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SEGURANÇA DE PRODUTOS

Dispositivos médicos: participe de diálogo regulatório

Evento será dia 29/8, no auditório da Anvisa e tem o intuito de aprimorar a estrutura regulatória brasileira desses produtos.

Com o objetivo de buscar sempre o aprimoramento regulatório, eficiência e agilidade processual com base no diálogo e transparência, a Anvisa, por
meio da Gerência Geral de Tecnologia de Produtos para Saúde (GGTPS), realiza no dia 29/8, às 8h30, no auditório da Agência em Brasília, o
1º Diálogo Regulatório com a GGTPS.

A iniciativa visa aprimorar a estrutura regulatória brasileira de dispositivos médicos, por meio do debate com empresas, associações de fabricantes e
importadores de dispositivos médicos e a sociedade em geral que estão convidados a participar com opiniões a respeito dos temas discutidos
durante o Diálogo.

Na oportunidade a GGTPS irá apresentar os resultados obtidos durante o ano de 2018, assim como as principais iniciativas e perspectivas futuras.
Logo após as apresentações, será aberto o espaço para perguntas e debates para que todos os participantes possam colocar suas considerações
no objetivo de encontrar potenciais soluções de regulação e aperfeiçoar a segurança e eficácia dos produtos disponíveis no mercado nacional.

Credenciamento e Programação

Os interessados em participar e contribuir com o diálogo devem comparecer no auditório da Anvisa no dia do evento para realizar o credenciamento
de participação.

A programação do 1º Diálogo Regulatório com a GGTPS segue abaixo:

Diálogo Regulatório com a GGTPS

8:30 – 9:00 – Credenciamento e boas vindas

9:00 – 9:15 – Abertura:
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Diretora Alessandra Bastos Soares (Diare)

Gerente Geral Leandro Rodrigues Pereira (GGTPS)

Gerente Priscilla Consigliero de Rezende Martins (Gemat)

Gerente Marcella Melo Vergne de Abreu (Gevit)

Gerente Anderson de Almeida Pereira (GQUIP)

9:15 – 10:30 – Apresentações:

Relatório de Produtividade da GGTPS

Resultados da pesquisa realizada durante a Feira Hospitalar 2018

Atualização da Agenda Regulatória

Regulamentos em desenvolvimento e principais iniciativas da GGTPS em 2018

10:30 – 12:00 – Perguntas e debate

Encerramento

 

Quer saber as notícias da Anvisa em primeira mão? Siga-nos no Twitter @anvisa_oficial (https://twitter.com/anvisa_oficial) e
Facebook @AnvisaOficial (https://www.facebook.com/AnvisaOficial/)

 

Encontrou alguma informação errada ou desatualizada? Clique aqui
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