










https://cbdl.org.br/camara-brasileira-de-diagnostico-laboratorial-livro-branco/


Mercado Global - IVD





IVD



Ciclo de Vida de IVD



• Transparência e ênfase à análise do 

impacto regulatório das novas normas do 

setor, com ampla participação dos atores

• Fomentar e apoiar mecanismos de 

cooperação entre reguladores, para uso 

mais frequente de instrumentos 

regulatórios (IMDRF/Coalizão 

Interamericana de Convergência 

Regulatória)

• Aprimorar a regulação de IVD para 

permitir novos modelos de atenção à 

saúde que se utilizam de ferramentas 

diagnósticas sejam viáveis e 

implementados sem barreiras 



• Atualização tecnológica permanente de produtos 

e serviços do setor de IVD por meio da revisão 

sistemática do processo de incorporação e 

obsolescência tecnológica de produtos e serviços

• Promover a revisão do modelo de processo de 

incorporação de testes de IVD no sistema de 

saúde (público e suplementar)

• Promover o diálogo sobre horizonte tecnológico 

do setor

• Incentivo à inovação que promova a melhor 

atenção ao paciente, aprimorando 

continuamente mecanismos para 

reconhecimento de novas tecnologias (ATS) à 

medida em que chegam aos mercados

• Apoio à incorporação e à utilização de 

tecnologias remotas (POC)

• Estímulo à conectividade entre sistemas 

diagnóstico e soluções de TI de 

Laboratórios/Hospitais

• Eliminação de barreiras não tarifárias



Alianças Estratégicas na Saúde



Um exemplo de ação cooperada







https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNTY5NGJmZWQtMWU3YS00ZTNjLTllZWUtNmFlZWUyODFkYTQ5IiwidCI6ImI2N2FmMjNmLWMzZjMtNGQzNS04MGM3LWI3MDg1ZjVlZGQ4MSJ9












https://www.youtube.com/watch?v=j2SJMa7vVq8


http://www.epicovid19brasil.org/






ACT-A 











http://www.maurilioamorim.com/2012/01/are-you-adapting-to-the-change-accelerators/










Evolução em Autotestes para COVID











Obrigado!

Fábio Arcuri

CBDL

cbdl@cbdl.org.br

www.cbdl.org.br
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http://www.cbdl.com.br/
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