed, Anahp, Fehosp, Fehoesp,
Abrafarma, Abramge, FenaSaúde, Unimed e Unidas.

LIVRO BRANCO DO DIAGNÓSTICO LABORATORIAL

184

Ciclo de vida do diagnóstico laboratorial e
propostas para o aprimoramento de cada fase

PROPOSTA
20
Propor novos
modelos de
utilização dos
produtos, abrindo
espaço para
a realização de
diagnósticos em
novos ambientes,
como farmácias,
clínicas, saúde
corporativa,
a fim de levar
o diagnóstico onde
o paciente está

POR QUE
A Consulta Pública n. 912/2020 da Anvisa apresenta
uma proposta diferente ao considerar a possibilidade
de levar o diagnóstico a novos ambientes de saúde,
cada vez mais próximos do paciente. Esse novo
formato tende a ser mais amigável à ampliação do
acesso às novas tecnologias aplicadas à saúde.
O foco deve ser o acesso ampliado à população por
meio da participação desses novos atores em novos
ambientes de saúde. Além disso, a tecnologia dos dispositivos de medição existente confere a segurança
necessária ao resultado do exame quando o operador
recebe o devido treinamento. Aliado a isso, a evolução
da TI poderá ajudar ainda mais no controle da aplicação dos dispositivos. Exemplo: o uso de um dispositivo pode ser remotamente bloqueado caso esteja com
a calibração vencida. Essas iniciativas contribuem
para ampliar a aplicação dos dispositivos para diagnósticos fora do perímetro de um laboratório clínico,
de forma segura e eficaz, mantendo os sistemas de
qualidade, como desenhados pelo fabricante em toda
a jornada da saúde.
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COMO
Promover parcerias entre as clínicas, farmácias e outros ambientes de saúde e
um laboratório local para que todos os requerimentos previstos na resolução,
que será originada a partir das discussões sobre as propostas da CP n. 912 e outras premissas técnicas, sejam cumpridas. É importante que esses novos ambientes de saúde tenham em mãos somente testes POC que sejam usados para
triagem, deixando ao laboratório a tarefa de realizar os exames confirmatórios
e/ou complementares.
Definir claramente os papéis e as responsabilidades dos diferentes atores envolvidos nesse mercado, propiciando maior e melhor acesso da população ao
diagnóstico.
Participar de discussões que valorizem o diagnóstico, colocando sempre o paciente no centro da atenção, na busca de melhores formas de interação e suporte.

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS
CBDL, SBAC, SBPC/ML, Abramed, Abrafarma, CFM, AMB e CFF.
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PROPOSTA
21
Adoção
de mecanismo
de desempenho
e compartilhamento
de risco na gestão
e aplicação de
recursos em saúde

POR QUE
A CBDL deve adotar e adaptar mecanismos de desempenho e compartilhamento de risco, a exemplo do que
ocorre nos Estados Unidos e na Europa.
O compartilhamento de experiências é útil para que se
possa aproveitar os pontos exitosos e evitar a repetição
de erros.
Este modelo tem-se mostrado muito eficiente na gestão e na aplicação de recursos em saúde, inclusive na
incorporação e na implementação de novas tecnologias ou sistemas de saúde.
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COMO

Lorem ipsum
dolor sit amet,
adipiscing
elit. Donec
pretium ex et
tristique porta.
Donec laoreet
pulvinar
aliquam.

Avaliar as características locais do mercado e acesso à
saúde no Brasil e considerá-las no processo de adoção
da nova abordagem.
Integrar os dados facilitará a gestão da saúde e o compartilhamento de riscos, uma vez que eles poderão ser
calculados.

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS
CBDL, academia, ISPOR e Ministério da Saúde.
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Empresas Associadas

ASSOCIADOS
ABB0TT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.
AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA. / DAKO
ALERE S.A. / ABBOTT
BECKMAN COULTER DO BRASIL LTDA.
BD – BECTON DICKINSON INDÚSTRIA
CIRÚRGICAS LTDA. BIOMEDICAL
BIOMEDICAL DISTRIBUTION MERCOSUR LTDA. (BOMI)
BIOMÉRIEUX BRASIL S.A.
BIO-RAD LABORATÓRIO BRASIL LTDA.
BIOSYS LTDA. / KOVALENT
CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.
CELER BIOTECNOLOGIA S.A.
CEPHEID BRASIL IMP. EXP. COM. PROD. DIAG. LTDA.
CHEMBIO DIAGNOSTICS BRAZIL LTDA. / ORANGE-LIFE
DIAGMASTER CIENTIFICA LTDA.
DIAMED LATINO-AMÉRICA S.A. / BIO-RAD
DIASORIN LTDA.
ECO DIAGNOSTICA LTDA.
ELITECH LATINO AMÉRICA LTDA.
EUROIMMUN BRASIL MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA.
FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.
GREINER BIO-ONE PROD. MÉDICOS HOSP. LTDA.
GRIFOLS BRASIL LTDA.
HHUB – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
HI TECHNOLOGIES LTDA.
HOLOGIC LATIN AMERICA LTDA.
HORIBA INTRUMENTS BRASIL LTDA.
IDS BRASIL DIAGNÓSTICOS LTDA.
IBMP – INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR DO PARANÁ
LABINBRAZ COMERCIAL LTDA.
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LABTEST DIAGNÓSTICA
LD COM. DE MAT. PARA DIAG. E MÉD. HOSP. LTDA.
LEICA DO BRASIL IMP. COM. LTDA.
LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM. E IND.
DE PROD. PARA BIOTECNOLOGIA LTDA. /
THERMO FISHER SCIENTIFIC
MEDLEVENSOHN COM. E REPR. DE PROD. HOSPITAL.
MINDRAY DO BRASIL – COM. E DISTR. DE EQUIP. MÉD. LTDA.
ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL
PROD. PARA SAÚDE LTDA.
PERKINELMER DO BRASIL LTDA.
PHADIA DIAGNÓSTICOS LTDA. / THERMO FISHER SCIENTIFIC PLASTLABOR
IND. COM. EQUI. HOSP. E LAB. LTDA.
PLASTLABOR IND. COM. EQUIP. HOSP. E LAB. LTDA.
PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA.
THE BINDING SITE
TRINITY BIOTECH DO BRASIL LTDA.
QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA.
QUIBASA QUÍMICA BÁSICA LTDA. / BIOCLIN
RANDOX BRASIL LTDA.
REM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA.
SARSTEDT LTDA.
SEBIA BRASIL
SEEGENE DO BRASIL COM. DE PROD. MÉD. E HOSP.
SIEMENS MED. SOL. COM. PROD. DIAGNÓSTICOS LTDA. / HEALTHINEERS
SYSMEX DO BRASIL IND. E COM. LTDA.
STAGO BRASIL COM. IMP. E EXP. DE PROD. DIAGNÓSTICOS LTDA.
VYTTRA DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
WAMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA.
WERFEN MEDICAL LTDA.
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GLOSSÁRIO DE TERMOS

TERMO

DEFINIÇÃO

ANALITO

Substância ou componente químico em uma amostra, que é alvo de análise em um ensaio/exame/teste.

BIOLOGIA
MOLECULAR

Área da Biologia que busca estudar os organismos do ponto de vista molecular, focando principalmente
na base para todos os organismos, os ácidos nucleicos, que formam RNAs e DNAs, que, posteriormente, dão origem a proteínas. Mais especificamente, ela estuda os processos de replicação, transcrição e
tradução do material genético e a regulação desses processos. Nascida da junção dos ramos da Genética,
da Bioquímica e da Biologia Celular, a Biologia Molecular é um campo que visa entender os fenômenos
biológicos e como estes se relacionam com o material genético do organismo.

BIOMARCADORES

Biomarcador é qualquer substância ou componente biológico mensurável, que possa ser utilizado como
um indicador para demonstrar o estado de uma função fisiológica de um organismo, a ocorrência de
alguma alteração ou doença em particular ou uma resposta a um agente farmacológico.

CALIBRADORES

Calibrador é uma solução com quantidade conhecida de um analito que é utilizada para padronizar instrumentos e/ou procedimentos no laboratório, visando assegurar sua acurácia (precisão mais exatidão).
Os valores do material calibrador são determinados a partir de materiais e métodos de referência primários que possuem muito baixa incerteza de medição.

DIAGNÓSTICOS IN
VITRO (IVD)

O termo in vitro vem do latim e significa em vidro. O Diagnóstico In Vitro (IVD) é todo diagnóstico realizado fora do corpo; para isso, é preciso coletar uma amostra do paciente (que pode ser sangue, urina,
fezes, suor, saliva, fragmentos de tecidos, entre outros) para realizar o procedimento. O IVD é uma importante ferramenta para diagnóstico, prognóstico, monitoramento e prevenção de doenças, auxiliando na conduta, na indicação e no acompanhamento do tratamento.

DIAGNÓSTICO IN
VITRO DO VÍRUS DA
IMUNODEFICIÊNCIA
HUMANA (HIV)

Diagnóstico da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana é a detecção de anticorpos, antígenos
e/ou RNA, feita in vitro, em amostra, geralmente, de sangue total, plasma, soro ou fluido oral. Existe a
Portaria do Ministério da Saúde que regulamenta o diagnóstico de HIV. O Manual Técnico para o Diagnóstico da Infecção pelo HIV em Adultos e Crianças está disponível em www.aids.gov.br.

DIAGNÓSTICOS
IN VIVO

O termo in vivo vem do latim e significa em vivo. O termo se refere a procedimentos diagnósticos realizados diretamente no corpo do paciente, como métodos de imagem, testes alérgicos, testes de monitoramento de pressão arterial, entre outros. O diagnóstico in vivo é uma importante ferramenta para
diagnóstico, prognóstico, monitoramento e prevenção de doenças, auxiliando na conduta, na indicação
e no acompanhamento do tratamento.
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TERMO

DEFINIÇÃO

DIRETRIZ DE
UTILIZAÇÃO (DUT)

As diretrizes de utilização (DUT) são regras e normas elaboradas pela ANS que servem para orientar e
regulamentar o uso adequado de procedimento médicos e exames complementares. Elas são descritas
e baseadas em estudos médicos com a finalidade de utilizar novas tecnologias ou exames que realmente
possam trazer benefícios para o paciente ou que auxiliem os médicos no diagnóstico de doenças.

DISPOSITIVOS
POINT OF CARE
(POC)

POC, do inglês Point of Care, significa ponto de cuidado. Dispositivos destinados a realizar testes no ponto de atendimento do paciente, fora do laboratório, que fornece resultados rápidos, por isso, também é
chamado teste rápido. Em português, é denominado Teste Laboratorial Remoto (TLR).

DOSAGENS DOS
ANALITOS POR
ESPECTROMETRIA
DE MASSA

Quantificação das substâncias de interesse por meio da técnica de espectrometria de massa.

ESTUDOS DE COORTE
CONTROLADOS, NÃO
ABRANGENTES E
COM SIGNIFICÂNCIA
ESTATÍSTICA

É um tipo de estudo em que o investigador se limita a observar e analisar a relação existente entre a
presença de fatores de riscos ou características e o desenvolvimento de enfermidades, em grupos controlados de indivíduos.

ESTUDOS DE CUSTOEFETIVIDADE

Estudos de custo-efetividade ou análise custo-efetividade (ACE) é uma metodologia de análise econômica que compara os custos de diferentes procedimentos/condutas médicas, com os desfechos clínicos
obtidos. O objetivo da ACE é avaliar o impacto de distintas alternativas, procurando identificá-las com
os melhores efeitos do tratamento, geralmente, em troca de menor custo. Portanto, uma característica
importante é que os estudos de ACE são sempre comparativos e explícitos e se destinam a selecionar
a melhor opção para atingir a eficiência. Normalmente, a ACE é expressa em termos de uma relação
em que o denominador é um ganho em saúde até certo ponto (anos de vida, nascimentos prematuros
evitados, anos à vista ganhos), e o numerador é o custo associado ao aumento da saúde. A medida de
desfecho varia dependendo da condição médica que está sendo avaliada; entretanto, a mais comumente
usada são os anos de vida ajustados pela qualidade.

FERRAMENTAS
BIOMOLECULARES

Conjunto de técnicas aplicáveis em nível molecular, envolvendo material genético como alvo (DNA e
RNA). São utilizadas para descrever estrutura e mecanismos moleculares, identificar anomalias genéticas causadoras de doenças e desenvolver intervenções para corrigi-las.
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DEFINIÇÃO

GLOSSÁRIO DE TERMOS

TERMO

DEFINIÇÃO

GENÔMICA,
DADOS GENÔMICOS

Genômica é uma área da ciência multidisciplinar que estuda o genoma, que é o conjunto de genes de um
organismo. Está voltada para a estrutura, a função, a evolução, o sequenciamento, o mapeamento e a
edição do genoma. O sequenciamento do genoma completo tornou-se a ferramenta padrão ouro para se
estudar a genômica populacional. Com ele, é possível identificar mutações raras em genes conhecidos
e melhorar a identificação de novos genes, por exemplo. Cada sequenciamento realizado é armazenado
em bancos de dados que podem ser compartilhados/consultados, estabelecendo-se, assim, os bancos
de dados genômicos.

KITS DE TESTE IVD
ELISA (ENSAIO
IMUNOENZIMÁTICO)

Kit diagnóstico para detecção qualitativa, quantitativa ou semiquantitativa de antígenos ou anticorpos
pelo método ELISA, que é um ensaio imunoenzimático. Esse método utiliza enzimas para marcação dos
anticorpos que detectam as reações antígeno-anticorpo ocorridas na amostra avaliada. A leitura é feita
pela medida da ação enzimática sobre substrato cromogênico que leva à mudança de cor da solução.

MACHINE LEARNING

O aprendizado de máquina (em inglês, machine learning) é um método de análise de dados que automatiza a construção de modelos analíticos. É um ramo da inteligência artificial embasado na ideia
de que sistemas podem aprender com dados, identificar padrões e tomar decisões com o mínimo
de intervenção humana.

METABOLÔMICA

Estudo das alterações dos metabólitos. Metabólitos são produtos intermediários ou finais do metabolismo em uma amostra biológica.

PATOLOGIA
MOLECULAR

A patologia molecular tem natureza multidisciplinar, que une as práticas da anatomia patológica e da
biologia molecular para o exame de órgãos, tecidos e fluidos do corpo.

PROCALCITONINA

A procalcitonina (PCT) é um pró-hormônio que, em condições habituais, permanece apenas no interior das células C da tireoide, sendo o precursor da calcitonina. Em situações de estresse, como em
uma infecção disseminada, após traumas ou cirurgias de grande porte e em queimaduras extensas,
pode ter significativa produção extratireoidiana e ser encontrada no sangue periférico. É um marcador
inespecífico de inflamação, mas níveis elevados são considerados indicativos de processos infecciosos
mais graves, sendo utilizado para estratificar o risco de sepse. É uma valiosa ferramenta para orientar a
administração de antibioticoterapia.

PROTEÔMICA

A proteômica é o conjunto de técnicas e estratégias para o estudo do proteoma (conjunto completo das
proteínas produzidas por um genoma particular)
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TERMO

DEFINIÇÃO

REAÇÃO EM CADEIA
DE POLIMERASE
(PCR)

Reação em cadeia de polimerase, ou PCR, em inglês Polymerase Chain Reaction, é uma técnica de biologia
molecular, utilizada in vitro, para fazer de milhões a bilhões de cópias de uma região específica do DNA
existente em uma amostra, a fim de obter quantidades suficientes de DNA que permitam seu estudo/
análise. Essa técnica baseia-se no processo de replicação do DNA que ocorre in vivo.

SEQUENCIAMENTO
DE ÚLTIMA
GERAÇÃO (NGS)

Sequenciamento de última geração ou nova geração, em inglês Next-Generation Sequencing, refere-se a
um grupo de diferentes e modernas metodologias de sequenciamento do DNA, que pode ser caracterizado como automatizado, paralelo (sequencia quantidade massiva de fragmentos de DNA ao mesmo
tempo) e de alto rendimento. O sequenciamento de DNA é o processo de determinação da sequência
de nucleotídeos (As, Ts, Cs, e Gs) no DNA. As técnicas de sequenciamento de última geração (NGS) são
novas abordagens feitas em grande escala que diminuem os custos do sequenciamento e aumentam a
velocidade de sua realização.

TÉCNICA DE
ESPECTROMETRIA
DE MASSA

Técnica analítica física que qualifica e quantifica moléculas de interesse, por meio da medição da sua
massa e da caracterização de sua estrutura química. Consiste em analisar os átomos e as moléculas por
meio da relação massa/carga (m/z) dos íons de analitos no estado gasoso. A ciência que explora a espectrometria de massas é conhecida como físico-química dos íons na fase gasosa.

TESTE
LABORATORIAL
REMOTA (TLR)
OU POINT OF CARE

São testes realizados no ponto de atendimento do paciente, fora do laboratório, utilizando dispositivos
que fornecem resultados rápidos.

TROPONINA
COMO TESTE
LABORATORIAL, EM
DETRIMENTO DO
CK-MB E OUTROS
MARCADORES

A troponina I é uma proteína encontrada nas fibras musculares cardíacas, que é liberada na circulação
quando há lesão do músculo cardíaco e sua quantidade é proporcional à extensão da lesão. Atualmente,
a recomendação é de que ela seja usada como marcador de infarto agudo do miocárdio em substituição
da CK-MB e outro marcadores laboratoriais, por ser específica e se elevar em 3 a 4 horas após o infarto.
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Siglas

SIGLAS
SIGLA

SIGNIFICADOS

AACD

Associação de Assistência à Criança Deficiente

ABCV

Associação Brasileira de Empresas de Ciências da Vida

ABES

Associação Brasileira das Empresas de Software

ABIIS

Aliança Brasileira da Indústria Inovadora em Saúde

Abimed

Associação Brasileira da Indústria de Alta Tecnologia de Produtos para Saúde

Abimo

Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos,
Odontológicos, Hospitalares e de Laboratórios

Abrafarma

Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias

Abraidi

Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Produtos para Saúde

Abramed

Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica

AdvaMed

American Medical Device Association

AdvaMed Dx

American Medical Device Association for Diagnostics

Aldimed

Aliança Latino Americana de Dispositivos Médicos

Aladdiv

Aliança Latino Americana para o Desenvolvimento do Diagnóstico in Vitro

Anahp

Associação Nacional de Hospitais Privados

Anbiotec Brasil

Associação Nacional de Empresas de Biotecnologia

ANS

Agência Nacional de Saúde Suplementar

Anvisa

Agência Nacional de Vigilância Sanitária

BPF

Boas Práticas de Fabricação

Brasscom

Associação das Empresas de Tecnologia da Informação
e Comunicação (TIC) e de Tecnologias Digitais

Cade

Conselho Administrativo de Defesa Econômica

CBCTBMF

Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial
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SIGLA

SIGNIFICADOS

CBDL

Câmara Brasileira de Diagnósticos Laboratoriais

CGU

Controladoria-Geral da União

CNSaúde

Confederação Nacional de Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços

Conass

Conselho Nacional de Secretários de Saúde

CRA

Conselho Regional de Administração

EducaSUS

Programa de EaD (Ensino a Distância) do SUS, coordenado
pela Federação dos Hospitais do Estado de São Paulo (Fehoesp)

EPIs

Equipamentos de proteção individual

ESCMID, em inglês

Sociedade Europeia de Microbiologia Clínica e Doenças Infecciosas

FAP

Federação Aquática Paulista

FBAH

Federação Brasileira de Administradores Hospitalares

FECC

Frente Parlamentar Mista Ética Contra a Corrupção

Fehoesp

Federação dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo

FenaSaúde

Federação Nacional de Saúde Suplementar

FGVethics

Centro de Estudos em Ética, Transparência, Integridade e Compliance da FGV

Fiocruz

Fundação Oswaldo Cruz

Gaesi

Gestão e Automação em TI da Universidade de São Paulo (USP)

Gavi

The Vaccine Alliance

GDA

Global Diagnostic Alliance

GGFIS

Gerência-Geral de Fiscalização Sanitária da Anvisa

GGTPS

Gerência-Geral de Tecnologia de Produtos para Saúde

GIVD

Global In Vitro Diagnostic

IACRC

Interamerican Coalition for Business Ethics and Regulatory Convergence
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Siglas

SIGLAS
SIGLA

SIGNIFICADOS

Ibross

Entidade Nacional Representativa das Organizações Sociais de Saúde (OSS)

IDC

International Diagnostics Centre da LSHTM

Iepas

Instituto de Ensino e Pesquisa na Área da Saúde

IES

Instituto Ética Saúde

IFCC

International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

IMDRF

International Medical Device Regulators Forum

INCQS

Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde

ISPOR

The Professional Society for Health Economics and Outcomes Research

IVD

Diagnóstico In Vitro

IVD Australia

In Vitro Diagnostic Association Australia

Jacri

Japan Association of Clinical Reagents Industries

Jaima

Japan Analytical Instruments Manufacturers Association

LGPD

Lei Geral de Proteção de Dados

LSHTM

London School of Hygiene & Tropical Medicine

MCTIC

Ministério da Ciência, Tecnologia, Indústria e Comércio

MDSAP

Medical Device Single Audit Program

Mecomed

Medical Technology Association Middle East & Africa

MedTech Canada

Association representing Canada's innovative medical technology industry

Mercosul

Mercado Comum do Sul

MFB

Medical Fair Brasil

MMFDH

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos

MOOC

Massive Online Open Course (em português, Curso Aberto Massivo Online)

NGS

Sequenciamento de última geração
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SIGLA

SIGNIFICADOS

Opas

Organização Panamericana de Saúde

PCR

Reação em cadeia da polimerase

POCT

Point-of-Care Testing

MS

Ministério da Saúde

OMS

Organização Mundial da Saúde

RAM

Resistência Antimicrobiana

Safe Brasil

Associação Amiga dos Fenilcetonúricos do Brasil

SAHE

South America Health Education

SBAC

Sociedade Brasileira de Análises Clínicas

SBOT

Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia

SBPC/ML

Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial

SBTEIM

Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo

SindHosp

Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo

SNDPD

Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

TACs

Testes de análises clínicas

TECPAR

Instituto de Tecnologia do Paraná

Testes de RT-PCR

Testes de biologia molecular
(transcrição reversa seguida de reação em cadeia da polimerase)

TLRs

Testes Laboratoriais Remotos

UFG

Universidade Federal de Goiás – Instituto de Ciências Biológicas

WHO

World Health Organization

WTO

World Trade Organization
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