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4 REQUISITOS DE COMPETÊNCIA, TREINAMENTO E CONDUTA PARA ANALISTAS DE REGULAÇÃO

Introdução
O presente documento de Boas práticas de análise regulatória do IMDRF apresenta um conjunto comum de requisitos 
de conduta, educação, experiência, competência e treinamento que deverão ser estabelecidos e mantidos pelas 
autoridades reguladoras e/ou por seus organismos de avaliação de conformidade (OAC) reconhecidos para os 
indivíduos que realizam análises regulatórias de dispositivos médicos com o objetivo de autorizar a comercialização. 
Conforme a legislação de cada uma das diversas jurisdições, pode haver outros requisitos além dos constantes 
deste documento.

Este documento tem como objetivo desenvolver a confiança na uniformidade das análises regulatórias pelas 
autoridades reguladoras e/ou por seus OAC reconhecidos. A implementação dessas práticas destina-se a oferecer 
uma oportunidade de aproveitar as análises regulatórias realizadas por outras autoridades reguladoras ou por 
seus OAC reconhecidos.

1.0 Abrangência

Este documento aplica-se aos indivíduos responsáveis por análises regulatórias e tomadas de decisão associadas 
à análise regulatória de dispositivos médicos para diagnóstico in vitro (IVD) e demais dispositivos médicos (não 
IVD) em nome de autoridades reguladoras e/ou de seus OAC reconhecidos. O documento reconhece o uso de 
analistas de regulação e especialistas técnicos no processo de análise regulatória e apresenta separadamente os 
requisitos de treinamento e competência para cada grupo.

Este documento não estabelece requisitos de competência e treinamento para auditores do Programa de Auditoria 
Única de Dispositivos Médicos (MDSAP, na sigla em inglês) e assessores de autoridades reguladoras do MDSAP. 
Esses requisitos já constam dos documentos do grupo de trabalho do MDSAP (IMDRF/MDSAP WG/N4FINAL:2013 
e IMDRF/MDSAP WG/N6FINAL:2013).

2.0 Referências

• GHTF/SG1/N78:2012 Principles of Conformity Assessment for Medical Device

• GHTF/SG1/N71:2012 Definition of Terms Medical Device and In Vitro Diagnostic Medical Device

• IMDRF/MDSAP WG/N4FINAL: 2013 Competence and Training Requirements for Auditing Organizations

• IMDRF/MDSAP WG/N6FINAL: 2013 Regulatory Authority Assessor Competence and Training Requirements

• ISO 9000:2015 Quality management systems — Fundamentals and vocabulary (ABNT NBR ISO 9000:2015 
- Sistemas de gestão da qualidade — Fundamentos e vocabulário)
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3.0	 Definições

3.1 Análise regulatória: revisão de um dispositivo médico realizada para avaliar a conformidade com 
regulamentações ou normas regionais.

Nota 1. A análise regulatória é realizada por analistas de regulação, e ocasionalmente, a autoridade reguladora e/ou o organismo 

de avaliação da conformidade reconhecido podem solicitar o auxílio de especialistas técnicos em aspectos específicos do processo 

da análise.

Nota 2. Conforme a complexidade do dispositivo médico, pode ser necessário que a análise regulatória seja realizada por uma 

equipe de analistas de regulação ou especialistas técnicos para assegurar o atendimento de todas as competências necessárias.

Nota 3. A análise regulatória consiste na avaliação da documentação e/ou na avaliação/testagem de dispositivos médicos físicos 

e abrange os processos de recomendação e tomada de decisão associados. O âmbito da análise depende dos requisitos da 

autoridade reguladora.

3.2 Analista de regulação: indivíduo vinculado a uma autoridade reguladora e/ou a seu OAC reconhecido, 
responsável pela rotina de análises regulatórias de dispositivos médicos. Inclui, por exemplo, analistas 
pré-comercialização, especialistas no produto, assessores, etc.

3.3 Autoridade reguladora: órgão governamental ou outra entidade que tem a competência legal de controlar 
o uso ou a venda de dispositivos médicos dentro de sua jurisdição e que pode adotar medidas coercitivas 
para garantir que os dispositivos médicos comercializados em sua jurisdição cumpram os requisitos 
legais. (GHTF/SG1/N78:2012)

3.4 Competência: capacidade de aplicar conhecimentos e habilidades para alcançar resultados pretendidos. 
(ISO 9000:2015, cláusula 3.10.4)

3.5 Dispositivo médico: qualquer instrumento, aparelho, utensílio, máquina, equipamento, implante, reagente 
para uso in vitro, software, material ou outro artigo similar ou relacionado, destinado pelo fabricante 
a ser usado, individualmente ou em combinação, em seres humanos, para uma ou mais das seguintes 
finalidades médicas específicas:

• diagnóstico, prevenção, monitoramento, tratamento ou alívio de uma doença;

• diagnóstico, monitoramento, tratamento, alívio ou compensação de uma lesão;

• investigação, substituição, modificação ou apoio da anatomia ou de um processo fisiológico;

• suporte ou manutenção da vida;

• controle da concepção;

• desinfecção de dispositivos médicos;

• fornecimento de informações por meio de exame in vitro de amostras extraídas do corpo humano;

e que não alcança sua principal ação prevista por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos 
no corpo humano, podendo, entretanto, ser auxiliado por esses meios em sua função prevista.

Nota. Os seguintes produtos podem ser considerados dispositivos médicos em algumas jurisdições, mas não em outras:



6 REQUISITOS DE COMPETÊNCIA, TREINAMENTO E CONDUTA PARA ANALISTAS DE REGULAÇÃO

• substâncias para desinfecção;

• produtos para assistência a pessoas com deficiência;

• dispositivos que incorporam tecidos animais ou humanos;

• dispositivos para tecnologias de fertilização in vitro ou reprodução assistida.

(GHTF/SG1/N71:2012)

Nota 1. Para efeitos de esclarecimento, em certas jurisdições regulatórias, os dispositivos com finalidade cosmética ou estética 

também são considerados dispositivos médicos.

3.6 Especialista técnico: para os efeitos deste documento, especialista técnico é o consultor ad hoc que 
contribui com expertise ou conhecimentos técnicos específicos para o processo da análise regulatória. 
Pode ser um empregado da autoridade reguladora ou de seu OAC reconhecido ou ser um profissional 
externo, conforme permissão da autoridade reguladora.

Nota 1. As áreas de expertise incluem, por exemplo, clínica, projeto, fabricação, etc.

3.7 Organismo de avaliação da conformidade (OAC): organismo, exceto a autoridade reguladora, encarregado 
de verificar o cumprimento dos requisitos pertinentes das regulamentações ou normas técnicas. (GHTF/
SG1/N78:2012)

4.0 Requisitos gerais para a análise regulatória

Analistas de regulação e especialistas técnicos com competência plena são capazes de realizar análises regulatórias 
independentes e elaborar documentação sobre a análise:

• criada de acordo com regulamentações, orientações, normas e políticas atuais, conforme o caso;

• imparcial, integral e fundamentada cientificamente nos conhecimentos atuais;

• demonstrativa de conhecimentos aprofundados sobre o dispositivo médico, incluindo o uso previsto, 
o desenvolvimento, a fabricação e a tecnologia do produto; e

• administrativamente completa e compreensível.

As seções a seguir descrevem os requisitos de conduta, educação, experiência, competência e treinamento 
que deverão ser cumpridos para que analistas de regulação e especialistas técnicos evoluam para a análise 
regulatória independente.

5.0 Responsabilidades da autoridade reguladora e/ou de seu OAC 
reconhecido

A autoridade reguladora e/ou seu OAC reconhecido deverão aplicar os próprios procedimentos para selecionar, 
treinar, aprovar e designar formalmente o pessoal participante das análises regulatórias, em conformidade com os 
requisitos específicos contidos neste documento. É responsabilidade da autoridade reguladora e/ou de seu OAC 
reconhecido reunir e manter comprovação de que o pessoal participante das atividades de análise regulatória 
cumpre os requisitos específicos contidos neste documento.



7

A autoridade reguladora e/ou seu OAC reconhecido deverão ter processos documentados para:

• inicialmente qualificar o pessoal participante das análises regulatórias para os requisitos especificados 
de competência, treinamento e conduta contidos neste documento;

• assegurar o cumprimento permanente dos requisitos especificados por parte do pessoal participante 
das análises regulatórias;

• oferecer ao pessoal o apoio e os recursos apropriados quando necessário;

• manter registros dessas atividades, incluindo comprovação da adesão de cada participante do processo 
de análise regulatória a um código de conduta;

• garantir a confidencialidade das informações de que tenham conhecimento e a observância de sigilo 
profissional pelos analistas de regulação a respeito das informações obtidas no cumprimento das tarefas 
relativas às análises regulatórias; e

• administrar conflitos de interesses reais, potenciais ou aparentes e qualquer violação da confidencialidade.

6.0	 Compromisso	com	a	imparcialidade	e	a	confidencialidade

A autoridade reguladora e/ou seu OAC reconhecido cuidarão para que os analistas de regulação e outros 
profissionais participantes das análises regulatórias compreendam a importância do código de conduta para manter 
a integridade. Os analistas de regulação e outros profissionais participantes das análises regulatórias deverão 
se comprometer com um código de conduta, o que inclui um compromisso com a confidencialidade, e comunicar 
qualquer conflito de interesses real, potencial ou aparente. Esses indivíduos reafirmarão o compromisso com o 
código de conduta anualmente. A comprovação do compromisso deve ser arquivada pela autoridade reguladora 
e/ou seu OAC reconhecido.

A autoridade reguladora e/ou seu OAC reconhecido deverão também implementar mecanismos apropriados para 
administrar conflitos de interesses reais, potenciais ou aparentes e eventuais violações da confidencialidade. 
Os especialistas técnicos externos podem não estar sujeitos aos mesmos requisitos de adesão a um código de 
conduta, mas deverão, no mínimo, declarar quaisquer conflitos de interesses reais, potenciais ou aparentes.

Recomenda-se que um código de conduta aborde os itens relacionados a seguir. Algumas autoridades reguladoras 
e/ou seus OAC reconhecidos podem ter outros mecanismos regulatórios ou legislativos que também contemplem 
esses princípios.

CÓDIGO DE CONDUTA

1. Agir sempre de maneira profissional e ética.

2. Representar fielmente os interesses da autoridade reguladora ou de seu OAC reconhecido.

3. Não praticar nenhum ato prejudicial aos interesses ou à reputação da autoridade reguladora e/ou de seu 
OAC reconhecido.

4. Não praticar nenhum ato prejudicial à integridade ou aos objetivos da autoridade reguladora e/ou de seu 
OAC reconhecido.

5. Revelar qualquer relação ou interesse financeiro, passado ou presente, que possa criar um conflito de 
interesses, ou a aparência de um conflito de interesses, e comunicar à administração qualquer novo conflito 
de interesses ou possível conflito de interesses assim que surgir.
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6. Não participar de nenhuma atividade ou relacionamento que possa comprometer, ou parecer comprometer, 
a própria objetividade, imparcialidade ou julgamento profissional.

7. Não aceitar nenhum tipo de incentivo, presente, comissão, desconto ou outro benefício não disponível 
para o público em geral de fabricantes de dispositivos médicos, seus agentes, seus representantes ou 
operadores econômicos

8. Registrar e comunicar com fidelidade e analisar com exatidão avaliações realizadas de maneira imparcial e 
não tendenciosa.

9. Registrar e comunicar com fidelidade e exatidão qualquer fato material que possa afetar o processo de 
análise regulatória.

10. Não prestar serviços remunerados de consultoria relacionada com uma solicitação regulatória (ou equivalente).

11. Não revelar a terceiros, verbalmente ou por escrito, nenhuma informação obtida no curso da análise regulatória, 
salvo em caso de autorização por escrito ou determinação legal.

12. Não usar as informações obtidas nas atividades de análise regulatória para ganhos pessoais.

13. Não realizar análises regulatórias para as quais não cumpra os requisitos de habilidades, conhecimento ou 
experiência, designação ou responsabilidade formal.

14. Aprimorar continuamente os próprios conhecimentos, proficiência e efetividade, bem como a qualidade do 
próprio trabalho.

15. Revelar imediatamente à administração qualquer violação, própria ou de um colega, dessa declaração e 
cooperar plenamente na sua investigação.

7.0 Requisitos de competência

Os requisitos de competência dos analistas de regulação abrangem três amplas categorias de competência, 
mas talvez nem todas sejam necessárias para os especialistas técnicos. Por exemplo, talvez não seja necessário que 
um especialista técnico clínico conheça os requisitos regulatórios de dispositivos médicos para fazer contribuições 
clínicas pertinentes em uma análise regulatória. É responsabilidade da autoridade reguladora e/ou de seu OAC 
reconhecido determinar as competências aplicáveis aos especialistas técnicos.

Competências fundamentais: habilidades genéricas, atributos pessoais e comportamentos aplicáveis a todo 
o pessoal e desenvolvidos com a experiência (p. ex., adaptabilidade, diligência, raciocínio crítico e analítico, 
comunicação, etc.)

Competências funcionais: habilidades genéricas aplicáveis a todo o pessoal, desenvolvidas com a experiência e 
necessárias para realizar as análises regulatórias (p. ex., gestão do tempo, trabalho em equipe, uso efetivo da 
tecnologia da informação, etc.)

Competências técnicas: habilidades peculiares desenvolvidas com a experiência e conhecimentos específicos 
aplicáveis ao pessoal de acordo com a abrangência das atividades necessárias para desempenhar as tarefas 
designadas (p. ex., requisitos regulatórios, avaliação de riscos, conhecimentos especializados sobre dispositivos, etc.)

Os conhecimentos e as habilidades descritos nas três categorias de competência para analistas de regulação, 
assim como as competências aplicáveis identificadas para especialistas técnicos deverão ser determinados e 
avaliados por treinamento e outras atividades de reconhecimento. Pode não ser possível avaliar ou satisfazer as 
três categorias em iniciantes. Nesse caso, a autoridade reguladora e/ou seu OAC reconhecido deverão estabelecer 
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métodos de avaliação e satisfação dessas competências para que o analista de regulação ou especialista técnico 
tenha as competências necessárias antes da atribuição de responsabilidade por qualquer análise de regulação 
para a qual seja exigida. Isso não proíbe a participação de um analista de regulação em treinamento, ou de um 
especialista técnico em treinamento, em uma análise regulatória sob a supervisão de um analista de regulação 
ou especialista técnico com treinamento completo.

7.1.1 Competências fundamentais

Adaptabilidade: demonstra a capacidade de usar ou considerar métodos não tradicionais; faz mudanças em resposta 
às demandas, novas descobertas científicas e circunstâncias.

Atitude: tem um sentimento de missão de proteger a vida e saúde das pessoas e de servir ao público.

Raciocínio crítico e analítico: busca informações pertinentes, confiáveis e adequadas para usar na solução de 
problemas e na tomada de decisão. Usa lógica e raciocínio sólidos para identificar os pontos fracos e fortes de 
soluções, conclusões ou abordagens alternativas. Usa o raciocínio para analisar, comparar e interpretar informações 
e extrair conclusões.

Sensibilidade cultural: observa e respeita as diferentes culturas.

Integridade: respeita um rigoroso código de ética e comportamento; escolhe uma linha de ação ética e age 
corretamente, mesmo diante de oposição; incentiva outras pessoas a se comportarem adequadamente. Trata os 
outros com honestidade, justiça e respeito; toma decisões com base em evidências objetivas e que refletem o 
tratamento justo das outras pessoas. Assume a responsabilidade de alcançar os objetivos do trabalho nos prazos 
aceitos; aceita a responsabilidade pelas decisões e ações próprias e de seu grupo, equipe ou departamento; 
procura aprender com os erros. Compreende e respeita a natureza confidencial das informações regulatórias.

Habilidades interpessoais: estabelece e mantém relações de trabalho positivas com um grupo diversificado de 
contatos. Trabalha efetivamente como membro da equipe durante o processo de avaliação. Reconhece e considera 
as contribuições de todas as partes interessadas no programa de avaliação.

Objetividade: faz uma avaliação equilibrada das circunstâncias pertinentes e não é indevidamente influenciado 
pelos próprios interesses ou por outras pessoas em suas análises.

Percepção: tem consciência instintiva de situações regulatórias complexas e é capaz de compreendê-las.

Tenacidade: é persistente e concentra-se em alcançar objetivos.

7.1.2 Competências funcionais

Autonomia: é capaz de trabalhar com independência e de se adaptar a circunstâncias imprevistas com 
assistência mínima.

Processos operacionais: tem disposição e capacidade de aplicar políticas, procedimentos, instruções de trabalho 
e outros processos operacionais atuais da organização para alcançar objetivos de trabalho.

Resolução de conflitos: reconhece as fontes potenciais e reais de conflitos pessoais de diversas partes interessadas. 
Alcança resultados pelo tratamento diplomático de desentendimentos e possíveis conflitos. Trabalha de maneira 
efetiva e coopera com outros para resolver conflitos.

Comunicação: expressa ou apresenta ideias, verbalmente e por escrito, com clareza, concisão, exatidão e lógica, 
levando em consideração o público-alvo. Tem um bom domínio do(s) idioma(s) e usa um estilo apropriado de 
redação operacional. Produz análises claras e concisas com base em evidências objetivas. Usa corretamente 
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a ortografia, a gramática e a pontuação para redigir documentação e correspondência com lógica e exatidão e 
sem ambiguidades. Transmite ideias, informações e mensagens, que podem ter conteúdo técnico, com lógica, 
organização e coerência.

Tecnologia da informação: tem disposição e capacidade para aplicar a tecnologia eletrônica para alcançar objetivos 
de trabalho, bem como para usar novas técnicas e tecnologias na rotina das avaliações, e tem conhecimento prático 
sobre como usar bases de dados e sistemas regulatórios e funcionais.

Gestão de projeto: planeja, organiza, dirige, monitora e avalia o trabalho próprio e de outras pessoas, conforme 
o caso, e de acordo com as políticas e os procedimentos definidos.

Gestão de registros: mantém registros exatos e objetivos dos produtos do processo de análise regulatória. Mantém 
registros para assegurar a transparência das decisões ou recomendações regulatórias.

Trabalho em equipe: é capaz de trabalhar de maneira colaborativa, com respeito aos diferentes pontos de vista e 
atuação para alcançar um objetivo comum.

Gestão do tempo: monitora o avanço em relação aos objetivos e cumpre as obrigações com tempestividade 
e efetividade.

7.1.3 Competências técnicas

Documentos de orientação: aplica conhecimentos de documentos de orientação pertinentes publicados ou 
reconhecidos pela autoridade reguladora.

Dispositivos médicos: aplica conhecimentos sobre dispositivos médicos, inclusive sobre o uso previsto; os tipos 
de dispositivos médicos e suas complexidades, tecnologias e classificações de risco; a segurança e os riscos dos 
dispositivos médicos; e outras áreas relacionadas, de acordo com a função designada, como:

• métodos de verificação e validação de projeto;

• desempenho e estabilidade;

• processos de fabricação;

• biocompatibilidade;

• esterilidade;

• clínica;

• software; e

• segurança elétrica.

Requisitos regulatórios: aplica conhecimentos sobre os requisitos regulatórios da(s) autoridade(s) reguladora(s) 
para o dispositivo médico a fim de possibilitar uma avaliação da aplicabilidade e cumprimento dessas leis 
e regulamentações.

Normas voluntárias definidas por consenso: aplica conhecimentos das normas verticais e horizontais para dispositivos 
médicos reconhecidas pela autoridade reguladora, comumente usadas na realização do produto (projeto e 
fabricação), aos dispositivos médicos em análise regulatória, conforme as tarefas designadas.
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8.0 Requisitos de formação

Os analistas de regulação e especialistas técnicos devem ter diploma de graduação ou graduação tecnológica em 
saúde, medicina, ciências, engenharia ou outra especialidade pertinente. Em casos excepcionais, pode ser aceitável 
a comprovação de conhecimentos e habilidades equivalentes. Nesses casos, a autoridade reguladora e/ou seu OAC 
reconhecido deverão justificar e documentar as razões para a aceitação de alternativas aos requisitos de formação.

Em geral, os especialistas técnicos deverão ter formação adicional na sua área específica de especialização.

9.0 Requisitos de experiência

A autoridade reguladora e/ou seu OAC reconhecido deverão definir qualquer pré-requisito de experiência conforme 
a função designada. Eventuais inadequações relativas a esses requisitos podem ser corrigidas pela autoridade 
reguladora e/ou seu OAC reconhecido mediante treinamento. Por exemplo, algumas autoridades reguladoras 
podem contratar um engenheiro sem experiência, enquanto outras podem exigir um número mínimo de anos de 
experiência de um profissional de saúde.

Em geral, os especialistas técnicos deverão ter experiência avançada em sua área específica de especialização.

10.0  Requisitos de treinamento

A autoridade reguladora e/ou seu OAC reconhecido deverão manter planos de treinamento documentados e 
implementados para seus analistas de regulação e especialistas técnicos a fim de garantir  que as competências 
necessárias sejam satisfeitas. O plano deverá incluir treinamento inicial e de manutenção. Os requisitos de 
treinamento apresentados a seguir devem ser usados para estabelecer a competência inicial e manter a proficiência. 
A autoridade reguladora e/ou seu OAC reconhecido também podem implementar treinamento complementar com 
base em requisitos específicos de suas jurisdições.

10.1 Treinamento inicial

As subseções a seguir apresentam os requisitos de treinamento inicial para analistas de regulação e especialistas 
técnicos. Alguns desses requisitos podem não se aplicar dependendo da experiência e do treinamento anterior de 
cada um. Nesses casos, a autoridade reguladora e/ou seu OAC reconhecido deverão documentar a justificativa para 
um indivíduo não concluir os requisitos de treinamento inicial descritos, em linhas gerais, a seguir. É imprescindível 
documentar a conclusão com êxito do treinamento inicial obrigatório.

10.1.1 Analistas de regulação

No mínimo, os analistas de regulação deverão ter completado com êxito o treinamento a seguir antes de realizar 
um trabalho independente para a autoridade reguladora e/ou seu OAC reconhecido:

• Treinamento de 32 horas em leis, regulamentações e políticas aplicáveis a dispositivos médicos referentes 
à jurisdição específica na qual se propõe que o dispositivo seja comercializado. A autoridade reguladora 
e/ou seu OAC reconhecido deverão verificar que o analista de regulação é capaz de explicar o papel e 
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a atribuição da autoridade reguladora e tem conhecimento adequado de estatutos, regulamentações, 
diretrizes e diversas medidas para exigir seu cumprimento.

• Treinamento de 40 horas em questões científicas e técnicas relacionadas às atividades pelas quais são 
responsáveis, como normas pertinentes sobre o produto, tecnologia do produto, indicações clínicas 
do produto, etc. Esse treinamento também deve incluir, no mínimo, 8 horas de disciplinas transversais 
(horizontais) aplicáveis à área do produto, como gestão de riscos, esterilização, biocompatibilidade, 
validação de software, sistemas de gestão da qualidade, etc. A autoridade reguladora e/ou seu OAC 
reconhecido deverão verificar que o analista de regulação compreende o ciclo de vida do dispositivo 
médico; aplica conhecimentos científicos básicos para avaliar a conformidade com as regulamentações 
e orientações; e reconhece a função das normas nacionais e internacionais.

• Treinamento de 8 horas sobre boas práticas de análise regulatória, como habilidades de comunicação 
verbal e escrita, redação técnica, etc. A autoridade reguladora e/ou seu OAC reconhecido deverão 
verificar que o analista de regulação é capaz de produzir análises claras e concisas, com fundamentação 
regulatória e científica apropriada.

Esse treinamento pode ser uma combinação de treinamento prático, on-line, em sala de aula e vivencial.

10.1.2 Especialistas técnicos

A autoridade reguladora e/ou seu OAC reconhecido deverão determinar os requisitos para o treinamento inicial dos 
especialistas técnicos, que pode ser na forma de treinamento em requisitos ou processos regulatórios pertinentes 
da autoridade reguladora e/ou de seu OAC reconhecido. O especialista técnico deverá receber treinamento 
condizente com as tarefas atribuídas a ele. O conhecimento técnico está subentendido e pode não ser necessário 
treinamento inicial nesses aspectos técnicos para o especialista.

10.2 Treinamento de manutenção

De acordo com o código de conduta, os indivíduos envolvidos em análises regulatórias deverão comprometer-se 
com a melhoria contínua de suas habilidades e da efetividade e qualidade do próprio trabalho, pela aquisição de 
conhecimentos adicionais. Os analistas de regulação deverão receber treinamento para manter as habilidades 
de análise regulatória. Esse treinamento deve abordar modificações dos requisitos regulatórios, documentos de 
orientação/guias pertinentes novos e atualizados ou normas. O treinamento também deve abordar mudanças de 
políticas internas, procedimentos ou sistemas de apoio operacional.

Esses requisitos podem não se aplicar a especialistas técnicos, pois são consultores ad hoc. A autoridade reguladora 
e/ou seu OAC reconhecido podem definir os requisitos, conforme apropriado, para a manutenção da condição de 
especialista técnico.

10.3 Desenvolvimento profissional contínuo (DPC)

Além do treinamento de manutenção, os analistas de regulação deverão cumprir um requisito de DPC, com no 
mínimo 16 horas anuais de desenvolvimento profissional. O tempo de treinamento ou retreinamento anual 
obrigatório em procedimentos e processos internos da autoridade reguladora e/ou de seu OAC reconhecido não 
deverá contar como horas de DPC (ver treinamento inicial e de manutenção anteriormente). As análises realizadas 
não deverão contar como horas de DPC. Para contar como horas de DPC, o treinamento deverá manter ou ampliar 
competências técnicas existentes ou propiciar a aquisição de novas competências técnicas pertinentes às funções 
e responsabilidades em análises regulatórias. Os analistas de regulação com um amplo âmbito de competência 
reconhecida podem necessitar de mais horas anuais de DPC para manter a competência. A autoridade reguladora 
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e/ou seu OAC reconhecido não deverão permitir que horas excedentes de DPC em um ano sejam transferidas para 
contar como horas de DPC em anos subsequentes. O DPC pode incluir, por exemplo, comparecimento a seminários 
ou teleconferências internas; comparecimento, participação ou apresentação em reuniões científicas/técnicas, 
regulatórias e profissionais; ou continuação do trabalho prático no campo profissional (p. ex., prática clínica), 
conforme o caso.

Esses requisitos podem não se aplicar a especialistas técnicos, pois são consultores ad hoc. A autoridade reguladora 
e/ou seu OAC reconhecido podem definir os requisitos, conforme o caso, para a manutenção da condição de 
especialista técnico a fim de assegurar a qualidade e a usabilidade da assessoria prestada ou da análise regulatória 
realizada pelo especialista técnico.

11.0  Avaliação da competência

A autoridade reguladora e/ou seu OAC reconhecido deverão avaliar e monitorar periodicamente a competência 
dos analistas de regulação e especialistas técnicos. A autoridade reguladora e/ou seu OAC reconhecido deverão 
avaliar os analistas de regulação e especialistas técnicos conforme critérios de competência atualizados ou atuais 
para o reconhecimento contínuo da competência, com frequência mínima anual. Deverão ser mantidos registros 
da avaliação.

11.1 Métodos de avaliação

A autoridade reguladora e/ou seu OAC reconhecido deverão avaliar a competência dos analistas de regulação 
e especialistas técnicos com o auxílio de uma combinação de métodos de avaliação e monitoramento que 
podem incluir:

• exame de registros de análises regulatórias, educação, treinamento, etc.;

• feedback de pares, supervisores e partes interessadas;

• entrevistas;

• observação de desempenho;

• testes.

11.2 Critérios de avaliação da competência

A autoridade reguladora e/ou seu OAC reconhecido deverão avaliar as competências fundamentais, funcionais 
e técnicas (Seção 7.0) de acordo com os critérios mínimos estabelecidos a seguir. A autoridade reguladora e/ou 
seu OAC reconhecido podem incluir outros critérios.
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Critérios de avaliação das competências fundamentais

COMPETÊNCIAS FUNDAMENTAIS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Adaptabilidade Aceita o feedback como oportunidade para aprender e melhorar as próprias habilidades.

Atitude Adere pessoalmente às leis, regulamentações e políticas da autoridade reguladora.

Compreende o possível impacto das decisões tomadas na análise regulatória.

Raciocínio crítico e analítico Demonstra capacidade de resolver problemas e tomar decisões com base em lógica e 

raciocínio sólidos.

Utiliza o raciocínio na análise, comparação e interpretação das informações para resolver 

problemas.

Sensibilidade cultural Respeita as diferenças culturais.

Integridade Demonstra comportamento ético ao assegurar integridade nas ações pessoais e na 

administração das práticas operacionais da autoridade reguladora e/ou de seu OAC 

reconhecido.

Previne e resolve eventuais conflitos de interesse reais, potenciais ou aparentes.

Preserva a confidencialidade das informações classificadas, quando for o caso.

Responsabiliza-se pelo próprio comportamento e ações.

Habilidades interpessoais Mantém boas conexões e relacionamentos com um grupo diverso de pessoas, incluindo 

partes interessadas e outras pessoas em todos os níveis da organização.

Objetividade Demonstra capacidade de avaliar com justiça e sem parcialidade ou influências externas.

Percepção Aborda e leva aos superiores, quando for o caso, qualquer questão ética.

Tenacidade Aceita tarefas desafiadoras.

Critérios de avaliação das competências funcionais

COMPETÊNCIAS FUNCIONAIS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Autonomia Requer supervisão condizente com a competência do indivíduo.

Assume a iniciativa na solução de problemas.

Processos de negócio Adere às políticas e aos processos internos e externos da autoridade reguladora e/ou de 

seu OAC reconhecido.

Participa do treinamento sobre políticas internas, procedimentos ou sistemas de apoio 

operacional e demonstra efetivamente a aplicação dessas políticas, procedimentos e 

sistemas.

Comunicação Comunica-se com exatidão, clareza, organização, concisão, correção gramatical e 

responsividade, tanto verbalmente como por escrito.

Usa comunicações escritas com fundamentação adequada, lógicas e que transmitem com 

efetividade a mensagem pretendida.

Usa comunicações verbais com fundamentação adequada, lógicas e que transmitem com 

efetividade a mensagem pretendida.

Resolução de conflitos Usa habilidades efetivas de escuta e negociação.

Tecnologia da informação Aplica a tecnologia eletrônica disponível para realizar as análises de regulação.
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Gestão de projeto Destina tempo e recursos para realizar todas as tarefas com eficiência.

Gestão de registros Mantém registros exatos.

Trabalho em equipe Coordena ou participa de análises regulatórias com indivíduos apropriados e membros 

da equipe para garantir uma análise regulatória completa.

Promove/facilita a cooperação, a comunicação e o consenso para alcançar um objetivo 

comum, tanto individualmente quanto como parte de uma equipe.

Representa o consenso da equipe com relação às recomendações, ações e decisões da 

análise regulatória.

Gestão do tempo Conclui as análises no prazo aplicável.

Critérios de avaliação das competências técnicas

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Documentos de orientação/Guias Acompanha os documentos de orientação aplicáveis.

Fornece informações e orientações às partes interessadas sobre os atuais e os novos documentos 

de orientação.

Dispositivos médicos Acompanha e avalia os avanços científicos e/ou clínicos pertinentes aos dispositivos médicos 

mediante atividades como treinamento, revisões da literatura, etc.

Estabelece, mantém e aprofunda os conhecimentos sobre dispositivos médicos mediante 

o treinamento inicial e o DPC; é capaz de aplicar na análise regulatória as habilidades e os 

conhecimentos adquiridos.

Requisitos regulatórios Acompanha os requisitos regulatórios aplicáveis.

Demonstra conhecimentos regulatórios da autoridade reguladora para possibilitar uma avaliação 

da aplicabilidade e do cumprimento dessas leis e regulamentações.

Fornece informações e orientações às partes interessadas sobre os atuais e os novos requisitos 

regulatórios.

Estabelece, mantém e aprofunda os conhecimentos sobre regulação mediante o treinamento 

inicial e o DPC; é capaz de aplicar na análise regulatória as habilidades e os conhecimentos 

adquiridos.

Normas voluntárias definidas  

por consenso

Acompanha as normas voluntárias consensuais aplicáveis.

Os itens a seguir podem ser usados como orientação para classificar o nível de competência de uma pessoa 
para cada uma das competências apresentadas nos quadros anteriores. A autoridade reguladora e/ou seu OAC 
reconhecido deverão registrar as evidências que corroboram a classificação aplicada a determinada competência 
durante uma avaliação.
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12.0  Estabelecimento de análise regulatória independente

Antes de realizar análises regulatórias independentes, o analista de regulação deverá atuar sob supervisão direta 
até a demonstração de competências suficientes. Pode ser necessária a supervisão para cada tipo de dispositivo 
médico, bem como para cada tipo de análise em um número mínimo de análises regulatórias. A supervisão deverá 
ser realizada por uma ou mais pessoas com conhecimentos técnicos e regulatórios apropriados para o tipo de 
dispositivo médico ou tipo de análise em questão e pode ser concretizada mediante atividades de mentoria e/ou 
coanálises realizadas por supervisores, pares ou outros.

A seguir, são apresentados os critérios mínimos para avaliar a capacidade de um analista de regulação de realizar 
análises regulatórias independentes:

• avalia corretamente a adequação dos documentos de qualidade, segurança, pré-clínicos e/ou clínicos 
para demonstrar a conformidade com as regulamentações, orientações, normas e/ou política aplicáveis;

• aplica habilidades científicas e analíticas para definir problemas, identificar possíveis soluções, fazer 
inferências pertinentes e enunciá-las com clareza ao elaborar recomendações nas análises;

• mantém a responsabilidade de prestar contas, fornecendo a documentação adequada para respaldar uma 
recomendação de decisão e preparar a correspondência e quaisquer possíveis deficiências identificadas 
na proposta, com supervisão mínima;

• demonstra a necessidade de supervisão mínima ao buscar instruções somente quando surgem questões 
novas ou incomuns, supera os problemas cotidianos com independência, etc.;

• mantém volume de trabalho de análise regulatória de uma complexidade proporcional ao próprio nível 
de experiência; e

• continua a realizar número suficiente de análises regulatórias do tipo de dispositivo médico ou do tipo 
de análise aplicável para manter a competência.

A autoridade reguladora e/ou seu OAC reconhecido deverão registrar as evidências demonstrativas da capacidade 
do analista de regulação de realizar análises regulatórias independentes.

13.0  Registros de competência, treinamento e conduta

A autoridade reguladora e/ou seu OAC reconhecido deverão manter registros atualizados e exatos associados à 
avaliação e manutenção de competências, treinamento recebido, termos de adesão a um código de conduta (que 
inclua o compromisso de confidencialidade) assinados e qualquer registro de correção. Os registros deverão 

NÍVEL DE COMPETÊNCIA CLASSIFICAÇÃO

Plenamente demonstrada 3

Parcialmente demonstrada 2

A ser desenvolvida 1

Não aplicável 0
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demonstrar como os analistas de regulação e os especialistas técnicos cumprem os requisitos contidos neste 
documento e devem incluir:

• nome, posição e informações de contato do analista de regulação ou do especialista técnico;

• formação inicial e subsequente;

• resultados da avaliação da competência do analista de regulação na função de analista de regulação ou 
especialista técnico, segundo os requisitos contidos neste documento;

• participação em treinamentos e resultados para cumprir tanto os requisitos de DPC quanto de 
treinamento contínuo;

• âmbito da competência demonstrada para realizar análises regulatórias independentes;

• quaisquer conflitos de interesses reais, potenciais ou aparentes; e

• histórico das análises regulatórias realizadas.

14.0 Correção

Caso um analista de regulação ou especialista técnico não consiga cumprir os requisitos para manutenção da 
competência, a autoridade reguladora e/ou seu OAC reconhecido deverão preparar um plano de correção para que 
o indivíduo retorne ao cumprimento normativo. Quando isto acontecer, o analista de regulação ou especialista 
técnico não poderá realizar análises regulatórias independentes, exceto quando for necessário, como parte do 
plano de correção e sob supervisão apropriada. O plano de correção pode incluir treinamento complementar, 
supervisão e reavaliação das competências para devolver ao analista de regulação ou ao especialista técnico a 
condição de analista de regulação independente. Deverão ser mantidos registros da correção.
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