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TECNOVIGILÂNCIA E BOLETINS DOS 
FABRICANTES 

 

OBJETIVO DO PROCEDIMENTO: 

Padronizar a tratativa aos casos de Tecnovigilância e fluxo de tratativa dos boletins 

recebidos dos fabricantes. 
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1.  APLICAÇÃO 

Aplica-se a todos os colaboradores do setor de Assessoria Científica da Conceito 

Diagnóstica. 

2. ÁREAS ENVOLVIDAS 

Executante: Coordenador Assessoria. 

Participantes: Assessoria Científica. 

3. NORMAS DE REFERÊNCIA 

RDC 16 /2013 de 28/03/2013. Boas práticas de Fabricação de produtos médicos e 

produtos para diagnóstico de uso In Vitro. 

Instrução normativa ANVISA /DC número 08 de 26/12/2013, boas práticas de 

fabricação de produtos médicos e produtos para diagnóstico de uso In Vitro aplicáveis 

ás empresas que realizam as atividades de importação, distribuição e armazenamento. 

RDC 67/2009 - Dispõe sobre normas de Tecnovigilância aplicáveis aos detentores de 

registro de produtos para saúde no Brasil. 

RDC 23/2012 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de execução e notificação de ações de 

campo por detentores de registro de produtos para a saúde no Brasil. 

Manual de Tecnovigilância Roche Diagnóstica Brasil – Dispõe sobre as normas 

para atuação do Safety & Compliance Liaison (SCL) no distribuidor Roche Diagnóstica 

Brasil.  

4. DEFINIÇÕES 

Tecnovigilância: É o sistema de vigilância de eventos adversos e queixas técnicas de 

produtos para a saúde na fase de pós-comercialização, com vistas a recomendar a 

adoção de medidas que garantam a proteção e a promoção da saúde da população. 

Incidente potencialmente Reportável (PRI): Os relatos das seguintes situações, 

resultando potencialmente em morte, danos, doença ou hospitalização em um serviço 

de emergência ou hospital, associados a um produto comercializado pela Conceito 

Diagnóstica, devem ser avaliados como reclamações potencialmente críticas e 

reportados ao fabricante. Tais relatos podem ser recebidos de clientes (profissionais 
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de cuidados com a saúde ou pacientes), Autoridades Competentes, representantes de 

vendas ou de campo, como também de fontes internas.  

• Rotulação incorreta ou inadequada do produto;  

• Kit contendo componente (s) incorreto (s) e cujos resultados foram relatados;  

• Interferências não mencionadas na rotulação do produto; 

• Causa suficiente para acreditar que o equipamento forneceu um resultado 

errôneo, porém plausível; isto inclui resultados de amostras de pacientes como também 

de amostras colocadas aleatoriamente em uma corrida analítica (p. ex., Teste de 

Proficiência (TP) em CQ aleatório), visto que a mesma discrepância poderia ter ocorrido 

com uma amostra de paciente;  

• Problemas do instrumento ou do software com probabilidade de produzir 

resultados errôneos, porém plausíveis;  

• Fogos ou explosões relacionadas ao equipamento;  

• Características incomuns do produto (que podem resultar em resultados 

errôneos, porém plausíveis) sugerindo práticas de fabricação anormais. 

Boletim de produto: informação técnica ou científica a respeito de um produto ou 

equipamento, emitido pelo fabricante; pode ser para uso interno ou externo (devendo 

ser encaminhado aos clientes do distribuidor). 

Informarketing: Informação comercial sobre produto ou equipamento, lançamentos, 

descontinuação no mercado etc. Enviado pelo fabricante, poder ser para uso interno 

ou externo (devendo ser encaminhado aos clientes do distribuidor). 

Central de Captação de Oportunidades de Mercado (CCOM): informação sobre 

estudo de mercado, concorrentes, comparativos etc. Enviado pelo fabricante para uso 

interno. 
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5. PROCEDIMENTOS 

5.1 Registro e Tratativa de Incidentes Potencialmente 

Reportáveis (PRI)  

A equipe de assessores é treinada pelos fabricantes para a Classificação de Chamados 

Potencialmente Críticos e realiza multiplicação do conhecimento com a equipe, caso 

necessário. 

No ato da abertura do chamado de serviço, a atendente encaminha as informações do 

chamado aberto, conforme POP.ASTEC.001-0 Atendimento Telefônico e 

Gerenciamento de Chamados de Serviços, ao supervisor técnico, que juntamente com 

a assessoria científica, fazem uma pró-análise para identificação de possíveis PRI. 

A Assessoria Científica deverá entrar em contato com o cliente, buscando levantar 

informações sobre o ocorrido e, em algumas situações, agendar uma visita no local 

para coleta e análise de dados. A partir destas informações é possível verificar na lista 

de triagens (Guia de Abertura de Incidentes potencialmente reportáveis (PRI), se o caso 

deve ser avaliado como “Reclamação de Incidentes potencialmente reportáveis” ou 

não. Caso a conclusão seja esta, toda documentação atualizada para reporte de casos 

PRI encontra-se no extranet do fabricante.  

 O questionário de informações do caso e formulário de abertura de chamados devem 

ser preenchidos pelo assessor e enviado ao fabricante, dentro do prazo de dois dias.  

Para acesso seguir o passo a passo abaixo: 

 Acessar pelo email: conceito.cmg@gmail.com 

 Senha: conceito385 

https://sites.google.com/a/contractors.roche.com/diagnostica-prodis/home 

1. Área do SCL 

2. Tecnovigilância 

3. Guia de Identificação de PRI: Critérios de PRI para Resultados Errados - DS01 

Anexo 7A V11 - Efetivo 28 janeiro 2019 

4. Arquivos de Apoio: Template_Descrição de Chamado PRI_SWA (abrir o arquivo 

referente ao setor que deverá ser aberto o chamado PRI) 
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Canais de contato com os fabricantes, conforme relatado no contrato de distribuição: 

 

 Roche: 

 CEAC: Central de excelência de atendimento ao cliente. 

brasil.ceac@roche.com 

 

 BD – Becton Dickinson: 

 E-mailregulatorio@bd.com 

 

 Sebia: 

 E-mail: gnovais@sebia.com.br 

 

Estes chamados são registrados internamente no sistema SAP com status “aberto”, 

seu fechamento é realizado no ato do recebimento da resposta do fabricante referente 

aos procedimentos para solucionar o problema, que será encaminhado ao cliente para 

as devidas ações solicitadas pelo fabricante. 

 

Em caso de suspeita de falsificação de produtos no mercado, a Conceito Diagnóstica 

comunica prontamente aos fabricantes, através dos canais de tecnovigilância citados 

acima. 

5.2 Notificações e Boletins enviados pelos Fabricantes 

5.2.1 Tratativa Notificações SBN – Ações de Campo 

- Designado de Tecnovigilância recebe e-mail com a descrição detalhada da ação de 

campo. 

- Designado realiza um levantamento de todos clientes afetados e envia carta de 

ciência assinada e digitalizada para o fabricante através do e-mail:  

brasiltecnovigilancia.com.br. 

Pessoas autorizadas a assinar: 
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 Responsável Técnico; 

 Assessores Científicos; 

 Gerente da qualidade e RD – representante da direção; 

 Diretor executivo. 

- Caso seja uma notificação técnica, deve ser repassada para supervisora técnica que 

deverá tomar as ações e atender os prazos de acordo com a descrição das 

notificações. A designada de Tecnovigilância deve ser informada de todo andamento 

das ações até a conclusão. 

- Caso seja notificação de assessoria ou para o cliente, a designada de Tecnovigilância 

deve garantir o cumprimento das ações e todos os registros relacionados. 

-  Todas as notificações enviadas aos clientes, devem ser feitas por e-mail, com 

confirmação de leitura, para os responsáveis para realização das devidas tratativas. 

- Caso seja necessário intervenção presencial, deve ser aberto chamado de serviços 

com a origem: Tecnovigilância e descrever no tipo do chamado o nome da notificação. 

5.2.2 Tratativa Notificações QN e SN 

A notificação de qualidade (QN) e a notificação de Suporte (SN) são também 

comunicações envolvendo os produtos Roche Diagnóstica, geralmente direcionados 

ao SCL e /ou ao pessoal técnico de sua empresa, mas seu conteúdo não está 

associado a um risco médico ou a um risco para saúde do paciente/usuário. Entretanto, 

essas também devem ser implementadas e transferidas aos usuários finais em tempo 

hábil, segundo fluxo: 

- Designado de Tecnovigilância recebe e-mail com a descrição detalhada da ação de 

campo e realiza um levantamento de todos clientes afetados. 

- Caso seja uma notificação técnica, deve ser repassada para supervisora que deve 

tomar as ações e atender os prazos de acordo com a descrição das notificações. A 

designada de Tecnovigilância deve ser informada de todo andamento das ações até a 

conclusão. 

- Caso seja notificação de assessoria ou para o cliente, a designada de Tecnovigilância 

deve garantir o comprimento das ações e todos os registros relacionados. 



Autor: Maísa Franca 

Revisado por: Adriane Nogueira 

Área emitente: Assessoria Científica 

POP.ASSE.001 

Versão: 4 

Emitido em: 14/10/2015 

Próxima revisão: 15/03/2021 

Início de vigência: 15/03/2019 

 

 

 

-  Todas as notificações enviadas aos clientes, devem ser feitas por e-mail, com 

confirmação de leitura, para os responsáveis para realização das devidas tratativas. 

-  Caso seja necessária intervenção presencial, deve ser aberto chamado de serviços 

com a origem: Tecnovigilância e descrever no tipo do chamado o nome da notificação. 

Nota: Mensalmente, a designada de Tecnovigilância, envia planilha com o status do 

andamento das notificações para gerência de serviços e Qualidade.  

5.2.3 Boletins e Notificações Sebia e BD 

Os boletins e notificações são encaminhados para equipe técnica e ao cliente, 

quando for pertinente, para que as ações sejam tomadas.  

5.3 Recolhimento de produtos – Recall 

Caso o fabricante reporte com alguma notificação de problemas em um lote específico 

ou número de série, a designada de Tecnovigilância, envia e-mail com confirmação de 

leitura para o gestor do estoque e caso seja necessário o recolhimento, devem ser 

realizadas as seguintes ações: 

 Setor de Suprimentos: 

- Bloqueia os lotes em estoque no sistema SAP para impedir comercialização, e 

segrega o material para a sala de resíduos sólidos, a fim de aguardar a retirada do 

fabricante ou descarte por empresa terceirizada. 

- Emite uma nota de devolução ao fabricante dos kits em estoque e recolhidos do 

mercado, a fim de serem repostos, ou aciona a terceirizada de tratamento de resíduos 

para recolhimento do material e encaminha ao fabricante o laudo de recolhimento, 

finalizando o processo. 

- Todo material devolvido é descartado, é acionada a terceirizada de tratamento de 

resíduos e emitido laudo de recolhimento. A rastreabilidade deste material descartado 

é garantida pelo registro e transação fiscal realizada no sistema SAP. 

 A área científica em até 24 h: 

Segue o fluxo de envio de notificações conforme descrito no item 6.1.  
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5.4 Devolução de Produtos 

A devolução de produtos na Conceito Diagnóstica pode ocorrer nas seguintes 

ocasiões: 

 Envio incorreto de material da Conceito Diagnóstica para o cliente; 

 Extravio de material no transporte; 

 Avarias no transporte; 

 Produto recebido fora das especificações de qualidade do cliente, como desvio 

de temperatura de transporte. 

Todo material devolvido é descartado, é acionada a terceirizada de tratamento de 

resíduos e emitido laudo de recolhimento. 

A rastreabilidade deste material descartado é garantida pelo registro e transação fiscal 

realizada no sistema SAP. 

6. CONTROLE DE REGISTROS 

 

Identificação Armazenamento Proteção Recuperação Retenção Disposição 

Formulário de 
Abertura de 
Chamados 
Potencialmente 
Críticos  

 

 

Extranet 

fabricante 

Senha de 
acesso 

Não se aplica 

Não se 
aplica 
enviado 
via e-mail 
ao 
fabricante 

Deletar 

Guia para 
abertura de 
chamado 
potencialmente 
crítico 

Extranet 
fabricante 

Senha de 
acesso 

Nome/versão 
Vigência 
da versão 

Deletar 

Pré_Analytic 
Check  

Extranet 
fabricante 

Senha de 
acesso 

Nome/versão 
Vigência 

da versão 

Deletar 

Carta assinada 
de ciência 
recebimento 
boletim 
Tecnovigilância 

Físico Backup 
Número/nome 
boletim 

5 anos Picotar 
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7. TABELA DE RESPONSABILIDADES E RECURSOS 

 Atividade Responsável Entradas Saídas Recursos 

Identificação de 
um chamado PRI 

Supervisão 
Técnica e 
Assessor 
Científico 

Chamados 
técnicos 

Registro ao 
fabricante 

SAP 

Registro e 
acompanhamento 
dos casos PRI 

Assessor 
Científico 

Chamados 
técnicos 

Chamados no 
fabricante 

Extranet 
Fabricante 

Recebimento e 
divulgação de 
Notificações e 
Boletins dos 
Fabricantes 

Assessor 
Científico 

Boletins 
Técnicos e 
Notificações 

Registros do 
envio para os 
clientes e 
assistência 
técnica 

SAP 
E-mail 
 

8. CONTROLE DE REVISÕES 

 

 

 

 

 

Revisão N° Data Descrição da Revisão Responsável 

01 14/10/2015 Emissão Inicial Maísa França 

02 29/02/2016 

Inclusão do campo Normas de 
referência 
Revisão item 6.0 
Mudança numeração do 
procedimento de 002 para 
ASSE-001 

Andreia Soares 

03 08/02/2017 

6.1. Recebimento e tratativa 
de Incidentes potencialmente 
reportáveis (PRI) 
Incluído o prazo de 2 dias para 
comunicação PRI 

Adriane Nogueira 

04 15/03/2019 
Alteração de layout e revisão 
do processo 

Adriane Nogueira 
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9.  APROVAÇÃO E ASSINATURA 

 

 

 

 

Data   Aprovado por 

15/03/2019 
  Antônio Marcos de Souza 

Rodrigues   

 

10. ANEXOS 

As versões e modelos atualizadas dos formulários devem ser conforme publicado no 

extranet do fabricante.  


