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Consulta Pública n° 257, de 28 de setembro de 2016 
D.O.U de 29/09/2016 
 
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe 

conferem o art. 15, III e IV aliado ao art. 7º, III, e IV, da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, o art. 53, III, 
§§ 1º e 3º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada – 
RDC n° 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve submeter à consulta pública, para comentários e sugestões 
do público em geral, proposta de ato normativo em Anexo, conforme deliberado em reunião realizada em 20 
de setembro de 2016, e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação. 

 
Art. 1º Fica estabelecido o prazo de 60 (sessenta) dias para envio de comentários e sugestões sobre 

proposta de RDC que dispõe sobre os requisitos para o registro e o cadastro de produtos para a saúde 
quanto à proibição de reuso, rotulagem e instruções de uso, conforme Anexo. 

 
Parágrafo único. O prazo de que trata este artigo terá início 7 (sete) dias após a data de publicação 

desta Consulta Pública no Diário Oficial da União. 
 
Art. 2º A proposta de ato normativo estará disponível na íntegra no portal da Anvisa na internet e as 

sugestões deverão ser enviadas eletronicamente por meio do preenchimento de formulário específico, 
disponível no endereço: http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=28231. 

 
§1º As contribuições recebidas são consideradas públicas e estarão disponíveis a qualquer 

interessado por meio de ferramentas contidas no formulário eletrônico, no menu “resultado”, inclusive 
durante o processo de consulta.  

 
§2º Ao término do preenchimento do formulário eletrônico será disponibilizado ao interessado número 

de protocolo do registro de sua participação, sendo dispensado o envio postal ou protocolo presencial de 
documentos em meio físico junto à Agência.  

 
§3º Em caso de limitação de acesso do cidadão a recursos informatizados será permitido o envio e 

recebimento de sugestões por escrito, em meio físico, durante o prazo de consulta, para o seguinte 
endereço: Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Gerência-Geral de Tecnologia de Produtos para Saúde - 
GGTPS, SIA trecho 5, Área Especial 57, Brasília-DF, CEP 71.205-050.  

 
§4º Excepcionalmente, contribuições internacionais poderão ser encaminhadas em meio físico, para o 

seguinte endereço: Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Assessoria de Assuntos Internacionais 
(AINTE), SIA trecho 5, Área Especial 57, Brasília-DF, CEP 71.205-050.  

 
Art. 3º Findo o prazo estipulado no art. 1º, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária promoverá a 

análise das contribuições e, ao final, publicará o resultado da consulta pública no portal da Agência.  
 
Parágrafo único. A Agência poderá, conforme necessidade e razões de conveniência e oportunidade, 

articular-se com órgãos e entidades envolvidos com o assunto, bem como aqueles que tenham manifestado 
interesse na matéria, para subsidiar posteriores discussões técnicas e a deliberação final da Diretoria 
Colegiada.  

 
 
 
 
 
 

JARBAS BARBOSA DA SILVA JR.  
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RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA – RDC N° XX, DE XX DE XXXXXXXX DE 201X 

 

Dispõe sobre os requisitos para o registro e o 
cadastro de produtos para saúde quanto à 
proibição de reúso, rotulagem e instruções de uso, 
e dá outras providências. 

 
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe 

conferem os arts. 7º, III e IV, 15, III e IV da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, o art. 53, V, §§ 1º e 3º do 
Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de 
fevereiro de 2016, resolve adotar a seguinte Resolução da Diretoria Colegiada, conforme deliberado em 
reunião realizada em XX de XX de 2015, e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação. 

Art. 1º  Fica aprovado o Regulamento Técnico que estabelece os requisitos para o registro e o cadastro de 
produtos para saúde quanto à proibição de reúso, rotulagem, instrução de uso, nos termos desta 
Resolução. 

CAPÍTULO I  

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

Art. 2º  Esta Resolução tem o objetivo de estabelecer requisitos e critérios técnicos para o registro e o 
cadastro dos produtos para saúde quanto ao enquadramento, rotulagem e instruções de uso dos produtos 
para saúde de reúso proibido e dos produtos para saúde passíveis de reúso. 

Art. 3º  Esta Resolução se aplica às empresas fabricantes e importadoras de produtos para saúde quando 
da solicitação do registro e do cadastro dos produtos para saúde, sua alteração ou revalidação. 

Art. 4º  Para efeitos desta Resolução são adotadas as seguintes definições: 

I - embalagem: invólucro, recipiente ou qualquer forma de acondicionamento, removível ou não, destinada a 
cobrir, empacotar, envasar, proteger ou manter, especificamente ou não, os produtos de interesse à saúde, 
definidos na Lei Federal nº 6.360/1976; 

II - empresa processadora de produtos para saúde: estabelecimento, pessoa jurídica, que presta serviços 
de processamento de produtos para saúde aos estabelecimentos de saúde; 

III - produtos para saúde: produtos definidos como "correlatos" na Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, 
enquadrados como produtos médicos (materiais e equipamentos) ou produtos para diagnóstico de uso in 
vitro; 

IV - produto médico: produto para a saúde, tal como equipamento, aparelho, material, artigo ou sistema de 
uso ou aplicação médica, odontológica ou laboratorial, destinado à prevenção, diagnóstico, tratamento, 



 

reabilitação ou anticoncepção e que não utiliza meio farmacológico, imunológico ou metabólico para realizar 
sua principal função em seres humanos, podendo, entretanto ser auxiliado em suas funções por tais meios;  

V - produto para diagnóstico in vitro: reagentes, calibradores, padrões, controles, coletores de amostra, 
materiais e instrumentos, usados individualmente ou em combinação, com intenção de uso determinada 
pelo fabricante, para análise in vitro de amostras derivadas do corpo humano, exclusivamente ou 
principalmente para prover informações com propósitos de diagnóstico, monitoramento, triagem ou para 
determinar a compatibilidade com potenciais receptores de sangue, tecidos e órgãos; 

VI - produtos para saúde de reúso proibido: produtos para saúde indicados para serem usados em único 
paciente durante um único procedimento; 

VII - produtos para saúde passíveis de reúso: produtos para saúde fabricados a partir de matérias-primas e 
com conformação estrutural que permitem repetidos processos de limpeza, preparo e desinfecção ou 
esterilização, até que percam a sua eficácia ou funcionalidade; 

VIII - produtos para saúde processados: produtos para saúde passíveis de reúso que passaram mais de 
uma vez pela etapa de processamento pelo serviço de saúde ou pela empresa processadora de produtos 
para saúde; 

IX - processamento de produto para saúde: conjunto de ações relacionadas à pré-limpeza, recepção, 
limpeza, secagem, avaliação da integridade e da funcionalidade, preparo, desinfecção ou esterilização, 
armazenamento e distribuição para as unidades consumidoras; 

X - reúso: utilização de um produto para saúde, por mais de uma vez, após seus respectivos 
processamentos; 

XI - rótulo: identificação impressa aplicada diretamente sobre a embalagem do produto para saúde; e 

XII - serviço de saúde: estabelecimento destinado ao desenvolvimento de ações de atenção à saúde da 
população, em regime de internação ou não, incluindo atenção realizada em consultórios e domicílios. 

CAPÍTULO II  

DO ENQUADRAMENTO DOS PRODUTOS PARA SAÚDE 

Art. 5º  Para efeitos desta Resolução, os produtos para saúde são enquadrados nos seguintes grupos: 

I - produtos para saúde de reúso proibido; e 

II - produtos para saúde passíveis de reúso. 

Art. 6º  Compete à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ANVISA, mediante evidências científicas, 
avaliação de eventos adversos e os critérios estabelecidos nesta Resolução, enquadrar os produtos para 
saúde em um dos grupos de que se trata no artigo anterior.  

Art. 7º  O enquadramento de que trata o artigo anterior deverá considerar a classificação de risco do produto 
para saúde e critérios técnicos descritos no “Fluxograma de classificação de risco dos produtos para saúde 
quanto à proibição do reúso” (ANEXO I). 

Parágrafo único.  Os produtos para saúde serão classificados quanto ao risco alto ou baixo conforme 
critérios técnicos descritos no “Fluxograma de classificação de risco dos produtos para saúde quanto à 
proibição do reúso” (ANEXO I). 

Art. 8º  Serão considerados como produtos para saúde de reúso proibido, os produtos para saúde que 
obtiverem classificação de risco alto conforme avaliações do “Fluxograma de classificação de risco dos 
produtos para saúde quanto à proibição do reúso” (ANEXO I). 



 

§1º  A “Tabela de produtos para saúde enquadrados como de reúso proibido” (ANEXO III) é constituída por  
grupos conforme a invasibilidade, a indicação de uso, o desempenho, a integridade, a funcionalidade, a 
desmontagem, a permissão de acessos internos e a compatibilidade com as etapas de processamento de 
produtos para saúde, considerando os critérios descritos no “Fluxograma de classificação de risco dos 
produtos para saúde quanto à proibição do reúso” (ANEXO I). 

§2º  Os produtos para saúde que não constarem inicialmente no ANEXO III desta Resolução deverão ser 
avaliados pela ANVISA, no ato de registro ou cadastro, conforme critérios do ANEXO I desta resolução e, 
caso obtenham a classificação de risco alto, serão enquadrados em uma das categorias ou dos grupos 
presentes na “Tabela de produtos para saúde enquadrados como de reúso proibido” (ANEXO III). 

 §3º  Os processos de registro ou cadastro dos produtos mencionados no § 2º deste artigo devem 
contemplar documentos com evidências científicas que corroborem a classificação de risco alto segundo 
critérios descritos no “Fluxograma de classificação de risco dos produtos para saúde quanto à proibição do 
reúso” (ANEXO I) que se apliquem aos produtos dos respectivos processos.   

§4º  Considerando os critérios estabelecidos nesta Resolução, cabe à ANVISA providenciar a atualização, 
publicidade e divulgação da “Tabela de produtos para saúde enquadrados como de reúso proibido” (ANEXO 
III). 

Art. 9º  Os produtos para saúde não enquadrados no artigo anterior são passíveis de reúso pelos serviços 
de saúde. 

Parágrafo único.  É permitida a realização de etapas do processamento dos produtos para saúde 
enquadrados como passíveis de reúso por serviços de saúde ou por empresas processadoras de produtos 
para saúde, considerando as diretrizes para elaboração, validação e implantação de protocolos de 
reprocessamento de produtos médicos, conforme regulamentos específicos.  

CAPÍTULO III 

DA ROTULAGEM E DAS INSTRUÇÕES DE USO 

Art.10.  Produtos para saúde enquadrados como de reúso proibido devem apresentar no rótulo e instrução 
de uso os dizeres: “REÚSO PROIBIDO”. 

Art.11.  É vedada a utilização da expressão “REÚSO PROIBIDO” em rótulos e nas instruções de uso de 
produtos enquadrados como produtos para saúde passíveis de reúso. 

Art. 12.  Nas instruções de uso dos produtos para saúde passíveis de reúso, os fabricantes devem 
recomendar os métodos validados de processamento compatíveis com produto, para que o produto 
mantenha suas condições de uso equivalente ao original. 

Parágrafo único.  Caso o fabricante não tenha validado metodologia de processamento, na instrução de uso 
do produto para saúde passível de reúso deve constar a seguinte expressão: “O FABRICANTE NÃO 
VALIDOU MÉTODO PARA O PROCESSAMENTO DESTE PRODUTO PARA SAÚDE. A 
RESPONSABILIDADE DO PROCESSAMENTO DESTE É DO SERVIÇO DE SAÚDE E DA EMPRESA 
PROCESSADORA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE”. 

 Art. 13.  As instruções de uso devem conter informações adequadas quanto às condições de 
armazenamento, de manuseio, abertura de embalagem, uso, devolução e descarte do produto para saúde e 
recomendações sobre os métodos e parâmetros de processamento quando couber.  

Art. 14.  Os produtos para saúde que necessitam ser processados antes do uso devem conter na rotulagem 
e na instrução de uso as seguintes informações: “NÃO ESTERIL” e “PROCESSAR ANTES DO USO”.  

§1º  Nas instruções de uso devem ser apresentados procedimentos para realizar o processamento, 
utilizando métodos compatíveis com o produto.  

§2º  Os produtos médicos, enquadrados como de reúso proibido, fornecidos na apresentação não estéril e 
que necessitam ser desinfectados ou esterilizados antes do único uso, devem atender aos requisitos 



 

essenciais de segurança e eficácia, conforme descrito na Resolução RDC nº 56, de 6 de abril de 2001, ou 
legislação que vier a substituí-la, sendo recomendado apresentar embalagem apropriada para realização da 
etapa de esterilização no serviço de saúde.  

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 15.  Os produtos para saúde de reúso proibido, uma vez utilizados, não devem ser submetidos à 
realização de etapas de processamento por qualquer tipo de empresa, ou serviço de saúde, público ou 
privado. 

Art. 16.  Os produtos para saúde processados pelos serviços de saúde e empresas processadoras são de 
comercialização proibida. 

Art. 17.  Os fabricantes e importadores de produtos para saúde, com registros e cadastros válidos no país, 
têm o prazo de 01 (um) ano, para peticionar junto à ANVISA, a partir da data de publicação desta 
Resolução, as alterações necessárias para adequação às disposições dos seus artigos 10 a 14. 

Art. 18.  O descumprimento das disposições contidas nesta resolução configura infração sanitária, nos 
termos da Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, sem prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e 
penal cabíveis.  

Art. 19.  Revogam-se a Resolução de Diretoria Colegiada RDC nº 156/2006 e a Resolução Específica RE 
nº. 2605/2006.  

Art. 20.  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

DIRETOR-PRESIDENTE 

 

ANEXO I 
 

FLUXOGRAMA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DOS PRODUTOS PARA SAÚDE PARA FINS 
ELABORAÇÃO DA LISTA DE PRODUTOS PARA SAÚDE DE REÚSO PROIBIDO 

 

CRITÉRIO  RISCO 

1- Os produtos são implantáveis (ativos ou não) de qualquer natureza, 
aplicação e intenção de uso? 

Sim A 

 
                    Não 

  

2- Os produtos são absorvíveis? Sim A 

 
Não 

  

3- Os produtos incorporam substância química considerada medicamento? Sim A 

 
Não 

  

4- Os produtos são de origem animal ou seus derivados? Sim A 

 
Não  

  

5- Os produtos são utilizados na contracepção e/ou na prevenção de 
doenças sexualmente transmissíveis? 

Sim A 

Não  
 

  



 

6- Os produtos ou acessórios são utilizados em cirurgia com circulação 
extracorpórea? 

Sim A 

 
                    Não 

  

7- Os produtos ou acessórios entram em contato direto com sangue e seus 
hemocomponentes utilizados para coleta, processamento, 
armazenamento, transporte, separação ou transfusão? 

Sim A 

 
                    Não 

  

8- Os produtos ou acessórios são utilizados para coleta, armazenamento ou 
descarte de material biológico humano? 

Sim A 

 
Não 

  

9- Os produtos ou acessórios são utilizados para coleta, processamento, 
armazenamento ou descarte de células, tecidos ou órgãos humanos? 

 

Sim A 

               Não  
 

  

10- Os produtos ou acessórios se destinam a administrar medicamento por via 
parenteral, exceto os produtos para procedimentos angiográficos 
exclusivamente com contraste radiológico? 

Sim A 

Não 
 

  

11- Os produtos ou acessórios perdem o desempenho, a integridade ou a 
funcionalidade após o primeiro uso? 

Sim A 

Não  
 

  

12- Os produtos ou acessórios permitem a desmontagem ou possuem 
acessos internos para realização da limpeza? 

Não A 

Sim  
 

  

13- Produtos ou acessórios perdem o desempenho, a integridade ou a 
funcionalidade após limpeza, desinfecção ou esterilização? 

Sim A 

                Não  
 

 B 

                     CLASSIFICAÇÃO DO RISCO: A : RISCO ALTO – RESUSO PROIBIDO / B: RISCO BAIXO – 
PASSÍVEL DE REÚSO 

 

ANEXO II 

CATEGORIAS DE PRODUTOS PARA SAÚDE ENQUADRADOS COMO DE REÚSO PROIBIDO 

I- Produtos para saúde invasivos: 

a. Todos os produtos implantáveis (ativos ou não) de qualquer natureza; 
b. Todos os produtos absorvíveis; 
c. Todos os produtos que incorporam substância química considerada medicamento; 
d. Todos os produtos de origem animal ou de seus derivados; 
e. Todos os produtos utilizados na contracepção ou prevenção de doenças sexualmente 

transmissíveis; 
f. Todos os produtos ou acessórios que entram em contato direto com sangue e seus 

hemocomponentes utilizados para coleta, processamento, armazenamento, transporte, 
separação e transfusão; 

g. Produtos ou acessórios utilizados na coleta, armazenamento e descarte de material 
biológico humano; 

h. Produtos ou acessórios utilizados para coleta, processamento, armazenamento e descarte 
de células, tecidos e órgãos humanos; 



 

i. Todos os produtos ou acessórios que se destinam a administrar medicamento por via 
parenteral, exceto os produtos para procedimentos angiográficos exclusivamente com 
contraste radiológico;  

j. Produtos ou acessórios que perdem o desempenho, a integridade ou a funcionalidade após 
o primeiro uso; 

k. Produtos ou acessórios que não permitem a desmontagem ou não possuem acessos 
internos para realização da limpeza;  

l. Produtos ou acessórios que perdem o desempenho, a integridade ou a funcionalidade após 
limpeza, desinfecção ou esterilização. 

II- Produtos para saúde não invasivos: 

a. Todos os produtos absorvíveis; 
b. Todos os produtos que incorporam substância química considerada medicamento; 
c. Todos os produtos de origem animal ou de seus derivados; 
d. Todos os produtos utilizados na contracepção ou prevenção de doenças sexualmente 

transmissíveis; 
e. Produtos ou acessórios utilizados em cirurgia com circulação extracorpórea; 
f. Produtos ou acessórios que entram em contato direto com sangue e seus 

hemocomponentes utilizados para coleta, processamento, armazenamento, transporte, 
separação e transfusão; 

g. Produtos ou acessórios utilizados para coleta, armazenamento e descarte de material 
biológico humano; 

h. Produtos ou acessórios utilizados para coleta, processamento, armazenamento e descarte 
de células, tecidos e órgãos humanos; 

i. Todos os produtos ou acessórios que se destinam a administrar medicamento por via 
parenteral, exceto os produtos para procedimentos angiográficos exclusivamente com 
contraste radiológico;  

j. Produtos ou acessórios que perdem o desempenho, a integridade ou a funcionalidade após 
o primeiro uso; 

k. Produtos ou acessórios que não permitem a desmontagem ou não possuem acessos 
internos para realização da limpeza;  

l. Produtos ou acessórios que perdem o desempenho, a integridade ou a funcionalidade após 
limpeza, desinfecção ou esterilização. 

 

 
 

ANEXO III 

 

TABELA DE PRODUTOS PARA SAÚDE ENQUADRADOS COMO DE REÚSO PROIBIDO 

 

  CATEGORIAS 

Item GRUPOS PRODUTOS 
PARA SAÚDE 

INVASIVOS 

PRODUTOS PARA 
SAÚDE NÃO INVASIVOS 

1 Produtos implantáveis (ativos ou não) 
de qualquer natureza, aplicação e 
intenção de uso 

Todos Não se aplica 

2 Produtos absorvíveis Todos Todos 

3 Produtos que incorporam substância 
química considerada medicamento 

Todos Todos 

4 Produtos de origem animal e seus 
derivados 

Todos Todos 

5 Produtos utilizados na contracepção e Todos  Todos 



 

na prevenção de doenças sexualmente 
transmissíveis 

6 Produtos ou acessórios utilizados em 
cirurgia com circulação extracorpórea 

Não se aplica Bomba centrífuga de 
sangue 

Filtro de sangue para 
circulação extracorpórea  

Hemoconcentradores 

Oxigenador de membrana   

Oxigenador de bolhas 

Reservatório de 
cardioplegia 

Reservatório de 
cardiotomia 

Sistema ou conjunto para 
infusão de sangue 

Sistema ou conjunto para 
recuperação de sangue 

Sistema ou conjunto com 
tubos para uso em 
circulação extracorpórea  

Tubo para uso em 
circulação extracorpórea 

7 Produtos ou acessórios que entram em 
contato direto com sangue e seus 
hemocomponentes utilizados para 
coleta, processamento, 
armazenamento, transporte, separação 
e transfusão; 

Todos  
 

Bolsas de sangue e 
hemocomponentes 
 
Equipo de transfusão 
 
Seringa plástica 
hipodérmica 
 
Sistema ou conjunto para 
aférese 
  
Sistema ou conjunto de 
bolsas de sangue e 
hemocomponentes 
 
Sistema ou conjunto para 
coleta de sangue 
 
Sistema ou conjunto para 
processamento de sangue 
e/ou hemocomponentes 
 
Sistema e conjunto com 
transdutores de pressão 
sanguínea 
 
Tubo de coleta de amostra 
de sangue a vácuo com ou 
sem preservante 



 

 
Tubo para coleta de 
sangue 
Tubo de transferência para 
bolsas de sangue e 
hemocomponentes 
 

8 Produtos ou acessórios utilizados para 
coleta, armazenamento e descarte de 
material biológico humano 

Cateter de sucção 
 
Evacuador de 
bexiga 
 
Recipiente 
invasivo 
 
Sonda de 
aspiração 
 
Sonda ou cateter 
uretral não 
metálicos 
 
Sonda ou cateter 
vesical de alívio  
 
Sonda ou cateter 
vesical de demora 
 
Sonda retal 
 
 
 
 

Bolsa para coleta e 
armazenamento de peças 
anatômicas humanas ou 
outros resíduos 
provenientes de 
procedimentos cirúrgicos, 
estudos anátomo-
patológicos ou de 
confirmação diagnóstica 
 
Bolsa coletora de material 
biológico 
 
Bolsa de ostomia 
 
Recipiente de coleta de 
fluídos corporais 
 
Recipiente de coleta de 
secreção, urina e fezes 
 
Recipiente de resíduo de 
material biológico  
 
Seringa plástica 
hipodérmica 
 
Tubo de coleta de amostra 
de sangue a vácuo com ou 
sem preservante 

9 Produtos ou acessórios utilizados para 
coleta, processamento, armazenamento 
e descarte de células, tecidos e órgãos 
humanos 

Escovas de coleta 
de amostras 
celulares  

Bolsa coletora de tecidos e 
órgãos  
 
Embalagens para 
acondicionamento de 
tecido oculares com 
preservante 
 
Recipiente para 
processamento, 
armazenamento e descarte 
de tecido e órgão 
 

10 Produtos ou acessórios que se 
destinam a administrar medicamento 
por via parenteral, exceto os produtos 
para procedimentos angiográficos 
exclusivamente com contraste 
radiológico 

Todos Todos 

11 Produtos ou acessórios que perdem o 
desempenho, a integridade ou a 
funcionalidade após o primeiro uso 

Agulha gengival 
 
Agulha 
hipodérmica 
 
Cateter balão 
intra-aórtico 

Adesivo para uso  
tópico 
 
Algodão  
 
Almofada absorvente 
 



 

 
Cateter balão 
para ablação 
térmica uterina  
 
Cateter epidural 
 
Cateter para 
diálise peritoneal 
 
Cateter para 
drenagem biliar 
 
Cateter para 
drenagem pós 
punção 
 
Cateter para 
embolectomia 
 
Cateter para 
medida de débito 
por termodiluição 
 
Cateter para 
monitorização da 
pressão arterial 
média 
 
Cateter 
nefrostomia 
percutânea 
 
Cateter ureteral 
duplo J  
 
Cateteres e 
válvulas para 
derivação 
ventricular 
 
Cateter venoso 
central 
 
Cateter 
intravenoso 
periférico flexível  
ou não, com 
dispositivo de 
segurança ou 
não, e com ou 
sem abas 
 
Compressa 
cirúrgica de 
qualquer natureza 
 
Curativo em geral 
 
Dispositivo para 
ligadura de 
qualquer natureza 
 

Atadura 
 
Bandagem 
 
Curativo em geral 
 
Derivações externas de 
dreno 
 
Dispositivo de drenagem e 
extensor urinário 
 
Eletrodos adesivos de 
qualquer natureza 
 
Embalagem descartável 
para esterilização de 
qualquer natureza  
 
Esparadrapo  
 
Extensor para equipo com 
ou sem dispositivo para 
administração de 
medicamentos 
 
Filtro de ventilação 
 
Filtro para solução 
intravenosa 
 
Fita adesiva 
 
Gazes  
 
Injetor valvulado para 
injeção de medicamentos 
 
Luva para procedimento 
não cirúrgico de borracha 
natural, borracha sintética, 
e mistura de borrachas 
natural e sintética e de 
policloreto de vinila 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dique de 
borracha para uso 
odontológico 
 
Dreno qualquer 
natureza 
 
Esponja cirúrgica 
de qualquer 
natureza 

Filtro 
endovascular 

Fio guia hidrofílico 
 
Fio guia teflonado  
 
Fio ortodôntico 
 
Fita cirúrgica 
 
Gaze cirúrgica 
 
Lâmina de bisturi  
 
Lâmina Shaver 
 
Lanceta 
 
Luva cirúrgica de 
borracha natural, 
borracha 
sintética, e 
mistura de 
borrachas natural 
e sintética e de 
policloreto de 
vinila 

Ponta ou ponteira 
aplicadora ou 
misturadora 
odontológica 
descartável 

Ponta para 
aspirador 
cirúrgico  

Sensor de débito 
cardíaco 

Sugador cirúrgico 
para odontologia 
 
Tubo plástico 
endotraqueal 

12 Produtos ou acessórios que não 
permitem a desmontagem ou não 
possuem acessos internos para 

Cânula 
descartável para 
artroscopia 

Agulha para aspiração de 
medicamento 



 

realização da limpeza  
Cateter irrigado 
para eletrofisiolgia  
 
Dispositivo 
automático não 
recarregável 
insersor de sutura 
mecânica  
 
Introdutores com 
válvula 
hemostática não 
desmontáveis 
 
Pinças e tesouras 
não ativas e não 
metálicas para 
cirurgia vídeo 
assistida  
 
Reservatório 
intra-craniano e 
seus equipos de 
infusão  
 
Sensor e eletrodo 
intra-craniano 
 
Trocater não 
desmontável com 
válvula de 
qualquer diâmetro  
 
 
 

13 Produtos ou acessórios que perdem o 
desempenho, a integridade ou a 
funcionalidade após limpeza, 
desinfecção ou esterilização 

Componentes 
ortodônticos 
(como braquete, 
banda e tubo)  
 
Punch não 
metálico  
 
Escovas de coleta 
de amostras 
celulares  
 
Cateter balão 
para a 
angioplastia

 

 
Cateter balão 
para a 
coronarioplastia 

 

 

Bolsa de alimentação 
 
Equipo para solução 
enteral 
 
Registro multivias, exceto 
manifold  
 
Vestimenta de uso clínico-
hospitalar e campo 
cirúrgico, de tecido não 
tecido 

 

 

 


