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HISTÓRICO 

Com a finalidade de auditar e monitorar a fabricação de produtos para saúde, de modo a 

garantir que estes sejam seguros os países participantes do IMDRF   criaram em Singapura 

(2012) o programa  

 

         Medical Devices Single Audit Program 

  



HISTÓRICO 

 

 

• Preparação do plano piloto coordenado por um grupo de trabalho para o estabelecimento das normas gerais. 

 

• Piloto – Iniciou em 01.01.2014 

 

• Parceiros internacionais para o Piloto do MDSAP  

 



PARCEIROS 

Parceiros 

Therapeutic Goods Administration (TGA) - Austrália  

ANVISA - Brasil 

Health Canada - Canadá  

U.S. Food and Drug Administration - Estados Unidos.  

Observadores            

Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW) –Japão  

Pharmaceuticals and Medical Devices Agency - Japão OMS – Organização Mundial da Saúde 



PARCEIROS 



BENEFÍCIOS 

Agilidade 

• Os fabricantes 
podem determinar 
junto ao Organismo 
Auditor o período 
da auditoria. 

Autonomia 

• A empresa pode 
escolher o 
Organismo Auditor 
não governamental 
credenciado para 
realizar uma 
auditoria. 

Otimização de 
Recursos 

• Eliminação de 
multiplicidade de 
inspeções (FDA, 
OMS, ANVISA, etc) 



DESAFIOS 

Custo 

• As empresas precisam arcar 
com custos da auditoria 
MDSAP + custos das taxas 
das Autoridades Sanitárias 
(ex. Taxa CBPF ANVISA). 

Exceções 

• No caso do FDA, a auditoria 
MDSAP só é aceita para 
plantas que já tiveram a 
primeira certificação através 
de inspeção do FDA. 

• No caso da ANVISA,  o 
relatório do MDSAP não é 
aceito em casos onde a 
inspeção anterior da 
ANVISA não foi satisfatório. 

Visibilidade 

• No caso de não-
conformidade, todos os 
órgãos regulatórios 
receberão a informação. 

Reflexão: 

O custo total precisa ser 

comparado ao período que a 

empresa deixa de vender o 

produto nos países. 



ORGANISMOS CERTIFICADORES 
CREDENCIADOS 

 

  

 

As certificadoras inscritas passam por fase de avaliação. 

 

Lista completa no site www.anvisa.gov.br  

http://www.anvisa.gov.br/


RESOLUÇÕES ANVISA 

-   BSI GROUP AMERICA INC – RE- 3454/2015  

- TUV SUD AMERICA INC – RE – 80/2016 

- INTERTEK TESTING SERVICES NA INC.  

    RE 859/2016 

- Laboratoire National de Métrologie et d’Essais RE 2058/2016 
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JORNADA MDSAP DA ABBOTT VASCULAR 

• Decisão pela entrada no programa piloto 

• Preparação do Time 

• Auditorias 

• Lições Aprendidas 



DECISÃO PELA ENTRADA NO PROGRAMA 
PILOTO 

• Decisão pela planta fabril em Porto Rico, EUA para o piloto 

• Discussões iniciadas com a BSI em Novembro/2015 

• Para obter a certificação foi necessário incluir no escopo a sede da empresa 

na California, EUA, pois esta é responsável por projeto, assuntos regulatórios 

e tecnovigilância 

• Requerimento formal submetido em Dezembro/2015 

• Solicitada auditoria para período de Junho/Julho/2016 



PREPARAÇÃO DO TIME 

• Determinado um time responsável – nas diversas localidades 

• Desenvolvido um plano e cronograma 

• Iniciada as atividades de preparação nos dois locais 

• Busca de conhecimento através de conferências e seminários da indústria 

• Conversa com outras empresas com experiência nesta auditoria 



PREPARAÇÃO DO TIME 

• Utilizado o Documento de Processo MDSAP 

• Revisão do documento associado (“Companion Document”) 

• Revisão de dúvidas com os experts nos assuntos específicos 

• Identificação dos documentos chave e registros 

• Alta ênfase em treinamento 

• Treinamento de visão geral sobre MDSAP 

• Programa de treinamento específico de cada país do MDSAP 



“COMPANION DOCUMENT” 

 



PREPARAÇÃO DO TIME 

• Reunião com os Representantes da Gerência de ambos locais 

 

• Trabalho junto das Afiliadas comerciais dos países do MDSAP para entender 

melhor os requerimentos/atividades 



AUDITORIA 

• 2 auditorias 

• Porto Rico, final de Junho/2016 

• 2 auditores para 2 dias e meio 

• Total 5 homens dia 

• Santa Clara, início de Agosto/2016 

• 3 auditores para 2 dias, 2 auditores para 1 dia 

• Total 8 homens dia 

• Combinação MDSAP com recertificação ISO 13485 



LIÇÕES APRENDIDAS 

• A auditoria do local de fabricação é muito parecida com uma auditoria 

tradicional 

• A auditoria na matriz foi bem detalhada no requisito de cada país 

• O número de solicitações dos auditories foi imenso 

• É importante ter uma sala de apoio  com recursos bem preparados e em 

quantidade grande  

• Importante entender o papel de cada pessoa nos países 



LIÇÕES APRENDIDAS 

• O auditor passou uma quantidade significativa de tempo revisando registro de 

produto e aprovações 

• Foi necessário suporte da Área de Assuntos Regulatórios 

• Foram verificados procedimentos locais de cada país 

• Uma auditoria combinada de MDSAP com recertificação de ISO requer 

constante foco  

• Treinamento na regulamentação específica de cada país do MDSAP é muito 

importante 



LIÇÕES APRENDIDAS 

• O auditor passou uma quantidade significativa de tempo revisando registro de 

produto e aprovações 

• Foi necessário suporte da Área de Assuntos Regulatórios 

• Foram verificados procedimentos locais de cada país 

• Uma auditoria combinada de MDSAP com recertificação de ISO requer 

constante foco  

• Treinamento na regulamentação específica de cada país do MDSAP é muito 

importante 



LIÇÕES APRENDIDAS 

• Visão Geral: A empresa considerou que valeu a pena passar pelo processo de 

MDSAP. 

• A certificação é válida por 3 anos, sendo necessária auditorias de 

monitoramento anuais. 



FUTURO 

• Como aplicar o mesmo modelo do MDSAP aos medicamentos? 

• Grupo de trabalho com os mesmos atores de produtos para saúde. 

 



  

• OBRIGADA – THANKS – GRAZIE – MERCI – TODÁ RABÁ 

• Dhalia Gutemberg  Farmacêutica 

• dhalia@terra.com.br 

• 11-9-9917-6598 e 11-3221-0909 

• Marina de Oliveira – Farmacêutica 

• marina.oliveira@av.abbott.com 

• 5536-7678 
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