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NOTA TÉCNICA NO 01 – LPM/CINTESP.Br 

 

DESENVOLVIMENTO DE DISPOSITIVOS E TECNOLOGIAS DE 

SUPORTE PARA O COMBATE AO COVID-19 

 

 A COVID-19 causada pelo novo coronavirus (SARS-CoV-2) é de alto grau de 

contaminação que ocorre por meio de gotículas respiratórias e por contato com superfícies 

contaminadas. Para evitar o contágio, as principais ações são; a higiene das mãos, a 

limpeza e desinfecção das superfícies, evitar aglomerações de pessoas respeitando uma 

distância mínima de 1 metro entre as pessoas.  

 A população mais vulnerável é a idosa e a população jovem imunodeprimida, ou 

seja, com capacidade de resposta imunológica baixa. Medidas de prevenção e controle da 

infecção também são importantes para os profissionais da área da saúde para que não 

sejam infectados pelo vírus. Mesmo diante de várias ações para controle e tratamento da 

doença, a Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu o surto da doença como 

Pandemia. No Brasil até o dia 28/03/2020 foram 3147 casos confirmados, com 114 óbitos. 

No mundo, até o dia 28/03/2020, foram 621.000 casos com 28.440 óbitos. A nota técnica 

No5 da ANVISA de 21/03/2020 traz importantes orientações para a prevenção e o 

controle de infecções pelo novo coronavirus (http://portal.anvisa.gov.br/servicos/notas-

tecnicas). 

  No Brasil, a previsão é que haverá uma sobrecarga no Sistema Único de Saúde 

(SUS), em caso de um nível de contágio semelhante aos níveis da China, havendo a 

necessidade de mais leitos, principalmente, para os casos mais graves da doença. Nestes 

casos, em geral, é importante o uso de ventiladores pulmonares. Além disso, os 

profissionais da saúde devem utilizar EPIs (Gorro, protetor facial, máscara cirúrgica, 

avental, luvas de borracha e botas impermeáveis).  

 Os governos, federal, estadual e municipal estão adotando uma série de medidas 

prevencionistas, capacitando hospitais, aumentando o número de leitos, agilizando os 

exames para detecção do vírus e solicitando ao setor empresarial um maior suporte para 

auxiliar no tratamento da doença.   

Neste cenário, diversos pesquisadores, laboratórios e instituições de pesquisa do 

Brasil iniciaram uma mobilização nacional visando auxiliar, principalmente, os 

profissionais da saúde e o setor empresarial, no tratamento da Covid-19. As principais 

ações destes grupos multidisciplinares são relativas à impressão de EPIs utilizando 

manufatura aditiva e ações visando a produção de ventiladores alternativos.  

http://portal.anvisa.gov.br/servicos/notas-tecnicas
http://portal.anvisa.gov.br/servicos/notas-tecnicas
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Ações desta natureza, por parte dos pesquisadores e instituições de pesquisa, vem 

sendo realizadas dentro de uma configuração global, são complementares e importantes, 

principalmente, considerando as dificuldades na produção de EPIs por parte de empresas 

especializadas e do apoio técnico no setor da saúde. No entanto, é importante que os 

grupos de pesquisa tenham ciência das regulamentações, requisitos, boas práticas 

relacionadas aos serviços de saúde e regulamentações vigentes, mesmo considerando, 

exceções relativas ao processo de pandemia do coronavirus. 

A Resolução RDC 222, de 28/03/2018 da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) regulamenta e dá outras providências sobre os requisitos de boas 

práticas de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde 

(http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3427425/RDC_222_2018_.pdf/c5d3081d-

b331-4626-8448-c9aa426ec410). 

 A ANVISA atualizou em 11/03/2020, a Biblioteca de Produtos Para a Saúde 

formada por uma ampla quantidade de produtos utilizados para a realização de 

procedimentos na área da saúde estabelecendo regras e padrões para a garantia da 

qualidade e segurança dos produtos com foco na avaliação das práticas de produção 

(http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/4967127/Biblioteca+de+Produtos+para+a+sa%

C3%BAde_Portal.pdf/357753c1-0f84-40e5-bdf3-14f5eea738b7). 

 A ANVISA publicou no Dou No 55 de 20/03/2020 a Resolução RDC 349 

definindo critérios e procedimentos temporários para tratamento de petições para a 

regularização de equipamentos de proteção individual, de equipamentos médicos do tipo 

ventilador pulmonar e de outros dispositivos médicos estratégicos em virtude da 

emergência de saúde pública decorrente do coronavirus 

(http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5809525/RDC_349_2020_.pdf/1db02b46-

604a-4345-8362-8267bb802045). 

 A ANVISA publicou a Resolução RDC Nº 356, de 23 de março de 2020 (Dou 

Extra nº 56 – C, de 23 de março de 2020) (Republicada no Dou Extra nº 57 – C, de 24 de 

março de 2020) dispondo sobre as ações, de forma extraordinária e temporária, focadas 

nas orientações sobre requisitos para fabricação, exposição ao uso de dispositivos 

médicos de proteção individual (EPIs), identificados como prioritários para uso em 

serviços de saúde, em virtude da emergência de saúde pública internacional relacionada 

ao SARS-CoV-2. Publicado(s) em Diário Oficial da União nº 55-G, de 20 de março de 

2020, Seção 1, pág. 13, Edição Extra (http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-

356-de-23-de-marco-de-2020-249317437) 

 Diante da atual emergência em saúde pública internacional relacionada ao Covid-

19, a ANVISA publicou informe (24/03/2020) simplificando os requisitos para 

fabricação, importação e aquisição de dispositivos médicos prioritários para uso em 

serviços de saúde. No informe, a ANVISA destaca que os fabricantes e importadores de 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3427425/RDC_222_2018_.pdf/c5d3081d-b331-4626-8448-c9aa426ec410
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3427425/RDC_222_2018_.pdf/c5d3081d-b331-4626-8448-c9aa426ec410
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/4967127/Biblioteca+de+Produtos+para+a+sa%C3%BAde_Portal.pdf/357753c1-0f84-40e5-bdf3-14f5eea738b7
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/4967127/Biblioteca+de+Produtos+para+a+sa%C3%BAde_Portal.pdf/357753c1-0f84-40e5-bdf3-14f5eea738b7
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5809525/RDC_349_2020_.pdf/1db02b46-604a-4345-8362-8267bb802045
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5809525/RDC_349_2020_.pdf/1db02b46-604a-4345-8362-8267bb802045
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-356-de-23-de-marco-de-2020-249317437
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produtos deverão cumprir as demais exigências aplicáveis ao controle de dispositivos 

médicos, bem como, as normas técnicas relacionadas aos produtos, garantindo a 

qualidade, a segurança e a eficácia dos produtos fabricados, em conformidade com o 

regulamento brasileiro, 

(http://portal.anvisa.gov.br/noticias?p_p_id=101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU&p_p_col_id=colu

mn-

2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_groupId=219201&_10

1_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_urlTitle=simplificadas-regras-para-dispositivos-

medicos&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_conten

t&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_assetEntryId=5823256&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_ty

pe=content).  

 Em 26/03/2020, a ABIMO apresentou o seminário “Como Fabricar Dispositivos 

Médicos Emergenciais Para o Combate ao Covid-19 Dentro das Leis”. Os autores 

destacam que o objetivo é apresentar as novas regulamentações publicadas recentemente 

pela ANVISA. Neste seminário, o foco foi na fabricação, importação e distribuição. Os 

autores citam, por exemplo, que uma “Máscara Cirúrgica” deve utilizar o material TNT 

com eficiência de partículas maior que 98% e bacteriológica maior do que 95%, 

possuindo camada interna e externa cobrindo o nariz e a boca. Os EPIs devem atender as 

normas ABNT NBR 15052 e 14783, destacando que não são esperadas inovações que 

não são ou não podem ser comprovadas como seguras e eficazes. Os autores concluem 

que o fabricante ou importador é totalmente responsável civil e criminalmente contra a 

saúde pública ( https://www.youtube.com/watch?v=I7vbwsLsjLE). 

  Finalmente, destaca-se que, segundo o artigo 10o da RDC 356/2020, os hospitais 

só poderão aceitar doações de equipamentos de proteção individual, e outros dispositivos 

médicos essenciais somente se estes produtos forem regularizados e comercializados em 

jurisdição no âmbito do International Medical Device Regulators Forum (IMDRF). Caso 

não atenda, o responsável pela doação deve solicitar prévia autorização da ANVISA 

(https://www.youtube.com/watch?v=I7vbwsLsjLE). 

 O Centro Brasileiro de Referência em Inovações Tecnológicas para Esportes 

Paralímpicos – CINTESP.Br e o Laboratório de Projetos Mecânicos Prof. Henner A. 

Gomide (LPM), sediados na Universidade Federal de Uberlândia, são espaços dedicados 

ao ensino, pesquisa e extensão na linha de Engenharia Biomecânica e Tecnologias 

Assistivas. Apesar de atuar com pesquisas que envolvam Manufatura aditiva, os espaços 

do LPM e CINTESP.Br não atendem a critérios de conformidade de fabricação, 

aplicáveis ao controle sanitário de dispositivos médicos, bem como normas técnicas 

aplicáveis considerando a geração de um produto fabricado por Manufatura Aditiva, de 

acordo com o Art.3° Inciso I – II, Art.4°, Art.6° Inciso I, Parágrafo 1° - 2° - 3° - 4° e 

Art.7° - RDC Nº 356, 23 de Março de 2020. 

http://portal.anvisa.gov.br/noticias?p_p_id=101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_groupId=219201&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_urlTitle=simplificadas-regras-para-dispositivos-medicos&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_assetEntryId=5823256&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_type=content
http://portal.anvisa.gov.br/noticias?p_p_id=101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_groupId=219201&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_urlTitle=simplificadas-regras-para-dispositivos-medicos&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_assetEntryId=5823256&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_type=content
http://portal.anvisa.gov.br/noticias?p_p_id=101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_groupId=219201&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_urlTitle=simplificadas-regras-para-dispositivos-medicos&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_assetEntryId=5823256&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_type=content
http://portal.anvisa.gov.br/noticias?p_p_id=101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_groupId=219201&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_urlTitle=simplificadas-regras-para-dispositivos-medicos&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_assetEntryId=5823256&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_type=content
http://portal.anvisa.gov.br/noticias?p_p_id=101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_groupId=219201&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_urlTitle=simplificadas-regras-para-dispositivos-medicos&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_assetEntryId=5823256&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_type=content
http://portal.anvisa.gov.br/noticias?p_p_id=101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_groupId=219201&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_urlTitle=simplificadas-regras-para-dispositivos-medicos&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_assetEntryId=5823256&_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_type=content
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Diante deste contexto, o LPM e o CINTESP.Br, entendendo o momento de 

emergência na saúde pública por causa do coronavirus, manifesta sua total 

disponibilidade em contribuir com as ações que auxiliam os profissionais da saúde no 

tratamento da doença, colocando os seus recursos humanos e equipamentos à disposição 

para auxiliar na fabricação de EPIs, suporte em reparos e fabricação de peças auxiliares, 

desenvolvimento de projetos, bem como, avaliações e testes de peças e dispositivos. No 

entanto, considerando as regulamentações da Anvisa e do Ministério da Saúde e ainda 

considerando os Artigos12 e 14, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), ao 

tratar das responsabilidades, destaca-se que as soluções a serem desenvolvidas no âmbito 

do LPM e CINTESP.Br serão realizadas somente sob a supervisão e responsabilidade de 

empresas, associações, instituições e órgãos reguladores, eximindo o LPM e o 

CINTESP.Br de qualquer responsabilidade técnica e financeira.  

O momento atual, diante desta pandemia, exigirá também ações futuras, com 

pesquisas voltadas para o tratamento do Coronavirus. Neste aspecto, o LPM e o 

CINTESP.Br disponibilizará recursos humanos e infraestrutura visando o 

desenvolvimento de inovações tecnológicas amparadas pelas normas vigentes, com o 

suporte de empresas, órgãos de fomento e órgãos governamentais.  

 

  

 

                   Uberlândia, 28 de Março de 2020 
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