
 

Relatório de Gestão  - Ano 2021 

Gerência de Sangue, Tecidos, Células e Órgãos 

Bem-vindos! 

Este é o Relatório de Gestão da Gerência de Sangue, Tecidos, Células e Órgãos (GSTCO) da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) – Ano 2021. Seu objetivo é detalhar e esclarecer a 

contribuição da área na missão da agência de proteger e promover a saúde da população, atuando 

no controle sanitário da produção, na comercialização e no uso de produtos e de serviços 

submetidos à Vigilância Sanitária.  

Este relatório apresenta ações e resultados da gerência em 2021, estruturados a partir dos 

macroprocessos que compõe a cadeia de valor da Anvisa:  

1. Regularização de Produtos;  

2. Habilitação, Credenciamento e Certificação;  

3. Monitoramento, Fiscalização e Controle Sanitário;  

4. Articulação Interfederativa e Relações Institucionais;  

5. Regulamentação;  

6. Gestão. 



O documento também destaca os resultados apurados nas metas estratégicas da gerência definidas 

no Planejamento Estratégico e no Plano de Gestão Anual da Anvisa. 

Atuação da GSTCO 

Sangue, tecidos, células e órgãos (STCO) constituem-se em produtos terapêuticos regulados no 

Brasil como produtos de alta vigilância. A grande maioria de tais produtos, utilizados nas 

denominadas terapias convencionais (hemoterapia e transplantes), não são passíveis de registro 

sanitário na Anvisa, sendo produzidos ou manipulados em estabelecimentos diferenciados e não em 

indústrias farmacêuticas clássicas.  

O controle sanitário e o monitoramento desse universo de estabelecimentos (aproximadamente 

2.500) são derivados de ações conjuntas ou coordenadas com todo o Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária (SNVS). Tais ações tem foco nas Boas Práticas aplicadas à cadeia produtiva ou de 

manipulação, de distribuição e uso terapêutico destes produtos.  

Com o surgimento dos produtos de terapias avançadas, produtos terapêuticos de origem humana 

oriundos de processos de modificação substancial e inovação biológica (medicamentos especiais), 

foram acrescidos ao modelo regulatório das terapias convencionais outros requisitos específicos, 

similares aos exigidos para medicamentos.  

A dinâmica própria dos produtos terapêuticos de origem humana, convencionais e avançados, 

requer modelos de inteligência regulatória capazes de integrar ações preventivas e de proteção que 

demandam constante articulação com os entes do SNVS e com o setor regulado para mitigação de 

riscos e medidas de prevenção de danos. 

Estrutura e Regimento Interno 

Em 2021 a GSTCO passou a integrar a estrutura organizacional da Segunda Diretoria, com a 

publicação da RDC 585, de 10 de dezembro de 2021, que aprova o Regimento Interno da Agência e 

dá outras providências.  

Dentre as novas competências da Segunda Diretoria agrega-se a formulação de diretrizes e 

estratégias para a regulação de sangue, tecidos, células, órgãos e produtos de terapia avançada, em 

ações de apoio à Política Nacional de Sangue e Hemoderivados e à Política Nacional de Transplantes 

afetas à Anvisa, respeitadas as competências do Ministério da Saúde.   

O regimento também descreve de forma clara em seu artigo 3º os produtos e serviços submetidos à 

vigilância sanitária, dentre eles, destacam-se os objetos regulatórios de competência da GSTCO:  

• sangue, órgãos, tecidos e células humanos para uso em transplantes ou reconstituições;  

• produtos de terapia avançada, seus componentes ativos e demais insumos, processos e 

tecnologias; 

• quaisquer produtos que envolvam a possibilidade de risco à saúde, obtidos por engenharia 

genética, biotecnologia, ou por outro procedimento.  

Conforme consta no artigo 112 (RDC 585/2021), a GSTCO possui as competências listadas nas 

imagens abaixo, nas matérias relacionadas à sua atividade finalística. A norma prevê também que 

essas ações se estendem, no que couber, a outras áreas da Anvisa e aos demais entes do SNVS 

quanto à cooperação e ao assessoramento técnico, complementação ou suplementação. 

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/acessoainformacao/acoeseprogramas/planejamento-estrategico/2020-2023/arquivos/plano-estrategico-2023
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/acessoainformacao/acoeseprogramas/planejamento-estrategico/2020-2023/planos-de-gestao-anual/plano-2021/view
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6366389/(1)RDC_585_2021_COMP_Versãolimpa.pdf/b126490f-c97f-4b16-a069-97a342ca8969


 

 

 



 

 



1. Regularização de Produtos 

 

Avaliação quanto ao seguimento das normas para oferta de produtos sujeitos à Vigilância Sanitária 

com objetivo de verificar a execução das normas regulatórias, a mitigação do risco sanitário, o 

acesso a produtos de qualidade e a redução de assimetrias e de falhas de acesso a produtos.  

1.1. Produtos de Terapias Avançadas (PTA) 
1.1.1. Registro 

• 02 pedidos de registro de Terapia Gênica em análise  

1.1.2. Ensaios Clínicos 

• 08 ensaios clínicos deferidos: 06 de Terapia Gênica e 02 de Terapia Celular Avançada  

• 05 ensaios clínicos com pós comercialização (Fase IV) deferidos  

• 01 ensaio clínico observacional deferido  

• 10 ensaios clínicos em análise: 02 de Terapia Gênica in vivo / 08 de Terapia Celular 

Avançada  

• 05 ensaios clínicos em fila de análise  



 

1 - Quadro 01. Tempo de análise (dias corridos) das petições de ensaios clínicos de PTA autorizados em 2021. 

 

2 - Quadro 02. Tempo de análise (dias corridos) das petições de ensaios clínicos observacionais e de fase IV de PTA 
autorizados em 2021. 

Nota 01: Conforme definido em regulamento vigente (RDC nº 506 de 27/05/2021), os prazos de 

análise pela Anvisa dos Dossiês de Desenvolvimento Clínico de Produto de Terapia Avançada Classes 

II - DDCTA (Quadro 1) são de 180 dias e de ensaios clínicos observacionais e de vigilância pós 

comercialização - Fase IV (Quadro 2) são de 30 dias (corridos). 

http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6278627/RDC_506_2021_.pdf/e932e631-4054-4014-9ac9-9813474e44a4


 

Nota 02: Para o cálculo do indicador são considerados apenas os processos de Dossiês de Registro e 

de Desenvolvimento Clínico de Produto de Terapia Avançada Classes I e II (DSCTA e DDCTA). 

Nota 03: A base de cálculo do indicador supracitado foi aprimorada para o próximo ciclo, visando 

maior precisão do dado em refletir a realidade que representa. A partir de 2022, serão consideradas 

apenas as análises concluídas para apuração do resultado. 

1.1.3. Emendas e modificações substanciais em ensaios clínicos com PTA no Brasil  

• 11 emendas e modificações substanciais deferidas  

• 04 modificações substanciais em análise ou em fila de análise   

1.1.4. Avaliação de transporte internacional: exportação e importação  

• 01 licença de importação anuída 

• 02 anuências de exportação de material de partida (células humanas) para a fabricação 

de PTA investigacional em país estrangeiro 

1.1.5 Avaliação de uso de PTA não passível de registro – uso emergencial  

• 02 comunicações prévias de uso terapêutico PTA (terapia celular avançada) sem registro em 

emergência  

• 03 solicitações de autorização prévia para uso de PTA (terapia gênica) sem registro em 

emergência analisadas, 02 indeferidas e 01 em exigência. 

1.1.6. RENETA 

A RENETA é uma rede de especialistas e cientistas das principais instituições de ensino e pesquisa do 

Brasil e tem como objetivo auxiliar a Anvisa nas avaliações técnicas de ensaios clínicos e registro dos 

produtos, bem como em processos de monitoramento dos Produtos de Terapias Avançadas.  

23 pareceres técnicos foram produzidos, 14 em Terapia Celular Avançada e 09 em Terapia Gênica.  

• 20 pareceres técnicos de processos de avaliação de ensaios clínicos com PTA. Os principais 

temas dos pareceres no ano de 2021 foram: Covid-19, Doença de Fabry, Doença de Krabbe, 

Leucemia Mieloide Crônica, Doença de Huntington e Demência frontotemporal.  

https://www.reneta.org.br/


• 02 pareceres técnicos de processos de avaliação de registro de PTA no Brasil, cujo principal 

tema foi Mieloma múltiplo.  

• 01 parecer técnico sobre processo de avaliação de uso clínico de PTA dispensado de registro 

para tratamento de Covid-19.  

Acesse mais informações sobre esta iniciativa aqui.   

 

 

2. Habilitação, Credenciamento, Certificação 

 

Verificação do atendimento aos requisitos sanitários pelas empresas fabricantes de produtos e 

executoras de serviços sujeitos à Vigilância Sanitária, visando uma cadeia de produção e distribuição 

alinhada aos normativos vigentes.  

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/sangue/terapias-avancadas/rede-nacional-de-especialistas-em-terapia-avancada


2.1. Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Produto de Terapia Avançada  
• 01 certificação emitida  

• 02 certificações em exigência  

• 01 certificação em análise 

2.2. Autorização para Transporte Insterestadual de Sangue e Componentes 
171 solicitações  de autorização para transporte interestadual de sangue e componentes foram 

analisadas. Um aumento de 23,3% petições em relação a 2020.  

100% das solicitações foram avaliadas e respondidas em até 15 dias úteis, conforme estabelecido na 

Portaria Conjunta Anvisa/MS 370/2014.  

 

3 - Gráfico 01. Distribuição dos pedidos de autorização de transporte de sangue e componentes. Brasil, 2021. 

Tipo de Autorização 

• 51 emergenciais 

• 120 de rotina  

http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/2718376/PRTC_370_2014_.pdf/28aca220-4904-42c1-a396-c5560d7df3cc


 

4 - Gráfico 02. Distribuição dos pedidos por tipo de autorização emitida nos anos de 2014 a 2021. Brasil, 2021.  

Tipo de produto  

Refere-se a média quantitativa de produtos  - hemocomponentes (Quadro 03) ou amostras 

biológicas (Gráfico 03)  - transportadas entre estados do Brasil no ano de 2021, em processos 

regularizados e autorizados pela Anvisa.  

• 97.073 Bolsas de hemocomponentes: 

     - 1.850 Crioprecipitados  

     - 27.636 Plasmas frescos congelados  

     - 32.017 Concentrados de plaquetas   

     - 35.570 Concentrados de hemácias  

• 45.198 Amostras biológicas  



 

5 - Quadro 03. Distribuição da média mensal de produto terapêutico autorizado para transporte interestadual. Brasil, 2021. 

 

6 - Gráfico 03. Distribuição da média mensal de amostras autorizadas para transporte interestadual. Brasil, 2021.  



3. Monitoramento, Fiscalização e Controle Sanitário 

 

Avaliação quanto à implementação dos normativos sanitários e fornecimento de produtos e serviços 

sujeitos à Vigilância Sanitária em conformidade com o aprovado pela Anvisa e/ou com a 

regulamentação vigente. 

3.1. Monitoramento do Risco Sanitário de Produtos e Serviços 
Ações estratégicas implementadas em parceria com os demais entes do Sistema Nacional de 

Vigilância Sanitária: 

• 05 ações de avaliação documental de monitoramento de inspeções realizadas pela Visa local, 

sendo 01 em Bancos de Células e Tecidos Germinativos (BCTG) e 04 em Centros de 

Processamento Celular.  

• 08 reuniões de monitoramento em situações priorizadas com vigilância sanitária local e 

estabelecimentos de STCO: 01 na área de Células e Tecidos Germinativos e 07 na área de 

Sangue.  

• Monitoramento dos dados de produção, de avaliação sanitária e da relação dos 

estabelecimentos de sangue, tecidos e células, dispondo os resultados à sociedade em 

publicações periódicas que proporcionaram a priorização das ações da GSTCO baseada em 

risco.  

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/sangue-tecidos-celulas-e-orgaos/relatorios-de-producao-de-bancos-de-sangue-de-cordao-umbilical-e-placentario/bscup-2020.pdf/view
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/sangue-tecidos-celulas-e-orgaos/relatorios-de-avaliacao-sanitaria-em-centros-de-reproducao-humana-assistida-bctg
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/sangue/estabelecimentos-sangue-tecidos-celulas
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/sangue/estabelecimentos-sangue-tecidos-celulas


 

7 - Relatório de Avaliação dos Dados de Produção dos Bancos de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário 

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/sangue-tecidos-celulas-e-orgaos/relatorios-de-producao-de-bancos-de-sangue-de-cordao-umbilical-e-placentario/bscup-2020.pdf/view


 

8 - Relatório de Avaliação Sanitária dos Centros de Reprodução Humana Assistida 

 

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/sangue-tecidos-celulas-e-orgaos/relatorios-de-avaliacao-sanitaria-em-centros-de-reproducao-humana-assistida-bctg


9 - Bancos de Tecidos no Brasil 

 

10 - Centros de Reprodução Humana Assistida no Brasil 

 

11 - Centros de Processamento Celular no Brasil - Células Progenitoras Hematopoéticas para transplante 

 

12 - Serviços de Hemoterapia no Brasil 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYmZlZjZhMWMtN2EwYS00NmUzLTk5YmItMzdhNTVkZDNlNjFjIiwidCI6ImI2N2FmMjNmLWMzZjMtNGQzNS04MGM3LWI3MDg1ZjVlZGQ4MSJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYmZiN2RhMWEtMzkwZC00ZjM0LWE0YjktOTA3NWRiOTE0MzZkIiwidCI6ImI2N2FmMjNmLWMzZjMtNGQzNS04MGM3LWI3MDg1ZjVlZGQ4MSJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNWYxYjg5ZTQtMGY0ZC00ODdlLThlNjQtZWY1ZTA1NWM0Y2I3IiwidCI6ImI2N2FmMjNmLWMzZjMtNGQzNS04MGM3LWI3MDg1ZjVlZGQ4MSJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiM2I3NDBmZGItZmM3NC00OWI3LWE0MWEtOWIzNTdiZTYwNjBkIiwidCI6ImI2N2FmMjNmLWMzZjMtNGQzNS04MGM3LWI3MDg1ZjVlZGQ4MSJ9


 

Nota 04: A cobertura de inspeção em 2020 representou apenas 21% (n = 455) da relação dos serviços 

de hemoterapia em funcionamento (n = 2175). O resultado apurado, apesar de satisfatório, em 

virtude dos impactos causados pela pandemia, possui um tamanho amostral menor que o 

apresentado nos últimos anos. 

 

13 - Gráfico 04. Distribuição do risco sanitário em estabelecimentos de sangue. Brasil, 2021. 

 

14 - Gráfico 05. Percentual de estabelecimentos de sangue em situação crítica de risco sanitário e projeção da meta do 
indicador estratégico. Brasil, 2021.  

3.1.1. Projeto de Auto Avaliação de estabelecimentos de Sangue, Tecidos e Células   



Projeto composto por instrumentos de auto avaliação orientados para o preenchimento pelos 

próprios estabelecimentos regulados, visando um diagnóstico dos seus processos, da sua capacidade 

de controle e dos pontos que precisam ser melhorados.  

Os instrumentos são uma adaptação das ferramentas atualmente utilizadas pela Vigilância Sanitária 

(Visa) na realização das inspeções sanitárias regulares. Eles não substituem essa ação, mas as 

informações são utilizadas para gerar subsídios adicionais ao planejamento e a priorização das 

fiscalizações, nesse período de pandemia.  

A participação do setor regulado foi bastante expressiva. Ao todo foram preenchidas:  

• 456 auto avaliações em Serviços de Hemoterapia  

• 29 auto avaliações em Bancos de tecidos  

• 67 auto avaliações em Centros de Reprodução Humana Assistida  

Acesse aqui mais informações. 

 

Nota 05: Os dados de inspeção considerados no cálculo não contemplam o trabalho realizado pela 

visa de todos os Estados, já que estão em fase de consolidação das informações coletadas nas 

inspeções de 2021 para envio a gerência. Além disso, após o último monitoramento realizado em 

janeiro de 2022, novos dados de inspeção foram recebidos gerando uma expectativa de alteração 

positiva do resultado apurado e do status da meta. 

3.1.2. Projeto Novo Sisembrio no Solicita 

O Sistema Nacional de Produção de Embriões (Sisembrio) compila diversas informações obtidas dos 

Centros de Reprodução Assistida, permitindo acesso a uma série de dados, como:   

• Número de embriões congelados e destinados a pesquisa com células-tronco embrionárias 

(demanda oriunda da Lei 11.105/2005 - Lei de Biossegurança); 

• Gestações clínicas obtidas para pacientes acima e abaixo de 35 anos, considerando o 

tratamento realizado; 

• Taxa de fertilização in vitro, que reflete a qualidade laboratorial destes estabelecimentos; 

• Quantidade de óvulos congelados, entre outros. 

Em 2021, o SisEmbrio migrou para uma nova plataforma de acesso e envio de dados, o sistema 

Solicita. Esse sistema é uma iniciativa da Anvisa para harmonizar o acesso das empresas aos sistemas 

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/sangue/monitoramento


da agência de forma ágil e estável. Junto a essa mudança foram alterados alguns campos de 

preenchimento pelo setor regulado, para se adequarem a nova RDC que será publicada sobre o 

tema. 

Para mais informações, acesse o manual para acesso ao sistema Solicita no item “Cadastro de 

Produção de Embriões”.  

3.2. Controle Sanitário em Comércio Exterior e Ambientes de Portos, Aeroportos, 

Fronteiras e Recintos Alfandegados 
Foram emitidos 14 pareceres técnicos de anuência para exportação de plasma para produção de 

medicamentos hemoderivados.  

Foram elaborados 235 pareceres técnicos de anuência para remessas de importação de sêmen, 

oócitos, embriões, para fins de procedimento de Reprodução Humana Assistida (RHA); e de Células 

Progenitoras Hematopoéticas (CPH), para fins de transplante de medula óssea não aparentado. 

3.998 amostras/células importadas para fins terapêuticos:  

     - 2318 oócitos 

     - 1529 vials (frascos) de sêmen 

     - 19 embriões humanos 

     - 132 bolsas de CPH 

4. Articulação Interfederativa e Relações Institucionais 

 

Corresponde aos processos que possuem interface entre a Anvisa e atores externos no que se refere à 

implementação de ações relacionadas às funções e objetivos institucionais.  

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/sistemas/peticionamento


4.1. Coordenação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária 
• Reunião Nacional com Gestores e Técnicos de Vigilância Sanitária (25/11/2021), com 

aproximadamente 150 participações, com os objetivos de avaliar os impactos e as 

oportunidades no enfrentamento da pandemia de Covid-19 nas ações de vigilância sanitária 

em STCO; discutir sobre os projetos de Fortalecimento do SNVS em STCO e realizar o 

levantamento de necessidades do sistema para compor o planejamento da GSTCO 2022.  

• Repasse financeiro federal referente ao Piso Variável de Vigilância Sanitária, destinados a 

Estados e ao Distrito Federal que atuam no gerenciamento de risco em STCO, para incentivar 

a implementação de estratégias voltadas para o fortalecimento e a execuções das ações de 

vigilância sanitária (Ação V – Portaria GM/MS 2.496, de 4 de outubro de 2021).  

4.1.1. Programa de Fortalecimento das Ações do SNVS em Sangue, Tecidos, Células e Órgãos 

Instituído pela Anvisa em 2020, o programa tem o objetivo de qualificar as funções regulatórias do 

SNVS. Além de estabelecer 'Diretrizes para qualificação e capacitação dos inspetores do SNVS em 

Boas Práticas em STCO' e conduzir o 'Aprimoramento do processo de licenciamento sanitário de 

estabelecimentos de STCO para fins terapêuticos', ele possui como outro projeto estruturante a 

Harmonização dos procedimentos de inspeção em STCO.  

Dentre os processos e documentos harmonizados em Grupo de Trabalho tripartite (GTT) a serem 

adotados pelos órgãos competentes integrantes do SNVS, em 2021 foram aprovados os seguintes 

documentos:  

• POP-SNVS/S-001 v.01 - Elaboração de Procedimento de Gerenciamento de documentos da 

qualidade do SNVS - área de STCO.  

• POP-SNVS/S-002 v.01 - Gerenciamento de documentos da qualidade do SNVS - área de 

STCO.  

• POP-SNVS/S-003 v.00 - Elaboração de procedimento de treinamento em documentos da 

qualidade no âmbito do SNVS - área de STCO  

• POP-SNVS/S-004 v.00 - Elaboração de treinamento em documentos da qualidade do SNVS - 

área de STCO  

• PROG-SNVS/S-001 V. 00 - Diretrizes para qualificação e capacitação dos inspetores do SNVS 

em Boas Práticas no Ciclo do Sangue e em Tecidos e Células para fins terapêuticos.  

Acesse aqui mais informações. 

4.1.2. Cursos EAD para Capacitação de Inspetores do SNVS na área de Sangue, Tecidos e Células 

Os Cursos foram desenvolvidos em parceria com o Hospital Sírio-Libanês com foco na necessidade 

de prover a qualificação, capacitação e avaliação dos inspetores do SNVS responsáveis pelas 

atividades de inspeção relacionadas às Boas Práticas no Ciclo do Sangue, Tecidos, Células e Sistema 

de Gestão da Qualidade.   

Lançados em 2021, eles fazem parte do Programa de Capacitação de Inspetores de STC para 

cumprimento das Diretrizes de Capacitação de inspetores do SNVS e estão disponíveis na plataforma 

da AVA Visa para todos os interessados no tema. O Programa é composto pelos seguintes cursos:  

• Curso Básico de Boas Práticas de Inspeção e Sistemas de Gestão de Qualidade em Sangue, 

Tecidos e Células (STC)  

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-2.496-de-4-de-outubro-de-2021-350935859
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/sangue/harmonizacao-de-procedimentos-snvs/documentos-vigentes/pop-snvs-001-v-01.pdf
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/sangue/harmonizacao-de-procedimentos-snvs/documentos-vigentes/pop-snvss-002-v-01.pdf
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/sangue/harmonizacao-de-procedimentos-snvs/documentos-vigentes/pop-snvss-003-v-00.pdf
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/sangue/harmonizacao-de-procedimentos-snvs/documentos-vigentes/pop-snvs-004-00.pdf
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/sangue/harmonizacao-de-procedimentos-snvs/documentos-vigentes/prog-snvss-001-00.pdf
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/sangue/harmonizacao-de-procedimentos-snvs


• Curso Básico de Boas Práticas no Ciclo do Sangue  

• Curso Básico de Boas Práticas em Células, Tecidos Germinativos e Embriões Humanos  

• Curso Básico de Boas Práticas em Células Progenitoras Hematopoéticas (CPH)  

• Curso Básico de Boas Práticas em Tecidos  

Acesse aqui mais informações. 

 

15 - Curso Básico de Boas Práticas de Inspeção e Sistemas de Gestão de Qualidade em Sangue, Tecidos e Células (STC)  

 

16 - Curso Básico de Boas Práticas no Ciclo do Sangue  

 

17 - Curso Básico de Boas Práticas em Células, Tecidos Germinativos e Embriões Humanos  

 

18 - Curso Básico de Boas Práticas em Células Progenitoras Hematopoéticas (CPH)  

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/sangue/capacitacoes


 

19 - Curso Básico de Boas Práticas em Tecidos  

4.1.3. Projeto Risk Manager 

O projeto piloto foi iniciado em 2021 com o objetivo de avaliar a viabilidade da plataforma de 

gerenciamento de riscos Módulo Risk Manager para integração de dados do processo de inspeção e 

monitoramento sanitário de serviços de hemoterapia e serviços de UTI adulta, utilizando os roteiros 

e relatórios de inspeção e outros formulários de dados gerados pelo Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária. 

As atividades do projeto tiveram início em junho de 2021 e até dezembro foram realizadas as 

seguintes etapas:  

- Levantamento dos aspectos de negócio do processo de inspeção do SNVS presentes no Risk 

Manager;  

- Levantamento das possibilidades de integração com cadastros externos;  

- Levantamento de documentação do ambiente Risk Manager;  

- Identificação e análise das fontes de dados de cadastro;  

- Apresentação de informações de execução no Plano de Ação para aperfeiçoamento da plataforma 

integrada para gerenciamento de risco sanitário.  

 

4.2. Atendimento, Transparência e Participação Social 
4.2.1. Demandas Sociais 

Forma recebidos 562 questionamentos da sociedade. 

97% foram respondidos dentro do prazo, resultado acima da meta interna da GSTCO de atender em 

tempo 90% das demandas sociais. 



 

20 - Gráfico 06. Demandas da sociedade respondidas pela GSTCO por canal de comunicação. Brasil, 2021. 

4.2.2. Audiências com Setor Regulado 

Foram realizadas 65 audiências com o setor regulado:  

• 83% (54) com indústrias globais e centros de pesquisas sobre o desenvolvimento e requisitos 

regulatórios para produtos de terapias avançadas no Brasil;  

• 14% (09) para tratar de temas relacionados à células e tecidos germinativos (CTG) e 

processos de importação de CTG; 

• 3% (02) referiram-se a processos relacionados ao sangue. 

Em 2021, foi implantada uma metodologia de avaliação da satisfação do usuário em relação ao 

atendimento de audiências via parlatório.   

Os critérios de avaliação disponibilizados foram dispostos numa escala de 1 a 5, sendo que 1 significa 

‘muito insatisfeito’ e 5 significa ‘muito satisfeito’. Foram realizadas 40 avaliações a partir de dez 

critérios, cujo resultado está apresentado no Gráfico 07 a seguir. 



 

21 - Gráfico 07. Resultado dos critérios das avaliações do setor regulado sobre as audiências realizadas com a GSTCO. Brasil, 
2021. 

 

4.2.3. Webinares 

Foram realizadas 04 conferências virtuais sobre temas técnicos, transmitidas pela internet, na qual 

os participantes puderam interagir por meio de um serviço de mensagens, como um chat, e enviar 

perguntas ao palestrante. 

1. Migração do SisEmbrio para o Solicita - Informações aos Centros de Reprodução Assistida 

(15/03/2021) 

2. Apresentação do Relatório de Avaliação Sanitária dos Centros de Reprodução Humana 

Assistida (07/10/2021) 



3. Projeto Auto Avaliação de Estabelecimentos de Sangue, Tecidos e Células – 2021 

(04/10/2021) 

4. Lançamento dos Documentos Harmonizados no âmbito do SNVS em Sangue, Tecidos, 

Células e Órgãos (21/10/2021) 

Acesse aqui mais informações. 

4.2.4. Entrevistas à Imprensa 

Foram concedidas 15 entrevistas para a imprensa relacionadas aos temas:  

• Vacinas para Covid19 e doação de sangue   

• Plasma convalescente e Covid19  

• Reprodução humana assistida   

• SisEmbrio - Sistema Nacional de Produção de Embriões  

• Produto de terapia avançada registrado no Brasil   

• Pesquisa clínica com Zika vírus para tratamento de tumor cerebral  

4.2.5. Portal 

Foram atualizados/criados os conteúdos de 05 páginas do portal relacionadas ao assunto de sangue, 

tecidos, células, órgãos e terapias avançadas: 

1. Estabelecimentos de sangue, tecidos e células 

2. Auto avaliação de estabelecimentos de Sangue, Tecidos e Células 

3. Capacitação do SNVS 

4. Harmonização dos procedimentos de inspeção do SNVS 

5. Transporte de sangue e componentes 

Acesse aqui mais informações. 

4.2.6. Dados abertos 

Dados são abertos quando qualquer pessoa pode livremente usá-los, reutilizá-los e redistribuí-los, 

estando sujeito a, no máximo, a exigência de creditar a sua autoria e compartilhar pela mesma 

licença. 

Foram divulgadas 03 bases de dados da GSTCO no portal Dados Abertos do governo federal: 

1. Produção dos Centros de Reprodução Humana Assistida 

2. Produção dos Bancos de Tecidos 

3. Produção dos Centros de Processamento de Células Progenitoras Hematopoéticas de 

medula óssea e sangue periférico para fins de transplante convencional 

Acesse aqui mais informações. 

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/educacaoepesquisa/webinar/sangue/sangue
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/sangue/estabelecimentos-sangue-tecidos-celulas
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/sangue/monitoramento
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/sangue/capacitacoes
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/sangue/harmonizacao-de-procedimentos-snvs
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/sangue/transporte-de-material-biologico
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/sangue
http://dados.gov.br/dataset?q=anvisa
https://dados.gov.br/dataset/producao-dos-centros-de-reproducao-humana-assistida
https://dados.gov.br/dataset/producao-de-banco-de-tecidos-humanos
https://dados.gov.br/dataset/https-dados-anvisa-gov-br-dados-documentacao_e_dicionario_de_dados_cpc-pdf
https://dados.gov.br/dataset/https-dados-anvisa-gov-br-dados-documentacao_e_dicionario_de_dados_cpc-pdf
https://dados.gov.br/organization/agencia-nacional-de-vigilancia-sanitaria-anvisa


4.3. Relações Internacionais e Articulação Governamental 
4.3.1. Cooperação Regional com Organização Panamericana de Saúde – OPAS /OMS  

A ação tem o objetivo de contribuir com os planos regionais da OPAS para a promoção do acesso 

universal a produtos sanguíneos seguros, eficazes e de qualidade e para o fortalecimento dos 

sistemas de doação e transplantes nos países da região das Américas.   

A colaboração fortalece o papel do Brasil como referência regional para a definição de marco legal, 

de políticas e sistemas nacionais e da regulação na área de sangue e transplantes. As ações foram 

iniciadas em 2021 e incluem elaboração e validação de conteúdos para duas iniciativas de cursos 

virtuais a serem disponibilizados na plataforma online do Campus Virtual de Salud Pública da OPAS, 

na modalidade de autoaprendizagem. A saber: 

• Capacitación em Buenas Practicas de Manufactura en Servicios de Sangre (Capacitação em 

Boas Práticas de Fabricação em Serviços de Sangue): coordenada pela OPAS e Anvisa, com 

o apoio do Ministério da Saúde e da Fundação Pró-Sangue, essa capacitação será 

disponibilizada para profissionais de serviços de hemoterapia e de vigilância sanitária de 

toda a região das Américas.  

• Curso Virtual: Fortalecimiento de la Gobernanza sobre el Sistema Nacional de Donación y 

Trasplante (Curso Virtual: Fortalecimento da Governança sobre o Sistema Nacional de 

Doação e Transplante): coordenada pela OPAS e pelo centro colaborador Instituto Nacional 

Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) da Argentina, a capacitação 

conta com a colaboração da GSTCO que está responsável pela elaboração do tema 

“Fiscalização, Vigilância e Controle”, em parceria com o Ministério da Saúde.  

4.3.2. Participação em eventos científicos 

23 participações como palestrante e moderador em eventos científicos da área, sendo 15 nacionais 

e 08 internacionais. 



 

22 - Quadro 04. Principais eventos científicos com manifestação da GSTCO em 2021. Brasil, 2021.  

4.3.3. Participações em comitês e câmaras técnicas 

06 participações como membros de grupos de trabalho, comitês e câmaras técnicas externos. 

 

23 - Quadro 05. Principais grupos de trabalho científicos com participação da GSTCO em 2021. Brasil, 2021.  



5. Regulamentação 

 

Elaboração de normas considerando qualidade e robustez técnica, transparência e previsibilidade, e 

simplificação do processo regulatório, de modo que a atuação regulatória atenda à finalidade e 

relevância pretendidas, bem como seja efetiva e proporcional ao problema enfrentado. 

5.1. Instrumentos regulatórios 
5.1.1. Publicação da Resolução RDC nº 564 , de 17 de setembro de 2021,que atualiza os requisitos de 

Boas Práticas em Tecidos humanos para uso terapêutico.  

5.1.2. Revogação da RDC nº 66/2009, sobre o transporte no território nacional de órgãos humanos 

em hipotermia para fins de transplantes (Resolução RDC nº 504/2021). 

5.1.3. Atualização de formato das seguintes normas: 

• RDC 504/2021 - Boas Práticas para o transporte de material biológico humano. 

• RDC 505/2021 - Registro de produto de terapia avançada.  

• RDC 506/2021 - Regras para a realização de ensaios clínicos com produto de terapia 

avançada investigacional no Brasil.  

• RDC 507/2021 - Dispõe sobre ações das Centrais de Transplantes sob regime de vigilância 

sanitária.  

• RDC 508/2021 - Boas Práticas em Células Humanas para Uso Terapêutico e pesquisa clínica. 

Nota 06: A atualização das normas acima não trouxe alterações aos requisitos sanitários vigentes. 

5.1.4. Elaboração de 56 Notas Técnicas  

• 48,3% (27) sobre posicionamento técnico frente a processos jurídicos; 

• 23,1% (13) sobre posicionamento técnico frente a proposições legislativas;  

http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6176104/RDC_564_2021_.pdf/cb7acf5f-1af2-4edc-a7cb-858f74c3fffa
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-504-de-27-de-maio-de-2021-323008631
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-508-de-27-de-maio-de-2021-323013606
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-505-de-27-de-maio-de-2021-323002775
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-506-de-27-de-maio-de-2021-323008725
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6278627/RDC_507_2021_.pdf/a267834b-15a5-4d32-aa8e-3e6f9f9cdd6f
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-508-de-27-de-maio-de-2021-323013606


• 14,3% (8) sobre orientações e detalhamentos das normas vigentes; e 

• 14,3% (8) em resposta a questionamentos diversos do Ministério da Saúde, setor regulado e 

Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. 

 

24 - Acesse aqui os documentos. 

5.1.5. Guia para inclusão de critérios na triagem clínica e epidemiológica de candidatos a doação 

de sangue baseados em práticas individuais acrescidas de risco para infecções transmissíveis pelo 

sangue 

• Consulta pública da proposta do guia a sociedade e encaminhamento do texto final para 

publicação. 

5.1.6. Norma de Boas Práticas de Fabricação em Produtos de Terapias Avançadas 

• Estudo sobre o estágio atual das Boas Práticas de Fabricação de Produtos de Terapia 

Avançada. 

• Minuta da norma baseada em regulamentos internacionais  - iniciado processo de 

harmonização no Brasil do Anexo 2A "Manufacture of Advanced Therapy Medicinal Products 

for Human Use" publicado pelo Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S) em 

maio de 2021. 

5.2. Análise de Impacto Regulatório 
5.2.1. Revisão da Portaria Conjunta Anvisa/MS n° 370/2014  - Regulamento técnico-sanitário para 

o transporte de sangue e componentes 

• Oficinas de trabalho para elaboração do relatório de análise de impacto regulatório. 

• Consulta dirigida aos agentes afetados pela norma para compor a análise. 

5.2.2. Revisão da RDC 34/2014 – Boas Práticas no Ciclo do Sangue 

• Oficinas de trabalho para elaboração do relatório de análise de impacto regulatório. 

5.2.3. Revisão da RDC 23/2011 - Regulamento técnico para funcionamento dos bancos de células e 

tecidos germinativos 

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/sangue-tecidos-celulas-e-orgaos/notas-tecnicas


• Consulta pública da proposta de atualização da norma a sociedade e encaminhamento do 

texto final para publicação. 

• Proposta de Instrução Normativa para detalhamento de novos requisitos propostos. 

6. Gestão 

 

Ações em nível tático e operacional no contexto de estratégias, políticas, processos e procedimentos 

estabelecidos pela Anvisa, com foco na eficácia (cumprir as ações priorizadas) e na eficiência das 

ações (realizar as ações da melhor forma possível, em termos de custo-benefício) 

6.1. Planejamento Operacional 
• 09 oficinas de planejamento dos projetos/ações de 2021 e 05 oficinas de monitoramento 

das entregas de 2021 junto com o planejamento parcial dos projetos/ações de 2022, nas 

quais foram elaborados de forma colaborativa os painéis Planeja GSTCO 2021 e Planeja 

GSTCO 2022, estruturados com base na Cadeia de Valor (2020) da Anvisa. 

• Elaboração e implementação do Instrumento de Gestão do Planejamento Operacional 

(IGPO) da GSTCO. 

• Foram realizadas reuniões periódicas mensais de monitoramento do IGPO 2021.  



 

25 - PlanejaGSTCO2021 



 

26 - PlanejaGSTCO2022 (parcial) 

 

27 -  Instrumento de Gestão do Planejamento Operacional 2021 

6.2. Gestão de Processos Organizacionais  
6.2.1. Mapeamento de processos da GSTCO 

Com o objetivo de trabalhar com processos mais eficientes, foi sistematizada a ação de mapeamento 

das atividades da gerência, com o apoio de ferramentas visuais que melhoram a percepção do 

processo como um todo.  



Foram realizadas 07 oficinas de mapeamento do processo de análise de Dossiês de Desenvolvimento 

Clínico de Produto de Terapia Avançada Investigacional, que contaram com a participação de todos 

os profissionais envolvidos na atividade. 

A partir desta experiência, a expectativa é que o mapeamento de processos seja inserido no 

planejamento da área como rotina. 

6.2.2. Sistema de Gestão da Qualidade 

O processo de gestão da qualidade foi formalmente instituído a partir da criação do grupo de 

representantes da qualidade e da aprovação, do treinamento e da efetividade dos dois primeiros 

documentos da qualidade da GSTCO. 

1. POP-GSTCO-001 - Gerenciamento de documentos da qualidade da GSTCO (83% dos 

servidores treinados) 

2. POP-GSTCO-002 - Treinamento em documentos da qualidade da GSTCO (67% dos servidores 

treinados) 

 

28 - Figura 01. Página no SharePoint de repositório das versões vigentes dos documentos da qualidade aprovados da 
GSTCO. Brasil 2021. 

6.2.3. Projeto Who Global Benchmarking Tool Plus (GBT+)  

A GSTCO participou do projeto de auto avaliação da Anvisa que visou realizar o diagnóstico da 

situação da agência frente aos indicadores da Global Benchmarking Tool (GBT), ferramenta da 

Organização Mundial da Saúde para avaliação dos sistemas regulatórios das Autoridades Sanitárias 

Nacionais. 

Foram avaliadas 11 Funções Regulatórias, com 315 indicadores e subindicadores, dos quais 201 

eram aplicáveis à gerência. A Anvisa gerou 357 recomendações no seu relatório final, das quais 138 

abrangem os objetos de regulação da GSTCO. 

Além de receber visitas técnicas de avaliação da área em relação aos indicadores e subindicadores 

da GBT, a GSTCO também participou do treinamento do uso da ferramenta e compôs o grupo de 



trabalho que avaliou indicadores em outras unidades organizacionais e colaborou com a produção 

do Relatório Final de diagnóstico e recomendações de melhorias para o sistema regulatório 

brasileiro. 

6.3. Gestão de Pessoas 
6.3.1. Educação Coorporativa 

A gerência também investiu na formação continuada da sua equipe, conforme o Plano de 

Desenvolvimento de Pessoas (PDP) - instrumento da Política de Desenvolvimento de Pessoas da 

Anvisa para adequar as competências dos servidores às atribuições e objetivos da instituição.  

18 servidores participaram como alunos/ouvintes em 29 congressos/cursos de formação. 

 

29 - Quadro 06. Principais congressos e cursos de formação com participação dos servidores da GSTCO em 2021. Brasil, 
2021.  

Equipe GSTCO 2021  

João Batista Silva Junior – Gerente                                        

Christiane da Silva Costa – Gerente-Substituta                   

Renata Miranda Parca – Assistente de Gestão                    

Andrea Regina de Oliveira Silva – especialista                     



Andreia Viana Pires – especialista                                         

Antonio Alfredo Rodrigues e Silva – especialista                

Erika Mattos da Veiga – especialista                                     

Francielli Cristine Cunha Melo – especialista                      

Marcelo Vogler de Moraes – especialista                            

Marília Rodrigues Mendes – especialista                            

Melina Cossote Kumoto – especialista   

Rita de Cassia Martins – especialista  

Ubiracy Nascimento de Alencar Junior – especialista  

Valéria Oliveira Chiaro – especialista   

Hérika Nunes e Sousa – técnico em regulação  

Juliana Ruas de Menezes Rodrigues – técnico em regulação  

Paulo Afonso Bezerra de Almeida Galeao – técnico em regulação  

Nathany Luiza Borges de Andrade – técnico administrativo  

Jefferson de Queiroz Alves – técnico em secretariado 

Maíza Gabriela Alves Belo – estagiária 

Nina Luiza Sá Fischer – estagiária  

 

Grupo Gestor GSTCO  

Christiane da Silva Costa   

João Batista Silva Junior   

Hérika Nunes e Sousa  

Nathany Luiza Borges de Andrade  

Renata Miranda Parca   

 

Este relatório foi desenvolvido a partir do modelo do Relatório de Gestão 2020 / Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária. Brasília: Anvisa, 2021. 
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