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Introdução

A cadeia dos produtos biológicos e hemoterápicos, desde a fabricação até o mercado 
consumidor, é vasta e as suas etapas são amparadas por atos regulatórios, que abrangem 
tanto o registro quanto o regulamento do consumo no mercado farmacêutico do País.

As autoridades regulatórias, gestores e profissionais de saúde ao iniciarem ações de registro 
e suas alterações, fiscalização e inspeção de medicamentos, fazem uso de legislação 
sanitária encorpada, que desencadeia enganos e dubiedades aos não familiarizados com os 
procedimentos e exigências legais no contexto dos produtos biológicos e hemoterápicos, que 
está disponível em fontes legais diversas, o que lhes dificultam o rápido acesso.

Logo, é indispensável a existência de documento que contemple a legislação regulatória 
sanitária vigente, para uso regular das autoridades, gestores e profissionais de saúde, a 
fim de conferir-lhes destreza na lida com os atos legais alusivos aos produtos biológicos e 
hemoterápicos.

Ciente da necessidade de documento ágil com a legislação sanitária de produtos biológicos 
e hemoterápicos, enquanto instrumento de trabalho e de utilidade técnico-operativo, 
especialmente, para os servidores e funcionários da área de Medicamentos da Anvisa, foi 
elaborada esta Coletânea, constando dos atos legais e guias específicos circunscritos aos 
referidos produtos

Esta publicação é resultado de cooperação técnica entre a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI).
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RESOLUÇÃO - RDC Nº- 55, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010
Dispõe sobre o registro de produtos biológicos novos e produtos  

biológicos e dá outras providências.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe 
confere o inciso IV do art. 11 do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 3.029, de 16 de abril de 
1999, e tendo em vista o disposto no inciso V e nos §§ 1º e 3º do art. 54 do Regimento Interno 
aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº- 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, 
republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, em reunião realizada em 13 de dezembro de 
2010, adota a seguinte Resolução de Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente, determino 
a sua publicação:

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Seção I - Objetivo

Art. 1º Esta Resolução possui o objetivo de estabelecer os requisitos mínimos para o registro 
de produtos biológicos novos e produtos biológicos no país, visando garantir a qualidade, 
segurança e eficácia destes medicamentos.

Seção II - Definições

Art. 2º Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições:

I. Alérgenos: são substâncias, geralmente de origem protéica, presentes em animais ou 
vegetais, capazes de induzir uma resposta ige e/ou uma reação de alérgica do tipo i;

II. Anticorpos monoclonais: são imunoglobulinas derivadas de um mesmo clone de linfócito 
b, cuja clonagem e propagação se efetuam em linhas de células contínuas;

III. Atividade biológica: é a habilidade específica ou capacidade do produto atingir um efeito 
biológico definido;

IV. Biomedicamentos: são medicamentos obtidos a partir de fluidos biológicos ou de tecidos 
de origem animal ou medicamentos obtidos por procedimentos biotecnológicos;

V. Comparabilidade: é a comparação científica, no que diz respeito a parâmetros não-clínicos 
e clínicos em termos de qualidade, eficácia e segurança, de um produto biológico com um 
produto biológico comparador, com o objetivo de estabelecer que não existam diferenças 
detectáveis em termos de qualidade, eficácia e segurança entre os produtos;

VI. Contaminantes: são impurezas indesejadas de natureza química, microbiológica ou de 
corpos estranhos, introduzidos nas matérias-primas ou produtos intermediários durante 
a produção, amostragem, embalagem ou reembalagem, armazenamento ou transporte;

VII. Dossiê completo: é o conjunto total de documentos apresentados à anvisa para 



12

demonstração dos atributos de qualidade, segurança e eficácia de um produto biológico. 
Esse dossiê é composto pela caracterização completa do produto e descrição detalhada 
do processo produtivo, demonstrando a consistência na manufatura do medicamento, 
além de substanciais evidências de segurança e eficácia clínicas, demonstradas por meio 
de estudos não-clínicos e clínicos de fases i, ii e iii;

VIII. Embalagem primária: é a embalagem que mantém contato direto com o medicamento;

IX. Embalagem secundária: é a embalagem externa do produto, que está em contato com 
a embalagem primária ou envoltório intermediário, podendo conter uma ou mais 
embalagens primárias;

X. Hemoderivados: são produtos farmacêuticos obtidos a partir do plasma humano, 
submetidos a processos de industrialização e normatização que lhes conferem qualidade, 
estabilidade, atividade e especificidade;

XI. Impureza: é qualquer componente da substância ativa ou do produto acabado, que não 
seja a entidade química definida como substância ativa, um excipiente ou outros aditivos 
do produto acabado;

XII. Imunogenicidade: é a habilidade de uma substância ativar uma resposta ou reação imune, 
tais como o desenvolvimento de anticorpos específicos, respostas de células t, reações 
alérgicas ou anafiláticas;

XIII. Princípio ativo: é a substância com efeito farmacológico para a atividade terapêutica 
pretendida, utilizada na produção de determinado produto biológico;

XIV. Probióticos: são preparações ou produtos contendo microrganismos definidos e viáveis 
em quantidade suficiente para alterar a microbiota, por implantação ou colonização, de 
um compartimento do hospedeiro e, assim, exercer efeito benéfico sobre a saúde desse 
hospedeiro;

XV. Produto biológico: é o medicamento biológico não novo ou conhecido que contém 
molécula com atividade biológica conhecida, já registrado no brasil e que tenha passado 
por todas as etapas de fabricação (formulação, envase, liofilização, rotulagem, embalagem, 
armazenamento, controle de qualidade e liberação do lote de produto biológico para 
uso);

XVI. Produto biológico comparador: é o produto biológico já registrado na anvisa com base na 
submissão de um dossiê completo, e que já tenha sido comercializado no país;

XVII. Produto biológico a granel: é o produto biológico que tenha completado todas as etapas 
de produção, formulado em sua forma farmacêutica final, a granel, contido em recipiente 
único, estéril, se aplicável, e liberado pelo controle de qualidade do fabricante;

XVIII. Produto biológico em sua embalagem primária: é o produto biológico que tenha 
completado todas as etapas de produção, formulado em sua forma farmacêutica final, 
contido em seu recipiente final (embalagem primária), estéril, se aplicável, sem incluir o 
processo de rotulagem e embalagem e liberado pelo controle de qualidade do fabricante;
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XIX. Produto biológico intermediário: é o produto farmacêutico, de origem biológica, 
parcialmente processado, que será submetido às subseqüentes etapas de fabricação, 
antes de se tornar um produto a granel;

XX. Produto biológico novo: é o medicamento biológico que contém molécula com atividade 
biológica conhecida, ainda não registrado no brasil e que tenha passado por todas as etapas 
de fabricação (formulação, envase, liofilização, rotulagem, embalagem, armazenamento, 
controle de qualidade e liberação do lote de medicamento biológico novo para uso);

XXI. Produto biológico terminado: é o produto farmacêutico, de origem biológica, que tenha 
completado todas as fases de produção, incluindo o processo de rotulagem e embalagem;

XXII. Produto biotecnológico: é o produto farmacêutico, de origem biológica, obtido por 
processo biotecnológico, com finalidades profiláticas, curativas, paliativas ou para fins de 
diagnóstico “in vivo”;

XXIII. Soros hiperimunes: são imunoglobulinas heterólogas inteiras ou fragmentadas, 
purificadas, obtidas a partir de plasma de animais hiperimunizados com substâncias 
tóxicas originadas de animais, microorganismos ou vírus;

XXIV. Vacinas: são medicamentos imunobiológicos que contêm uma ou mais substâncias 
antigênicas que, quando inoculadas, são capazes de induzir imunidade específica ativa, a 
fim de proteger contra, reduzir a severidade ou combater a(s) doença(s) causada(s) pelo 
agente que originou o(s) antígeno(s); 

XXV. Via de desenvolvimento por comparabilidade: é a via regulatória que poderá ser utilizada 
por um produto biológico para obtenção de registro junto à autoridade regulatória, 
na qual foi utilizado o exercício de comparabilidade em termos de qualidade, eficácia 
e segurança, entre o produto desenvolvido para ser comparável e o produto biológico 
comparador; e

XXVI. Via de desenvolvimento individual: é a via regulatória que poderá ser utilizada por um 
produto biológico para obtenção de registro junto à autoridade regulatória, na qual é 
necessária a apresentação de dados totais sobre o desenvolvimento, produção, controle 
de qualidade e dados não-clínicos e clínicos para demonstração da qualidade, eficácia e 
segurança do produto, de acordo com o estabelecido nesta resolução.

Seção III - Abrangência

Art. 3º Esta Resolução se aplica aos produtos biológicos novos e produtos biológicos a serem 
submetidos à análise para concessão de registro.

Art. 4º São produtos biológicos para fins desta Resolução:

I. vacinas;

II. soros hiperimunes;

III. hemoderivados;
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IV. biomedicamentos classificados em:
a. medicamentos obtidos a partir de fluidos biológicos ou de tecidos de origem animal; e
b. medicamentos obtidos por procedimentos biotecnológicos.

V. anticorpos monoclonais;

VI. medicamentos contendo microorganismos vivos, atenuados ou mortos;

Art. 5º Esta Resolução não se aplica aos antibióticos e estrógenos conjugados semi-sintéticos 
(anovulatórios), probióticos e alérgenos, sendo estes regulamentados em norma própria.

CAPÍTULO II 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 6º Somente os produtos biológicos novos e produtos biológicos registrados na Anvisa, 
fabricados ou importados por estabelecimentos devidamente autorizados pelo governo 
federal e licenciados pelo governo estadual, poderão ser comercializados e distribuídos no 
País.

Art. 7º Devido à origem biológica de seus princípios ativos e à diversidade dos processos 
tecnológicos utilizados na sua obtenção, todas as solicitações de registro de produtos biológicos 
novos e produtos biológicos serão analisadas de acordo com os requisitos estabelecidos nesta 
Resolução e legislação sanitária vigente.

Art. 8º No momento de protocolar a solicitação de registro, a empresa deve comprovar o 
pagamento da taxa de fiscalização sanitária correspondente.

Art. 9º A empresa, ao protocolar a solicitação de registro, deve apresentar 1 (uma) via de 
toda a documentação solicitada e 1 (um) CD-ROM com as mesmas informações gravadas em 
linguagem eletrônica em formato pdf (o número de série do disco deve estar explicitado na 
documentação).

Art. 10. A documentação protocolada deve ter as páginas sequencialmente numeradas pela 
empresa e deve ser assinada pelo representante e pelo responsável técnico da empresa, o 
qual também deve rubricar todas as páginas do relatório técnico da documentação.

Parágrafo único. A seqüência de páginas numeradas deve estar de acordo com o índice 
constante no início da documentação apresentada.

Art. 11. A empresa, ao protocolar a solicitação de registro, deve organizar a documentação 
apresentada de acordo com a ordem disposta nesta Resolução.

Art. 12. Todos os documentos encaminhados à Anvisa, assim como todas as informações 
contidas em rótulos, bulas, cartuchos e todo o material impresso, devem estar escritos em 
língua portuguesa, atendendo à legislação vigente.

Art. 13. Os documentos oficiais em língua estrangeira, apresentados para fins de registro, 
devem ser acompanhados de tradução juramentada na forma da lei.
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Art. 14. A Anvisa poderá, a qualquer momento e a seu critério, exigir provas adicionais de 
identidade e qualidade dos componentes do produto biológico novo ou produto biológico, e/
ou requerer novos estudos para comprovação de eficácia e segurança clínica, caso ocorram 
fatos que dêem ensejo a avaliações complementares, mesmo após a concessão do registro.

Art. 15. O detentor do registro de produto biológico novo ou produto biológico que tenha 
seu registro caducado ou cancelado somente poderá obter um novo registro do mesmo 
medicamento se reiniciar os procedimentos necessários para obter o registro do produto 
biológico novo ou produto biológico, de acordo com a legislação sanitária vigente.

Art. 16. O registro de produto biológico novo ou produto biológico fabricado em outros países 
somente poderá ser concedido pela Anvisa se o medicamento estiver registrado e liberado 
para uso em seu país de fabricação, de acordo com a legislação sanitária vigente.

Parágrafo único. Excepcionalmente, produtos biológico novo e produto biológico não registrados 
em seu país de fabricação, mas registrados em outro país por necessidade epidemiológica, 
poderão ser registrados na Anvisa, após avaliação da documentação apresentada, desde que 
comprovado o impacto epidemiológico de sua utilização no Brasil.

Art. 17. A empresa, ao protocolar sua solicitação de registro, deve indicar o nome e endereço 
de todos os fabricantes envolvidos na produção do princípio ativo, do produto biológico a 
granel, do produto biológico em sua embalagem primária, do produto biológico terminado, do 
diluente, do adjuvante e do local de liberação do lote.

Parágrafo único. Todas as empresas envolvidas na fabricação de um produto biológico novo 
ou produto biológico devem cumprir as boas práticas de fabricação, e apresentar o Certificado 
de Boas Práticas de Fabricação (CBPF) emitido pela Anvisa.

Art. 18. Todas as indicações terapêuticas solicitadas no registro, para o produto biológico 
novo ou produto biológico, devem estar documentalmente demonstradas nos relatórios dos 
estudos clínicos apensados ao dossiê de registro do produto, conforme estabelecido nesta 
Resolução.

§ 1º Os estudos clínicos devem ser conduzidos com o produto biológico novo ou produto 
biológico apresentado para o registro.

§ 2º Os estudos clínicos devem ser aprovados pela autoridade sanitária do país onde se realizou 
a pesquisa clínica.

§ 3º Todos as pesquisas clínicas conduzidas no Brasil, com produto biológico novo ou produto 
biológico, devem ter autorização prévia da Anvisa, de acordo com a legislação sanitária vigente.

Art. 19. A extrapolação de dados de segurança e eficácia para outras indicações terapêuticas 
dos produtos biológicos registrados pela via de desenvolvimento por comparabilidade será 
estabelecida por meio de guias específicos.

§ 1º Os casos previstos no caput deste artigo serão possíveis depois de demonstrada a 
comparabilidade em termos de segurança e eficácia entre os produtos. 
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§ 2º O modelo do teste clínico utilizado para a comprovação da segurança e eficácia deve ser 
capaz de detectar diferenças potenciais, se existentes, entre os produtos.

§ 3º O mecanismo de ação e receptores envolvidos para as diferentes indicações pretendidas 
devem ser os mesmos.

§ 4º A segurança e a imunogenicidade do produto biológico devem estar suficientemente 
caracterizadas.

Art. 20. Não será possível a extrapolação de dados de segurança e eficácia para outras indicações 
terapêuticas dos produtos biológicos registrados pela via de desenvolvimento individual.

Art. 21. Os relatórios dos estudos clínicos deverão seguir o disposto no “Guia para elaboração 
de relatórios de estudos clínicos para fins de registro e/ou alterações pós-registro de produtos 
biológicos”, disponível na página eletrônica da Anvisa.

Art. 22. Caso o processo de produção do produto biológico novo ou produto biológico inclua 
a utilização de substâncias derivadas de animais ruminantes, a empresa solicitante do registro 
deverá apresentar a documentação de acordo com a legislação vigente para o controle de 
encefalopatia espongiforme transmissível (EET).

Art. 23. Excepcionalmente, a empresa poderá requerer o registro de produto biológico novo 
utilizado no tratamento ou prevenção de doenças graves e/ou de alta mortalidade, com 
estudos clínicos fase II já concluídos e com estudos fase III em andamento, desde que seja 
demonstrada uma alta eficácia terapêutica ou preventiva e/ou não exista outra terapia ou 
droga alternativa comparável para aquele estágio da doença.

§ 1º Se o registro for concedido pela Anvisa, a segurança e eficácia deverão ser monitoradas e 
avaliadas continuamente no Brasil, pelo sistema de Farmacovigilância da empresa detentora, 
atendendo à legislação vigente.

§ 2º Nos casos previstos no caput deste artigo, além da documentação descrita nas Seções 
I e II do Capítulo III desta Resolução, no ato do protocolo de pedido de registro, a empresa 
solicitante deverá apresentar os seguintes documentos:

I. cronograma de realização e finalização dos estudos clínicos de fase III;

II. resultados preliminares dos estudos clínicos de fase III, caso disponíveis.

§ 3º Os resultados dos estudos clínicos de fase III devem ser apresentados à ANVISA tão logo 
estejam disponíveis, conforme apontado no cronograma de realização.

Art. 24. A empresa solicitante, ao protocolar a solicitação de registro, deve apresentar 
documentação referente à validação da cadeia de transporte.

Art. 25. Para o registro de produtos biológicos novos, deverá ser apresentado um dossiê 
completo.

Art. 26. Os produtos biológicos podem ser registrados pela via de desenvolvimento individual 
ou pela via de desenvolvimento por comparabilidade.
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Art. 27. O produto biológico a ser utilizado como comparador no exercício de comparabilidade 
deverá ser o produto registrado na Anvisa, cujo registro tenha sido embasado por um dossiê 
completo.

§ 1º Em caso de comprovada indisponibilidade comercial do produto biológico comparador 
no mercado nacional e internacional, a eleição do medicamento a ser utilizado no exercício de 
comparabilidade deverá ser previamente discutida e anuída pela Anvisa.

§ 2º Na situação prevista no parágrafo anterior, será candidato a comparador o produto 
biológico novo registrado por outra autoridade regulatória que adote critérios técnico-
científicos semelhantes aos da Anvisa e quando haja possibilidade de acesso total e irrestrito 
às informações de registro para a Anvisa.

§ 3º O mesmo produto biológico comparador deverá ser utilizado em todas as etapas do 
exercício de comparabilidade.

Art. 28. Independentemente da via de desenvolvimento utilizada, no ato do protocolo do 
pedido de registro de um produto biológico novo ou produto biológico, a empresa deverá 
apresentar relatório do estudo de imunogenicidade.

Art. 29. Independentemente da via de desenvolvimento utilizada, no ato do protocolo do 
pedido de registro de um produto biológico novo ou produto biológico, a empresa solicitante 
deverá apresentar um plano de farmacovigilância e um plano de minimização de risco de 
acordo com a legislação sanitária vigente. 

CAPÍTULO III 
DO REGISTRO DE PRODUTOS BIOLÓGICOS NOVOS E DE PRODUTOS BIOLÓGICOS

Seção I - Documentação para o Registro de Produtos Biológicos Novos e Produtos 
Biológicos

Art. 30. No ato do protocolo de pedido de registro de um produto biológico novo ou produto 
biológico, a empresa solicitante deverá protocolar um processo único, apresentando os 
seguintes documentos:

I. Formulários de petição de registro - fp1 e fp2, devidamente preenchidos;

II. Via original do comprovante de pagamento da taxa de fiscalização de vigilância 
sanitária, devidamente autenticada e/ou carimbada pelo banco, ou comprovante de 
isenção quando for o caso;

III. Declaração do enquadramento do porte (capacidade econômica) da empresa;

IV. Cópia da licença de funcionamento da empresa e/ou do alvará sanitário;

V. Cópia do certificado de autorização de funcionamento da empresa ou de sua 
publicação em diário oficial da união (dou);

VI. Cópia do certificado de responsabilidade técnica atualizado, emitido pelo conselho 
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regional de farmácia, comprovando que a empresa solicitante e/ou fabricante tem 
assistência do farmacêutico responsável habilitado para aquele fim;

VII. Justificativa técnica para o registro do produto;

VIII. Cópia do certificado de boas práticas de fabricação (cbpf) expedido pela anvisa para 
todos os fabricantes do princípio ativo, do produto biológico a granel, do produto 
biológico em sua embalagem primária, do produto biológico terminado, do diluente 
e do adjuvante;

IX. Cópia do cbpf, emitido pela autoridade sanitária competente do país onde se localiza 
o fabricante do princípio ativo, do produto biológico a granel, do produto biológico 
em sua embalagem primária, do produto biológico terminado, do diluente e do 
adjuvante;

X. Histórico da situação de registro do produto biológico em outros países, quando for 
o caso;

XI. Cópia do comprovante de registro no país de origem do produto biológico, emitido 
pela respectiva autoridade sanitária competente;

XII. Cópia do modelo de bula aprovada pela autoridade sanitária competente do país de 
origem, acompanhada de tradução juramentada;

XIII. Modelos de bula e embalagens primária e secundária, de acordo com a legislação 
vigente;

XIV. Dados de farmacovigilância atualizados, de acordo com a legislação sanitária vigente, 
obtidos de estudos clínicos e da comercialização do produto, quando aplicável;

XV. Código de barras (gtin), para toda(s) a(s) apresentação(ões) ou mecanismos de 
identificação e segurança que possibilitem o rastreamento do produto de acordo com 
a legislação sanitária vigente;

XVI. Cópia do compêndio nacional, internacional ou interno da empresa com a 
determinação das especificações do produto biológico terminado;

XVII. Informações adicionais de acordo com a legislação vigente sobre o controle de eet, 
quando aplicável;

XVIII. Relatório técnico;

XIX. Relatório de experimentação terapêutica; e

XX. Relatório de farmacovigilância.

Seção II - Relatório Técnico do Produto Biológico Novo e Produto Biológico

Art. 31. No ato do protocolo do pedido de registro de um produto biológico novo ou produto 
biológico, a empresa solicitante deverá apresentar relatório técnico contendo as seguintes 
informações:
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I. nome e endereço do fabricante e do local de armazenamento do banco de células;

II. nome e endereço de todos os fabricantes do princípio ativo, do produto biológico a granel, 
do produto biológico em sua embalagem primária, do produto biológico terminado, do 
diluente e do adjuvante;

III. nome e endereço do emissor do certificado de liberação dos lotes do produto terminado;

IV. dados gerais sobre o produto:
a. forma farmacêutica e apresentação;
b. composição completa da formulação, com todos os seus componentes especificados 

pelos nomes técnicos correspondentes e sinônimos de acordo com a Denominação 
Comum Brasileira - DCB, se houver, ou Denominação Comum Internacional - DCI ou, na 
sua ausência, a denominação Chemical Abstracts Service - CAS; indicando as unidades 
de medidas utilizadas;

c. funções que cada substância desempenha na fórmula;
d. via(s) de administração;
e. instruções de uso, quando for o caso;
f. indicações, finalidade ou uso a que se destina;
g. contra-indicações;
h. efeitos colaterais;
i. reações adversas;
j. restrições ou cuidados que devem ser considerados;
k. precauções e advertências;
l. interações medicamentosas e alimentares;
m. alteração nos testes laboratoriais;
n. sinais, sintomas e condutas, em caso de superdoses;
o. prazo de validade;
p. cuidados de conservação;
q. temperatura de conservação;
r. temperatura de transporte;
s. especificações do material da embalagem primária e secundária; e
t. códigos ou convenções utilizados pela empresa para identificação dos lotes de princípio 

ativo, produto biológico a granel, produto biológico em sua embalagem primária e 
produto biológico terminado;

V. histórico do desenvolvimento do produto, apontando a finalidade de uso de cada lote 
produzido (estudo de estabilidade, estudos pré-clínicos e clínicos);

VI. informações sobre as etapas de fabricação:
a. protocolo resumido de produção na forma de fluxograma, com identificação dos 

controles em processo;
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b. lista dos principais equipamentos utilizados na fabricação;
c. descrição detalhada de todas as etapas de fabricação do produto biológico, do diluente 

e do adjuvante;
d. identificação e justificativa para a seleção das etapas críticas do processo de fabricação;
e. descrição dos controles em processo e justificativa para determinação das especificações;
f. escala de produção em todas as etapas de fabricação, apontando os tamanhos mínimo 

e máximo do lote industrial a ser produzido para comercialização; 
g. descrição e justificativas para mudanças efetuadas no processo de produção, durante o 

desenvolvimento do produto biológico terminado;
h. relatório da validação dos procedimentos de remoção e/ou eliminação virais utilizados, 

quando aplicável;
i. relatório de validação das etapas críticas do processo de fabricação; e
j. validação e justificativa para os reprocessos;

VII. informações sobre o controle de qualidade:
a. descrição de todos os testes de controle de qualidade realizados, desde o princípio 

ativo até o produto terminado;
b. descrição dos padrões de referência utilizados;
c. validação de metodologias analíticas de acordo com a legislação sanitária vigente; e
d. referência e justificativa para cada especificação determinada nos testes de controle de 

qualidade;

VIII. descrição dos cuidados de armazenamento do princípio ativo, do produto biológico a 
granel, do produto biológico intermediário, do produto biológico em sua embalagem 
primária, do produto biológico terminado, do diluente e do adjuvante;

IX. descrição dos recipientes e formas de acondicionamento do princípio ativo, do produto 
biológico a granel, do produto biológico intermediário, do produto biológico em sua 
embalagem primária, do produto biológico terminado, do diluente e do adjuvante e 
condições a serem mantidas para garantir a qualidade dos produtos;

X. validação da cadeia de transporte:
a. qualificação de operação e desempenho das caixas a serem utilizadas para o transporte 

e validação dos procedimentos de transporte do princípio ativo, do produto biológico 
a granel, do produto biológico intermediário, do produto biológico em sua embalagem 
primária e do produto biológico terminado, do diluente e do adjuvante; e

b. qualificação de operação e desempenho das caixas a serem utilizadas para o transporte 
do produto biológico terminado em território nacional;

XI. descrição das soluções, componentes e meios de cultura usados na fabricação do produto 
biológico;

XII. informações sobre os excipientes:
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a. descrição das propriedades físico-químicas, microbiológicas e demais controles de 
qualidade;

b. especificações dos excipientes;
c. descrição de possíveis interações químicas dos excipientes com o princípio ativo;
d. estudo demonstrando a eficácia do conservante utilizado, para aqueles produtos que 

contenham algum conservante em sua formulação final

XIII. protocolo e relatório dos estudos de estabilidade de acordo com a legislação sanitária 
vigente;

XIV. contaminantes e impurezas: 
a. caracterização dos contaminantes e impurezas;
b. descrição dos processos envolvidos para diminuição/remoção das impurezas originadas 

pela decomposição do produto ou pelo processo de fabricação;
c. justificativas para as especificações de impurezas no produto acabado; e
d. avaliação da segurança para agentes adventícios dos materiais de partida de origem 

biológica; 

XV. descrição e especificações das embalagens primária e secundária.

§ 1º As quantidades de cada substância, necessárias para o atendimento do previsto na alínea 
b do inciso IV do caput deste artigo, devem ser expressas no sistema métrico decimal ou 
unidade padrão.

§ 2º Sempre que uma unidade internacional de atividade biológica tiver sido definida pela 
Organização Mundial da Saúde, esta deve ser utilizada.

§ 3º A empresa solicitante deve apresentar documentação comprobatória do registro do 
hemoderivado na Anvisa, quando este for parte da composição do produto biológico e, caso 
o hemoderivado não seja registrado no país, a empresa deverá apresentar documentação 
conforme disposto nas seções II e III deste capítulo.

§ 4º Deverá ser utilizado padrão de referência internacional, quando disponível.

§ 5º Todas as metodologias de análise adotadas pelo importador devem ser detalhadamente 
descritas.

§ 6º Na existência de mais de um local de fabricação do princípio ativo, do produto biológico 
intermediário, do produto biológico a granel, do produto biológico em sua embalagem 
primária, do diluente e do adjuvante, deve ser enviado um relatório comparativo do processo 
de fabricação e dos produtos fabricados entre os diversos locais, comprovando a manutenção 
das características do produto.

§ 7º O relatório a que se refere o parágrafo anterior deve conter, além de outras informações, 
os seguintes documentos:

I. descrição e avaliação das diferenças no processo produtivo entre os locais alternativos de 
fabricação;
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II. estudo de comparabilidade que comprove a manutenção das características físico-
químicas e biológicas e dos parâmetros de segurança e eficácia da molécula; e

III. estudo de estabilidade de acordo com a legislação sanitária vigente, para cada local 
alternativo de fabricação.

Seção III - Documentação de Produção e Controle de Qualidade de Hemoderivados

Art. 32. Especificamente para os hemoderivados, além da documentação descrita nas Seções 
I e II deste Capítulo, no ato do protocolo de pedido de registro, a empresa solicitante deverá 
apresentar as seguintes informações:

I. declaração da origem do plasma, emitida pela autoridade sanitária competente do país 
de fabricação do hemoderivado;

II. declaração da origem das pastas utilizadas na produção do hemoderivado;

III. declaração da origem do plasma utilizado para a produção das pastas, emitida pela 
autoridade sanitária competente do país de fabricação das pastas;

IV. lista dos centros de coleta de plasma autorizados pela autoridade sanitária competente 
do país de fabricação do hemoderivado;

V. lista dos testes sorológicos realizados:
a. em cada unidade de plasma ou de plasmaférese;
b. em cada mini-pool de plasma, indicando a quantidade de unidades de plasma ou de 

plasmaférese que constitui o mini-pool; e 
c. no lote de fracionamento (pool), indicando o volume médio do lote de fracionamento;

VI. controles sorológicos da bolsa de sangue ou plasma no banco de sangue, no pool de 
fracionamento e no produto terminado, sendo obrigatória a realização de testes para:

a. vírus da imunodeficiência humana - HIV 1 e HIV 2;
b. vírus da hepatite C - HCV;
c. vírus da hepatite B - HBV;
d. antígenos de hepatite B - HBsAg; e
e. sífilis;

VII. descrição dos testes para agentes infecciosos epidemiologicamente importantes no país 
de origem do plasma, relacionados com as doenças transmissíveis pelo sangue e seus 
derivados;

VIII. descrição dos testes da reação em cadeia da polimerase (teste de amplificação do ácido 
nucléico) - PCR (NAT), realizados em cada unidade de plasma ou unidade de plasmaférese, 
em cada mini-pool de plasma, e no lote de fracionamento; 

IX. validação dos métodos sorológicos e de PCR (NAT) utilizados;
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X. relatório com a descrição dos procedimentos de remoção, redução ou eliminação e 
inativação virais utilizados e suas respectivas validações.

Seção IV - Documentação de Produção e Controle de Qualidade de Vacinas

Art. 33. Especificamente para as vacinas, além da documentação descrita nas Seções I e II deste 
Capítulo, no ato do protocolo de pedido de registro, a empresa solicitante deverá apresentar 
os seguintes documentos:

I. relatório com dados sobre as matérias-primas utilizadas, contendo as seguintes 
informações:

a. descrição das cepas utilizadas, com informação sobre sua origem, identificação, 
processos de obtenção ou construção, processos de atenuação e certificados de análise, 
de acordo com o tipo de vacina;

b. descrição dos lotes-semente mestre e de trabalho do vírus e linhagem celular utilizada, 
incluindo identificação, origem, caracterização, estabilidade, determinação de agentes 
estranhos/adventícios, controles, métodos utilizados na sua elaboração e freqüência 
de realização dos ensaios;

c. descrição do sistema de bancos de célula mestre e de trabalho, incluindo identificação, 
certificados analíticos, origem, caracterização, estabilidade, controles em processo, 
métodos utilizados na sua elaboração, frequência de realização dos ensaios e definição 
do número de passagens;

d. demonstração de que as características das células se mantêm inalteradas durante os 
passos empregados na produção;

e. descrição das características do doador original, tais como tecido ou órgão de origem, 
origem étnica e geográfica, idade, sexo e condição fisiológica geral, para o caso de 
linhagens de células humanas;

f. descrição das condições do doador original e das características gerais, tais como 
espécie, linhagem, tecido ou órgão de origem, origem geográfica, idade e sexo, 
resultados de testes para agentes patogênicos e condição fisiológica para linhagens de 
células animais;

g. descrição do organismo do qual provém o substrato celular e das características 
gerais, tais como espécie, linhagem, genótipo, fenótipo, patogenicidade, produção de 
toxinas, resistência a antibióticos e informações de biossegurança para linhagens de 
microorganismos;

h. descrição da origem, identificação e apresentação de certificados de qualidade para os 
ovos embrionados;

i. determinação da idade celular máxima in vitro;
j. descrição do processo de fabricação e do controle de qualidade da proteína carreadora;
k. descrição do processo de conjugação e/ou modificação; e
l. descrição do processo de inativação ou detoxificação.
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Seção V - Documentação de Produção e Controle de Qualidade de Produtos 
Biotecnológicos

Art. 34. Especificamente para os produtos biotecnológicos, além da documentação descrita 
nas Seções I e II deste Capítulo, no ato do protocolo de pedido de registro, a empresa solicitante 
deverá apresentar as seguintes informações:

I. descrição dos bancos de células mestre e de trabalho utilizados na fabricação do produto 
biotecnológico, sendo obrigatória a apresentação de:

a. seqüência do gene clonado;
b. descrição dos métodos de seleção de clones e controle de expressão;
c. descrição do método de inserção do vetor na célula;
d. documentação relacionada à estabilidade genética do vetor na célula hospedeira;
e. descrição da cepa/linhagem da célula hospedeira;
f. determinação da idade celular máxima in vitro;
g. descrição do vetor de expressão usado para o desenvolvimento do banco de células 

mestre;
h. descrição do sistema de banco de células, identificando o número do lote do banco de 

célula mestre e de trabalho utilizado para a produção dos lotes clínicos e industriais;
i. descrição das atividades de controle de qualidade e estabilidade durante a produção e 

estocagem dos bancos de células mestre e de trabalho; e
j. relação e freqüência de realização dos testes utilizados para a avaliação da estabilidade 

dos bancos de células mestre e de trabalho;

II. caracterização da substância ativa, sendo obrigatória a apresentação de:
a. estrutura primária, indicando os sítios de modificações pós-traducionais;
b. estruturas secundária, terciária e quaternária; 
c. massa molecular relativa;
d. comparação entre a molécula produzida e a molécula original;
e. caracterização das formas resultantes de modificações póstraducionais;
f. descrição e justificativa para modificações realizadas na molécula pós-cultivo, quando 

aplicável;
g. determinação da atividade biológica;
h. determinação do grau de pureza;
i. dados sobre agregados; e
j. determinação das propriedades físico-químicas e imunoquímicas;

III. caracterização da substância ativa no produto biológico terminado, sendo obrigatória a 
apresentação de:

a. estruturas secundária, terciária e quaternária;
b. determinação da atividade biológica;
c. determinação do grau de pureza;
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d. dados sobre agregados; e
e. determinação das propriedades físico-químicas e imunoquímicas.

Seção VI - Relatório de Experimentação Terapêutica

Art. 35. No ato do protocolo de pedido de registro de um produto biológico novo, a empresa 
solicitante deverá apresentar, além do disposto na documentação descrita nas Seções I e 
II deste Capítulo, o relatório completo de todos os estudos não-clínicos, como também os 
protocolos e relatórios completos dos estudos clínicos, fases I, II e III.

Art. 36. No ato do protocolo de pedido de registro de um produto biológico a empresa 
solicitante deverá apresentar, além do disposto na documentação descrita nas Seções I e II 
deste Capítulo, os relatórios completos de todos os estudos não-clínicos e clínicos, conforme 
disposto nesta Resolução.

CAPÍTULO IV 
DO REGISTRO DE PRODUTOS BIOLÓGICOS PELA VIA  

DE DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL

Art 37. No ato do protocolo de pedido de registro de um produto biológico pela via de 
desenvolvimento individual, a empresa solicitante deverá apresentar a documentação descrita 
nas Seções I, II, e VI do Capítulo III desta Resolução.

Parágrafo único. A documentação solicitada no caput deste artigo deverá ser complementada 
com a documentação descrita na Seção III, IV ou V, de acordo com o produto que se pretende 
registrar.

Art. 38. Os dados de produção e controle de qualidade deverão atender aos padrões de 
qualidade já estabelecidos para o produto que se pretende registrar.

Art. 39. A extensão dos estudos não-clínicos poderá ser reduzida, considerando fatores como 
complexidade da molécula, grau de caracterização da estrutura, extensão da caracterização 
do grau de impureza do produto, mecanismo de ação do produto, potencial de toxicidade e 
índice terapêutico.

Art. 40. Os estudos clínicos de fases I e II, quando necessários, não serão obrigatoriamente 
comparativos.

Art. 41. Os estudos clínicos de fase III serão sempre necessários. 

Parágrafo único. Os estudos clínicos de fase III deverão ser comparativos (não-inferioridade, 
equivalência clínica ou superioridade) em relação ao produto biológico novo, com exceção dos 
hemoderivados, vacinas e produtos biológicos com indicação oncológica.

Art. 42. Quando disponíveis, os resultados de estudos clínicos de fase IV deverão ser 
apresentados.
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CAPÍTULO V 
DO REGISTRO DE PRODUTOS BIOLÓGICOS PELA VIA  

DE DESENVOLVIMENTO POR COMPARABILIDADE

Seção I - Documentação para o Registro de Produtos Biológicos

Art. 43. No ato do protocolo de pedido de registro de um produto biológico pela via de 
desenvolvimento por comparabilidade, além da documentação descrita nas Seções I e II do 
Capítulo III desta Resolução, a empresa solicitante deverá apresentar os seguintes documentos:

I. relatório com dados sobre o produto biológico, sendo obrigatórias as seguintes 
informações:

a. descrição das técnicas analíticas utilizadas para detectar diferenças potenciais entre o 
produto biológico e o produto biológico comparador; e

b. dados da caracterização biológica e físico-química relacionados aos atributos de 
qualidade do produto biológico;

II. declaração indicando o nome do produto biológico comparador;

III. declaração com comprovação de que o mesmo produto biológico comparador foi utilizado 
ao longo dos estudos de desenvolvimento do produto biológico;

IV. informações sobre o sistema de expressão utilizado para a fabricação do produto biológico 
e produto biológico comparador;

V. comparação das moléculas do produto biológico e produto biológico comparador;

VI. relatórios dos resultados das análises comparativas entre os princípios ativos sempre que 
necessário;

VII. relatório contendo descrição detalhada das etapas do exercício de comparabilidade, 
com indicação da capacidade de detectar diferenças nos atributos de qualidade entre o 
produto biológico e o produto biológico comparador;

VIII. relatórios dos estudos de estabilidade comparativos, gerados em condições aceleradas e 
de estresse, de acordo com a legislação vigente;

IX. relatório contendo descrição das diferenças observadas no perfil de pureza e impureza 
entre o produto biológico e o produto biológico comparador;

X. avaliação dos contaminantes e impurezas identificados no produto biológico, com 
discussão do potencial impacto na qualidade, segurança e eficácia;

XI. caracterização analítica do produto biológico e do produto biológico comparador;

XII. resultados dos ensaios biológicos comparativos necessários para a determinação do grau 
de comparabilidade; e

XIII. relatório conclusivo com demonstração da comparabilidade, contendo informações 
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suficientes para predizer se as diferenças detectadas nos atributos de qualidade resultam 
em impactos adversos na segurança e eficácia do produto biológico.

§ 1º Caso seja necessário isolar a substância ativa do produto biológico comparador utilizado 
no exercício de comparabilidade, a empresa solicitante do registro deve apresentar estudos 
que demonstrem que o princípio ativo não foi alterado pelo processo de isolamento.

§ 2º Um produto biológico não pode ser considerado comparável quando os procedimentos 
analíticos utilizados não forem suficientes para apontar diferenças relevantes, que possam 
impactar a segurança e eficácia do produto e/ou a relação entre os atributos de qualidade 
específicos, segurança e eficácia não estiver estabelecida.

§ 3º Todos os estudos do programa de desenvolvimento do produto biológico devem ser de 
natureza comparativa.

Seção II - Informação Não-clínica e Clínica

Art. 44. No ato do protocolo do pedido de registro de um produto biológico, a empresa 
solicitante deverá apresentar os relatórios completos dos estudos não-clínicos.

Parágrafo único. Os estudos devem ser comparativos e desenhados para detectar diferenças 
significativas entre o produto biológico e o produto biológico comparador.

Art. 45. No ato do protocolo do pedido de registro de um produto biológico, a empresa 
solicitante deverá apresentar os relatórios dos seguintes estudos não-clínicos in-vivo:

I. estudos de farmacodinâmica relevantes para as indicações terapêuticas pretendidas; e

II. estudos de toxicidade cumulativa (dose-repetida), incluindo a caracterização dos 
parâmetros da cinética de toxicidade, conduzidos em espécie(s) relevante(s).

Art. 46. No ato do protocolo do pedido de registro de um produto biológico, a empresa 
solicitante deverá apresentar os protocolos e relatórios dos seguintes estudos clínicos:

I. estudos de farmacocinética;

II. estudos de farmacodinâmica; e

III. estudo(s) pivotal(is) de segurança e eficácia clínica.

§ 1º Os estudos de farmacodinâmica podem ser combinados com estudos de farmacocinética, 
desde que caracterizada a relação farmacocinética/farmacodinâmica.

§ 2º Os estudos clínicos comparativos são necessários para demonstrar a comparabilidade dos 
perfis de eficácia e segurança entre o produto biológico e o produto biológico comparador.

§ 3º O desenho e as margens de comparabilidade dos estudos de segurança e eficácia previstos 
no inciso III deste artigo devem ser especificados e respaldados estatística e clinicamente.

§ 4º Quando disponíveis, os resultados de estudos fase IV deverão ser apresentados.
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CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 47. No momento do registro do produto biológico novo e produto biológico, será divulgada 
informação na página eletrônica da ANVISA com as bases técnicas para a aprovação do produto.

Parágrafo único. Em se tratando de produtos biológicos, será incluída informação sobre a via 
de desenvolvimento utilizada (individual ou por comparabilidade).

Art. 48. Fica revogado o item 2 do Capítulo III do Anexo da Resolução de Diretora Colegiada - 
RDC n° 315, de 26 de outubro de 2005.

Art. 49. A empresa solicitante de registro de produto biológico poderá contatar a Coordenação 
de Produtos Biológicos – CPBIH para discutir aspectos relacionados ao desenvolvimento do 
produto, antes da submissão da documentação de registro, devendo utilizar os mecanismos 
disponíveis na Agência.

Art. 50. Serão realizados pela Anvisa, de ofício ou a pedido da empresa, painéis técnicos, 
mediante autorização da Diretoria Colegiada, com vistas a dirimir dúvidas decorrentes da 
análise dos pedidos de registro de produto biológico novo ou produto biológico, conforme 
procedimento específico divulgado no sítio eletrônico da ANVISA.

Art. 51. O descumprimento das disposições contidas nesta Resolução constitui 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. 52.Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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RESOLUÇÃO - RDC Nº- 49
De 20 de setembro de 2011
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RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA – RDC Nº 49,  
DE 20 DE SETEMBRO DE 2011. 

Dispõe sobre a realização de alterações e inclusões pós-registro, suspensão e 
reativação de fabricação e cancelamentos de registro de produtos biológicos e 

dá outras providências.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que 
lhe confere o inciso IV do art. 11 do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 3.029, de 16 de 
abril de 1999, e tendo em vista o disposto no inciso V e nos §§ 1º e 3º do art. 54 do Regimento 
Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 da Anvisa, de 11 de agosto de 2006, 
republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, em reunião realizada em 20 de setembro de 
2011, adota a seguinte Resolução de Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente, determino 
a sua publicação: 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º Esta Resolução estabelece os requisitos para a realização de alterações e inclusões 
pós-registro, suspensão e reativação de fabricação e cancelamento de registro de produtos 
biológicos. 

Art. 2º Esta Resolução se aplica a produtos biológicos novos e aos produtos biológicos 
registrados na Anvisa.

Art. 3º Para efeito desta Resolução, adotam-se as seguintes definições:

I. adjuvante: agente que auxilia ou aumenta a ação do princípio ativo (sinergismo) ou 
que afeta a sua absorção, seu mecanismo de ação, seu metabolismo ou sua excreção 
(farmacocinética), visando melhorar o efeito do medicamento; 

II. alteração de nível 1 (alteração menor): alterações pós-registro, de baixa complexidade, 
que  dispensam autorização prévia da Anvisa para implementação; 

III. alteração de nível 2 (alteração moderada): alterações pós-registro, de média complexidade, 
que necessitam de autorização prévia da Anvisa para implementação; 

IV. alteração de nível 3 (alteração maior): alterações pós-registro, de alta complexidade, que 
necessitam de autorização prévia da Anvisa para implementação; 

V. estudo de acompanhamento: estudo de estabilidade realizado para assegurar que 
o produto farmacêutico mantém suas características físicas, químicas, biológicas, e 
microbiológicas conforme os resultados obtidos nos estudos de estabilidade de longa 
duração;

VI. estudo de estabilidade acelerado: estudo projetado para acelerar as degradações 
químicas, biológicas ou mudanças físicas de um produto farmacêutico, em condições 
forçadas de armazenamento;
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VII. estudo de estabilidade de longa duração: estudo projetado para avaliação das 
características físicas, químicas, biológicas e microbiológicas de um produto farmacêutico 
durante e, opcionalmente, depois do prazo de validade esperado, cujos resultados são 
usados para estabelecer ou confirmar o prazo de validade estipulado e recomendar as 
condições de armazenamento;

VIII. estudo de estabilidade de longa duração parcial: estudo de estabilidade de longa duração 
com resultados parciais, cujos dados e resultados finais deverão ser submetidos à Anvisa 
no histórico de mudanças do produto;

IX. histórico de mudanças do produto: formulário no qual deverão ser registradas as 
mudanças, alterações ou inclusões pós-registro de produtos biológicos novos e produtos 
biológicos, além dos resultados dos estudos de estabilidade concluídos; 

X. mudanças múltiplas concomitantes: mudanças ou alterações pós-registro de produtos 
biológicos decorrentes de uma solicitação principal, de acordo com o escopo desta 
Resolução; 

XI. mudanças múltiplas paralelas: mudanças ou alterações pós-registro de produtos 
biológicos, diretamente relacionadas e que ocorrem simultaneamente;

XII. produto biológico: medicamento biológico não novo ou conhecido, que contenha molécula 
com atividade biológica conhecida, já registrado no Brasil e que tenha passado por 
todas as etapas de fabricação (formulação, envase, liofilização, rotulagem, embalagem, 
armazenamento, controle de qualidade e liberação do lote de produto biológico para 
uso);

XIII. produto biológico a granel: produto biológico que tenha completado todas as etapas de 
produção, formulado em sua forma farmacêutica final, a granel, contido em recipiente 
único, estéril, se aplicável, e liberado pelo controle de qualidade do fabricante;

XIV. produto biológico em sua embalagem primária: produto biológico que tenha completado 
todas as etapas de produção, formulado em sua forma farmacêutica final, contido em 
seu recipiente final (embalagem primária), estéril, se aplicável, sem incluir o processo de 
rotulagem e embalagem e liberado pelo controle de qualidade do fabricante;

XV. produto biológico intermediário: produto farmacêutico, de origem biológica, parcialmente 
processado, passível de especificação e  quantificação, que será submetido às subseqüentes 
etapas de fabricação, antes de se tornar um produto a granel;

XVI. produto biológico novo: medicamento biológico que contenha molécula com atividade 
biológica conhecida, ainda não registrado no Brasil e que tenha passado por todas as etapas 
de fabricação (formulação, envase, liofilização, rotulagem, embalagem, armazenamento, 
controle de qualidade e liberação do lote de medicamento biológico novo para uso); e

XVII. produto biológico terminado: produto farmacêutico, de origem biológica, que tenha 
completado todas as fases de produção, incluindo embalagem final, quando esta conferir 
algum tipo de proteção ao produto.
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§ 1º As mudanças e alterações consideradas “alteração menor”, conforme definido no inciso II, 
serão registradas somente no histórico de mudanças do produto, definido no inciso IX, isentas 
de protocolização individual.

§ 2º As mudanças múltiplas concomitante, definidas no inciso X, quando permitidas nesta 
Resolução, poderão ser realizadas concomitantemente à mudança principal, sem a necessidade 
de protocolos adicionais.

CAPÍTULO II 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 4º Todas as empresas envolvidas na fabricação de um produto biológico novo ou produto 
biológico, ao protocolar uma solicitação de alteração pós-registro, devem cumprir as boas 
práticas de fabricação, apresentando o Certificado de Boas Práticas de Fabricação (CBPF) 
emitido pela Anvisa.

Art. 5º Além da documentação técnica descrita nesta Resolução, o requerimento de alteração 
pós-registro deve ser instruído com os seguintes documentos:

I. formulários de petição – FP1 e FP2, devidamente preenchidos;

II. comprovante de pagamento de taxa de fiscalização de vigilância sanitária, em via original, 
ou comprovante de isenção, quando for o caso; e

III. justificativa do requerimento, contemplando a descrição detalhada e as razões de ordem 
técnica, de acordo com o modelo constante do Anexo desta Resolução.

Art. 6º A empresa detentora do registro, ao protocolar o requerimento de alteração pós-
registro, deve apresentar uma via de toda a documentação solicitada e 1 (um) CD-ROM com 
as mesmas informações gravadas, em linguagem eletrônica, formato pdf (Portable Document 
Format), com o número de série do disco informado na documentação.  

Art. 7° O requerimento de alteração pós-registro deve ser formulado observando o modelo 
constante do Anexo desta Resolução e deve estar assinado pelo representante e pelo 
responsável técnico da empresa.

§ 1º O requerimento de alteração pós-registro e a documentação protocolados devem 
ter as páginas sequencialmente numeradas de acordo com o índice constante no início da 
documentação apresentada.

§ 2º O responsável técnico deve rubricar todas as páginas do relatório técnico da documentação 
protocolada.

Art. 8º Nos casos de mudanças múltiplas paralelas de produtos biológicos, a empresa deverá 
protocolizar cada mudança individual, apresentando documentação única que contemple 
todas as provas relativas a cada um dos assuntos de petição, suprimindo documentação 
repetida.
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Art. 9º Nos casos em que seja solicitado relatório de estudo de estabilidade acelerado ou 
de longa duração parcial, o relatório do estudo de estabilidade de longa duração concluído 
deverá ser incluído no histórico de mudanças do produto.

Art. 10. O histórico de mudanças do produto deverá ser protocolizado na Anvisa     anualmente, 
e no mês do vencimento do registro, podendo ser objeto de auditoria.

§ 1º Se a data de vencimento do registro do produto ocorrer em até seis meses após a 
publicação desta Resolução, o envio do primeiro histórico de mudanças do produto deverá 
ocorrer no próximo mês de vencimento do registro.

§ 2º As mudanças ou alterações reportadas somente no histórico de mudanças do produto 
estão dispensadas da apresentação de Formulários de Petição – FP1 e FP2.

Art. 11. As alterações do processo de fabricação, enquadradas nas alterações de nível 1 
(alteração menor), poderão ser implementadas imediatamente.

§ 1º Caso sejam observadas não conformidades com a legislação sanitária vigente, a Anvisa 
manifestar-se-á oficialmente ao término da análise das solicitações.

§ 2º As alterações ou inclusões pós-registro sem necessidade de aprovação prévia para 
implementação serão passíveis de análise até a data de renovação de registro do produto, 
quando a solicitação poderá ser deferida ou indeferida.

§ 3º As condições anteriores às mudanças ou alterações pós-registro indeferidas deverão ser 
restabelecidas imediatamente após a manifestação do indeferimento pela Anvisa.

Art. 12. As alterações do processo de fabricação enquadradas nas alterações de nível 2 
(alteração moderada) e de nível 3 (alteração maior) necessitam de autorização prévia da 
Anvisa para serem implementadas.

Art. 13. As alterações e notificações de alteração de textos de bula, rotulagem e embalagem 
devem atender a RDC nº. 47/2009 e a RDC nº. 71/2009 e suas posteriores atualizações.

CAPÍTULO III 
DA ATUALIZAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES E MÉTODOS ANALÍTICOS  

DE EXCIPIENTES E DILUENTES
Art. 14. As alterações, inclusões, substituições ou exclusões de ensaio, metodologia e 
especificação dos excipientes do produto e do diluente não podem ser decorrentes de 
alterações pós-registro.

Parágrafo único. As alterações, inclusões, substituições ou exclusões de ensaio, metodologia e 
especificação dos excipientes do produto e do diluente decorrentes de alterações pós-registro 
serão analisadas conjuntamente com a alteração proposta. 
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Seção I - Da Adequação de Especificações e Métodos Analíticos de Excipientes e 
Diluentes a Compêndio Oficial ou Estreitamento de Faixa de Especificação 

Art. 15. O estreitamento da faixa de especificação ou a atualização, inclusão, substituição ou 
exclusão do método analítico de excipientes e diluentes, para fins de adequação a compêndio 
oficial reconhecido pela Anvisa, conforme RDC nº. 37/2009 e suas posteriores atualizações, 
enquadram-se nas alterações de nível 1.  

Art. 16. A adequação de especificações e metodologias analíticas de excipientes e diluentes a 
compêndio oficial, ou estreitamento de faixa de especificação, deve apresentar a descrição da 
especificação ou do método analítico já aprovado e do método analítico alterado, incluindo a 
literatura de referência. 

Seção II - Da Atualização de Especificações e Método Analítico de Excipientes e 
Diluentes que não Constam em Compêndio Oficial

Art. 17. As alterações, inclusões, exclusões de ensaio, método analítico ou especificações de 
excipientes e diluentes que não constem nos compêndios oficiais reconhecidos pela Anvisa, 
conforme RDC nº. 37/2009 e suas posteriores atualizações, além de todas as situações que 
envolvam métodos de avaliação da atividade biológica, enquadram-se nas alterações de nível 
2. 

Parágrafo único. Enquadram-se neste artigo as metodologias analíticas referentes a excipientes 
ou diluentes que não tenham função de estabilizante ou adjuvante do(s) princípio(s) ativo(s).

Art. 18.  O requerimento de atualização de especificações e métodos analíticos que não 
constam em compêndio oficial deve ser instruído com os seguintes documentos:

I. especificação do método analítico já aprovado e do método analítico alterado;

II. literatura de referência; e 

III. validação do método analítico. 

CAPÍTULO IV 
DA ATUALIZAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES E MÉTODOS ANALÍTICOS DO PRINCÍPIO 

ATIVO, DO PRODUTO A GRANEL, DO PRODUTO TERMINADO, DO ADJUVANTE E DOS 
ESTABILIZANTES

Art. 19. As alterações, inclusões, substituições ou exclusão de metodologia e especificação do 
princípio ativo do produto a granel, do produto terminado, do adjuvante e dos estabilizantes 
descritos neste capítulo não podem ser decorrentes de alterações pós-registro.

Parágrafo único. As alterações, inclusões, substituições ou exclusão de metodologia  e 
especificação do princípio ativo do produto a granel, do produto terminado, do adjuvante 
e dos estabilizantes que sejam decorrentes de alteração pós-registro serão analisadas 
conjuntamente com a alteração proposta.



35Registro de Produtos Biológicos e Hemoterápicos

Seção I - Da Adequação de Especificações e Métodos Analíticos do Princípio Ativo, 
do Produto a Granel, do Produto Terminado, do Adjuvante e dos Estabilizantes a 
Compêndio Oficial ou Estreitamento de Faixa de Especificação 

Art. 20. As atualizações, inclusões, substituições ou exclusão do método analítico para fins 
de adequação a compêndio oficial reconhecido pela Anvisa, conforme RDC nº. 37/2009 e 
suas posteriores atualizações, ou ainda qualquer estreitamento da faixa de especificação, 
enquadram-se nas alterações de nível 1.

Parágrafo único. A adequação de especificações e metodologias analíticas a compêndio oficial 
ou estreitamento de faixa de especificação deve apresentar a descrição da especificação 
ou método analítico já aprovado e do método analítico alterado, incluindo a literatura de 
referência. 

Seção II - Da Atualização de Especificações e Método Analítico do Princípio Ativo, do 
Produto a Granel, do Produto Terminado, do Adjuvante e dos Estabilizantes que não 
Constam em Compêndio Oficial 

Art. 21. As alterações, inclusões, exclusões de ensaio, método analítico ou especificações que 
não constem nos compêndios oficiais reconhecidos pela Anvisa, conforme RDC nº. 37/2009 e 
suas posteriores atualizações, além de todas as situações que envolvam métodos de avaliação 
da atividade biológica, enquadram-se nas alterações de nível 2.

Art. 22.  O requerimento de atualização de especificações e método analítico de princípio 
ativo, de produto a granel, de produto terminado, de adjuvante e de estabilizantes que não 
constem em compêndio oficial deve ser instruído com os seguintes documentos:

I. especificação do método analítico já aprovado e do método analítico alterado;

II. laudo analítico de controle de qualidade;

III. literatura de referência; e 

IV. validação do método analítico. 

CAPÍTULO V 
DA ADEQUAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES E MÉTODOS ANALÍTICOS REFERENTES A 

PRODUTOS DE DEGRADAÇÃO E MÉTODO BIOLÓGICO DE QUANTIFICAÇÃO DE TEOR

Seção I - Da Adequação de Especificações e Métodos Analíticos a Compêndio Oficial 
ou Estreitamento de Faixa de Especificação Referentes a Produtos de Degradação e 
Método Biológico de Quantificação de Teor 

Art. 23. As atualizações, inclusões, substituições ou exclusões de método analítico referente a 
produtos de degradação e método biológico de quantificação de teor para fins de adequação 
a compêndio oficial reconhecido pela Anvisa, conforme RDC nº. 37/2009 e suas posteriores 
atualizações, ou ainda qualquer estreitamento da faixa de especificação, enquadram-se nas 
alterações de nível 1.
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Parágrafo único. A adequação de especificações e metodologias analíticas a compêndio 
oficial ou estreitamento de faixa de especificação deve ser acompanhada da descrição da 
especificação ou método analítico já aprovado e do método analítico alterado, incluindo a 
literatura de referência. 

Seção II - Da Atualização de Especificações e Método Analítico que não Constam em 
Compêndio Oficial Referentes a Produtos de Degradação e Método Biológico de 
Quantificação de Teor 

Art. 24. As alterações, inclusões, substituições ou exclusões do método analítico ou 
especificações que não constem nos compêndios oficiais reconhecidos pela Anvisa, conforme 
RDC nº. 37/2009 e suas posteriores atualizações, além de todas as situações que envolvam 
ensaios, métodos analíticos ou métodos de avaliação da atividade biológica, enquadram-se 
nas alterações de nível 2.

Art. 25.  O requerimento de atualização de especificações e métodos analíticos que não 
constem em compêndio oficial deve ser instruído com os seguintes documentos:

I. especificação do método analítico já aprovado e do alterado;

II. laudo analítico de controle de qualidade;

III. literatura de referência; e 

IV. validação do método analítico. 

CAPÍTULO VI 
DA ALTERAÇÃO DE EXCIPIENTE DO PRODUTO

Seção I - Da Alteração Menor de Excipiente do Produto

Art. 26. As alterações de excipiente que não interfiram na qualidade, eficácia ou segurança do 
produto terminado enquadram-se nas alterações de nível 1.

Parágrafo único. O excipiente incluído, excluído ou substituído não pode ter função de 
estabilizante ou adjuvante do(s) princípio(s) ativo(s).

Art. 27.  O requerimento de alteração menor para inclusão, exclusão ou substituição de 
excipiente do produto terminado deverá ser instruído com os seguintes documentos:

I. relatório contendo as seguintes informações sobre o novo excipiente, no caso de inclusão 
ou substituição:

a. descrição das propriedades físico-químicas, microbiológicas e demais controles de 
qualidade;

b. especificações do excipiente; e
c. descrição de possíveis interações químicas do excipiente com o princípio ativo;
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II. relatório do estudo de estabilidade do produto reconstituído, conforme legislação vigente; 
e

III. relatório dos estudos de estabilidade, conforme legislação vigente. 

Seção II - Da Alteração Moderada de Excipiente do Produto

Art. 28. As alterações de excipiente que possam interferir na qualidade, segurança e eficácia 
do produto terminado enquadram-se nas alterações de nível 2.

Parágrafo único. O excipiente incluído, excluído ou substituído não pode ter função de 
estabilizante ou adjuvante do(s) princípio(s) ativo(s).

Art. 29.  O requerimento de alteração moderada para inclusão, exclusão, substituição ou 
alteração da quantidade de excipiente do produto terminado deverá ser instruído com os 
seguintes documentos:

I. relatório contendo as seguintes informações sobre o novo excipiente, no caso de inclusão 
ou substituição:

a. descrição das propriedades físico-químicas, microbiológicas e demais controles de 
qualidade;

b. especificações do excipiente;
c. descrição de possíveis interações químicas do excipiente com o princípio ativo; e
d. estudo demonstrando a eficácia do conservante, nos casos em que o excipiente incluído 

tenha função de conservante;

II. relatório do estudo de comparabilidade que comprove a manutenção das características 
físico-químicas e biológicas do princípio ativo e dos parâmetros de segurança e eficácia;

III. relatório do estudo de estabilidade do produto terminado reconstituído, conforme 
legislação vigente;

IV. relatório dos estudos de estabilidade, conforme legislação vigente; e

V. relatório dos estudos clínicos realizados com a nova fórmula, quando aplicável.

Seção III - Da Alteração Maior de Excipiente do Produto

Art. 30. As alterações de excipiente com função de estabilizante ou adjuvante do(s) princípio(s) 
ativo(s) enquadram-se nas alterações de nível 3.

Art. 31.  O requerimento de alteração maior para inclusão, exclusão, substituição ou alteração 
da quantidade de excipiente do produto deverá ser instruído com os seguintes documentos:

I. relatório contendo as seguintes informações sobre o novo excipiente, no caso de inclusão 
ou substituição:

a. descrição das propriedades físico-químicas, microbiológicas e demais controles de 
qualidade;

b. especificações do excipiente; e
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c. descrição de possíveis interações químicas do excipiente com o princípio ativo;

II. relatório do estudo de comparabilidade que comprove a manutenção das características 
físico-químicas e biológicas do princípio ativo e dos parâmetros de segurança e eficácia;

III. relatório do estudo de estabilidade do produto reconstituído, conforme legislação vigente;

IV. relatório dos estudos de estabilidade, conforme legislação vigente; e

V. relatório dos estudos clínicos realizados com a nova fórmula.

CAPÍTULO VII 
DA ALTERAÇÃO DE EXCIPIENTES DO DILUENTE

Seção I - Da Alteração Menor de Excipiente do Diluente

Art. 32. Para que a alteração de excipiente do diluente seja enquadrada em alteração de nível 
1, o diluente não pode interferir na qualidade, eficácia  ou segurança do produto.

Art. 33.  O requerimento de alteração menor para inclusão, exclusão ou substituição de 
excipiente do diluente deverá ser instruído com os seguintes documentos:

I. relatório contendo as seguintes informações sobre o novo excipiente, no caso de inclusão 
ou substituição:

a. descrição das propriedades físico-químicas, microbiológicas e demais controles de 
qualidade;

b. especificações do excipiente; e
c. descrição de possíveis interações químicas do excipiente com o princípio ativo;

II. relatório do estudo de estabilidade do produto reconstituído, conforme legislação vigente; 
e

III. relatório do estudo de estabilidade acelerado e de longa duração do diluente, conforme 
legislação vigente.

Seção II - Da Alteração Moderada de Excipiente do Diluente

Art. 34. As alterações de excipiente dos diluentes que possam interferir na qualidade, segurança 
ou eficácia do produto terminado enquadram-se nas alterações de nível 2.

Parágrafo único. O excipiente incluído, excluído, substituído ou que teve alteração na 
quantidade não pode ter função de estabilizante ou adjuvante do(s) princípio(s) ativo(s).

Art. 35.  O requerimento de alteração moderada para inclusão, exclusão, substituição ou 
alteração da quantidade de excipiente do diluente deverá ser instruído com os seguintes 
documentos:
I. relatório contendo as seguintes informações sobre o novo excipiente, no caso de inclusão 

ou substituição:
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a. descrição das propriedades físico-químicas, microbiológicas e demais controles de 
qualidade;

b. especificações do excipiente;
c. descrição de possíveis interações químicas do excipiente com o princípio ativo; e
d. estudo demonstrando a eficácia do conservante, nos casos em que o excipiente incluído 

tenha função de conservante;
II. relatório do estudo de comparabilidade que comprove a manutenção das características 

físico-químicas e biológicas do princípio ativo e dos parâmetros de segurança e eficácia;
III. relatório dos estudos de estabilidade do diluente, conforme legislação vigente;
IV. relatório do estudo de estabilidade do produto reconstituído, conforme legislação vigente; 
V. relatório dos estudos clínicos realizados com a nova fórmula, quando aplicável.

Seção III - Da Alteração Maior de Excipiente do Diluente

Art. 36. As alterações de diluente com função estabilizante ou adjuvante do(s) princípio(s) 
ativo(s) enquadram-se nas alterações de nível 3.

Art. 37.  O requerimento de alteração maior para inclusão, exclusão, substituição ou alteração 
da quantidade de excipiente do diluente deverá ser instruído com os seguintes documentos:

I. relatório contendo as seguintes informações sobre o novo excipiente, no caso de inclusão 
ou substituição:

a. descrição das propriedades físico-químicas, microbiológicas e demais controles de 
qualidade;

b. especificações do excipiente; e
c. descrição de possíveis interações químicas do excipiente com o princípio ativo;

II. relatório do estudo de comparabilidade que comprove a manutenção das características 
físico-químicas e biológicas do princípio ativo e dos parâmetros de segurança e eficácia;

III. relatório do estudo de estabilidade do produto reconstituído, conforme legislação vigente;

IV. relatório dos estudos de estabilidade do diluente, conforme legislação vigente; e

V. relatório dos estudos clínicos realizados com a nova fórmula.

CAPÍTULO VIII 
DA ALTERAÇÃO OU INCLUSÃO DE ACONDICIONAMENTO PRIMÁRIO

Art. 38. A alteração ou inclusão de um novo acondicionamento, ou de acondicionamento 
fracionável, para um produto já registrado enquadra-se nas alterações de nível 2.

Parágrafo único. Os casos previstos neste artigo não contemplam as alterações de volume ou 
quantidade do produto da apresentação registrada. 
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Art. 39. O requerimento de alteração ou inclusão de acondicionamento primário deverá ser 
instruído com os seguintes documentos:

I. relatório dos estudos de estabilidade, conforme legislação vigente;

II. relatório com descrição das especificações da nova embalagem;

III. modelos de rotulagem e embalagem, conforme RDC nº. 71/2009 e suas posteriores 
atualizações; 

IV. modelo de texto de bula atualizado, conforme RDC nº. 47/2009 e suas posteriores 
atualizações.

CAPÍTULO IX 
DA ALTERAÇÃO DE EMBALAGEM SECUNDÁRIA

Art. 40. As alterações na composição (tipo de material) ou tamanho da embalagem secundária 
enquadram-se nas alterações de nível 1. 

Parágrafo único. Nos casos em que a embalagem secundária seja determinante para a 
foto-estabilidade do produto, será necessária a apresentação de estudo que comprove a 
manutenção da qualidade do produto.

Art. 41.  O requerimento de alteração de embalagem secundária deverá ser  instruído com os 
seguintes documentos:

I. relatório com descrição das especificações da nova embalagem; e 

II. modelos de embalagem, conforme RDC nº. 71/2009 e suas posteriores atualizações

CAPÍTULO X 
DA ALTERAÇÃO DO NOME COMERCIAL DO MEDICAMENTO

Art. 42. A alteração do nome comercial do medicamento enquadra-se nas alterações de nível 
2.

Art. 43.  O requerimento de alteração de nome comercial do medicamento deve ser instruído 
com os seguintes documentos:

I. declaração de não comercialização do produto;

II. modelos de rotulagem e embalagem, conforme RDC nº. 71/2009 e suas posteriores 
atualizações; 

III. modelo de texto de bula atualizado, conforme RDC nº. 47/2009 e suas posteriores 
atualizações.
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CAPÍTULO XI 
DA ALTERAÇÃO DO LOCAL DE FABRICAÇÃO DO PRINCÍPIO ATIVO

Seção I - Da Exclusão do Local de Fabricação do Princípio Ativo 

Art. 44. As exclusões do local de fabricação do princípio ativo enquadram-se nas alterações de 
nível 1.

Art. 45.  O requerimento de exclusão do local de fabricação do princípio ativo deve ser instruído 
com os seguintes documentos:

I. declaração atualizada com a relação do(s) local(is) de fabricação do princípio ativo; e

II. relatório de análise do impacto no fornecimento e distribuição do produto terminado.

 
Seção II - Da Inclusão ou Alteração do Local de Fabricação do Princípio Ativo 

Art. 46. A inclusão ou alteração do local de fabricação do princípio ativo para um produto 
registrado enquadra-se nas alterações de nível 3.

Parágrafo único. Sempre que necessário, poderá ser realizada auditoria em registro para 
verificação da alteração solicitada.

Art. 47. A inclusão ou alteração do local de fabricação do princípio ativo do produto biológico 
será analisada pela Anvisa apenas nas situações em que:

I. ocorra transferência de tecnologia ou quando a nova fábrica seja da mesma empresa; ou 

II. o banco de células-mestre não seja alterado.

Parágrafo único. Nesses casos, o processo produtivo deve se manter inalterado quanto aos 
aspectos críticos que possam comprometer os parâmetros de qualidade, segurança e eficácia 
do produto.

Art. 48.  O requerimento de inclusão ou alteração de local de fabricação do princípio ativo 
deve ser instruído com os seguintes documentos:

I. cópia da licença de funcionamento da empresa e/ou do alvará sanitário;

II. cópia do certificado de autorização de funcionamento da empresa ou de sua publicação 
em Diário Oficial da União (DOU);

III. relatório do estudo de comparabilidade que comprove a manutenção das características 
físico-químicas e biológicas do princípio ativo e dos parâmetros de segurança e eficácia;

IV. relatório dos estudos de estabilidade, conforme legislação vigente;
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V. declaração atualizada com a relação do(s) local(is) de fabricação e emissão de certificado 
de liberação dos lotes do princípio ativo;

VI. relatório comparativo do processo produtivo, dos controles em processo, escala de 
produção, equipamentos e outros, entre o antigo local de fabricação e o local que se 
pretende incluir ou alterar, demonstrando que os parâmetros críticos do processo 
permanecem inalterados;

VII. descrição do sistema de numeração de lotes; 

VIII. relatório de experimentação terapêutica ou justificativa para sua ausência; e

IX. relatório de validação do procedimento de transporte do princípio ativo.

CAPÍTULO XII 
DA ALTERAÇÃO DO LOCAL DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO A GRANEL

Seção I - Da Exclusão do Local de Fabricação do Produto a Granel

Art. 49. As exclusões do local de fabricação do produto a granel enquadram-se nas alterações 
de nível 1.

Art. 50.  O requerimento de exclusão do local de fabricação do produto a granel deve ser 
instruído com os seguintes documentos:

I. declaração atualizada com a relação do(s) local(is) de fabricação do produto a granel; e

II. relatório de análise do impacto no fornecimento e distribuição do produto terminado.

Seção II - Da Inclusão ou Alteração do Local de Fabricação do Produto a Granel 

Art. 51. A inclusão ou alteração do local de fabricação do produto a granel enquadra-se nas 
alterações de nível 2.

Art. 52.  O requerimento de inclusão ou alteração do local de fabricação do produto a granel 
deve ser instruído com os seguintes documentos:

I. cópia da licença de funcionamento da empresa e/ou do alvará sanitário;

II. cópia do certificado de autorização de funcionamento da empresa ou de sua publicação 
em Diário Oficial da União (DOU);

III. relatório dos estudos de estabilidade, conforme legislação vigente;

IV. relatório comparativo do processo produtivo, dos controles em processo, escala de 
produção, equipamentos e outros, entre o antigo local de fabricação e o local que se 
pretende incluir ou alterar, demonstrando que os parâmetros críticos do processo 
permanecem inalterados;

V. descrição do sistema de numeração de lotes; e

VI. relatório da validação do procedimento de transporte.
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CAPÍTULO XIII 
DA ALTERAÇÃO DO LOCAL DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO  

EM SUA EMBALAGEM PRIMÁRIA

Seção I - Da Exclusão do Local de Fabricação do Produto em sua Embalagem Primária

Art. 53. As exclusões do local de fabricação do produto em sua embalagem primária enquadram-
se nas alterações de nível 1.

Art. 54.  O requerimento de exclusão do local de fabricação do produto em sua embalagem 
primária deve ser instruído com declaração atualizada, informando os(s) local(is) de fabricação 
do produto em sua embalagem primária.

Seção II - Da Inclusão ou Alteração do Local de Fabricação do Produto  
em sua Embalagem Primária

Art. 55. A inclusão ou alteração do local de fabricação do produto em sua embalagem primária 
enquadra-se nas alterações de nível 2.

Art. 56.  O requerimento de inclusão ou alteração do local de fabricação do produto em sua 
embalagem primária deve ser instruído com os seguintes documentos:

I. cópia da licença de funcionamento da empresa e/ou do alvará sanitário;

II. cópia do certificado de autorização de funcionamento da empresa ou de sua publicação 
em Diário Oficial da União (DOU);

III. relatório dos estudos de estabilidade, conforme legislação vigente;

IV. relatório comparativo do processo produtivo, dos controles em processo, escala de 
produção, equipamentos e outros, entre o antigo local de fabricação e o local que se 
pretende incluir ou alterar, demonstrando que os parâmetros críticos do processo 
permanecem inalterados; 

V. descrição do sistema de numeração de lotes; e

VI. relatório da validação do procedimento de transporte.

CAPÍTULO XIV 
DA ALTERAÇÃO DO LOCAL DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO  

EM SUA EMBALAGEM SECUNDÁRIA

Seção I - Da Exclusão de Local de Fabricação do Produto em sua Embalagem 
Secundária 

Art. 57. As exclusões de local de fabricação do produto em sua embalagem secundária 
enquadram-se nas alterações de nível 1.

Art. 58. O requerimento de exclusão do local de fabricação do produto em sua embalagem 
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secundária deve ser instruído com declaração atualizada com a relação do(s) local(is) de 
fabricação do produto em sua embalagem secundária.

Seção II - Da Inclusão ou Alteração do Local de Fabricação do Produto  
em sua Embalagem Secundária

Art. 59. A inclusão ou alteração de local de fabricação do produto em sua embalagem 
secundária enquadra-se nas alterações de nível 1.

Art. 60.  O requerimento de inclusão ou alteração do local de fabricação do produto em sua 
embalagem secundária deve ser instruído com os seguintes documentos:

I. cópia da licença de funcionamento da empresa e/ou do alvará sanitário;

II. cópia do certificado de autorização de funcionamento da empresa ou de sua publicação 
em Diário Oficial da União (DOU);

III. descrição do sistema de numeração de lotes; e

IV. relatório da validação do procedimento de transporte.

CAPÍTULO XV 
DA ALTERAÇÃO DO LOCAL DE FABRICAÇÃO DO DILUENTE

Seção I - Da Exclusão do Local de Fabricação do Diluente

Art. 61. As exclusões do local de fabricação do diluente enquadram-se nas alterações de nível 
1.

Art. 62. O requerimento de exclusão do local do diluente deve ser instruído com declaração 
atualizada com a relação do(s) local(is) de fabricação do diluente.

Seção II - Da Inclusão ou Alteração do Local de Fabricação do Diluente

Art. 63. As inclusões ou alterações do local de fabricação do diluente enquadram-se nas 
alterações de nível 2.

Art. 64. O requerimento de inclusão ou alteração do local de fabricação do diluente deve ser 
instruído com os seguintes documentos:

I. cópia da licença de funcionamento da empresa e/ou do alvará sanitário;

II. cópia do certificado de autorização de funcionamento da empresa ou de sua publicação 
em Diário Oficial da União (DOU);

III. relatório descritivo da composição do diluente;

IV. relatório dos estudos de estabilidade do diluente, conforme legislação vigente;

V. descrição dos processos de produção e controle de qualidade do diluente; e



45Registro de Produtos Biológicos e Hemoterápicos

VI. especificações do material de acondicionamento do diluente.

CAPÍTULO XVI 
DA ALTERAÇÃO OU INCLUSÃO DO LOCAL DE FABRICAÇÃO  

DO EXCIPIENTE HEMODERIVADO
Art. 65. A inclusão ou alteração do local de fabricação do excipiente hemoderivado enquadra-
se nas alterações de nível 2.

Parágrafo único. Caso o excipiente hemoderivado possua registro no Brasil, a empresa 
deverá enviar documentação comprobatória do registro, dispensando-se a apresentação da 
documentação descrita neste Capítulo. 

Art. 66. O requerimento de inclusão ou alteração do local de fabricação do excipiente 
hemoderivado deve ser instruído com os seguintes documentos:
I. cópia da licença de funcionamento da empresa e/ou do alvará sanitário;
II. cópia do certificado de autorização de funcionamento da empresa ou de sua publicação 

em Diário Oficial da União (DOU);
III. documento emitido pelo fabricante do hemoderivado, declarando o país de origem do 

plasma utilizado como matéria prima;
IV. lista atualizada dos centros coletores do referido plasma com o correspondente número 

de registro e nome da autoridade sanitária responsável por sua fiscalização; e
V. Plasma Master File.

CAPÍTULO XVII 
DA ALTERAÇÃO DOS CENTROS DE COLETA DE PLASMA 

Seção I - Da Exclusão de Centro de Coleta de Plasma

Art. 67. As exclusões de centros de coleta de plasma anteriormente aprovados enquadram-se 
nas alterações de nível 1.

Seção II - Da Inclusão de Centro de Coleta de Plasma

Art. 68. As inclusões de centros de coleta de plasma para a produção de hemoderivados 
enquadram-se nas alterações de nível 2. 

Art. 69. O requerimento de inclusão de centro de coleta de plasma para a produção de 
hemoderivados deve ser instruído com os seguintes documentos:

I. declaração, emitida pelo fabricante do hemoderivado, informando o país de origem do 
plasma utilizado como matéria-prima, a lista atualizada dos centros coletores de plasma 
com o correspondente número de registro e o nome da autoridade sanitária responsável 
pela fiscalização; e

II. Plasma Master File atualizado para a inclusão de centros de coleta de plasma localizados 
em países não aprovados no dossiê de registro do produto.
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CAPÍTULO XVIII 
DO ESTABELECIMENTO DE UM NOVO BANCO DE CÉLULAS-MESTRE  

DE PRODUTOS BIOTECNOLÓGICOS E VACINAS
Art. 70. O requerimento de estabelecimento de um novo banco de células-mestre do produto 
biológico será analisado pela Anvisa apenas nas situações em que o banco de células-mestre 
for estabelecido a partir de ampolas do próprio banco de células-mestre, de ampolas do banco 
de células de trabalho ou da semente celular que gerou o banco de células mestre original.

§ 1° O banco de células-mestre deve ser estabelecido em conformidade às Boas Práticas de 
Fabricação.

§ 2° Um novo banco de células-mestre, estabelecido a partir de células parentais submetidas a 
novas etapas de clonagem ou modificação genética, configura geração de outro princípio ativo 
biológico e requer novo registro de produto.

§ 3° Dependendo das diferenças detectadas entre os bancos de células-mestre, o requerimento 
de estabelecimento de um novo banco de células-mestre enquadra-se nas alterações de nível 
2 ou 3.

Art. 71. O requerimento de estabelecimento de um novo banco de células-mestre deve ser 
instruído com os seguintes documentos:

I. declaração com a identificação do novo banco de células-mestre;

II. relatório com caracterização do novo banco de células-mestre, quanto aos aspectos de 
identidade, pureza, estabilidade e qualificação para o fim proposto;

III. relatório dos estudos não-clínicos e clínicos com o produto biológico terminado, gerado a 
partir do novo banco de células-mestre, ou justificativa para sua ausência;

IV. relatório do estudo de comparabilidade que comprove a manutenção das características 
físico-químicas e biológicas do princípio ativo e dos parâmetros de segurança e eficácia; e

V. relatório dos estudos de estabilidade do princípio ativo e do produto terminado gerado a 
partir do novo banco de células-mestre, conforme legislação vigente. 

CAPÍTULO XIX 
DO ESTABELECIMENTO DE UM NOVO BANCO DE CÉLULAS DE TRABALHO DE PRODUTOS 

BIOTECNOLÓGICOS E VACINAS
Art. 72. Os novos bancos de células de trabalho devem ser estabelecidos a partir de bancos de 
células-mestre, extensivamente caracterizados e qualificados para o fim proposto, conforme 
disposto no “Guia para Estabelecimento e Avaliação de Substratos Celulares Utilizados na 
Produção de Produtos Biológicos”, disponível na página eletrônica da Anvisa.

§ 1° O banco de células de trabalho deve ser estabelecido em conformidade às Boas Práticas 
de Fabricação.
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§ 2° O requerimento de estabelecimento de um novo banco de células de trabalho enquadra-
se nas alterações de nível 2.

Art. 73. O requerimento de estabelecimento de um novo lote do banco de trabalho deve ser 
acompanhado dos seguintes documentos:

I. declaração com a identificação do novo banco de células de trabalho;

II. relatório com caracterização do novo banco de células de trabalho, quanto aos aspectos 
de identidade, pureza, estabilidade e qualificação para o fim proposto;

III. relatório do estudo de comparabilidade que comprove a manutenção das características 
físico-químicas e biológicas do princípio ativo e dos parâmetros de segurança e eficácia; e

IV. relatório dos estudos de estabilidade do princípio ativo e do produto terminado, gerado a 
partir do novo banco de células de trabalho, conforme legislação vigente. 

CAPÍTULO XX 
DA ALTERAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO DO(S) PRINCÍPIO(S) ATIVO(S)

Seção I - Da Alteração Menor do Processo de Produção do(s) Princípio(s) Ativo(s)

Art. 74. As alterações do processo de fabricação do princípio ativo nas quais ocorram ajustes 
de menor impacto no processo produtivo e que não demonstrem impacto na qualidade, 
eficácia e segurança do produto terminado, conforme análise de risco, enquadram-se nas  
alterações de nível 1.

Art. 75.  O requerimento de alteração do processo de fabricação do princípio ativo, enquadrado 
em alteração de nível 1, deve ser instruído com os seguintes documentos:

I. relatório com a descrição das alterações realizadas no processo de produção;

II. relatório do estudo de comparabilidade que comprove a manutenção das características 
físico-químicas e biológicas do produto e dos parâmetros de segurança e eficácia; e

III. relatório da análise de risco, determinando os impactos da alteração proposta para a 
qualidade, segurança e eficácia no produto terminado. 

Seção II - Da Alteração Moderada ou Maior do Processo  
de Produção do(s) Princípio(s) Ativo(s)

Art. 76. As alterações do processo de fabricação do princípio ativo de médio ou maior impacto 
no processo produtivo enquadram-se nas alterações de nível 2 ou 3, respectivamente.

Art. 77.  O requerimento de alteração do processo de fabricação do princípio ativo, enquadrado 
em alteração de nível 2 ou 3, deve ser instruído com os seguintes documentos:

I. relatório técnico referente à produção com as alterações propostas;
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II. relatório da análise de risco, determinando os impactos da alteração proposta para a 
qualidade, segurança e eficácia no produto terminado; 

III. relatório do estudo de comparabilidade que comprove a manutenção das características 
físico-químicas e biológicas do produto e dos parâmetros de segurança e eficácia;

IV. relatório dos estudos de estabilidade, conforme legislação vigente; e

V. relatório de experimentação terapêutica ou justificativa para sua ausência. 

CAPÍTULO XXI 
DA ALTERAÇÃO DO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO A GRANEL

Seção I - Da Alteração Menor do Processo de Fabricação do Produto a Granel

Art. 78. As alterações do processo de fabricação do produto a granel nas quais ocorram ajustes 
de menor impacto no processo produtivo e que não demonstrem impacto na qualidade, 
eficácia e segurança do produto terminado, conforme análise de risco, enquadram-se nas 
alterações de nível 1.

Art. 79.  O requerimento de alteração do processo de fabricação do produto a granel, 
enquadrado em alteração de nível 1, deve ser instruído com os seguintes documentos:

I. relatório com a descrição das alterações realizadas no processo de produção;

II. relatório da análise de risco, determinando os impactos da alteração proposta para a 
qualidade, segurança e eficácia no produto terminado; e

III. relatório do estudo de comparabilidade que comprove a manutenção das características 
físico-químicas e biológicas do produto e dos parâmetros de segurança e eficácia.

Seção II - Da Alteração Moderada ou Maior do Processo de Fabricação do Produto a 
Granel

Art. 80. As alterações do processo de fabricação do produto a granel nas quais ocorram ajustes 
de médio ou maior impacto no processo produtivo enquadram-se nas alterações de nível 2 ou 
3, respectivamente.

Art. 81.  O requerimento de alteração do processo de fabricação do produto a granel, 
enquadrado em alteração de nível 2 ou 3, deve ser instruído com os seguintes documentos:

I. relatório técnico referente à produção com as alterações propostas;

II. relatório da análise de risco, determinando os impactos da alteração proposta para a 
qualidade, segurança e eficácia no produto terminado;

III. relatório do estudo de estabilidade, conforme legislação vigente;

IV. relatório do estudo de comparabilidade que comprove a manutenção das características 
físico-químicas e biológicas do produto e dos parâmetros de segurança e eficácia; e
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V. relatório do estudo clínico ou justificativa para sua ausência. 

CAPÍTULO XXII 
DA ALTERAÇÃO DO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO EM  

SUA EMBALAGEM PRIMÁRIA

Seção I - Da Alteração Menor do Processo de Fabricação do Produto em sua 
Embalagem Primária

Art. 82. As alterações do processo de fabricação do produto em sua embalagem primária 
nas quais ocorram ajustes de menor impacto no processo produtivo e que não demonstrem 
impacto na qualidade, eficácia e segurança do produto terminado, conforme análise de risco, 
enquadram-se nas alterações de nível 1.

Art. 83.  O requerimento de alteração do processo de fabricação do produto em sua embalagem 
primária, enquadrado em alteração de nível 1, deve ser instruído com os seguintes documentos:

I. relatório com a descrição das alterações realizadas no processo de produção;

II. relatório da análise de risco determinando os impactos da alteração proposta para a 
qualidade, segurança e eficácia no produto terminado; e

III. relatório do estudo de comparabilidade que comprove a manutenção das características 
físico-químicas e biológicas do produto e seus parâmetros de segurança e eficácia.

Seção II - Da Alteração Moderada ou Maior do Processo de Fabricação  
do Produto em sua Embalagem Primária

Art. 84. As alterações do processo de fabricação do produto em sua embalagem primária nas 
quais ocorram ajustes de médio ou maior impacto no processo produtivo enquadram-se nas 
alterações de nível 2 ou 3, respectivamente.

Art. 85.  O requerimento de alteração do processo de fabricação do produto em sua embalagem 
primária, enquadrada em alteração de nível 2 ou 3, deve ser instruído com os seguintes 
documentos:

I. relatório técnico referente à produção com as alterações propostas; 

II. relatório da análise de risco determinando os impactos da alteração proposta para a 
qualidade, segurança e eficácia no produto terminado; 

III. relatório do estudo de comparabilidade que comprove a manutenção das características 
físico-químicas e biológicas do produto e seus parâmetros de segurança e eficácia; e

IV. relatório do estudo de estabilidade, conforme legislação vigente.
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CAPÍTULO XXIII 
DA ALTERAÇÃO DE TAMANHO DO LOTE DO PRODUTO

Seção I - Da Alteração de Tamanho de Lote em até 10 (dez) Vezes

Art. 86. As alterações de tamanho de lote, em até 10 (dez) vezes o tamanho de lote aprovado 
no registro do produto que não demonstrem impacto na qualidade, eficácia e segurança do 
produto, conforme análise de risco, enquadram-se nas alterações de nível 1.

Art. 87. O requerimento de alteração de tamanho de lote, em até 10 (dez) vezes o tamanho 
de lote aprovado no registro do produto, enquadradas nas alterações de nível 1, deve ser 
instruído com os seguintes documentos:

I. laudo analítico de controle de qualidade do produto terminado;

II. relatório com a descrição das alterações realizadas no processo de produção; 

III. relatório do estudo de estabilidade, conforme legislação vigente; e 

IV. relatório de análise de risco determinando os impactos da alteração para a qualidade, 
segurança e eficácia do produto.

Art. 88. As alterações de tamanho de lote em até 10 (dez) vezes o tamanho de lote aprovado 
no registro do produto cuja análise de risco demonstre impacto na qualidade, eficácia e 
segurança do produto enquadram-se nas alterações de nível 2.

Art. 89. O requerimento de alteração de tamanho de lote em até 10 (dez) vezes o tamanho de 
lote aprovado no registro do produto, enquadrada nas alterações de nível 2, deve ser instruído 
com os seguintes documentos:

I. relatório do estudo de comparabilidade que comprove a manutenção das características 
físico-químicas e biológicas do princípio ativo e seus parâmetros de segurança e eficácia;

II. relatório com a descrição das alterações realizadas no processo de produção;

III. laudo analítico de controle de qualidade do produto;

IV. relatório do estudo de estabilidade, conforme legislação vigente; e

V. relatório de análise de risco, determinando as implicações da alteração para a qualidade, 
segurança e eficácia do produto.

Seção II - Da Alteração de Tamanho de Lote Superior a 10 (dez) Vezes o Tamanho de 
Lote Aprovado no Registro do Produto

Art. 90. As alterações de tamanho de lote superiores a 10 vezes o tamanho de lote aprovado 
no registro do produto enquadram-se nas alterações de nível 2.

Art. 91.  O requerimento de alteração de tamanho de lote superior a 10 (dez) vezes o tamanho 
de lote aprovado no registro do produto deve ser instruído com os seguintes documentos:
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I. relatório do estudo de comparabilidade que comprove a manutenção das características 
físico-químicas e biológicas do princípio ativo e seus parâmetros de segurança e eficácia;

II. laudo analítico de controle de qualidade do produto terminado;

III. relatório com a descrição das alterações realizadas no processo de produção;

IV. relatório do estudo de estabilidade, conforme legislação vigente; e

V. relatório de análise de risco determinando as implicações da alteração para a qualidade, 
segurança e eficácia do produto.

CAPÍTULO XXIV 
DA INCLUSÃO DE NOVA CONCENTRAÇÃO

Art. 92. A inclusão de nova concentração para a mesma forma farmacêutica e mesma indicação 
terapêutica enquadra-se nas alterações de nível 3.

Art. 93.  O requerimento de inclusão de nova concentração deve ser instruído com os seguintes 
documentos:

I. relatório técnico com a descrição das alterações ocorridas no processo de fabricação para 
a produção da nova concentração;

II. relatório do estudo de estabilidade, conforme legislação vigente;

III. relatório de estudos clínicos; 

IV. modelos de rotulagem e embalagem, conforme RDC nº. 71/2009 e suas posteriores 
atualizações; 

V. modelo de texto de bula atualizado, conforme RDC nº. 47/2009 e suas posteriores 
atualizações.

CAPÍTULO XXV 
DA ATUALIZAÇÃO DA(S) CEPA(S) DE PRODUÇÃO DA VACINA INFLUENZA

Art. 94. A atualização da(s) cepa(s) de produção da vacina influenza enquadra-se nas alterações 
de nível 3.

Art. 95.  O requerimento de atualização da(s) cepa(s) de produção da vacina influenza deve ser 
instruído com os seguintes documentos:

I. estudo de estabilidade de longa duração da vacina atual com os dados obtidos até o 
protocolo do requerimento;

II. relatório dos estudos de estabilidade dos produtos a granel monovalentes;

III. relatório do estudo de estabilidade de longa duração da vacina utilizada no ano anterior;

IV. relatório do estudo de estabilidade acelerada da vacina a ser utilizada no período atual;
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V. certificados de análise dos 03 (três) primeiros lotes dos produtos a granel monovalentes 
e do produto terminado; 

VI. relatório técnico contendo o histórico dos lotes semente, acompanhado dos respectivos 
certificados de análise e a validação das etapas críticas; 

VII. relatório de validação dos testes de identidade e quantificação de hemaglutinina;

VIII. relatório com dados clínicos da vacina produzida com a(s) nova(s) cepa(s); 

IX. modelos de rotulagem e embalagem, conforme RDC nº. 71/2009 e suas posteriores 
atualizações; 

X. modelo de texto de bula atualizado, conforme RDC nº. 47/2009 e suas posteriores 
atualizações.

CAPÍTULO XXVI 
DA ALTERAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE 

Seção I - Da Redução do Prazo de Validade do Princípio Ativo, do Produto a Granel e 
do Produto Terminado

Art. 96. A redução do prazo de validade do princípio ativo, do produto a granel e do produto 
terminado enquadram-se nas alterações de nível 1.

Art. 97. O requerimento de redução do prazo de validade do princípio ativo, do produto a 
granel e do produto terminado deve ser acompanhado dos dados do estudo de estabilidade 
que motivaram a alteração.

Seção II - Da Ampliação do Prazo de Validade do Princípio Ativo, do Produto a Granel 
e do Produto Terminado

Art. 98. A ampliação do prazo de validade do princípio ativo, do produto a granel e do produto 
terminado enquadra-se nas alterações de nível 2.

Art. 99. O requerimento de ampliação do prazo de validade do princípio ativo, do produto a 
granel e do produto terminado deve ser acompanhado de relatório do estudo de estabilidade 
de longa duração.

CAPÍTULO XXVII 
DA ALTERAÇÃO DOS CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO

Art. 100. As alterações, inclusões ou exclusões dos cuidados de conservação e ampliação ou 
redução da temperatura de conservação do produto enquadram-se nas alterações de nível 2.

Art. 101.  O requerimento de alteração, inclusão ou exclusão dos cuidados de conservação e 
ampliação ou redução da temperatura de conservação do produto deve ser instruído com os 
dados dos estudos de estabilidade que motivaram a solicitação.
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CAPÍTULO XXVIII 
DA INCLUSÃO OU ALTERAÇÃO DA VIA DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 102. As inclusões ou alterações da via de administração para a mesma concentração, 
indicação terapêutica e forma farmacêutica enquadram-se nas alterações de nível 3.

Art. 103.  O requerimento de alteração ou inclusão de via de administração deve ser instruído 
com os seguintes documentos:

I. relatório de experimentação terapêutica para a nova via de administração; e

II. modelos de rotulagem e embalagem, conforme RDC nº. 71/2009 e suas posteriores 
atualizações; 

III. modelo de texto de bula atualizado, conforme RDC nº. 47/2009 e suas posteriores 
atualizações.

CAPÍTULO XXIX 
DA ALTERAÇÃO DE POSOLOGIA

Art. 104. As alterações de posologia para um produto já registrado para as mesmas concentração, 
forma farmacêutica e indicação terapêutica enquadram-se nas alterações de nível 3.

Art. 105. O requerimento de alteração de posologia deverá ser instruído com os seguintes 
documentos:

I. relatório dos estudos clínicos com o novo esquema terapêutico; e

II. modelo de texto de bula atualizado, conforme RDC nº. 47/2009 e suas posteriores 
atualizações.

CAPÍTULO XXX 
DA AMPLIAÇÃO DE USO

Art. 106. A ampliação de uso de um medicamento registrado enquadra-se nas alterações de 
nível 3.

Art. 107. O requerimento de ampliação de uso deve ser instruído com os seguintes documentos:

I. relatório dos estudos clínicos conduzidos com a nova população-alvo; e

II. modelo de texto de bula atualizado, conforme RDC nº. 47/2009 e suas posteriores 
atualizações.

CAPÍTULO XXXI 
DAS ALTERAÇÕES DE INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS

Seção I - Da Exclusão de Indicação Terapêutica

Art. 108. A exclusão de indicação terapêutica do produto enquadra-se nas alterações de nível 
2. 
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Art. 109. O requerimento de exclusão de indicação terapêutica do produto deve ser instruído 
com os seguintes documentos:

I. justificativa da motivação da exclusão de indicação terapêutica; 

II. plano de minimização de risco, conforme RDC nº. 4/2009 e suas posteriores atualizações;

III. modelo de texto de bula atualizado, conforme RDC nº. 47/2009 e suas posteriores 
atualizações.

Seção II - Da Inclusão de Nova Indicação Terapêutica

Art.110. A inclusão de nova indicação terapêutica enquadra-se nas alterações de nível 3. 

Art. 111. O requerimento de inclusão de nova indicação terapêutica deve ser instruído com os 
seguintes documentos:

I. relatório de experimentação terapêutica; e

II. modelo de texto de bula atualizado, conforme RDC nº. 47/2009 e suas posteriores 
atualizações.

Seção III - Da Inclusão de Nova Indicação Terapêutica no País

Art. 112. A inclusão de nova indicação terapêutica no país enquadra-se nas alterações de nível 
3. 

Parágrafo único. A aprovação da inclusão de nova indicação terapêutica no país reclassificará 
o produto biológico como produto biológico novo.

Art. 113. O requerimento de inclusão de nova indicação terapêutica no país deve ser instruído 
com os seguintes documentos:

I. relatório de experimentação terapêutica; e

II. modelo de texto de bula atualizado, conforme RDC nº. 47/2009 e suas posteriores 
atualizações.

CAPÍTULO XXXII 
DA INCLUSÃO DE NOVA APRESENTAÇÃO COMERCIAL

Art. 114. A inclusão de nova apresentação comercial de produto enquadra-se nas alterações 
de nível 2.

§ 1º As situações previstas neste artigo restringem-se a alterações na quantidade ou volume 
da unidade farmacotécnica registrada ou a inclusão, alteração ou retirada de acessórios;

§ 2º A nova apresentação deverá ser condizente com a posologia do produto.

§ 3º A concentração de princípio(s) ativo(s), a forma farmacêutica e os materiais de embalagens 
primárias e secundárias deverão manter-se inalterados.

Art. 115. O requerimento de inclusão de nova apresentação comercial do produto deve ser 
instruído com os seguintes documentos:

I. código de barras GTIN para as apresentações;
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II. relatório dos estudos de estabilidade para produtos líquidos ou liofilizados, no caso de 
alteração da proporção de volume ou peso por embalagem, respectivamente; 

III. modelos de rotulagem e embalagem, conforme RDC nº. 71/2009 e suas posteriores 
atualizações; 

IV. modelo de texto de bula atualizado, conforme RDC nº. 47/2009 e suas posteriores 
atualizações.

CAPÍTULO XXXIII 
DA INCLUSÃO DE NOVA FORMA FARMACÊUTICA

Art. 116. A inclusão de nova forma farmacêutica enquadra-se nas alterações de nível 3. 

Art. 117. A petição de inclusão de nova forma farmacêutica deve ser instruída com os seguintes 
documentos:

I. laudo analítico de controle de qualidade do princípio ativo e do produto terminado 
referente a 1 (um) lote, incluindo especificações;

II. literatura de referência utilizada para a determinação das especificações;

III. validação dos métodos analíticos que não constam em compêndio oficial;

IV. relatório de estudos de estabilidade, conforme legislação vigente;

V. relatório de estudos clínicos obtido com a nova forma farmacêutica;

VI. relatório técnico da nova forma farmacêutica;

VII. especificação do material de acondicionamento primário e secundário;

VIII. código de barras GTIN para as novas apresentações;

IX. modelos de rotulagem e embalagem, conforme RDC nº. 71/2009 e suas posteriores 
atualizações; 

X. modelo de texto de bula, conforme RDC nº. 47/2009 e suas posteriores atualizações.

CAPÍTULO XXXIV 
DA RENOVAÇÃO DE REGISTRO

Art. 118. A renovação de registro do produto deverá ser requerida no primeiro semestre do 
último ano do quinquênio de validade do registro do produto.

Parágrafo único. A renovação de registro de produto enquadra-se nas alterações de nível 2.

Art. 119. O requerimento de renovação de registro de produto deve ser instruído com os 
seguintes documentos:

I. relatório de estudos de estabilidade de acompanhamento realizados nos últimos 5 (cinco) 
anos;

II. relatório de farmacovigilância, conforme RDC nº. 4/2009 e suas posteriores atualizações;

III. plano de minimização de risco, conforme RDC nº. 4/2009 e suas posteriores atualizações;



56

IV. Plasma Master File atualizado, em se tratando de hemoderivados; 

V. comprovante de comercialização do produto no último período de validade do registro; e

VI. comprovante de aprovação do preço do medicamento pela Câmara de Regulação do 
Mercado de Medicamentos-CMED, para os medicamentos sujeitos à regulação de 
mercado.

CAPÍTULO XXXV 
DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE FABRICAÇÃO DO MEDICAMENTO

Da Suspensão Temporária de Fabricação do Medicamento a Pedido da Empresa

 Art. 120. A suspensão temporária da fabricação do medicamento a pedido da empresa 
enquadra-se nas alterações de nível 1.

Parágrafo único. As empresas que desejarem cessar a fabricação do medicamento deverão 
comunicar esse fato à Anvisa com antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) dias.

Art. 121.  O requerimento de suspensão da fabricação do medicamento deve ser instruído 
com os seguintes documentos:

I. relatório da avaliação do impacto da suspensão temporária de fabricação do medicamento; 

II. declaração de interesse na manutenção ou do cancelamento do registro. 

Art. 122. Caso a suspensão da fabricação seja decorrente de situações relacionadas à 
segurança, qualidade e eficácia do medicamento, além dos documentos previstos no Art. 121, 
a empresa deverá apresentar um plano de minimização de risco, conforme RDC nº. 4/2009 e 
suas posteriores atualizações. 

CAPÍTULO XXXVI 
DA REATIVAÇÃO DE FABRICAÇÃO DO MEDICAMENTO

Art. 123. A solicitação de reativação de fabricação do medicamento enquadra-se nas alterações 
de nível 2.

 Parágrafo único. Nos casos em que a suspensão da fabricação for motivada pelo não 
atendimento de requisitos técnicos, a reativação da fabricação ficará condicionada ao 
cumprimento dos requisitos que motivaram a suspensão.

CAPÍTULO XXXVII 
DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

Art. 124. O cancelamento do registro de determinadas apresentações do medicamento 
enquadra-se nas alterações de nível 2.

Art. 125. O cancelamento do registro de todas as apresentações do medicamento enquadra-
se nas alterações de nível 2.
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CAPÍTULO XXXVIII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 126. Revoga-se a Resolução de Diretoria Colegiada – RDC n° 315, de 26 de outubro de 
2005.

Art. 127. Esta Resolução entra em vigor a partir de 1º de novembro de 2011.

DIRCEU BRÁS APARECIDO BARBANO
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Anexo12

Descrição da solicitação1

Razão da solicitação2

Declaro que nenhuma mudança, além da acima proposta, será realizada e que as informações 
constantes no texto de bula e rotulagem serão alteradas de acordo com a solicitação acima descrita 
e serão realizadas somente após a aprovação por esta ANVISA

Responsável técnico

1. Relato contendo a proposta de alteração solicitada pela empresa
2. Motivação da alteração proposta pela empresa incluído o argumento técnico para a realização da alteração
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RESOLUÇÃO - RDC Nº- 50
De 20 de setembro de 2011
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AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIRETORIA COLEGIADA
Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº. 50, de 20 de setembro de 2011.

Dispõe sobre os procedimentos e condições de realização de estudos de estabilidade para o 
registro ou alterações pós-registro de produtos biológicos e dá outras providências.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que 
lhe confere o inciso IV do art. 11 do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 3.029, de 16 de 
abril de 1999, e tendo em vista o disposto no inciso V e nos §§ 1º e 3º do art. 54 do Regimento 
Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 
2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, em reunião realizada em 20 de setembro 
de 2011, 

adota a seguinte Resolução de Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente, determino a sua 
publicação: 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Seção I - Objetivo

Art. 1º Esta Resolução estabelece os procedimentos e condições de realização de estudos de 
estabilidade para o registro ou alterações pós-registro de produtos biológicos. 

Seção II - Definições

Art. 2º Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições:
I. agrupamento: é o modelo do plano de estabilidade no qual amostras dos extremos de 

certos fatores, como, por exemplo, dosagem e tamanho da embalagem, são testados. O 
modelo assume que a estabilidade de qualquer fator intermediário é representada pelos 
extremos testados;

II. alteração de nível 1 (alteração menor): são alterações pós-registro de baixa complexidade, 
que poderão ser implementadas sem prévia autorização da ANVISA; 

III. alteração de nível 2 (alteração moderada): são alterações pós-registro de média 
complexidade, que necessitam de autorização prévia da ANVISA para implementação; 

IV. alteração de nível 3 (alteração maior): são alterações pós-registro de alta complexidade, 
que necessitam de autorização prévia da ANVISA para implementação; 

V. desenhos reduzidos: são os estudos de estabilidade cujas amostras não são testadas em 
todos os tempos de análise para cada fator de combinação (ex: concentração e volume, 
tipo de embalagem primária e volume, entre outros), tais como o agrupamento e a 
matrização;

VI. estudo de acompanhamento: é o estudo de estabilidade realizado para assegurar que 
o produto farmacêutico mantém suas características físicas, químicas, biológicas, e 
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microbiológicas conforme os resultados obtidos nos estudos de estabilidade de longa 
duração;

VII. estudo de estabilidade acelerado: é o estudo projetado para acelerar as degradações 
químicas, biológicas e/ou mudanças físicas de um produto farmacêutico em condições 
forçadas de armazenamento;

VIII. estudo de estabilidade cumulativa: é o estudo que determina o efeito do período de 
estocagem do princípio ativo, produto intermediário e/ou produto a granel sobre a 
qualidade do produto biológico terminado;

IX. estudo de estabilidade de longa duração: é o estudo projetado para avaliação das 
características físicas, químicas, biológicas e microbiológicas de um produto farmacêutico 
durante e, opcionalmente, depois do prazo de validade esperado. Os resultados são 
usados para estabelecer ou confirmar o prazo de validade estipulado e recomendar as 
condições de armazenamento;

X. estudo de estabilidade de longa duração parcial: é o estudo de estabilidade de longa 
duração com resultados parciais, cujo relatório final deverá ser submetido à ANVISA no 
histórico de mudança;

XI. estudo de estresse: é o estudo projetado para avaliar o impacto de curtas exposições a 
condições fora daquelas estabelecidas no rótulo do produto, que podem ocorrer durante 
o transporte e/ou armazenamento;

XII. estudo de estabilidade em uso: refere-se à avaliação da manutenção da qualidade, 
segurança e eficácia do produto em situações reais de uso (ex: reconstituição, diluição,  
infusão, retirada de produto das embalagens multidose), simulando as condições de 
conservação do produto pelo período de tempo recomendado pelo fabricante; 

XIII. estudo de fotoestabilidade: é o estudo projetado para detectar alterações significantes no 
produto após exposição à luz;

XIV. impureza: é qualquer componente da substância ativa ou do produto biológico terminado, 
que não seja a entidade química definida como substância ativa, um excipiente ou outros 
aditivos do produto biológico terminado;

XV. matrização: é o modelo do plano de estabilidade no qual um sub-grupo do total de 
amostras disponíveis é testado numa freqüência específica. O modelo é representativo de 
todos os fatores de combinações possíveis. Em intervalos de tempo subseqüentes, outro 
sub-grupo de amostras é testado para todos os fatores de combinação. O modelo assume 
que a estabilidade de cada sub-grupo da amostragem representa a estabilidade de todas 
as amostras em um determinado intervalo de tempo. As diferenças nas amostras devem 
ser identificadas como, por exemplo: doses, concentrações, tamanhos diferentes de um 
mesmo tipo de embalagem e tipos de recipientes;

XVI. perfil indicativo de estabilidade: é o conjunto de estudos e dados que permitem identificar 
alterações significativas que venham a ocorrer no produto;

XVII. prazo de validade: é a data estabelecida no material de embalagem do princípio ativo ou 
produto acabado, designando o tempo durante o qual espera-se que um lote de princípio 
ativo ou produto acabado permaneça dentro das especificações, desde que armazenado 
sob condições definidas e após o qual não deverá ser utilizado;
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XVIII. produto biológico: é o medicamento biológico não novo ou conhecido que contém 
molécula com atividade biológica conhecida, já registrado no Brasil e que tenha passado 
por todas as etapas de fabricação (formulação, envase, liofilização, rotulagem, embalagem, 
armazenamento, controle de qualidade e liberação do lote de produto biológico para 
uso);

XIX. produto biológico a granel: é o produto biológico que tenha completado todas as etapas 
de produção, formulado em sua forma farmacêutica final, a granel, contido em recipiente 
único, estéril, se aplicável, e liberado pelo controle de qualidade do fabricante;

XX. produto biológico em sua embalagem primária: é o produto biológico que tenha 
completado todas as etapas de produção, formulado em sua forma farmacêutica final, 
contido em seu recipiente final (embalagem primária), estéril, se aplicável, sem incluir o 
processo de rotulagem e embalagem e liberado pelo controle de qualidade do fabricante;

XXI. produto biológico intermediário: é o produto farmacêutico, de origem biológica, 
parcialmente processado, passível de especificação e quantificável, que será submetido 
às subseqüentes etapas de fabricação, antes de se tornar um produto a granel;

XXII. produto biológico novo: é o medicamento biológico que contém molécula com atividade 
biológica conhecida, ainda não registrado no Brasil e que tenha passado por todas as etapas 
de fabricação (formulação, envase, liofilização, rotulagem, embalagem, armazenamento, 
controle de qualidade e liberação do lote de medicamento biológico novo para uso);

XXIII. produto biológico terminado: é o produto farmacêutico, de origem biológica, que tenha 
completado todas as fases de produção, incluindo embalagem final, quando esta conferir 
algum tipo de proteção ao produto;

XXIV. produtos de degradação: são impurezas resultantes de alterações químicas que surgem 
durante o armazenamento do medicamento devido aos efeitos da luz, temperatura, pH, 
umidade e das características inerentes ao princípio ativo, da reação com os excipientes, 
ou devido ao contato do produto com a embalagem primária;

XXV. produto diluído: é o produto biológico terminado adicionado de diluente, onde o principal 
objetivo é a redução da concentração do produto final para administração ao usuário;

XXVI. produto reconstituído: é o produto biológico terminado obtido com a adição de solvente 
para posterior administração ao usuário;

XXVII. zona climática: é o espaço ou zona geograficamente delimitada de acordo com 
os critérios de temperatura e umidade aplicável quando da realização de estudos de 
estabilidade. O Brasil situa-se na Zona Climática IVb (quente/muito úmida). 

CAPÍTULO II 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 3° Deverão constar no relatório dos estudos de estabilidade as seguintes informações: 

I. a data de fabricação e o número dos lotes utilizados;

II. a especificação da embalagem primária; 

III. a identificação dos fabricantes dos princípios ativos e produto acabado utilizados; e
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IV. o tamanho dos lotes industriais e dos lotes utilizados no estudo de estabilidade. 

Parágrafo único. O processo de produção e o tamanho dos lotes utilizados no estudo de 
estabilidade devem ser representativos dos utilizados na escala industrial.

Art. 4° Deverão constar nos estudos de estabilidade as análises referentes às características 
físico-químicas, biológicas e microbiológicas.

Art. 5° O fabricante deve propor um perfil indicativo de estabilidade que permita segurança na 
detecção das alterações de identidade, pureza e potência do produto.

Art. 6° O detentor do registro deve informar as datas de início e término dos estudos de 
estabilidade ou enviar um cronograma com a previsão de término do estudo, nos casos de 
submissão de estudos de estabilidade de longa duração parciais.

Parágrafo único. Caso sejam submetidos dados parciais do estudo de estabilidade de 
longa duração, o detentor do registro deve enviar uma declaração comprometendo-se a 
complementar o relatório de estabilidade no prazo determinado no caput deste artigo.

Art. 7° Nos casos em que o produto é comercializado em apresentações que diferem em 
volume, massa, concentração e os excipientes utilizados na formulação são os mesmos, pode-
se optar em utilizar os desenhos reduzidos.

Parágrafo único. Os estudos submetidos à avaliação devem ser representativos da estabilidade 
de todas as formas farmacêuticas, apresentações, acondicionamentos e concentrações 
disponíveis para comercialização.

Art. 8° O relatório final do estudo de estabilidade de longa duração deverá ser enviado à 
ANVISA como parte integrante do próximo histórico de mudança do produto, logo após a 
conclusão do estudo, de acordo com a legislação vigente.

Parágrafo único. Caso o relatório final não seja apresentado conforme estabelecido no caput 
deste artigo, o prazo de validade será reduzido para o prazo comprovado, cujos resultados já 
foram enviados à ANVISA.

Art. 9° A empresa deve apresentar, juntamente com o relatório de estabilidade, a validação dos 
métodos relacionados com a avaliação do perfil de estabilidade que não estejam contemplados 
em compêndios oficiais reconhecidos pela ANVISA.

Parágrafo único. Caso essas validações já tenham sido apresentadas no registro do produto 
e não tenham ocorrido alterações na metodologia, as mesmas não precisam ser reenviadas.

Art. 10. Caso os estudos de estabilidade de longa duração realizados nas condições 
estabelecidas nesta resolução comprovem, a qualquer tempo, um prazo de validade menor 
que o estabelecido no registro do produto, a empresa deve protocolar alteração pós-registro 
para redução do prazo de validade de acordo com os dados obtidos.

Parágrafo único. A área responsável pela avaliação das solicitações de registro e alterações 
pós-registro de produtos biológicos deverá ser contatada imediatamente para as devidas 
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providências relacionadas à redução do prazo de validade, bem como relacionadas ao produto 
já comercializado com o prazo de validade inadequado. 

Art. 11. Excepcionalmente, para produtos de uso restrito a hospitais, poderão ser aceitos 
estudos de estabilidade em condições distintas das condições constantes no Anexo II desta 
Resolução, desde que seja devidamente comprovado que o produto não suporta as condições 
estabelecidas para a zona IVb. 

Art. 12. O detentor do registro do produto deve assegurar a conservação recomendada durante 
o transporte, armazenagem e a distribuição do produto. 

Art. 13. Toda a documentação complementar de estabilidade deve ser enviada à ANVISA como 
parte integrante do histórico de mudança do produto, de acordo com a legislação vigente.

CAPÍTULO III 
DA REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE ESTABILIDADE

Seção I - Das Condições de Temperatura e Umidade para o Estudo de Estabilidade do 
Princípio Ativo, Produto Intermediário e Produto A Granel

Art. 14. As condições sugeridas de temperatura e umidade do estudo de estabilidade acelerado 
e de longa duração do princípio ativo, do produto intermediário e do produto a granel estão 
apresentadas no Anexo I.

Art. 15. A temperatura a ser utilizada no estudo de estabilidade acelerado e de longa duração 
do princípio ativo, do produto intermediário e do produto a granel será determinada pela zona 
climática na qual o país de origem enquadra-se.

Art. 16. No caso de importação de princípio ativo, de produto intermediáro ou de produto 
a granel, os estudos de estabilidade realizados com os mesmos devem seguir o disposto no 
Anexo II desta Resolução. 

Parágrafo único. Mediante justificativa, poderão ser aceitas condições alternativas para o 
estudo de estabilidade do princípio ativo, dos produtos intermediários e do produto a granel. 

Art. 17. Para produtos embalados em contêineres impermeáveis, os estudos de estabilidade 
poderão ser conduzidos sob qualquer condição de umidade relativa.

Art. 18. Para os princípios ativos, produtos intermediários e produto a granel estocados a 
-70°C ou -80°C o estudo de estabilidade acelerado não se aplica.

Art. 19. Caso sejam observadas alterações significativas a qualquer momento de realização 
do estudo de estabilidade acelerado, o prazo de validade será determinado pelo estudo de 
estabilidade de longa duração.

§ 1º Em geral, consideram-se alterações significativas:

I. uma alteração igual ou superior a 5% do ensaio em relação ao seu valor inicial ou o não 
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cumprimento dos critérios de aceitação de potência ou atividade quando procedimentos 
biológicos ou imunológicos forem utilizados;  

II. detecção de produto de degradação que exceda os critérios de aceitação;

III. o não cumprimento dos critérios de aceitação para os testes de aparências, atributos 
físicos e teste de funcionalidade (ex: cor, fase de separação, dureza, ressuspensão, etc);

IV. o não cumprimento dos critérios de aceitação para pH; ou

V. o não cumprimento do critério de aceitação para a dissolução de 12 (doze) unidades de 
dosagem.

§ 2º É desnecessário dar continuidade ao estudo de estabilidade acelerado até o 6°(sexto) mês 
quando uma alteração significativa ocorre nos 3 (três) primeiros meses de estudo. 

Seção II - Das Condições de Temperatura e Umidade para o Estudo de Estabilidade do 
Produto Biológico Terminado

Art. 20. As condições gerais de temperatura e umidade do estudo de estabilidade dos produtos 
biológicos terminados devem atender às condições apresentadas no Anexo II.

§ 1º Para produtos biológicos terminados embalados em contêineres impermeáveis, os 
estudos de estabilidade poderão ser conduzidos sob qualquer condição de umidade relativa.

§ 2º Para produtos de base aquosa embalados em contêineres semi-permeáveis, os estudos de 
estabilidade deverão avaliar a possibilidade de perda de água. Neste caso, os estudos deverão 
ser conduzidos em condição de baixa umidade relativa, conforme descrito no Anexo III.  

§ 3º Poderão ser utilizados outros métodos para realizar o cálculo da perda de água, desde que 
o racional científico seja enviado e os cálculos devidamente justificados.

Art. 21. Para os produtos biológicos terminados acondicionados a -20°C, o prazo de validade 
será determinado pelo estudo de estabilidade de longa duração.  

Art. 22. Para os produtos conservados de 2°C a 8°C e a -20°C, embalados em contêineres 
semi-permeáveis, as devidas informações para avaliar a extensão da perda de água devem ser 
fornecidas.

Seção III - Do Estudo de Estabilidade Acelerado

Art. 23. Os testes do estudo de estabilidade acelerado devem ser realizados ao menos nos 
tempos 0, 3 e 6 meses, caso a validade do produto seja superior a 12 (doze) meses.

Art. 24. Às vacinas sazonais, com prazo de validade de até 12 (doze) meses, pode-se 
aplicar a extrapolação dos dados obtidos em anos anteriores e devem ser feitos testes 
concomitantemente com o uso da vacina.

Art. 25. Para produtos com prazo de validade menor ou igual a 12 (doze) meses, a empresa 
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poderá contatar a Coordenação de Produtos Biológicos – CPBIH para discutir o tempo de 
realização e a freqüência dos testes do estudo de estabilidade acelerado.

Seção IV - Do Estudo de Estabilidade de Longa Duração

Art. 26. Para produtos com prazo de validade superior a 12 (doze) meses, os testes do estudo 
de estabilidade de longa duração devem ser conduzidos ao menos a cada 3 (três) meses no 
primeiro ano de estocagem, a cada 6 (seis) meses no segundo ano e anualmente após este 
período. 

Art. 27. Para produtos com prazo de validade de até 12 (doze) meses, os testes deverão ser 
realizados a cada 3 (três) meses. 

Art. 28. Para produtos com prazo de validade inferior a 12 (doze) meses, os testes deverão ser 
realizados a cada 3 (três) meses.

Parágrafo único. Caso o último mês de validade não esteja contemplado nesse intervalo, 
todos os testes do protocolo de estabilidade deverão ser realizados no último mês de validade.

Art. 29. Às vacinas sazonais, com prazo de validade de até 12 (doze) meses, pode-se 
aplicar a extrapolação dos dados obtidos em anos anteriores e devem ser feitos testes 
concomitantemente com o uso da vacina.

Seção V - Dos Estudos de Estabilidade em Condições de Estresse

Art. 30. Deverão ser avaliadas possíveis exposições do produto a condições fora dos cuidados 
de conservação recomendados, tais como altas temperaturas e/ou congelamento. 

§ 1º Essas ocorrências deverão ser avaliadas num estudo de estresse que demonstre seu 
impacto na qualidade do produto biológico terminado.

I. o estudo de estresse deve ser realizado com pelo menos 1 (um) lote do produto biológico 
terminado.

§ 2º Caso ocorram desvios de temperatura durante o transporte e/ou armazenagem, os 
estudos de estresse deverão ser apresentados e serão analisados para liberação da carga. 

I. para demonstração da manutenção das características do produto, deverá ser apresentado 
relatório do estudo de estresse com dados obtidos até o final do prazo de validade do 
produto. 

§ 3º Os estudos de estresse não serão documentação obrigatória para a instrução da solicitação 
de registro do produto biológico.

Art. 31 Para os produtos na forma líquida deve-se realizar um estudo para determinar 
a temperatura de congelamento do produto, caso seja prevista exposição do produto a 
temperaturas inferiores a 2ºC.

Art. 32. Os testes de um relatório de estabilidade completo devem ser realizados anualmente 
para os lotes submetidos ao estudo de estresse, bem como no início e ao término do estudo.
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Art. 33. As disposições previstas nos Arts. 30 e 31 aplicam-se também aos produtos biológicos 
já registrados na Anvisa. 

Seção VI - Do Estudo de Estabilidade de Acompanhamento

Art. 34. O estudo de estabilidade de acompanhamento deve ser realizado com pelo menos 1 
(um) lote do produto biológico terminado.

Art. 35. Os testes de um relatório de estabilidade completo devem ser realizados anualmente 
para os lotes submetidos ao estudo de estabilidade de acompanhamento, bem como no início 
e ao término do estudo.

Parágrafo único. O estudo de estabilidade de acompanhamento deve ser iniciado após o 
término do estudo de longa duração. 

Art. 36. Nos estudos de estabilidade de acompanhamento enviados no histórico de mudança 
do produto deverá constar o período de tempo em que o princípio ativo e o produto 
intermediário, se for o caso, permaneceram estocados antes da sua utilização na fabricação 
do produto biológico terminado. 

CAPÍTULO IV 
DA REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE FOTOESTABILIDADE

Art. 37. Os estudos de fotoestabilidade devem ser realizados de acordo com o Guia de Estudos 
de Fotoestabilidade, disponível na página eletrônica da ANVISA.

§ 1º A não apresentação de estudo de fotoestabilidade para o princípio ativo deve ser justificada 
com evidência científica de que o(s) princípio(s) ativo(s) não sofre(m) degradação em presença 
de luz.  

§ 2° O estudo de fotoestabilidade deve ser conduzido em pelo menos 1 (um) lote do produto 
biológico terminado, se for o caso.

Art. 38. As solicitações de alteração de excipiente, da embalagem primária ou secundária, que 
modifiquem o perfil de sensibilidade do produto à luz, devem ser acompanhadas de um novo 
estudo de fotoestabilidade.

CAPÍTULO V 
DA PUREZA DO PRODUTO

Art. 39. Para substâncias que não podem ser propriamente caracterizadas ou produtos para 
os quais uma análise de pureza não possa ser realizada por metodologia analítica, a empresa 
deve propor e justificar um procedimento de teste alternativo.

Art. 40. Produtos de degradação potenciais, que possam desenvolver-se ao longo do tempo, 
devem ser completamente identificados. 

§ 1º Os produtos de degradação deverão ser quantificados durante o estudo de estabilidade de 
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longa duração, caso haja alterações qualitativas e/ou quantitativas significativas em qualquer 
um dos estudos de estabilidade (longa duração, acelerado ou de estresse).

§ 2º Os perfis de degradação aceitáveis devem ser estipulados a partir dos valores dos produtos 
de degradação observados nos lotes de princípio ativo e do produto biológico terminado 
utilizados nos estudos pré-clínicos e clínicos, respectivamente.

Art. 41. As impurezas do processo também devem ser devidamente qualificadas e, caso 
necessário, quantificadas.

§ 1° As impurezas deverão ser quantificadas caso ofereçam risco à saúde dos usuários. 

§ 2° A ausência da quantificação das impurezas deve ser devidamente justificada.

CAPÍTULO VI 
DOS REQUISITOS DO ESTUDO DE ESTABILIDADE PARA REGISTRO DE PRODUTOS 

BIOLÓGICOS E DE PRODUTOS BIOLÓGICOS NOVOS

Seção I - Do Princípio Ativo, do Produto Intermediário e do Produto a Granel

Art. 42. Caso o princípio ativo, o produto intermediário ou o produto a granel sejam estocados 
antes da formulação, isto é, permaneçam estocados em uma determinada condição antes do 
início da próxima etapa, a empresa deve submeter dados de estabilidade acelerada e de longa 
duração de pelo menos 3 (três) lotes.

§ 1º Na impossibilidade de apresentação dos resultados de estabilidade de 3 (três) lotes no 
momento do registro, poderão ser apresentados os dados de estabilidade acelerada e de 
longa duração de pelo menos 1 (um) lote, acompanhado de justificativa e cronograma para a 
submissão dos resultados dos demais lotes .

§ 2º Os materiais de embalagem para estocagem utilizados na condução dos estudos de 
estabilidade devem ser os mesmos utilizados para os lotes comerciais. 

Art. 43. A empresa deve apresentar dados de estabilidade acelerada e de longa duração de 
pelo menos 6 (seis) meses, caso o princípio ativo, o produto intermediário ou o produto a 
granel permaneçam estocados por um período igual ou superior a este.

§ 1º Mediante justificativa, poderá ser apresentado somente o relatório de estabilidade do 
estudo de longa duração. 

§ 2º A empresa deverá prosseguir com o estudo de estabilidade de longa duração, 
correspondente ao tempo que o princípio ativo, o produto intermediário ou o produto a granel 
permanecem estocados e anexar os resultados do estudo finalizado no histórico de mudança 
do produto.

Art. 44. Caso a empresa não submeta o relatório final dos estudos de estabilidade de longa 
duração no histórico de mudança do produto, o prazo de validade será definido com base nos 
dados já enviados pela empresa.
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Art. 45. Nos casos em que o princípio ativo permanece estocado por um período inferior a 6 
(seis) meses, a empresa deve realizar o estudo de estabilidade de longa duração correspondente 
ao tempo em que o princípio ativo permanece estocado.

§ 1º Deverão existir no mínimo 3 (três) pontos de amostragem do princípio ativo para cada 
lote, onde deverão constar os valores iniciais e finais dos testes e pelo menos mais um ponto 
distribuído de forma uniforme em relação ao intervalo de tempo.

§ 2º Deverão constar na documentação os testes estatísticos que comprovam a adequabilidade 
dos dados ao prazo de validade estipulado.

Seção II - Do Produto Biológico Terminado

Art. 46. O prazo de validade do produto biológico terminado será estipulado apenas com base 
em estudos de longa duração. 

Parágrafo único. Os estudos de estabilidade acelerados não serão suficientes para a 
determinação do prazo de validade.

Art. 47. Poderão ser aceitos estudos de estabilidade de longa duração parciais para 
determinação do prazo de validade no momento do registro. 

§ 1º O prazo de validade concedido ao produto não excederá duas vezes o tempo pelo qual o 
estudo de longa duração parcial tiver sido realizado.

§ 2º O relatório do estudo de estabilidade acelerado completo deverá ser apresentado 
juntamente com o relatório do estudo de longa duração parcial e estar em conformidade com 
o disposto nesta Resolução. 

Art. 48. Caso a empresa não submeta o relatório final dos estudos de estabilidade de longa 
duração no histórico de mudança do produto, o prazo de validade será definido com base nos 
dados já enviados pela empresa.

Art. 49. Os estudos de estabilidade de pelo menos 3 (três) lotes do produto biológico terminado 
deverão ser submetidos à avaliação da ANVISA.

§ 1º A amostragem deve ser representativa da escala industrial.

§ 2º Recomenda-se que os lotes de produtos terminados utilizados no estudo de estabilidade 
sejam provenientes de diferentes lotes de princípio ativo.

§ 3º Recomenda-se utilizar princípios ativos e produtos intermediários com diferentes tempos 
de estocagem para a produção do produto final, para avaliação da estabilidade cumulativa do 
produto.

Art. 50. Deve-se avaliar a interação da embalagem primária e do sistema de fechamento com 
o produto nas posições horizontal ou invertida, sempre que necessário, e na posição vertical 
para pelo menos 1 (um) lote do produto biológico terminado.
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§ 1º Devem ser submetidos à ANVISA dados de estabilidade obtidos com todos os tipos de 
embalagem primária e sistemas de fechamento utilizados para o produto biológico terminado.

§ 2º Deve-se avaliar as possíveis substâncias provenientes da embalagem primária e/ou 
sistema de fechamento passíveis de interagir e/ou contaminar o produto. 

§ 3º A empresa deverá justificar a não quantificação e/ou determinação destes produtos ao 
longo dos estudos de estabilidade, caso opte por não realizá-los. 

Seção III - Da Estabilidade do Produto em Uso, Reconstituído ou Diluído

Art. 51. Caso o produto possua algum solvente/diluente em sua apresentação para ser 
utilizado na reconstituição ou diluição do medicamento, a empresa deve protocolar o estudo 
de estabilidade acelerado e de longa duração para o diluente.

Art. 52. A estabilidade do produto em uso, reconstituído ou diluído, deve ser demonstrada nas 
condições de uso especificadas e pelo tempo de estocagem máximo descritos no rótulo, bula 
e/ou cartucho.

Art. 53. O estudo de estabilidade do produto em uso, reconstituído ou diluído deve ser 
realizado com pelo menos 2 (dois) lotes do produto biológico terminado.

Parágrafo único. Recomenda-se a realização dos testes em pelo menos um lote ao final do seu 
prazo de validade.

Art. 54. Caso o produto biológico terminado seja envasado numa embalagem multidose, deve-
se enviar dados à ANVISA sobre a capacidade do sistema de fechamento resistir às inserções e 
retiradas repetidas da agulha, mantendo-se inalteradas a potência, a pureza, a esterilidade e a 
qualidade pelo período especificado nas instruções de uso constantes na bula, nas condições 
recomendadas pelo fabricante.

CAPÍTULO VII 
DOS REQUISITOS DO ESTUDO DE ESTABILIDADE PARA AS ALTERAÇÕES PÓS-REGISTRO 

DE PRODUTOS BIOLÓGICOS E PRODUTOS BIOLÓGICOS NOVOS

Seção I - Das condições gerais para os estudos de estabilidade para as alterações pós-
registro 

Art. 55. Todas as alterações pós-registro aprovadas com dados parciais do estudo de 
estabilidade deverão ter os estudos finalizados de acordo com a validade do produto e os 
resultados deverão ser submetidos no histórico de mudança do produto subseqüente à 
finalização do estudo.

§ 1º Caso os estudos de estabilidade acelerados não tenham sido apresentados na solicitação 
de registro, deverão ser apresentados estudos de estabilidade de longa duração completos 
para todas as solicitações de alteração pós-registro.
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§ 2º Os resultados dos estudos de estabilidade apresentados no histórico de mudança do 
produto devem estar devidamente identificados e relacionados à petição de origem.

Art. 56. No caso de desvios observados no decorrer dos estudos de estabilidade, a ANVISA 
deverá ser notificada imediatamente e a empresa deverá adotar as medidas cabíveis e solicitar 
a redução do prazo de validade, quando necessário, de acordo com os resultados dos estudos.  

Art. 57. Todos os resultados dos estudos de estabilidade submetidos de forma parcial nas 
solicitações de alteração pós-registro deverão ser finalizados de acordo com o prazo de 
validade do medicamento e deverão ser submetidos à ANVISA no histórico de mudança do 
produto subseqüente à finalização do estudo.    

Art. 58. Para as alterações pós-registro, 3 (três) lotes do princípio ativo, do produto 
intermediário, do produto a granel ou do produto biológico terminado devem ser avaliados no 
estudo de estabilidade, conforme o caso.

Art. 59. Nos casos em que forem verificadas diferenças nos atributos de qualidade tão 
significativas que se pode determinar que os produtos pré e pós-alteração não são altamente 
similares e, assim, não comparáveis, um novo registro deverá ser solicitado.  

Seção II - Da Alteração de Excipiente no Diluente 

Art. 60. Caso a empresa altere a composição do diluente, deverá realizar a análise de risco 
dessa alteração para o produto biológico terminado.

§ 1º A análise de risco deve ser baseada na função dos constituintes alterados, sua interação 
com a embalagem primária e o princípio ativo, como também o impacto de sua modificação 
para a qualidade do produto reconstituído, baseada em metodologia analítica. 

§ 2º A documentação contendo o estudo da análise de risco para determinar o impacto da 
alteração na fórmula do diluente deverá ser enviada à ANVISA.

§ 3º Os estudos de estabilidade realizados antes e depois da alteração pós registro devem 
ser comparados e fazer parte da análise de risco, objetivando-se avaliar se as modificações 
implicam a alteração da qualidade do diluente.

§ 4º Deverão ser apresentados estudos de estabilidade acelerado completo e estudo de 
estabilidade de longa duração realizado por no mínimo metade do prazo de validade do 
diluente, bem como o estudo de estabilidade do produto reconstituído/ diluído. 

§ 5º Fica a critério da ANVISA solicitar a realização do estudo de estabilidade de longa duração 
completo para aprovação da alteração/inclusão, caso verifique que as mudanças representam 
risco sanitário e podem interferir na qualidade e segurança do produto.
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Seção III - Da Alteração de Excipiente no Produto Intermediário, no Produto a Granel 
e/ou no Produto Terminado

Art. 61. Quando ocorrer alteração de excipiente no produto intermediário, no produto a 
granel e/ou no produto terminado, após a finalização do estudo de estabilidade de longa 
duração submetido para registro, a empresa deverá realizar a análise do risco dessa alteração, 
considerando a manutenção da qualidade e segurança do produto. 

§ 1º A análise de risco deve ser baseada na função dos constituintes alterados, sua interação 
com a embalagem primária e o impacto de sua modificação para a qualidade do produto final, 
utilizando-se metodologia analítica sempre que possível. 

§ 2º A documentação contendo o estudo da análise de risco para determinar o impacto da 
alteração na fórmula deverá ser enviada à ANVISA.

§ 3º Os estudos de estabilidade realizados antes e depois da alteração pós-registro devem ser 
comparados e fazer parte da análise de risco, objetivando-se avaliar o impacto das modificações 
na qualidade do produto.

§ 4º Nos casos em que o princípio ativo, o produto intermediário e o produto a granel 
permanecem estocados por um período de 6 (seis) meses ou mais, a empresa deverá submeter 
juntamente com a informação de alteração de excipiente, o estudo acelerado completo 
acompanhado e estudo de estabilidade de longa duração realizado por no mínimo metade do 
prazo de validade aprovado.

§ 5º Nos casos em que o princípio ativo, produto intermediário e a granel permanece estocado 
por um período inferior a 6 (seis) meses, a empresa deverá submeter juntamente com a 
informação de alteração de excipiente, o estudo de longa duração correspondente ao tempo 
máximo pelo qual o produto é estocado. 

§ 6° Para o produto terminado, deverá ser submetido o estudo de estabilidade acelerado 
completo e estudo de estabilidade de longa duração realizado por no mínimo metade do prazo 
de validade aprovado.

§ 7º Fica a critério da ANVISA solicitar a realização do estudo de estabilidade de longa duração 
completo para aprovação da alteração, caso verifique que as mudanças representam risco 
sanitário e podem interferir na qualidade e segurança do produto.

§ 8º Deverão existir no mínimo 3 (três) pontos de amostragem nos gráficos.

Seção IV - Da Alteração do Banco Mestre e de Trabalho de Produtos Biotecnológicos e 
Vacinas

Art. 62. A empresa deve apresentar dados de estabilidade acelerada e de longa duração de 
pelo menos 6 (seis) meses, caso o princípio ativo permaneça estocado por um período igual 
ou superior a este.

Art. 63. Nos casos em que o princípio ativo permanece estocado por um período inferior a 6 
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(seis) meses, a empresa deve realizar o estudo de longa duração correspondente ao tempo 
que o princípio ativo permanece estocado.

Parágrafo único. Deverão existir no mínimo 3 (três) pontos de amostragem nos gráficos do 
princípio ativo.

Art. 64. A empresa deve apresentar estudo de estabilidade acelerado completo e estudo de 
estabilidade de longa duração realizado por no mínimo metade do prazo de validade aprovado 
para o produto biológico terminado produzido a partir do novo banco mestre.

Seção V - Da Alteração do Local de Fabricação do Diluente

Art. 65. Se o fabricante do diluente for alterado, a empresa deverá protocolar o estudo de 
estabilidade acelerado e de longa duração completos para o diluente, bem como novo estudo 
de estabilidade para o produto reconstituído/diluído.

Seção VI - Da Alteração do Tamanho de Lote do Princípio Ativo, do Produto 
Intermediário, do Produto a Granel e do Produto Biológico Terminado

Art. 66. Quando o tamanho de lote for alterado, o fabricante deverá realizar novo estudo de 
estabilidade acelerado e de longa duração com os 3 (três) primeiros lotes do princípio ativo, 
produto intermediário, produto a granel e/ou terminado.

§ 1º Nos casos em que o princípio ativo, o produto intermediário e/ou o produto a granel 
permanece estocado por um período de 6 (seis) meses ou mais, a empresa deverá submeter 
juntamente com a informação de alteração do tamanho de lote, o estudo de estabilidade 
acelerado completo e estudo de estabilidade de longa duração realizado por no mínimo 
metade do prazo de validade aprovado.

§ 2º Nos casos em que o princípio ativo, o produto intermediário e/ou o produto a granel 
permanece estocado por um período inferior a 6 (seis) meses, a empresa deverá submeter 
juntamente com a informação de alteração do tamanho de lote, o estudo de estabilidade de 
longa duração correspondente ao tempo máximo pelo qual o produto é estocado.  

§ 3° Para o produto terminado, deverá ser submetido o estudo de estabilidade acelerado 
completo e estudo de estabilidade de longa duração realizado por no mínimo metade do prazo 
de validade aprovado.

§ 4° Deverão existir no mínimo 3 (três) pontos de amostragem nos gráficos.

Seção VII - Da Alteração do Processo de Produção do Princípio Ativo, do Produto 
Intermediário, do Produto a Granel e do Produto Biológico Terminado

Art. 67. A empresa deverá realizar a análise de risco da alteração do processo de fabricação 
do princípio ativo, do produto intermediário, do produto a granel e/ou do produto terminado.

§ 1º A análise de risco deve ser baseada no impacto da alteração para a manutenção da 
qualidade, segurança e eficácia do produto biológico terminado. 
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§ 2º Caso as alterações menores do processo de fabricação não tenham impacto sobre a 
qualidade do produto, a ausência dos estudos de estabilidade deverá ser justificada.

Art. 68. O fabricante deverá realizar uma análise comparativa entre o estudo de estabilidade 
acelerado realizado antes e após a alteração para determinar a possibilidade de impactos na 
manutenção da qualidade do produto biológico terminado.

§ 1º Nos casos em que o princípio ativo, o produto intermediário e/ou o produto a granel 
permanece estocado por um período de 6 (seis) meses ou mais, a empresa deverá submeter 
juntamente com a informação de alteração do processo de produção, o estudo acelerado 
completo e estudo de estabilidade de longa duração realizado por no mínimo metade do prazo 
de validade aprovado.

§ 2º Nos casos em que o princípio ativo, produto intermediário e/ou a granel permanece 
estocado por um período inferior a 6 (seis) meses, a empresa deverá submeter juntamente 
com a informação de alteração do processo de produção, o estudo de longa duração 
correspondente ao tempo máximo pelo qual o produto é estocado.  

§ 3° Para o produto terminado, deverá ser submetido o estudo de estabilidade acelerado 
completo e estudo de estabilidade de longa duração realizado por no mínimo metade do prazo 
de validade aprovado.

§ 4° Deverão existir no mínimo 3 (três) pontos de amostragem nos gráficos.

Seção VIII - Da Ampliação da Faixa de Temperatura de Conservação do Produto

Art. 69. Deverão ser apresentados estudos de estabilidade acelerado completo e estudo de 
estabilidade de longa duração realizado por no mínimo metade do prazo de validade aprovado 
para determinação da nova faixa de temperatura de conservação.

§ 1° O prazo de validade concedido ao produto não excederá duas vezes o tempo pelo qual o 
estudo de estabilidade de longa duração parcial tiver sido realizado.

§ 2° Os resultados finais dos estudos de estabilidade de longa duração deverão ser anexados 
ao histórico de mudanças do produto. 

§ 3° Deverá ser realizado um estudo de estabilidade para cada forma farmacêutica, material e/
ou tipo de acondicionamento do produto.

Seção IX - Da Ampliação do Prazo de Validade do Princípio Ativo, do Produto 
Intermediário e do Produto a Granel 

Art. 70. Para a ampliação do prazo de validade do princípio ativo, do produto intermediário e do 
produto a granel somente serão aceitos estudos de estabilidade de longa duração completos.

Art. 71. Quando um novo prazo de validade for determinado para o princípio ativo, produto 
intermediário ou para o produto a granel, baseado nos últimos resultados dos estudos de 
estabilidade de longa duração, deverá constar documentação que comprove que a alteração 
do prazo de validade não impactará na qualidade do produto biológico terminado.  
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Seção X - Da Ampliação do Prazo de Validade e dos Cuidados de Conservação do 
Produto Biológico Terminado

Art. 72. Para a ampliação do prazo de validade ou alteração dos cuidados de conservação do 
produto biológico terminado somente serão aceitos estudos de estabilidade de longa duração 
completos.

Parágrafo único. Deverá ser realizado um estudo de estabilidade para cada forma farmacêutica, 
material e/ou tipo de acondicionamento do produto.

Seção XI - Da Atualização de Cepa de Produção da Vacina Contra Gripe

Art. 73. Deverão ser submetidos os dados do estudo de estabilidade acelerado completo para 
a formulação a ser utilizada, bem como os dados parciais do estudo de longa duração.

Art. 74. Deverão ser enviados os dados do estudo de longa duração completo da vacina 
utilizada no período anterior.

Seção XII - Da Exclusão de Cuidados de Conservação do Produto

Art. 75. Para a exclusão de cuidados de conservação do produto somente serão aceitos estudos 
de estabilidade de longa duração completos.

Parágrafo único. Deverá ser realizado um estudo de estabilidade para cada forma farmacêutica 
e/ou material de acondicionamento do produto.

Seção XIII - Da Inclusão de Acondicionamento Primário

Art. 76. O estudo de estabilidade submetido à ANVISA deve contemplar informações sobre 
todos os materiais que compõem a embalagem primária e os sistemas de fechamento 
utilizados, apontando quais entram em contato com o produto. 

Art. 77. Deverá ser enviado estudo de estabilidade acelerado completo e estudo de estabilidade 
de  longa duração realizado por no mínimo metade do prazo de validade aprovado.

§ 1º Deve-se avaliar a interação da embalagem primária e do sistema de fechamento com o 
produto nas posições horizontal ou invertida, sempre que necessário, e na posição vertical 
para pelo menos 1 (um) lote do produto biológico terminado. 

§ 2º Deve-se avaliar as possíveis substâncias provenientes da embalagem primária e/ou 
sistema de fechamento passíveis de interagir e/ou contaminar o produto. 

Art. 78. Caso o produto biológico terminado seja envasado numa embalagem multidose, deve-
se enviar dados à ANVISA sobre a capacidade do sistema de fechamento resistir às inserções 
e retiradas repetidas da agulha, mantendo inalteradas a potência, pureza, esterilidade e a 
qualidade pelo período máximo em uso, nas condições recomendadas pelo fabricante. 



76

Seção XIV - Das Inclusões/ Alterações de Local de Fabricação do Princípio Ativo, do 
Produto Intermediário, do Produto a Granel e do Produto Biológico Terminado

Art. 79. Os estudos de estabilidade realizados pelos novos fabricantes deverão fazer parte 
da análise de risco, objetivando-se avaliar se as novas condições de fabricação implicam em 
alteração da qualidade do produto em suas diferentes etapas.

§ 1º Nos casos em que o princípio ativo, o produto intermediário e/ou o produto a granel 
permanece estocado por um período de 6 (seis) meses ou mais, a empresa deverá submeter 
juntamente com a informação de inclusão/alteração de local de fabricação, o estudo acelerado 
completo e estudo de estabilidade de longa duração realizado por no mínimo metade do prazo 
de validade aprovado.

§ 2º Nos casos em que o princípio ativo, produto intermediário e/ou a granel permanece 
estocado por um período inferior a 6 (seis) meses, a empresa deverá submeter juntamente 
com a informação de alteração do tamanho de lote, o estudo de longa duração correspondente 
ao tempo máximo pelo qual o produto é estocado.  

§ 3° Para o produto terminado, deverá ser submetido o estudo de estabilidade acelerado 
completo e estudo de estabilidade de longa duração realizado por no mínimo metade do prazo 
de validade aprovado.

§ 4º Deverão existir no mínimo 3 (três) pontos de amostragem nos gráficos.

Art. 80. Fica a critério da ANVISA solicitar a realização do estudo de estabilidade de longa 
duração completo para aprovação da alteração/inclusão, caso verifique que as mudanças 
representam risco sanitário e podem interferir na qualidade e segurança do produto. 

Seção XV - Da Inclusão de Nova Apresentação Comercial

Art. 81. As novas apresentações comerciais estarão dispensadas de realizar novo estudo de 
estabilidade se:

§ 1º Não houver alteração do número de unidades, volume e/ou massa por embalagem 
primária do produto biológico terminado;

§ 2º A dose estiver contemplada no intervalo entre a menor e a maior dose do estudo de 
estabilidade já enviado à ANVISA.

Art. 82. Deverão ser apresentados estudos de estabilidade acelerado completo e estudo de 
estabilidade de longa duração realizado por no mínimo metade do prazo de validade aprovado 
para os casos que não se enquadrarem no art. 81.

Parágrafo único. O prazo de validade concedido ao produto não excederá duas vezes o tempo 
pelo qual o estudo de longa duração parcial tiver sido realizado.

Seção XVI - Da Inclusão de Nova Concentração

Art. 83. Para a inclusão de nova concentração a empresa deve realizar estudo de estabilidade 
acelerado completo e estudo de estabilidade de longa duração.
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Parágrafo único. O prazo de validade concedido ao produto não excederá duas vezes o tempo 
pelo qual o estudo de longa duração parcial tiver sido realizado.

Seção XVII - Da Inclusão de Nova Forma Farmacêutica

Art. 84. Deverá ser realizado estudo de estabilidade acelerado e de longa duração para cada 
forma farmacêutica. 

Art. 85. Serão aceitos estudos de estabilidade de longa duração realizados por no mínimo 
metade do prazo de validade para determinação do prazo de validade no momento da análise 
da inclusão, nas seguintes condições:

§ 1º O prazo de validade concedido ao produto não excederá duas vezes o tempo pelo qual o 
estudo de longa duração parcial tiver sido realizado.

§ 2º O estudo de estabilidade acelerado completo deverá ser apresentado juntamente com 
o estudo de longa duração parcial e devem estar em conformidade com o disposto nesta 
Resolução. 

CAPÍTULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 86. Para produtos importados, os estudos de estabilidade podem ser realizados no 
exterior, desde que cumpram com os parâmetros de temperatura e umidade definidos nesta 
Resolução.

Art. 87. As disposições desta Resolução se aplicam aos estudos de estabilidade a serem 
iniciados a partir de 1º de novembro de 2011. 

Art. 88. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Anexo I

Condições para a realização dos estudos de estabilidade do princípio ativo, do produto 
intermediário e do produto a granel:

TEMPERATURA E UMIDADE- ESTUDO DE 
LONGA DURAÇÃO

TEMPERATURA E UMIDADE- ESTUDO 
ACELERADO

25 °C ± 2 °C/60% UR ± 5% UR ou

30 °C ± 2 °C/65% UR ± 5% UR ou

30 °C ± 2 °C/75% UR ± 5% UR

40°C ± 2°C 75% UR ± 5% UR

2°C – 8°C

25 °C ± 2 °C/60% UR ± 5% UR ou

30 °C ± 2 °C/65% UR ± 5% UR ou

30 °C ± 2 °C/75% UR ± 5% UR

-20°C Os parâmetros de temperatura e umidade 
serão definidos pelo fabricante
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Anexo II

Condições para a realização dos estudos de estabilidade do produto acabado

TEMPERATURA E UMIDADE- ESTUDO DE 
LONGA DURAÇÃO

TEMPERATURA E UMIDADE- ESTUDO 
ACELERADO

25 °C ± 2 °C/60% UR ± 5% UR (apenas produtos 

de uso restrito a hospitais) ou

30 °C ± 2 °C/75% UR ± 5% UR

40°C ± 2°C/75% UR ± 5% UR

5°C ± 3°C

25 °C ± 2 °C/60% UR ± 5% UR ou

30 °C ± 2 °C/65% UR ± 5% UR ou

30 °C ± 2 °C/75% UR ± 5% UR

-20°C Os parâmetros de temperatura e umidade 
serão definidos pelo fabricante

Anexo III

Condições para a realização dos estudos de estabilidade de produtos de base aquosa

TEMPERATURA E UMIDADE- ESTUDO DE 
LONGA DURAÇÃO

TEMPERATURA E UMIDADE- ESTUDO 
ACELERADO

25 °C ± 2 °C/40% UR ± 5% UR (apenas produtos 
de 

uso restrito a hospitais) ou

30 °C ± 2 °C/35% UR ± 5% UR

40°C ± 2°C e não mais que

25% UR
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RESOLUTION - RDC Nº- 55
De 20 de setembro de 2011
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NATIONAL HEALTH SURVEILLANCE AGENCY COLLEGIATE BOARD
RESOLUTION - RDC No. 55, DECEMBER 16, 2010

Provides on the registration of new biological products and biological products, giving other 
provisions

The Collegiate Board of the National Health Surveillance Agency, using the attribution granted 
it by item IV of article 11 of the Regulation approved by Decree No. 3.029, dated April 16, 
1999, and considering the provision in item V and paragraphs 1 and 3 of article 54 of the 
Internal Regulation approved in terms of Annex I of Ordinance No. 354 of ANVISA [National 
Health Surveillance Agency], dated August 11, 2006, republished in Federal Official Gazette 
(DOU) dated August 21, 2006, in a meeting held in December 13, 2010, adopts the following 
Collegiate Board Resolution, and I, Chief Executive Officer, hereby determine its publication:

CHAPTER I 
PRELIMINARY PROVISIONS

Section I - Purpose

Article 1 This Resolution has the purpose of establishing the minimum requirements for 
registration of new biological products and biological products in the country, aiming at 
guaranteeing quality, safety and efficacy of such drugs.

Section II - Definitions

Article 2 For purposes of this Resolution, the following definitions are adopted:

I. Allergens: are substances, usually of protein origin, present in animals or plants, able to 
induce an ige response and/or a type i allergic reaction;

II. Monoclonal antibodies: are immunoglobulins derived from the same b lymphocyte clone, 
whose cloning and propagation occur in continuous cell lines;

III. Biological activity: is the specific ability or capacity of the product obtaining a defined 
biological effect;

IV. Biodrugs: are drugs obtained from biological fluids or tissues of animal origin or drugs 
obtained by biotechnological procedures;

V. Comparability: is the scientific comparison, with regard to nonclinical and clinical 
parameters in terms of quality, efficacy and safety, of a biological product with a comparer 
biological product, in order to establish that there are no detectable differences in terms 
of quality, efficacy and safety between the products;

VI. Contaminants: are undesired impurities of chemical, microbiological nature or foreign 
bodies, introduced in the raw materials or intermediary products during production, 
sampling, packaging or repackaging, storage or transport;

VII. Complete dossier: is the full set of documents submitted to anvisa to demonstrate the 
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attributes of quality, safety and efficacy of a biological product. This dossier is made up of 
the full characterization of the product and detailed description of the production process, 
demonstrating the consistency in manufacture of the drug, in addition to substantial 
evidences of clinical safety and efficacy, demonstrated through nonclinical and clinical 
studies of phases i, ii and iii;

VIII. Primary packaging:  is the packaging that remains in direct contact with the drug;

IX. Secondary packaging: is the outer packaging of the product that is in contact with the 
primary packaging or intermediary wrapper, which may contain one or more primary 
packaging;

X. Hemoderivatives: are pharmaceutical products obtained from human plasma, subjected 
to industrialization processes and standardization to provide quality, stability, activity and 
specificity;

XI. Impurity: is any component of the active substance or of the finished product that is not 
the chemical entity defined as active substance, an excipient or other additives of the 
finished product;

XII. Immunogenicity: is the ability of a substance to activate an immune response or reaction, 
such as development of specific antibodies, t cell responses, allergic or anaphylactic 
reactions;

XIII. Active ingredient:  is the substance with pharmacological effect for the therapeutic activity 
intended, used in the production of determined biological product;

XIV. Probiotics: are preparations or products containing microorganisms defined and viable 
in enough quantity to alter the microbiota, by implantation or colonization, of a host 
compartment and, thus, exert a beneficial effect on the health of this host;

XV. Biological product: is the biological drug that is not new or is known, containing molecule 
with known biological activity, already registered in brazil and that has undergone all 
stages of manufacturing (formulation, bottling, lyophilization, labeling,  packaging, 
storage, quality control and release of the biological product batch for use);

XVI. Comparer biological product: is the biological product already registered at anvisa based 
on submission of a full dossier and that has already been sold in brazil;

XVII. Bulk biological product: is the biological product that has completed all stages of 
production, has been formulated in its final dosage form, in bulk, contained in single, 
sterile recipient, if applicable, and released by the quality control of the manufacturer;

XVIII. Biological product in its primary packaging: is the biological product that has completed 
all stages of production, has been formulated in its final dosage form, contained in its final 
recipient (primary packaging), sterile, if applicable, without including the labeling and 
packaging process and released by the quality control of the manufacturer;

XIX. Intermediary biological product: is the pharmaceutical product of biological origin, 
partially processed, that will be subjected to the subsequent stages of manufacturing, 
before becoming a bulk product;
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XX. New biological product: is the biological product containing molecule with known biological 
activity, still not registered in brazil and that has undergone all stages of manufacturing 
(formulation, bottling, lyophilization, labeling, packaging, storage, quality control and 
release of the new biological drug batch for use);

XXI. Finished biological product: is the pharmaceutical product of biological origin that has 
completed all phases of production, including the labeling and packaging process;

XXII. Biotechnological product: is the pharmaceutical product, of biological origin, obtained by 
biotechnological process, with prophylactic, curative, palliative purposes or for “in vivo” 
diagnostic purposes;

XXIII. Hyper-immune serums: are whole or fragmented heterologous, purified 
immunoglobulins, obtained from the plasma of hyper-immunized animals with toxic 
substances originated from animals, microorganisms or viruses;

XXIV. Vaccines: are immunobiological drugs containing one or more antigenic substances 
that, when inoculated, are able to induce specific active immunity, in order to protect 
against, reduce the severity or fight the disease(s) caused by the agent that originate the 
antigen(s);

XXV. Route of development by comparability: is the regulatory route that can be used by 
a biological product to obtain registration from the regulatory authority, in which the 
exercise of comparability in terms of quality, efficacy and safety was used, between the 
developed product to be comparable and the comparer biological product; and

XXVI. Individual route of development: is the regulatory route that can be used by a biological 
product to obtain registration from the regulatory authority, in which there is need to 
present full data on the development, production, quality control and nonclinical & 
clinical data to demonstrate the quality, efficacy and safety of the product, as established 
in this resolution.

Section III - Scope

Article 3 This Resolution applies to new biological products and biological products to be 
subjected to analysis for granting of registration.

Article 4 Biological products are, for purposes of this Resolution: 

I. vaccines;

II. hyper-immune serums; 

III. hemoderivatives;

IV. biodrugs classified into:
a. drugs obtained from biological fluids or tissues of animal origin; and
b. drugs obtained by biotechnological procedures.

V. Monoclonal antibodies;
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VI. drugs containing live, attenuated or dead microorganisms;

Article 5 This Resolution does not apply to antibiotics and semi-synthetic conjugated estrogens 
(anovulatory), probiotics and allergens, these being regulated in appropriate standard.

CHAPTER II 
GENERAL PROVISIONS

Article 6 Only new biological product and biological products registered at Anvisa, manufactured 
or imported by establishments duly authorized by the federal government and licensed by the 
state government may be sold and distributed in Brazil.

Article 7 Due to the biological origin of its active ingredients and the diversity of the technological 
processes used in its obtainment, all applications for registration of new biological products 
and biological products will be analyzed according to the requirements established in this 
Resolution and in the health legislation in effect.

Article 8 When filing the registration application, the company must evidence payment of the 
corresponding health inspection fee.

Article 9 The company, on filing the registration application, must submit one (1) copy of the 
entire application documentation and one (1) CD-ROM with the same information recorded in 
electronic language in pdf format (the disc serial number must be explicit in the documentation).

Article 10. The documentation filed must have the pages numbered sequentially by the 
company and must be signed by the representative and by the technical responsible of the 
company, who must also initial all pages of the documentation’s technical report.

Sole paragraph. The sequence of the numbered pages must be according to the table of 
contents in the beginning of the documentation presented.

Article 11. The company, on filing the registration application, must organize the documentation 
submitted according to the order laid down in this Resolution.

Article 12. All documents sent to Anvisa, as well as all information contained in labels, package 
inserts, packs and all printed material, must be written in Portuguese, meeting the legislation 
in effect.

Article 13. The official documents in foreign language, submitted for registration purposes, 
must be accompanied by sworn translation as required by the law.

Article 14. Anvisa may, at any time and at its sole discretion, demand additional evidences of 
identity and quality of the components of the new biological product or biological product, and/
or request for new studies to evidence the clinical efficacy and safety, in case of the occurrence 
of facts that give rise to complementary evaluations, even after granting the registration.

Article 15. The owner of the registration for new biological product or biological product 
whose registration is expired or annulled may only obtain a new registration for the same drug 
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if it reinitiates the processes required to obtain the registration for the new biological product 
or biological product, according to the health legislation in effect.

Article 16. The registration for new biological product or biological product manufactured in 
other countries may only be granted by Anvisa if the drug is registered and released for use in 
its manufacturing country, according to the health legislation in effect.

Sole paragraph. Exceptionally, new biological products and biological products not registered 
in the manufacturing country, but registered in another country due to epidemiological 
necessity, may be registered in Anvisa, after evaluation of the submitted documentation, if 
confirmed the epidemiological impact of its use in Brazil.

Article 17. The company, on filing its registration application, must indicate the name and 
address of all the manufacturers involved in the production of the active ingredient, bulk 
biological product, biological product in its primary packaging, finished biological product, 
diluent, adjutant and location of batch release.

Sole paragraph. All companies involved in the manufacturing of a new biological product 
or biological product must meet good manufacturing practices, and present the Good 
Manufacturing Practices Certificate (GMPc) issued by Anvisa.

Article 18. All the therapeutic indications requested in the registration for new biological 
product or biological product must be duly documented in the reports of the clinical studies 
attached to the product registration dossier, as established in this Resolution.

Paragraph 1 The clinical studies must be conducted with the new biological product or 
biological product presented for registration.

Paragraph  2 The clinical studies must be approved by the health authority of the country 
where the clinical research was conducted.

Paragraph 3 All clinical researches conducted in Brazil, with new biological product or biological 
product, must have prior authorization from Anvisa, according to the health legislation in 
effect.

Article 19. The extrapolation of safety and efficacy data for other therapeutic indications of 
the biological products registered through the route of development by comparability will be 
established through specific guides.

Paragraph 1 The cases foreseen in the heading of this article will be possible after demonstrating 
the comparability in terms of safety and efficacy between the products.

Paragraph 2 The clinical test model used to evidence the safety and efficacy must be able to 
detect potential differences, if any, between the products.

Paragraph 3 The action mechanism and receptors involved for the different indications 
intended must be the same.

Paragraph 4 The safety and immunogenicity of the biological product must be sufficiently 
characterized.
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Article 20 Extrapolation of safety and efficacy data will not be possible for other therapeutic 
indications of the biological products registered through the individual route of development.

Article 21 The reports of clinical studies must follow the provision in the “Guide for elaboration 
of clinical study reports for purposes of registration and/or post-registration change of 
biological products”, available in the Anvisa website.

Article 22 If the production process of the new biological product or biological product 
includes the use of substances derived from ruminant animals, the company applying for 
registration must submit the documentation according to the legislation in effect for control of 
transmissible spongiform encephalopathy (TSE).

Article 23 Exceptionally, the company may apply for registration of new biological product used 
in the treatment or prevention of severe diseases and/or high mortality, with phase II clinical 
studies already concluded and with ongoing phase III studies, provided a high therapeutic or 
preventive efficacy is demonstrated and/or there is no other comparable alternative therapy 
or drug for that stage of the disease.

Paragraph 1 If the registration is granted by Anvisa, the safety and efficacy must be monitored 
and evaluated continuously in Brazil, by the pharmacovigilance system of the owner company, 
meeting the legislation in effect.

Paragraph 2 In the cases foreseen in this article’s heading, in addition to the documentation 
described in Sections I and II of Chapter III of this Resolution, when filing the registration 
application, the applicant company must submit the following documents:

I. schedule of conduction and conclusion of the phase III clinical studies;

II. preliminary results of the phase III clinical studies, if available.

Paragraph 3 Results of the phase III clinical studies must be submitted to ANVISA as soon as 
they are available, as pointed out in the conduction schedule.

Article 24 The applicant company, on filing the registration application, must submit 
documentation referring to validation of the transport chain.

Article 25 For registration of new biological products, a complete dossier must be submitted.

Article 26 The biological products must be registered through the route of individual 
development or through route of development by comparability.

Article 27 The biological product to be used as comparer in the comparability exercise must 
be the product registered in Anvisa, whose registration has been based on a complete dossier.

Paragraph 1 In case commercial non-availability of the comparer product in the national and 
international market is evidenced, the election of the drug to be used in the comparability 
exercise shall be previously discussed and consented by Anvisa.

Paragraph 2 In the situation foreseen in the previous paragraph, the new biological product 
registered by another regulatory authority that adopts technical-scientific criteria similar to 
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Anvisa’s criteria, and when there is possibility of full and unrestricted access to the registration 
information for Anvisa, shall be a candidate to comparer.

Paragraph 3 The same comparer biological product should be used in all stages of the 
comparability exercise.

Article 28. Regardless of the route of development used, when filing the registration 
application for a new biological product or biological product, the company must present the 
immunogenicity study report.

Article 29. Regardless of the route of development used, when filing the registration application 
for a new biological product or biological product, the applicant company must present a 
pharmacovigilance plan and a risk minimization plan according to the health legislation in 
effect.

CHAPTER III 
NEW BIOLOGICAL PRODUCT AND BIOLOGICAL PRODUCT REGISTRATION

Section I - Documentation for New Biological Product and Biological Product 
Registration

Article 30 When filing the new biological product or biological product registration application, 
the applicant company must file a single process, submitting the following documents:

I. Registration application forms  -  fp1  &  fp2,  duly filled out;

II. Original copy of proof of payment of the health surveillance inspection fee, duly 
authenticated and/or stamped by the bank, or proof of exemption when applicable; 

III. Declaration of sixe classification (economic capacity) of the company;

IV. Copy of the company’s business license and/or health permit;

V. Copy of the company’s business authorization or of its publication in the federal official 
gazette (dou);

VI. Copy of the updated technical responsibility certificate, issued by the regional pharmacy 
board, evidencing that the company and/or manufacturer has assistance from the 
pharmacist in charge qualified for such purpose;

VII. Technical justification for the product registration;

VIII. Copy of the good manufacturing practices certificate (gmpc) issued by anvisa for all 
manufacturers of the active ingredient, bulk biological product, biological product in its 
primary packaging, finished biological product, diluent and adjutant;

IX. Copy of the gmpc, issued by the competent health authority of the country where the 
active ingredient, bulk biological product, biological product in its primary packaging, 
finished product, diluent and adjutant manufacturer is located;

X. History of the biological product registration status in other countries, where applicable;
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XI. Copy of proof of registration in the country of origin of the biological product, issued by 
the respective competent health authority;

XII. Copy of the package insert model approved by the health authority of the country of 
origin, accompanied by sworn translation;

XIII. Package insert and primary and secondary packaging models, according to the legislation 
in effect;

XIV. Updated pharmacovigilance data, according to the health legislation in effect, obtained 
from clinical studies and product sale, when applicable;

XV. Barcode (gtin) for all presentations or identification and safety mechanisms to enable 
tracing the product, according to the health legislation in effect;

XVI. Copy of the national, international or internal compendium of the company with 
determination of the finished biological product’s specifications;

XVII. Additional information according to the legislation in effect on tse control, when applicable;

XVIII. Technical report;

XIX. Therapeutic experimentation report; and

XX. Pharmacovigilance report.

Section II - New Biological Product and Biological Product Technical Report

Article 31 When filing the registration application for a new biological product or biological 
product, the applicant company must submit technical report containing the following 
information:

I. name and address of the manufacturer and of the cell bank storage location;

II. name and address of all manufacturers of the active ingredient, bulk biological product, 
biological product in its primary packaging, finished biological product, diluent and 
adjutant;

III. name and address of the issuer of the finished product batch release certificate;

IV. general data on the product:
a. Dosage form and presentation;
b. Full composition of the formula, with all its components specified by the corresponding 

technical names and synonyms according to the brazilian common denomination (dcb), 
if any, or international common denomination (icd) or, in its absence, denomination of 
the chemical abstracts service (cas), indicating the units of measurement used;

c. Functions performed by each substance in the formula;
d. Route(s) of administration;
e. Directions for use, when applicable;
f. Indications, purpose or intended use;
g. Contraindications;
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h. Side effects;
i. Adverse reactions;
j. Restrictions or cares to be considered;
k. Precautions and warnings;
l. Drug and food interactions;
m. Change in the lab tests;
n. Signs, symptoms and conducts, in case of overdoses;
o. Expiry date;
p. Preservation cares;
q. Preservation temperature;
r. Transportation temperature;
s. Specifications of the primary and secondary packaging material; and
t. Codes or conventions used by the company to identify the active ingredient batches, 

bulk biological product, biological product in its primary packaging and finished 
biological product;

V. history of the product development, indicating the purpose of use of each batch produced 
(stability study, preclinical and clinical studies);

VI. information on the manufacturing stages:
a. summarized production protocol in the form of flowchart, with identification of the 

controls in process;
b. list of the main equipment used in the manufacturing;
c. detailed description of all manufacturing stages of the biological product, diluent and 

adjutant;
d. identification and justification for selection of the manufacturing process critical stages;
e. description of the controls in process and justification for determination of the 

specifications;
f. scale of production in all manufacturing stages, indicating the minimum and maximum 

sizes of the industrial batch to be produced for sale;
g. description and justifications for changes made in the production process, during 

development of the finished biological product;
h. procedures validation report of removal and/or viral elimination used, when applicable;
i. manufacturing process critical stages validation report; and
j. validation and justification for reprocesses;

VII. information on quality control:
a. description of all quality control tests conducted, from the active ingredient to the 

finished product;
b. description of the used reference standards;
c. analytical methodologies validation according to the health legislation in effect; and
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d. reference and justification for each specification determined in the quality control tests;

VIII. storage cares description of the active ingredient, bulk biological product, intermediary 
biological product, biological product in its primary packaging, finished biological product, 
diluent and adjutant;

IX. recipients description and storage forms of the active ingredient, bulk biological product, 
ntermediary biological product, biological product in its primary packaging, finished 
biological product, diluent and adjutant and the conditions to be maintained to assure 
product quality;

X. transport chain validation:
a. operation and performance qualification of the boxes to be used for the transport and 

the transport procedures validation for the active ingredient, bulk biological product, 
intermediary biological product,  biological product in its primary packaging and finished 
biological product, diluent and adjutant; and

b. operation and performance qualification of the boxes to be used to transport the 
finished biological product in national territory;

XI. description of the solutions, components and culture mediums used to manufacture the 
biological product;

XII. excipients information:
a. physical-chemical, microbiological properties and other quality controls description;
b. excipients specifications;
c. description of possible chemical interactions of the excipients with the active ingredient;
d. study demonstrating efficacy of the used preservative, for those products that contain 

a preservative in the final formula;

XIII. protocol and report of stability studies according to the health legislation in effect;

XIV. contaminants and impurities:
a. contaminants and impurities characterization;
b. description of the processes involved in reducing/removing impurities originated from 

product breakdown or from the manufacturing process;
c. justifications for the impurities specifications in the finished product; and
d. safety evaluation for adventitious agents from starting materials of biological origin; 

and

XV. primary and secondary packaging description and specification.

Paragraph 1 The quantities of each substance, required to meet that set forth in letter b of 
item IV of this article heading, must be expressed in the decimal metric system or standard 
unit.

Paragraph 2 Whenever an international unit of biological activity has been defined by World 
Health Organization, it must be used.
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Paragraph 3 The applicant company must submit documentation supporting registration of 
the hemoderivative at Anvisa, when this is part of the biological product composition and, if 
the hemoderivative is not registered in the country, the company must submit documentation 
as set forth in sections II and III of this chapter.

Paragraph 4 International reference standard must be used when available.

Paragraph 5 All analysis methodologies adopted by the importer must be described in detail;

Paragraph 6 In case there is more than one manufacturing site of the active ingredient, 
intermediary biological product, bulk biological product, biological product in its primary 
packaging, diluent and adjutant, a comparative report of the manufacturing process and 
products manufactured for the various sites must be sent, evidencing maintenance of the 
product characteristics.

Paragraph 7 The report mentioned in the previous paragraph must contain, in addition to 
other information, the following documents:

I. description and evaluation of the main differences in the production process among the 
alternative manufacturing sites;

II. comparatibility study that evidences maintenance of the physical-chemical and biological 
characteristics and safety and efficacy parameters of the molecule; and

III. stability study according to the health legislation in effect, for each alternative 
manufacturing site.

Section III - Hemoderivative Production & Control Documentation

Article 32 Specifically for the hemoderivatives, in addition to the documentation described in 
Sections I and II of this Chapter, when filing the registration application, the applicant company 
shall present the following information:

I. declaration of origin of the plasma, issued by the competent health authority of the 
hemoderivative’s country of manufacturing;

II. declaration of origin of the pastes used in the production of the hemoderivative;

III. declaration of origin of the plasma used to produce the pastes, issued by the competent 
health authority of the country of manufacturing of the pastes;

IV. list of the plasma collection centers authorized by the competent health authority of the 
hemoderivative’s country of manufacturing;

V. list of the serological tests conducted:
a. in each plasma or plasmapheresis unit;
b. in each plasma mini-pool, indicating the quantity of plasma or plasmapheresis units 

that make up the mini-pool; and
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c. in the fractionation batch (pool), indicating the average volume of the fractionation 
batch;

VI. serological controls of the blood or plasma bag in the blood bank, in the fractionation 
pool and in the finished product, the conduction of tests being mandatory for:

a. human immunodeficiency virus - HIV 1 & HIV 2;
b. hepatitis C virus - HCV;
c. hepatitis B virus - HBV;
d. hepatitis B antigens - HBsAg; and
e. syphilis;

VII. description of tests for infectious agents epidemiologically important in the country of 
origin of the plasma, related to diseases transmissible through blood and its derivatives;

VIII. description of tests of the chain reaction of the polymerase (nucleic acid magnification 
test) -  PCR  (NAT), conducted in each plasma unit or plasmapheresis unit, in each plasma 
mini-pool, and in the fractionation batch;

IX. validation of the serological methods and PCR (NAT) used;

X. report with description of the procedures for viral removal, reduction or elimination and  
inactivation used and their respective validations.

Section IV - Vaccine Production and Quality Control Documentation

Article 33 Specifically for vaccines, in addition to the documentation described in Sections I 
and II of this Chapter, when filing the registration application, the applicant company must 
submit the following documents:

I. report with data on the raw materials used, containing the following information:
a. description of the strains used, with information on their origin, identification, 

obtainment and construction processes, attenuation processes and certificates of 
analysis, according to the vaccine type;

b. description of the master and working seed batches of the virus and cell lineage used, 
including identification, origin, characterization, stability, determination of foreign/
adventitious agents, controls, methods used in their elaboration and frequency of test 
conduction;

c. description of the master and working cell bank system, including identification, 
certificates of analysis, origin, characterization, stability, controls in process, methods 
used in their elaboration, frequency of test conduction and definition of the number of 
passages;

d. demonstration that the characteristics of the cells remain unaltered during the steps 
used in the production;

e. description of the characteristics of the original donor, such as tissue or organ or origin, 



92

ethnic and geographical origin, age, sex and general physiological condition, for the 
case of human cell lineages;

f. description of the conditions of the original donor and general characteristics, such as 
species, lineage, tissue or organ of origin, geographical origin, age and sex, results of 
tests for pathogenic agents and physiological condition for animal cell lineages;

g. description of the organism from which the cell substrate originates and general 
characteristics, such as species, lineage, genotype, phenotype, pathogenicity, toxin 
production, resistance to antibiotics and biosafety information for microorganism 
lineages;

h. description of the origin, identification and submission of quality certificates for 
embryonated eggs;

i. determination of maximum cell age in vitro;
j. description of the manufacturing and quality control process of the carrier protein;
k. description of the conjugation and/or modification process; and
l. description of the inactivation or detoxification process.

Section V - Biotechnological Product Production and Control Documentation

Article 34 Specifically for biotechnological products, in addition to the documentation 
described in Sections I and II of this Chapter, when filing the registration application, the 
applicant company must present the following information:

I. description of the master and working cell banks used in manufacture of the 
biotechnological product, with mandatory presentation of:

a. sequence of the cloned gene;
b. description  of the methods for selection of clones and expression control;
c. description of the method for inserting the vector in the cell;
d. documentation related to the genetic stability of the vector in the host cell;
e. description of the host cell strain/lineage;
f. determination of maximum cell age in vitro;
g. description of the expression vector used to develop the master cell bank;
h. description of the cell bank system, identifying the batch number of the master and 

working cell bank used to produce the clinical and industrial batches;
i. description of the quality control activities and stability during production and stocking 

of the master and working cell banks; and
j. list and frequency for test conduction used to evaluate stability of the master and 

working cell banks;

II. characterization of the active substance, with mandatory presentation of:
a. primary structure, indicating the post-translational modification sites;
b. secondary, tertiary and quaternary structures;
c. relative molecular mass;
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d. comparison between the molecule produced and the original molecule;
e. characterization of the forms resulting from post-translational modifications;
f. description and justification for modifications made in the post-cultivation molecule, 

when applicable;
g. determination of the biological activity;
h. determination of the level of purity;
i. data on aggregates; and
j. determination of the physical-chemical and immuno-chemical properties;

III. characterization of the active substance in the finished biological product, with mandatory 
presentation of:

a. secondary, tertiary and quaternary structures;
b. determination of the biological activity;
c. determination of level of purity;
d. data on aggregates; and
e. determination of the physical-chemical and immuno-chemical properties.

Section VI - Technical Experimentation Report

Article 35 When filing the new biological product registration application, the applicant 
company must present, in addition to that set forth in the documentation described in Sections 
I and II of this Chapter, the full report of all nonclinical studies, as well as the complete protocols 
and reports of the clinical studies, phases I, II and III.

Article 36 When filing the biological product registration application, the applicant company 
must present, in addition to that set forth in the documentation described in Sections I and II 
of this Chapter, the complete reports of all nonclinical and clinical studies, as set forth in this 
Resolution.

CHAPTER IV 
BIOLOGICAL PRODUCT REGSTRATION THROUGH THE ROUTE OF INDIVIDUAL 

DEVELOPMENT
Article 37 When filing the biological product registration application through the route of 
individual development, the applicant company must present the documentation described in 
Sections I, II and VI of Chapter III of this Resolution.

Sole paragraph. The documentation requested in this article heading must be complemented 
with the documentation described in Section III, IV or V, according to the product to be 
registered.

Article 38 The production and quality control data must meet the quality standards already 
established for the product to be registered.
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Article 39 The extent of the nonclinical studies may be reduced, considering factors like 
molecule complexity, level of structure characterization, extent of characterization of the 
product’s level of impurity, product’s action mechanism, toxicity potential and therapeutic 
index.

Article 40 The phase I and II clinical studies, when necessary, will not mandatorily be 
comparative.

Article 41 The phase III clinical studies will always be necessary.

Sole paragraph. The phase III clinical studies must be comparative (non-inferiority, clinical 
equivalence or superiority) in relation to the new biological product, except for hemoderivatives, 
vaccines and biological products with oncological indication.

Article 42 When available, phase IV clinical studies results must be submitted.

CHAPTER V 
BIOLOGICAL PRODUCT REGISTRATION THROUGH THE ROUTE OF DEVELOPMENT BY 

COMPARABILITY

Section I - Documentation for Biological Product Registration

Article 43 When filing the biological product registration application through the route of 
development by comparability, in addition to the documentation described in Sections I and II 
of this Resolution’s Chapter III, the applicant must submit the following documents:

I. report with data on the biological product, with the following mandatory information:
a. description of the analytical techniques used to detect potential differences between 

the biological product and the comparer biological product; and
b. data on the biological and physical-chemical characterization related to the quality 

attributes of the biological product;

II. declaration indicating the name of the comparer biological product;

III. declaration with evidence that the same comparer biological product was used during the 
biological product’s development studies;

IV. information on the system of expression used to manufacture the biological product and 
comparer biological product;

V. comparison of the molecules of the biological product and comparer biological product;

VI. reports on the comparative analyses between the main active ingredients whenever 
required;

VII. report containing detailed description of the comparability exercise stages, with indication 
of the capacity to detect differences in the quality attributes between the biological 
product and comparer biological product;
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VIII. reports of the comparative stability studies, generated in accelerated and stress conditions, 
according to the legislation in effect;

IX. report containing description of the differences observed in the purity and impurity profile 
between the biological product and comparer biological product;

X. evaluation of the contaminants and impurities identified in the biological product, with 
discussion of the potential impact on quality, safety and efficacy;

XI. analytical characterization of the biological product and comparer biological product;

XII. results of the comparative biological tests required to determine the level of comparability; 
and

XIII. conclusive report with demonstration of comparability, containing sufficient information 
to predict if the differences detected in the quality attributes result in adverse impacts on 
the safety and efficacy of the biological product.

Paragraph 1 If there is need to isolate the active substance from the comparer biological 
product used in the comparability exercise, the applicant company must submit studies that 
demonstrate that the active ingredient was not altered by the isolation process.

Paragraph 2 A biological product may not be regarded as comparable when the analytical 
procedures used are not sufficient to point out relevant differences that can impact the safety 
and efficacy of the product and/or relation between the specific quality attributes, safety and 
efficacy has not been established.

Paragraph 3 All studies of the biological product’s development program must be of 
comparative nature.

Section II - Nonclinical and Clinical Information

Article 44 When filing the biological product registration application,  the applicant company 
must submit the complete reports of the nonclinical studies.

Sole paragraph. The studies must be comparative and designed to detect significant differences 
between the biological product and comparer biological product.

Art. 45. When filing the biological product registration application, the applicant company 
must submit the reports of the following in vivo nonclinical studies:

I. relevant pharmacodynamic studies for the therapeutic indications intended; and

II. cumulative toxicity studies (repeated dose), including characterization of parameters of 
toxicity kinetics, conducted in relevant species.

Article 46 When filing the biological product registration application, the applicant company 
must submit the protocols and reports of the following clinical studies:

I. pharmacokinetic studies;
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II. pharmacodynamic studies; and

III. pivotal clinical safety and efficacy studies.

Paragraph 1 The pharmacodynamic studies may be combined with pharmacokinetic studies, 
provided the pharmacokinetic/pharmacodynamic relation is characterized.

Paragraph 2 The comparative clinical studies will be required to demonstrate comparability 
of the efficacy and safety profiles between the biological product and comparer biological 
product.

Paragraph 3 The design and comparability margins of the safety and efficacy studies foreseen 
in item III of this article must be specified and statistically and clinically supported.

Paragraph 4 The phase IV study results must be submitted when available.

CHAPTER VI 
FINAL AND TRANSITORY PROVISIONS

Article 47 When registering the new biological product and biological product, information 
will be disclosed in the ANVISA website with the technical bases for the product’s approval.

Sole paragraph. When involving biological products, information will be included on the route 
of development used (individual or by comparability).

Article 48 Item 2 of Chapter III of the Annex of Collegiate Board Resolution RDC no. 315, dated 
October 26, 2005, is hereby revoked.

Article 49 The company applying for biological product registration may contact the Biological 
Product Coordination (CP- BIH) to discuss aspects related to the product’s development 
before submitting the registration documentation, using the same mechanisms available in 
the Agency.

Article 50 Anvisa shall hold, ex-officio or at the company’s request, technical panels upon 
authorization of the Collegiate Board, with the aim of solving doubts arising from analysis of 
the applications for registration of new biological product or biological product, according to 
specific procedure disclosed in the ANVISA website.

Article 51 Nonfulfillment of the provisions contained in this Resolution constitutes health 
violation, in terms of Law no. 6.437, dated August 20, 1977, without detriment to the applicable 
civil, administrative and criminal liabilities.

Article 52. This Resolution enters into effect on the date of its publication.
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RESOLUTION - RDC Nº- 49
De 20 de setembro de 2011
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RESOLUTION RDC No. 49, DATED SEPTEMBER 2011
Federal Official Gazette (DOU) dated Sept/22/2011

Provides on post-registration changes and inclusions, suspension and reactivation of 
manufacturing and cancellations of biological product registration, giving other provisions.

The Collegiate Board of the National Health Surveillance Agency, using the attribution vested 
in it by item IV of article 11 of the Regulation approved by Decree No. 3.029, dated April 16, 
1999, and considering the provision in item V and paragraphs 1 and 3 of article 54 of the 
Internal Regulation approved in terms  of Annex I of Ordinance No. 354 of ANVISA, dated 
August 11, 2006, republished in the Federal Official Gazette (DOU) dated August 21, 2006, in a 
meeting held in September 20, 2011, adopts the following Collegiate Board Resolution and I, 
Chief Executive Officer, hereby determine its publication:

CHAPTER I 
PRELIMINARY PROVISIONS

Article 1 This Resolution establishes the requirements for post-registration changes and 
inclusions, suspension and reactivation of manufacturing and cancellation of biological product 
registration.

Article 2 This Resolution applies to new biological products and biological products registered 
in Anvisa [National Health Surveillance Agency].

Article 3 For purposes of this Resolution, the following definitions are adopted:

I. Adjuvant: agent that helps or increases the action of the active ingredient (synergism) 
or that affects its absorption, its action mechanism, metabolism or its excretion 
(pharmacokinetics), aiming at improving the drug's effect;

II. Level 1 change (minor change): post-registration changes of low complexity, that waive 
prior authorization from anvisa for implementation;

III. Level 2 change (moderate change): post-registration changes of average complexity that 
require prior authorization from anvisa for implementation;

IV. Level 3 change (major change): post-registration changes of high complexity, that require 
prior authorization from anvisa for implementation;

V. Follow-up study: stability studies conducted to assure that the pharmaceutical product 
maintains its physical, chemical, biological and microbiological characteristics according 
to the results obtained in the long-term stability studies;

VI. Accelerated stability study: study designed to accelerate the chemical, biological 
degradations or physical changes of a pharmaceutical product, in forced storage conditions;

VII. Long-term stability study: study designed to evaluate the physical, chemical, biological 
and microbiological characteristics of a pharmaceutical product during and, optionally, 
after the expected validity term, whose results are used to establish or confirm the validity 
term stipulated and recommend the storage conditions;
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VIII. Partial long-term stability study: long-term stability study with partial results, whose final 
data and results must be subjected to anvisa in the product change log;

IX. Product change log: form in which post-registration changes, alterations or inclusions of 
new biological products and biological products must be recorded, in addition to results 
of concluded stability studies;

X. Concomitant climatic changes: post-registration changes or alterations of biological 
products resulting from a main request, according to the scope of this resolution;

XI. Multiple parallel changes: post-registration changes or alterations of biological products, 
directly related and that occur simultaneously;

XII. Biological product: non-new or unknown biological drug containing molecule with known 
biological activity, already registered in brazil and that has undergone all manufacturing 
stages (formulation, bottling, freeze-drying, labeling, packaging, storage, quality control 
and release of the biological product batch for use);

XIII. Bulk biological product: biological product that has completed all production stages, 
formulated in its final dosage form, in bulk, contained in single, sterile (if applicable) 
recipient and released by the manufacturer's quality control;

XIV. Biological product in its primary packaging: biological product that has completed all 
production stages, formulated in its final dosage form, contained in its final recipient 
(primary packaging), sterile (if applicable), without including the labeling process and 
packaged and released by the manufacturer's quality control;

XV. Intermediary biological product: dosage form, of biological origin, partially processed, 
liable to specification and quantification, that will be subjected to the subsequent stages 
of manufacturing, before becoming a bulk product;

XVI. New biological product: biological drug containing molecule with known biological activity, 
still not registered in brazil and that has undergone all manufacturing stages (formulation, 
bottling, freeze-drying, labeling, packaging, storage, quality control and release of the 
new biological drug batch for use); and

XVII. Finished biological product: pharmaceutical product of biological origin that has completed 
all phases of production, including final packaging, when the latter provides the product 
with some kind of protection.

Paragraph 1 The changes and alterations considered to be "minor change", as defined in 
item II, are registered in the product change log only, defined in item IX, without individual 
protocoling.

Paragraph 2 Concomitant multiple changes, defined in item X, when allowed in this Resolution, 
can be conducted concomitantly with the main change, without the need for additional 
protocols.
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CHAPTER II 
GENERAL PROVISIONS

Article 4 All companies involved in the manufacture of a new biological product or biological 
product, on filing a post-registration change request, must meet good manufacturing practices, 
presenting the Good Manufacturing Practices Certificate (GMPc) issued by Anvisa.

Article 5 In addition to the technical documentation described in this Resolution, the post-
registration change request must be instructed with the following documents:

I. application forms - FP1 and FP2, duly filled out;

II. proof of payment of the health surveillance inspection fee, in original copy, or proof of 
exemption, if applicable; and

III. justification for the requirement, contemplating detailed description and technical 
reasons, according to the model contained in the Annex to this Resolution.

Article 6 The company holder of the registration, on filing the post-registration request, must 
present a copy of the entire documentation requested and one (1) CD-ROM with the same 
information recorded, in electronic language, PDF (Portable Document Format), with the serial 
number of the disc informed in the documentation.

Article 7 The post-registration change request must be formulated observing the model 
contained in the Annex of this Resolution and must be signed by the representative and 
technical responsible of the company.

Paragraph 1 The post-registration change request and protocoled documentation must have 
the pages numbered sequentially according to the table of contents contained in the beginning 
of the documentation presented.

Paragraph 2 The technical responsible must initial all pages of the protocoled documentation's 
technical report.

Article 8 In the cases of parallel multiple changes of biological products, the company must 
protocol each individual change, presenting single documentation contemplating all evidences 
related to each one of the application subjects, without repeated documentation.

Article 9 In cases in which accelerated or partial long-term stability study report is requested, 
the concluded long-term stability study report must be included in the product change log.

Article 10 The product change log must be protocoled at Anvisa annually, and in the month of 
the registration maturity, and it may be the object of audit.

Paragraph 1 If the maturity date of the product registration occurs in up to six months after 
this Resolution's publication, the first product change log must be sent in the next month of 
registration maturity.
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Paragraph 2 The changes or alterations reported in the product change log only do not require 
the presentation of Application Forms - FP1 and FP2.

Article 11 The changes in manufacturing process, classified into level 1 changes (minor 
changes), can be implemented immediately.

Paragraph 1 If noncompliance is observed in the health legislation in effect, Anvisa shall 
manifest itself officially at the end of analysis of the applications.

Paragraph 2 Post-registration changes or inclusions without need for prior approval in order 
to be implemented are liable to analysis up to the date of product registration renewal, when 
the request may be granted or rejected.

Paragraph 3 The conditions prior to the post-registration changes not granted must be 
established immediately after Anvisa manifests its rejection.

Article 12. The changes in manufacturing process classified as level 2 changes (moderate 
change) and level 3 changes (major change) require prior authorization from Anvisa in order 
to be implemented.

Article 13. Changes and notifications of changes in package inserts, labeling and packaging 
must comply with Resolutions RDC No. 47/2009 and RDC No. 71/2009 and their later updates.

CHAPTER III 
UPDATING OF SPECIFICATIONS AND ANALYTICAL METHODS  

OF EXCIPIENTS AND DILUENTS
Article 14. The changes, inclusions, substitutions or exclusions of assay, methodology and 
specification of excipients of the product and diluent cannot result from post-registration 
changes.

Sole paragraph. The changes, inclusions, substitutions or exclusions of assay, methodology 
and specification of excipients of the  product and diluent resulting from post-registration 
changes will be analyzed together with the change proposed.

Section I - Adaptation of Specifications and Analytical Methods of Excipients and 
Diluents to the Official Compendium or Narrowing of the Specification Range.

Article 15. Narrowing of the specification range or updating, inclusion, substitution or 
exclusion of analytical method of excipients and diluents for purposes of adaptation to the 
official compendium recognized by Anvisa, according to Resolution RDC No. 37/2009 and its 
later updates, are classified as level 1 changes.

Article 16. Adaptation of specifications and analytical methodologies of excipients and diluents 
to the official compendium, or narrowing of specification range, must present description of 
the specification or analytical method already approved and of the changed analytical method, 
including the reference literature.
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Section II - Updating of Specifications and Analytical Method of Excipients and 
Diluents that are not contained in Official Compendium

Article 17. Changes, inclusions, exclusions of assay, analytical method or specifications of 
excipients and diluents that are not contained in the official compendiums recognized by Anvisa, 
according to Resolution RDC No. 37/2009 and its later updates, in addition to all situations that 
involve methods of evaluating the biological activity, are classified as level 2 changes.

Sole paragraph. Analytical methodologies referring to excipients or diluents that do not have 
stabilizing or adjuvant function with regard to the active ingredient(s) are classified into this 
article.

Article 18. The requirement to update specifications and analytical methods that are not 
contained in official compendium must be instructed with the following documents:

I. specification of the analytical method already approved and of the changed analytical 
method;

II. reference literature; and

III. analytical method validation.

CHAPTER IV 
UPDATING OF SPECIFICATIONS AND ANALYTICAL METHODS OF THE ACTIVE 

INGREDIENT, BULK PRODUCT, FINISHED PRODUCT, ADJUVANT AND STABILIZERS
 
Article 19. The changes, inclusions, substitutions or exclusions of methodology and specification 
of the active ingredient of the bulk product, finished product, adjuvant and stabilizers described 
in this chapter cannot result from post-registration changes.

Sole paragraph. The changes, inclusions, substitutions or exclusions of methodology and 
specification of the active ingredient of the bulk product, finished product, adjuvant and 
stabilizers that result from post-registration changes will be analyzed together with the change 
proposed.

Section I - Adaptation of Specifications and Analytical Methods of the Active 
Ingredient, Bulk Product, Finished Product, Adjuvant and Stabilizers to the Official 
Compendium or Narrowing of the Specification Range.

Article 20. The updates, inclusions, substitutions or exclusion of the analytical method for 
purposes of adaptation to the official compendium recognized by Anvisa, according to 
Resolution No. 37/2009 and its later updates, or still, any narrowing of the specification range, 
are classified as level 1 changes.

Sole paragraph. Adaptation of specifications and analytical methodologies to the official 
compendium, or narrowing of specification range, must present description of the specification 
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or analytical method already approved and of the changed analytical method, including the 
reference literature.

Section II - Updating of Specifications and Analytical Method of the Active Ingredient, 
Bulk Product, Finished Product, Adjuvant and Stabilizers that are not contained in 
Official Compendium

Article 21. Changes, inclusions, exclusions of assay, analytical method or specifications that 
are not contained in the official compendiums recognized by Anvisa, according to Resolution 
RDC No. 37/2009 and its later updates, in addition to all situations that involve methods of 
evaluating the biological activity, are classified as level 2 changes.

Article 22. The requirement to update specifications and analytical method of active ingredient, 
bulk product, finished product, adjuvant and stabilizers that are not contained in official 
compendium must be instructed with the following documents:

I. specification of the analytical method already approved and of the changed analytical 
method;

II. quality control analytical report;

III. reference literature; and

IV. analytical method validation.

CHAPTER V 
ADAPTATION OF SPECIFICATIONS AND ANALYTICAL METHODS  

REFERRING TO BREAK DOWN PRODUCTS AND BIOLOGICAL METHOD  
OF CONTENT QUANTIFICATION

Section I - Adaptation of Specifications and Analytical Methods to the Official 
Compendium or Narrowing of the Specification Range Referring to Break Down 
Products and Biological Method of Content Quantification

Article 23. The updates, inclusions, substitutions or exclusions of analytical method referring to 
break down products and biological method of content quantification for purposes of adapting 
to the official compendium recognized by Anvisa, according to Resolution No. 37/2009 and its 
later updates, or still, any narrowing of the specification range, are classified as level 1 changes.

Sole paragraph. Adaptation of specifications and analytical methodologies to the official 
compendium, or narrowing of specification range, must be accompanied by description of the 
specification or analytical method already approved and of the changed analytical method, 
including the reference literature.
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Section II - Updating of Specifications and Analytical Method not contained in Official 
Compendium Referring to Break Down Products and Biological Method of Content 
Quantification

Article 24. Changes, inclusions, substitutions or exclusions of the analytical method or 
specifications that are not contained in the official compendiums recognized by Anvisa, 
according to Resolution RDC No. 37/2009 and its later updates, in addition to all situations 
that involve assays, analytical methods or methods of evaluating the biological activity, are 
classified as level 2 changes.

Article 25. The requirement to update specifications and analytical methods that are not 
contained in official compendium must be instructed with the following documents:

I. specification of the analytical method already approved and of one changed;

II. quality control analytical report;

III. reference literature; and

IV. analytical method validation.

CHAPTER VI 
CHANGE OF PRODUCT EXCIPIENT

Section I - Minor Change of Product Excipient

Article 26. Excipient changes that do not interfere in the quality, efficacy or safety of the 
finished product are classified as level 1 changes.

Sole paragraph. The excipient included, excluded or substituted may not have stabilizing or 
adjuvant function with regard to the active ingredient(s).

Article 27. The requirement of minor change for inclusion, exclusion or substitution of excipient 
of the finished product must be instructed with the following documents:

I. report containing the following information on the new excipient, in case of inclusion or 
substitution:

a. description of the physical-chemical, microbiological properties and other quality 
controls;

b. excipient specifications; and
c. description of possible chemical interactions of the excipient with the active ingredient;

II. reconstituted product stability study report, according to the legislation in effect; and

III.  report of stability studies, according to legislation in effect.
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Section II - Moderate Change of Product Excipient

Article 28. Excipient changes that can interfere in the quality, efficacy and safety of the finished 
product are classified as level 2 changes.

Sole paragraph. The excipient included, excluded or substituted may not have stabilizing or 
adjuvant function with regard to the active ingredient(s).

Article 29. The requirement of moderate change for inclusion, exclusion, substitution 
or alteration of the quantity excipient of the finished product must be instructed with the 
following documents:

I. report containing the following information on the new excipient, in case of inclusion or 
substitution:

a. description of the physical-chemical, microbiological properties and other quality 
controls;

b. excipient specifications;

c. description of possible chemical interactions of the excipient with the active ingredient; 
and

d. study demonstrating the efficacy of the preservative, in cases in which the excipient 
included has the function of preservative;

II. comparability study report evidencing the maintenance of physical-chemical and biological 
characteristics of the active ingredient and safety and efficacy parameters;

III. reconstituted finished product stability study report, according to the legislation in effect;

IV. report of stability studies, according to legislation in effect; and

V. report of clinical studies conducted with the new formula, when applicable.

Section III - Major Change of Product Excipient

Article 30. Changes of excipient with stabilizing or adjuvant function in relation to the active 
ingredient(s) are classified as level 3 changes.

Article 31. The requirement of major change for inclusion, exclusion, substitution or alteration 
of the quantity excipient of the product must be instructed with the following documents:

I. report containing the following information on the new excipient, in case of inclusion or 
substitution:

a. description of the physical-chemical, microbiological properties and other quality 
controls;

b. excipient specifications; and
c. description of possible chemical interactions of the excipient with the active ingredient;

II. comparability study report evidencing the maintenance of physical-chemical and biological 
characteristics of the active ingredient and safety and efficacy parameters;
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III. reconstituted product stability study report, according to the legislation in effect;

IV. report of stability studies, according to legislation in effect; and

V. report of clinical studies conducted with the new formula.

CHAPTER VII 
CHANGE OF DILUENT EXCIPIENTS

Section I - Minor Change of Diluent Excipient

Article 32. For the change of diluent excipient to be classified as level 1 change, the diluent 
must not interfere in the quality, efficacy or safety of the product.

Article 33. The requirement of minor change for inclusion, exclusion or substitution of excipient 
of the diluent must be instructed with the following documents:

I. report containing the following information on the new excipient, in case of inclusion or 
substitution:

a. description of the physical-chemical, microbiological properties and other quality 
controls;

b. excipient specifications; and
c. description of possible chemical interactions of the excipient with the active ingredient;

II. reconstituted product stability study report, according to the legislation in effect; and

III. accelerated and long-term stability study report on the diluent, according to legislation 
in effect.

Section II - Moderate Change of Diluent Excipient

Article 34. Diluent excipient changes that can interfere in the quality, efficacy or safety of the 
finished product are classified as level 2 changes.

Sole paragraph. The excipient included, excluded, substituted or that underwent change in 
quantity, may not have stabilizing or adjuvant function with regard to the active ingredient(s).

Article 35. The requirement of moderate change for inclusion, exclusion, substitution or 
alteration of the quantity excipient of the diluent must be instructed with the following 
documents:

I. report containing the following information on the new excipient, in case of inclusion or 
substitution:

a. description of the physical-chemical, microbiological properties and other quality 
controls;

b. excipient specifications;
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c. description of possible chemical interactions of the excipient with the active ingredient; 
and

d. study demonstrating the efficacy of the preservative, in cases in which the excipient 
included has the function of preservative;

II. comparability study report evidencing the maintenance of physical-chemical and biological 
characteristics of the active ingredient and safety and efficacy parameters;

III. report of diluent stability studies, according to legislation in effect;

IV. reconstituted product stability study report, according to the legislation in effect; and

V. report of clinical studies conducted with the new formula, when applicable.

Section III - Major Change of Diluent Excipient

Article 36. Changes of diluent with stabilizing or adjuvant function in relation to the active 
ingredient(s) are classified as level 3 changes.

Article 37. The requirement of major change for inclusion, exclusion, substitution or alteration 
of the quantity excipient of the diluent must be instructed with the following documents:

I - report containing the following information on the new excipient, in case of inclusion or 
substitution:

a) description of the physical-chemical, microbiological properties and other quality controls;

b) excipient specifications; and

c) description of possible chemical interactions of the excipient with the active ingredient;

II - comparability study report evidencing the maintenance of physical-chemical and biological 
characteristics of the active ingredient and safety and efficacy parameters;

III - reconstituted product stability study report, according to the legislation in effect;

IV - report of diluent stability studies, according to legislation in effect; and

V - report of clinical studies conducted with the new formula.

CHAPTER VIII 
CHANGE OR INCLUSION OF PRIMARY PACKAGING

Article 38. Change or inclusion of a new packaging, or fractionated packaging, for an already 
registered product, is classified as level 2 change.

Sole paragraph. The cases foreseen in this article do not contemplate changes in product 
volume or quantity of the presentation registered.

Article 39. The requirement of change or inclusion of primary packaging must be instructed 
with the following documents:
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I - report of stability studies, according to legislation in effect;

II - report with description of the new packaging's specifications;

III - labeling and packaging models, according to Resolution RDC No. 71/2009 and their later 
updates; and

IV - updated package insert model, according to Resolution RDC No. 47/2009 and their later 
updates.

CHAPTER IX 
CHANGE OF SECONDARY PACKAGING

Article 40. Changes in the composition (type of material) or size of secondary packaging are 
classified as level 1 changes.

Sole paragraph. In cases in which the secondary packaging is determinant for photo-stability 
of the product, there will be need to present study that evidences the maintenance of product 
quality.

Article 41. The requirement of change of secondary packaging must be instructed with the 
following documents:

I - report with description of the new packaging's specifications; and

II - packaging models, according to Resolution RDC No. 71/2009 and their later updates.

CHAPTER X 
CHANGE OF DRUG TRADE NAME

Article 42. Change of drug trade name is classified as level 2 change.

Article 43. The requirement of change of drug trade name must be instructed with the 
following documents:

I - declaration of non-commercialization of the product;

II - labeling and packaging models, according to Resolution RDC No. 71/2009 and their later 
updates; 

III - updated package insert model, according to Resolution RDC No. 47/2009 and their later 
updates.

CHAPTER XI 
CHANGE OF ACTIVE INGREDIENT MANUFACTURING SITE

Section I - Exclusion of Active Ingredient Manufacturing Site

Article 44. Exclusions of the active ingredient manufacturing site are classified as level 1 
changes.

Article 45. The requirement of exclusion of active ingredient manufacturing site must be 
instructed with the following documents:
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I - updated declaration with regard to the active ingredient manufacturing site(s); and

II - impact analysis report in the supply and distribution of the finished product.

Section II - Inclusion or Change of Active Ingredient Manufacturing Site

Article 46. Inclusion or change of active ingredient manufacturing site for a registered product 
is classified as level 3 change.

Sole paragraph. Whenever required, audit may be conducted in registration to verify the 
change requested.

Article 47. Inclusion or change of the manufacturing site of the biological product active 
ingredient will be analyzed by Anvisa only in the situations where:

I - there is technology transfer or when the new plant is of the same company;

II - the master cell bank is not altered.

Sole paragraph. In such cases, the production process must remain unchanged with regard to 
the critical aspects that can compromise the product quality, safety and efficacy parameters.

Article 48. The requirement of inclusion or change of active ingredient manufacturing site 
must be instructed with the following documents:

I - copy of the company's business license and/or health permit;

II - copy of the company's business authorization certificate or its publication in the Federal 
Official Gazette (DOU);

III - comparability study report evidencing the maintenance of physical-chemical and biological 
characteristics of the active ingredient and safety and efficacy parameters;

IV - report of stability studies, according to legislation in effect;

V - updated declaration with regard to the active ingredient manufacturing site(s) and issuance 
of release certificate for the active ingredient batches;

VI - comparative report of the production process, in-process controls, production scale, 
equipment and others, between the former manufacturing site and the site to be included or 
changed, showing that the critical parameters of the process remain unchanged;

VII - description of the batch numbering system;

VIII - report of therapeutic experimentation or rationale for its absence; and

IX - validation report for the active ingredient transport procedure.
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CHAPTER XII 
CHANGE OF BULK PRODUCT MANUFACTURING SITE

Section I - Exclusion of Bulk Product Manufacturing Site

Article 49. Exclusions of the bulk product manufacturing site are classified as level 1 changes.

Article 50. The requirement of exclusion of bulk product manufacturing site must be instructed 
with the following documents:

I - updated declaration with regard to the bulk product manufacturing site(s); and

II - impact analysis report in the supply and distribution of the finished product.

Section II - Inclusion or Change of Bulk Product Manufacturing Site

Article 51. Inclusion or change of the bulk product manufacturing site are classified as level 2 
changes.

Article 52. The requirement of inclusion or change of bulk product manufacturing site must be 
instructed with the following documents:

I - copy of the company’s business license and/or health permit;

II - copy of the company’s business authorization certificate or its publication in the Federal 
Official Gazette (DOU);

III - report of stability studies, according to legislation in effect;

IV - comparative report of the production process, in-process controls, production scale, 
equipment and others, between the former manufacturing site and the site to be included or 
changed, showing that the critical parameters of the process remain unchanged;

V - description of the batch numbering system; and

VI - transport procedure validation report.

CHAPTER XIII 
CHANGE OF MANUFACTURING SITE OF PRODUCT IN ITS PRIMARY PACKAGING

Section I - Exclusion of Manufacturing Site of Product in its Primary Packaging

Article 53. Exclusions of the manufacturing site of product in its primary packaging are classified 
as level 1 changes.

Article 54. The requirement for exclusion of the manufacturing site of product in its primary 
packaging must be instructed with updated declaration, informing the manufacturing site(s) of 
the product in its primary packaging.
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Section II - Inclusion or Change of Manufacturing Site of Product in its Primary 
Packaging

Article 55. Inclusion or change of manufacturing site of the product in its primary packaging is 
classified as level 2 changes.

Article 56. The requirement of inclusion or change of manufacturing site of the product in its 
primary packaging must be instructed with the following documents:

I - copy of the company’s business license and/or health permit;

II - copy of the company’s business authorization certificate or its publication in the Federal 
Official Gazette (DOU);

III - report of stability studies, according to legislation in effect;

IV - comparative report of the production process, in-process controls, production scale, 
equipment and others, between the former manufacturing site and the site to be included or 
changed, showing that the critical parameters of the process remain unchanged;

V - description of the batch numbering system; and

VI - transport procedure validation report.

CHAPTER XIV 
CHANGE OF MANUFACTURING SITE OF PRODUCT IN ITS SECONDARY PACKAGING

Section I - Exclusion of Manufacturing Site of Product in its Secondary Packaging

Article 57. Exclusions of the manufacturing site of product in its secondary packaging are 
classified as level 1 changes.

Article 58. The requirement for exclusion of the manufacturing site of product in its secondary 
packaging must be instructed with updated declaration with regard to the manufacturing 
site(s) of the product in its secondary packaging.

Section II - Inclusion or Change of Manufacturing Site of Product in its Secondary 
Packaging

Article 59. Inclusion or change of manufacturing site of the product in its secondary packaging 
is classified as level 1 changes.

Article 60. The requirement of inclusion or change of manufacturing site of the product in its 
secondary packaging must be instructed with the following documents:

I - copy of the company’s business license and/or health permit;

II - copy of the company’s business authorization certificate or its publication in the Federal 
Official Gazette (DOU);
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III - description of the batch numbering system; and

IV - transport procedure validation report.

CHAPTER XV 
CHANGE OF DILUENT MANUFACTURING SITE

Section I - Exclusion of Diluent Manufacturing Site

Article 61. Exclusions of the diluent manufacturing site are classified as level 1 changes.

Article 62. The requirement for exclusion of the diluent manufacturing site must be instructed 
with updated declaration with regard to the diluent manufacturing site(s).

Section II - Inclusion or Change of Diluent Manufacturing Site

Article 63. Inclusions or changes of the diluent manufacturing site are classified as level 2 
changes.

Article 64. The requirement of inclusion or change of diluent manufacturing site must be 
instructed with the following documents:

I - copy of the company’s business license and/or health permit;

II - copy of the company’s business authorization certificate or its publication in the Federal 
Official Gazette (DOU);

III - descriptive report on the diluent composition;

IV - report of diluent stability studies, according to legislation in effect;

V - description of the diluent production processes and quality control; and

VI - diluent packaging material specifications.

CHAPTER XVI 
CHANGE OR INCLUSION OF BLOOD-DERIVED EXCIPIENT MANUFACTURING SITE

Article 65. Inclusion or change of the blood-derived excipient manufacturing site are classified 
as level 2 changes.

Sole paragraph. If the blood-derived excipient has registration in Brazil, the company must 
send supporting documentation of the registration, waiving presentation of the documentation 
described in this Chapter.

Article 66. The requirement of inclusion or change of blood-derived excipient manufacturing 
site must be instructed with the following documents:

I - copy of the company’s business license and/or health permit;
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II - copy of the company’s business authorization certificate or its publication in the Federal 
Official Gazette (DOU);

III - document issued by the blood product manufacturer, declaring the country of origin of the 
plasma used as raw material;

IV - updated list of the collection centers of said plasma with the corresponding registration 
number and name of the health authority responsible for its inspection; and

V - Plasma Master File.

CHAPTER XVII 
CHANGE OF PLASMA COLLECTION CENTERS

Section I - Exclusion of Plasma Collection Center

Article 67. Exclusions of plasma collection centers previously approved are classified as level 
1 changes.

Section II - Inclusion of Plasma Collection Center

Article 68. Inclusions of plasma collection centers for production of blood products are 
classified as level 2 changes.

Article 69. Requirement of inclusion of plasma collection center for production of blood 
products must be instructed with the following documents:

I - declaration, issued by the blood product manufacturer, informing the country of origin of the 
plasma used as raw material, updated list of plasma collection centers with the corresponding 
registration number and name of the health authority responsible for the inspection; and

II - Updated Plasma Master File for inclusion of plasma collection centers located in countries 
not approved in the product registration dossier.

CHAPTER XVIII 
ESTABLISHMENT OF A NEW MASTER CELL BANK OF BIOTECHNOLOGICAL  

PRODUCTS AND VACCINES
Article 70. Requirement of establishment of a new master cell bank of the biological product 
will be analyzed by Anvisa only in situations in which the master cell bank is established from 
ampoules from the master cell bank itself, from ampoules from the work cell bank or from the 
cellular seed that generated the original master cell bank.

Paragraph 1 The master cell bank must be established according to Good Manufacturing 
Practices.

Paragraph 2 A new master cell bank, established from the parent cells subjected to new stages 



114

of cloning or genetic modification, configures generation of other biological active ingredient 
and requires new product registration.

Paragraph 3 Depending on the differences detected between the master cell banks, the 
requirement to establish a new master cell bank is classified as level 2 or 3 change.

Article 71. The requirement to establish a new master cell bank must be instructed with the 
following documents:

I - declaration with identification of the new master cell bank;

II - report with characterization of the new master cell bank, with regard to the aspects of 
identity, purity, stability and qualification for the purpose proposed;

III - report of nonclinical and clinical studies with the finished biological product, generated 
from the new master cell bank, or rationale for its absence;

IV - comparability study report evidencing the maintenance of physical-chemical and biological 
characteristics of the active ingredient and safety and efficacy parameters; and

V - report of stability studies of the main active ingredient and of the finished product generated 
from the new master cell bank, according to legislation in effect.

CHAPTER XIX 
ESTABLISHMENT OF A NEW WORK CELL BANK OF BIOTECHNOLOGICAL  

PRODUCTS AND VACCINES
Article 72. The new work cell banks must be established from master cell banks, extensively 
characterized and qualified for the purpose proposed, as set forth in the “Guide for Establishment 
and Evaluation of Cellular Substrates Used in the Production of Biological Products”, available 
in the Anvisa website.

Paragraph 1 The work cell bank must be established according to Good Manufacturing 
Practices.

Paragraph 2 The requirement to establish a new work cell bank is classified as level 2 change.

Article 73. The requirement to establish a new work cell bank must be accompanied by the 
following documents:

I - declaration with identification of the new work cell bank;

II - report with characterization of the new work cell bank, with regard to the aspects of identity, 
purity, stability and qualification for the purpose proposed;

III - comparability study report evidencing the maintenance of physical-chemical and biological 
characteristics of the active ingredient and safety and efficacy parameters; and

IV - report of stability studies of the main active ingredient and of the finished product 
generated from the new work cell bank, according to legislation in effect.
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CHAPTER XX 
CHANGE OF ACTIVE INGREDIENT PRODUCTION PROCESS

Section I - Minor Change of the Active Ingredient Production Process

Article 74. The changes in the manufacturing process of the active ingredient in which there 
were adjustments of minor impact in the production process and that do not show impact in 
the quality, efficacy and safety of the finished product, according to risk analysis, are classified 
as level 1 changes.

Article 75. The requirement of change in active ingredient manufacturing process, classified as 
level 1 change, must be instructed with the following documents:

I - report with description of the changes made in the production process;

II - comparability study report evidencing the maintenance of physical-chemical and biological 
characteristics of the product and safety and efficacy parameters; and

III - risk analysis report, determining the impacts of the change proposed for the quality, safety 
and efficacy of the finished product.

Section II - Moderate or Major Change of the Active Ingredient Production Process

Article 76. The changes in the active ingredient manufacturing process of moderate or major 
impact in the production process are classified as level 2 or 3 changes respectively.

Article 77. The requirement of change in active ingredient manufacturing process, classified as 
level 2 or 3 change, must be instructed with the following documents:

I. technical report referring to the production with the changes proposed;

II. risk analysis report, determining the impacts of the change proposed for the quality, 
safety and efficacy of the finished product;

III. comparability study report evidencing the maintenance of physical-chemical and biological 
characteristics of the product and safety and efficacy parameters;

IV. report of stability studies, according to legislation in effect; and

V. report of therapeutic experimentation or rationale for its absence.

CHAPTER XXI 
CHANGE OF BULK PRODUCT MANUFACTURING PROCESS

Section I - Minor Change of the Bulk Product Manufacturing Process

Article 78. The changes in the bulk product manufacturing process in which there were 
adjustments of minor impact in the production process and that do not show impact in the 
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quality, efficacy and safety of the finished product, according to risk analysis, are classified as 
level 1 changes.

Article 79. The requirement of change in bulk product manufacturing process, classified as 
level 1 change, must be instructed with the following documents:

I - report with description of the changes made in the production process;

II - risk analysis report, determining the impacts of the change proposed for the quality, safety 
and efficacy of the finished product; and

III - comparability study report evidencing the maintenance of physical-chemical and biological 
characteristics of the product and safety and efficacy parameters.

Section II - Moderate or Major Change of the Bulk Product Manufacturing Process

Article 80. The changes in the bulk product manufacturing process in which there are 
adjustments of moderate or major impact in the production process are classified as level 2 or 
3 changes respectively.

Article 81. The requirement of change in bulk product manufacturing process, classified as 
level 2 or 3 change, must be instructed with the following documents:

I. technical report referring to the production with the changes proposed;

II. risk analysis report, determining the impacts of the change proposed for the quality, 
safety and efficacy of the finished product;

III. report of stability study, according to legislation in effect;

IV. comparability study report evidencing the maintenance of physical-chemical and biological 
characteristics of the product and safety and efficacy parameters; and

V. report of the clinical study or rationale for its absence.

CHAPTER XXII 
CHANGE OF MANUFACTURING PROCESS OF PRODUCT IN ITS PRIMARY PACKAGING

Section I - Minor Change of Manufacturing Process of Product in its Primary 
Packaging

Article 82. The changes in the manufacturing process of the product in its primary packaging in 
which there were adjustments of minor impact in the production process and that do not show 
impact in the quality, efficacy and safety of the finished product, according to risk analysis, are 
classified as level 1 changes.

Article 83. The requirement of change in manufacturing process of the product in its primary 
packaging, classified as level 1 change, must be instructed with the following documents:

I. report with description of the changes made in the production process;
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II. risk analysis report, determining the impacts of the change proposed for the quality, 
safety and efficacy of the finished product; and

III. comparability study report evidencing the maintenance of physical-chemical and biological 
characteristics of the product and safety and efficacy parameters.

Section II - Moderate or Major Change of Manufacturing Process of Product in its 
Primary Packaging

Article 84. The changes in the manufacturing process of the product in its primary packaging 
in which there are adjustments of moderate or major impact in the production process are 
classified as level 2 or 3 changes respectively.

Article 85. The requirement of change in manufacturing process of the product in its primary 
packaging, classified as level 2 or 3 change, must be instructed with the following documents:

I. technical report referring to the production with the changes proposed;

II. risk analysis report, determining the impacts of the change proposed for the quality, 
safety and efficacy of the finished product;

III. comparability study report evidencing the maintenance of physical-chemical and biological 
characteristics of the product and safety and efficacy parameters; and

IV. report of stability study, according to legislation in effect.

CHAPTER XXIII 
CHANGE OF PRODUCT BATCH SIZE

Section I - Change of Batch Size in up to ten (10) times

Article 86. Changes in batch size in up to ten (10) times the size of the batch size approved 
in the product registration that do not show impact on the quality, efficacy and safety of the 
product, according to risk analysis, are classified as level 1 changes.

Article 87. The requirement of change in batch size, in up to ten (10) times the batch size 
approved in the product registration, classified as level 1 change, must be instructed with the 
following documents:

I - analytical report of finished product quality control;

II - report with description of the changes made in the production process;

III - report of stability study, according to legislation in effect; and

IV - risk analysis report, determining the impacts of the change for the quality, safety and 
efficacy of the product.

Article 88. Changes in batch size in up to ten (10) times the size of the batch size approved in 
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the product registration whose risk analysis shows impact on the quality, efficacy and safety of 
the product are classified as level 2 changes.

Article 89. The requirement of change in batch size, in up to ten (10) times the batch size 
approved in the product registration, classified as level 2 change, must be instructed with the 
following documents:

I. comparability study report evidencing the maintenance of physical-chemical and biological 
characteristics of the active ingredient and safety and efficacy parameters;

II. report with description of the changes made in the production process;

III. analytical report of product quality control;

IV. report of stability study, according to legislation in effect; and

V. risk analysis report, determining the implications of the change on the quality, safety and 
efficacy of the product.

Section II - Change of Batch Size To Over Ten (10) Times the Batch Size Approved in 
the Product Registration

Article 90. Changes in batch size to over 10 times the batch size approved in the product 
registration are classified as level 2 changes.

Article 91. The requirement of change in batch size to over ten (10) times the batch size 
approved in the product registration must be instructed with the following documents:

I. comparability study report evidencing the maintenance of physical-chemical and biological 
characteristics of the active ingredient and safety and efficacy parameters;

II. analytical report of finished product quality control;

III. report with description of the changes made in the production process;

IV. report of stability study, according to legislation in effect; and

V. risk analysis report, determining the implications of the change on the quality, safety and 
efficacy of the product.

CHAPTER XXIV 
INCLUSION OF NEW CONCENTRATION

Article 92. Inclusion of new concentration for the same dosage form and same therapeutic 
indication is classified as level 3 change.

Article 93. The requirement of inclusion of new concentration must be instructed with the 
following documents:

I. technical report with description of the changes occurred in the manufacturing process 
for production of the new concentration;
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II. report of stability study, according to legislation in effect;

III.  clinical study report;

IV. labeling and packaging models, according to Resolution RDC No. 71/2009 and their later 
updates; and

V. updated package insert model, according to Resolution RDC No. 47/2009 and their later 
updates.

CHAPTER XXV 
UPDATING OF THE INFLUENZA VACCINE PRODUCTION STRAIN(S)

Article 94. Updating of the influenza vaccine production strain(s) is classified as level 3 change.

Article 95. The requirement to update the influenza vaccine production strain(s) must be 
instructed with the following documents:

I. long-term stability study of the current vaccine with the data obtained up to the protocol 
required;

II. report of stability studies of the monovalent bulk products;

III. report of long-term stability study of the vaccine used in the previous year;

IV. report of accelerated stability study of the vaccine to be used in the current period;

V. certificates of analysis of the three (3) first batches of the monovalent bulk products and 
finished product;

VI. technical report containing the history of seed batches, accompanied by the respective 
certificates of analysis and validation of the critical stages;

VII. validation report of the hemagglutinin identification and quantification tests;

VIII. report with clinical data of the vaccine produced with the new strain(s);

IX. labeling and packaging models, according to Resolution RDC No. 71/2009 and their later 
updates;

X. updated package insert model, according to Resolution RDC No. 47/2009 and their later 
updates.

CHAPTER XXVI 
CHANGE OF VALIDITY TERM

Section I - Reduction of the Validity Term of the Active Ingredient, Bulk Product and 
Finished Product

Article 96. Reduction of the validity term of the active ingredient, bulk product and finished 
product is classified as level 1 change.

Article 97. The requirement to reduce the validity term of the active ingredient, bulk product 
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and finished product must be accompanied by the data of the stability study that led to the 
change.

Section II - Increase of the Validity Term of the Active Ingredient, Bulk Product and 
Finished Product

Article 98. Increase of the validity term of the active ingredient, bulk product and finished 
product is classified as level 2 change.

Article 99. The requirement to increase the validity term of the active ingredient, bulk product 
and finished product must be accompanied by the report of the long-term stability study.

CHAPTER XXVII 
CHANGE OF PRESERVATION CARES

Article 100. The changes, inclusions or exclusions of preservation cares and increase or 
reduction of the product preservation temperature are classified as level 2 changes.

Article 101. The requirement of change, inclusion or exclusion of preservation cares and 
increase or reduction of the product preservation temperature must be instructed with data 
of the stability studies that led to the request.

CHAPTER XXVIII 
INCLUSION OR CHANGE OF ADMINISTRATION ROUTE

Article 102. The inclusions or changes in the administration route for the same concentration, 
therapeutic indication and dosage form are classified as level 3 changes.

Article 103. The requirement of change or inclusion of administration route must be instructed 
with the following documents:

I - report of therapeutic experiment for new administration route; and

II - labeling and packaging models, according to Resolution RDC No. 71/2009 and their later 
updates; and

III - updated package insert model, according to Resolution RDC No. 47/2009 and their later 
updates.

CHAPTER XXIX 
CHANGE OF POSOLOGY

Article 104. The changes in posology for a product already registered for the same concentration, 
dosage form and therapeutic indication are classified as level 3 changes.
Article 105. The requirement of change of posology must be instructed with the following 
documents:
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I - report of clinical studies with the new therapeutic scheme; and

II - updated package insert model, according to Resolution RDC No. 47/2009 and their later 
updates.

CHAPTER XXX 
EXPANSION OF USE

Article 106. Expansion of the use of a registered drug is classified as level 3 change.

Article 107. The requirement of expansion of use must be instructed with the following 
documents:

I. report of clinical studies conducted with the new target-population; and

II. updated package insert model, according to Resolution RDC No. 47/2009 and their later 
updates.

CHAPTER XXXI 
CHANGES OF THERAPEUTIC INDICATIONS

Section I - Exclusion of Therapeutic Indication

Article 108. Exclusion of the product therapeutic indication is classified as level 2 change.

Article 109. The requirement of exclusion of product therapeutic indication must be instructed 
with the following documents:

I. rationale for excluding therapeutic indication;

II. risk minimization plan, according to Resolution RDC No. 4/2009 and their later updates; 
and

III. updated package insert model, according to Resolution RDC No. 47/2009 and their later 
updates.

Section II - Inclusion of New Therapeutic Indication

Article 110. Inclusion of new therapeutic indication is classified as level 3 changes.

Article 111. The requirement of inclusion of new therapeutic indication must be instructed 
with the following documents:

I.  therapeutic experiment report; and

II.  updated package insert model, according to Resolution RDC No. 47/2009 and their later 
updates.
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Section III - Inclusion of New Therapeutic Indication in the Country

Article 112. Inclusion of new therapeutic indication in the country is classified as level 3 
changes.

Sole paragraph. Approval of inclusion of new therapeutic indication in the country will 
reclassify the product as new biological product.

Article 113. The requirement of inclusion of new therapeutic indication in the country must be 
instructed with the following documents:

I. therapeutic experiment report; and

II. updated package insert model, according to Resolution RDC No. 47/2009 and their later 
updates.

CHAPTER XXXII

INCLUSION OF NEW COMMERCIAL PRESENTATION
Article 114. Inclusion of new commercial presentation of product is classified as level 2 changes.

Paragraph 1 The situations foreseen in this article are restricted to changes in the quantity or 
volume of the pharmacotechnical unit registered or inclusion, change or removal of accessories;

Paragraph 2 The new presentation must be consistent with the product posology.

Paragraph 3 The concentration of active ingredient(s), dosage form and primary and secondary 
packaging materials must remain unchanged.

Article 115. The requirement of inclusion of new commercial presentation of the product must 
be instructed with the following documents:

I. GTIN barcode for the presentations;

II. report of stability studies for liquid or lyophilized products, in case of change of volume 
proportion or weight per packaging respectively;

III. labeling and packaging models, according to Resolution RDC No. 71/2009 and their later 
updates; 

IV. updated package insert model, according to Resolution RDC No. 47/2009 and their later 
updates.

CHAPTER XXXIII 
INCLUSION OF NEW DOSAGE FORM

Article 116. Inclusion of new dosage form is classified as level 3 changes.

Article 117. The application for inclusion of new dosage form must be instructed with the 
following documents:
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I. analytical report of quality control for the active ingredient and finished product referring 
to one (1) batch, including specifications;

II. reference literature used to determine the specifications;

III. validation of the analytical methods that are not contained in official compendium;

IV. report of stability studies, according to legislation in effect;

V. report of clinical studies obtained with the new dosage form;

VI. technical report of the new dosage form;

VII. specification of the primary and secondary packaging material;

VIII. GTIN barcode for the new presentations;

IX. labeling and packaging models, according to Resolution RDC No. 71/2009 and their later 
updates; 

X. package insert model, according to Resolution RDC No. 47/2009 and their later updates.

CHAPTER XXXIV 
REGISTRATION RENEWAL

Article 118. Renewal of product registration must be requested in the first half of the last year 
of the quinquennium of the product’s registration validity.

Sole paragraph. Product registration renewal is classified as level 2 change.

Article 119. The requirement of product registration renewal must be instructed with the 
following documents:

I. report of follow-up stability studies conducted in the last five (5) years;

II. pharmacovigilance report, according to Resolution RDC No. 4/2009 and their later 
updates;

III. risk minimization plan, according to Resolution RDC No. 4/2009 and their later updates;

IV. Updated Plasma Master File, when talking of blood products;

V. proof of product sale in the last registration validity period; and

VI. proof of drug price approval of the drug by the Drug Market Regulation Chamber (CMED) 
for drugs subject to market regulation.

CHAPTER XXXV 
TEMPORARY SUSPENSION OF DRUG MANUFACTURE

Temporary Suspension of Drug Manufacture at Request of the Company

Article 120. Temporary suspension of drug manufacture at request of the company is classified 
as level 1 change.
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Sole paragraph. Companies that wish to cease drug manufacture must communicate this fact 
to Anvisa at least one hundred and eighty (180) days in advance.

Article 121. The requirement of drug manufacturing suspension must be instructed with the 
following documents:

I. impact assessment report for temporary suspension of drug manufacture; and

II. declaration of interest in registration maintenance or cancellation.

Article 122. If the manufacturing suspension results from situations related to safety, quality 
and efficacy of the drug, in addition to the documents set forth in Article 121, the company 
must present a risk minimization plan, according to Resolution RDC No. 4/2009 and their later 
updates.

CHAPTER XXXVI 
DRUG MANUFACTURE REACTIVATION

Article 123. Request for reactivation of drug manufacture is classified as level 2 change.

Sole paragraph. In cases in which the manufacturing suspension is due to not meeting technical 
requirements, the manufacture reactivation will depend on meeting of the requirements that 
caused the suspension.

CHAPTER XXXVII 
REGISTRATION CANCELLATION

Article 124. Cancellation of registration of certain drug presentations is classified as level 2 
change.

Article 125. Cancellation of registration of all drug presentations is classified as level 2 change.

CHAPTER XXXVIII 
FINAL AND TRANSITORY PROVISIONS

Article 126. Collegiate Board Resolution RDC No. 315, dated October 26, 2005 is hereby 
revoked.

Article 127. This Resolution enters into effect as of November 1, 2011.
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RESOLUTION - RDC Nº- 50
De 22 de setembro de 2011
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RDC RESOLUTION NO. 50, SEPTEMBER 20, 2011
DOU Sept/22/2011

Stipulates the procedures and conditions for conducting stability studies for registration or 
changes post-registration of biological products and establishes other measures.

The Collegiate Board of Directors of the National Health Surveillance Agency, as per the 
attribution granted it in paragraph IV of Art. 11 of the Regulation approved by Decree no. 
3.029, of April 16, 1999, and taking into account what is stipulated in paragraph V and §§ 
1 and 3 of Art. 54 of the Internal Bylaws approved as per the terms of Annex I of ANVISA 
Administrative Rule no. 354, of August 11, 2006, republished in the Official Federal Gazette 
on August 21, 2006, at a meeting held on November 20, 2011, adopts the following Collegiate 
Board of Directors Resolution, and I, Chairman – President, determine its publication:

CHAPTER 1 
OF THE INITIAL PROVISIONS

Section 1 - Objective

Art. 1 - This Resolution stipulates the procedures and conditions for conducting stability studies 
for registration or changes post-registration of biological products.

Section II - Definitions

Art. 2 – For the purposes of this Resolution, the following definitions are adopted:

I. grouping: this is the stability plan model where samples of the extremes of certain factors, 
such as dosage and package size, are tested. The model assumes the stability of any 
intermediate factor is represented by the tested extremes;

II. level 1 change (minor change): these are post-registration changes of lesser complexity 
that could be implemented with ANVISA’s prior authorization;

III. level 2 change (moderate change): these are post-registration changes of average 
complexity, which need ANVISA’s prior authorization for implementation;

IV. level 3 change (major change): these are post-registration changes of higher complexity, 
which need ANVISA’s prior authorization for implementation;

V. reduced design: these are stability studies the samples of which are not tested at every 
analysis time for each combination factor (ex: concentration and volume, type of primary 
packaging and volume, among others), such as grouping and matrixing;

VI. follow-up study: this is a stability study conducted to ensure the pharmaceutical product 
maintains its physical, chemical, biological and microbiological characteristics as per the 
results obtained in long-duration stability studies;

VII. accelerated stability study: this is a study designed to accelerate chemical and biological 
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degradations and/or physical changes of a pharmaceutical product in forced conditions 
of storage;

VIII. cumulative stability study: this study determines the effect of the storage period for the 
active principle, the intermediate product and/or product in bulk on the quality of the 
finished biological product;

IX. long-duration stability study: this study is designed to evaluate the physical, chemical, 
biological and microbiological characteristics of a pharmaceutical product during and, 
optionally, after the expected expiration date. The results are used to establish or confirm 
the stipulated expiration date and recommend storage conditions;

X. partial long-duration stability study: this is a long-duration stability study with partial 
results, where the final report should be submitted to ANVISA in the change history;

XI. stress study: this study is designed to evaluate the impact of short exposures to conditions 
outside of those established on the product label, which may occur during transportation 
and/or storage; 

XII. stability in use study; this refers to evaluating the maintenance of quality, safety and 
effectiveness of the product in real use situations (ex: reconstitution, dilution, infusion, 
removal of the product from multi-dose packages), simulating product conservation 
conditions for the period of time recommended by the manufacturer;

XIII. photostability study: this study is designed to detect significant changes in the product 
after exposure to light;

XIV. impurity: this is any component of the active substance or of the finished biological 
product, which is not the chemical entity defined as an active substance, an excipient or 
other additive of the finished biological product;

XV. matrixing: this is the stability plan model in which a sub-group of total available samples 
is tested at a specific frequency. The model is representative of all possible combinations 
of factors. In subsequent time intervals, another sub-group of samples is tested for all 
combination factors. The model assumes that the stability of each sampling’s sub-group 
represents the stability of all samples in a specific time interval. The differences in the 
samples should be identified as: doses, concentrations, different sizes of a same type of 
packaging and types of containers;

XVI. indicative profile of stability: this is the set of studies and data that permit identifying 
significant changes that end up occurring in the product;

XVII. expiration date: this is the date stipulated on the packaging material of the active principle 
or finished product, designating the time during which a lot of the active principle or of 
the finished product is expected to remain within specifications, as long as stored in those 
conditions defined, and after which it should not be used;

XVIII. biological product: this is the biological medication that is not new or is known to 
contain a molecule with a known biological activity, already registered in Brazil, and which 
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has undergone all manufacturing phases (formulation, bottling, lyophilization, labeling, 
packaging, storage, quality control and release of the lot of the biological product for use);

XIX. biological product in bulk: this is the biological product that has completed every phase 
of production, formulated in its final pharmaceutical form, in bulk, kept in a single, sterile 
container, if applicable, and released by the manufacturer's quality control;

XX. biological product in its primary packaging: this is the biological product that has completed 
every phase of production, formulated in its final pharmaceutical form, kept in its final 
container (primary packaging), if applicable, without including the labeling and packaging 
process and released by the manufacturer's quality control;

XXI. intermediate biological product: this is a pharmaceutical product, of biological origin, 
partially processed, feasible for specification and quantifiable, which may be submitted 
to the subsequent phases of manufacturing, before becoming a product in bulk;

XXII. new biological product: this is the biological medication that contains a molecule with 
a known biological activity, not yet registered in Brazil, and which has undergone all 
manufacturing phases (formulation, bottling, lyophilization, labeling, packaging, storage, 
quality control and release of the lot of the biological product for use);

XXIII. finished biological product: this is the pharmaceutical product, of biological origin, 
which has completed every phase of production, including final packaging, when this 
provides some sort of protection to the product;

XXIV. degradation products: these are impurities that result from chemical alterations that 
appear during storage of the medication due to the effects of light, temperature, pH, 
humidity and characteristics inherent to the active principle, of the reaction with excipients 
or due to the product’s contact with the primary packaging;

XXV. diluted product: this is the finished biological product with a diluting agent, where the 
main objective is to reduce the concentration of the final product for administration to 
the user;

XXVI. reconstituted product: this is the finished biological product obtained by adding solvent 
for subsequent administration to the user;

XXVII. climate zone: this is the geographically delimited space or zone in accordance with 
applicable temperature and humidity criteria when conducting the stability studies. Brazil 
is located in Climate Zone IVb (hot/very humid).

CHAPTER II 
OF GENERAL PROVISIONS

Art. 3 – The following information should be included in the stability studies report:

I. manufactured date and the number of lots used;

II. specification for primary packaging;
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III. the identification of manufacturers of active principles and finished products used; and

IV. the size of the industrial lots and of the lots used in the stability study.

Single paragraph. The production process and lot size used in the stability study should be 
representative of those used on an industrial scale.

Art. 4 – The stability studies should contain the analyses that refer to physical-chemical, 
biological and microbiological characteristics.

Art. 5 – The manufacturer should propose an indicative profile of stability that permits safety 
in detecting alterations in identity, purity and strength of the product.

Art. 6 – The owner of the registry should inform start and end dates for stability studies or 
send a timetable with the projected end of the study, in cases involving the submission of 
partial long-duration stability studies.

Single paragraph. If partial data are submitted for long-duration stability studies, the owner of 
the registry should send a declaration committing to complementing the stability report within 
the deadline determined in the body of this article.

Art. 7 – In cases where the product is commercialized in presentations that differ in volume, 
mass and concentration and the excipients used in the formulation are the same, it is possible 
to opt for the use of reduced designs.

Single paragraph. The studies submitted for evaluation should be representative of stability 
for all pharmaceutical forms, presentations, packing and concentrations available for 
commercialization.

Art. 8 – The final report for the long-duration stability study should be sent to ANVISA as part 
of the product’s next history of change, soon after conclusion of the study, in accordance with 
legislation currently in effect.

Single paragraph. If the final report is not presented as stipulated in the body of this article, 
the validity period will be reduced to the proven period, the results of which have already 
been sent to ANVISA.

Art. 9 – Together with the stability report, the company should also present validation of 
the methods related to the evaluation of the stability profile that are not included in official 
compendiums recognized by ANVISA.

Single paragraph. If these validations have already been presented in the registration of the 
product and there have been no alterations in the methodology, they do not need to be sent 
again.

Art. 10. If the long-duration stability studies conducted in the conditions established in this 
resolution prove, at any time, a validity period shorter than the one established in product 
registration, the company should protocol a post-registration alteration to reduce the validity 
period in accordance with the data obtained.
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Single paragraph. The area responsible for evaluating registration requests and post-
registration alterations of biological products should be contacted immediately for the proper 
measures related to reduction of the validity period, as well as those related to the already 
commercialized product with an improper validity period.

Art. 11. Exceptionally for products whose use is restricted to hospitals, stability studies in 
conditions different from those shown in Annex II of this Resolution may be accepted, as long 
as it is duly proven that the product does not support those conditions established for zone 
IVb.

Art. 12. The owner of product registration should ensure the recommended conservation 
during transportation, storage and distribution of the product.

Art. 13. All complementary documentation for stability should be sent to ANVISA as part of the 
product’s history of change, in accordance with legislation currently in effect.

CHAPTER III 
OF CONDUCTING STABILITY STUDIES

Section  - Of the Temperature and Humidity Conditions for the Stability Study on the 
Active Principle, the Intermediate Product and the Product in Bulk

Art. 14. The suggested temperature and humidity conditions for the accelerated and long-
duration stability studies of the active principle, the intermediate product and the product in 
bulk are shown in Annex I.

Art. 15. The temperature to be used in the accelerated and long-duration stability study of the 
active principle,  the intermediate product and the product in bulk will be determined by the 
climate zone in which the country of origin is located.

Art. 16. In the case of an imported active principle, intermediate product or product in bulk, 
the stability studies conducted should follow what is stipulated in Annex II of this Resolution.

Single paragraph. Alternative conditions, when justified, may be accepted for the stability 
study of the active principle, the intermediate products and the product in bulk.

Art. 17. For products packed in waterproof containers, the stability studies may be conducted 
under any condition of relative humidity.

Art. 18. The accelerated stability study does not apply to active principles, intermediate 
products and product in bulk stored at -70°C or -80°C.

Art. 19. If significant changes are observed at any moment when conducting the accelerated 
stability study, the validity period will be determined by the long-duration stability study.

§ 1 – In general, significant changes are considered to be:

I.  a change equal to or greater than 5% of the assay in relation to its initial value, 
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or noncompliance with strength or activity acceptance criteria when biological or 
immunological procedures are used;

II. detection of the degradation product exceeding acceptance criteria;

III. noncompliance with acceptance criteria for tests of appearances, physical attributes and 
functionality (ex: color, separation phase, hardness, resuspension, etc.);

IV. noncompliance with acceptance criteria for pH; or

V. noncompliance with acceptance criteria for dissolution of 12 (twelve) dosage units.

§ 2 – It is necessary to give continuity to the accelerated stability study until the 6th (sixth) 
month, when a significant change occurs in the first 3 (three) months of study.

Section II - Of the Temperature and Humidity Conditions for the Stability Study on the 
Finished Biological Product

Art. 20. The general temperature and humidity conditions for the stability study of finished 
biological products should meet the conditions shown in Annex II.

§ 1 - For finished biological products packed in waterproof containers, the stability studies may 
be conducted under any condition of relative humidity.

§ 2 – For water-based products packed in semi-waterproofed containers, the stability studies 
should evaluate the possibility of water loss. In this case, the studies should be conducted in 
conditions of relative low humidity, as described in Annex III. 

§ 3 – Other methods may be used to calculate water loss, as long as the scientific reasoning is 
sent and the calculations are duly justified.

Art. 21. For finished biological products packed at -20°C, the validity period will be determined 
by the long-duration stability study.

Art. 22. For products conserved at 2°C to 8°C and at -20°C, packed in semi-waterproof containers, 
the necessary information for evaluating the extent of water loss should be provided.

Section III - Of the Accelerated Stability Study

Art. 23. The tests for the accelerated stability study should be run at least at 0, 3 and 6 months, 
if product validity is greater than 12 (twelve) months.

Art. 24. Data obtained from previous years can be extrapolated for seasonal vaccines, with 
validity periods of up to 12 (twelve) months, and tests should be run concomitantly with 
vaccine use.

Art. 25. For products with validity periods of fewer than or equal to 12 (twelve) months, the 
company may contact the Biological Products Office - CPBIH to discuss when the tests for the 
accelerated stability study will be run and their frequency.
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Section IV - Of the Long-duration Stability Study

Art. 26. For products with validity periods greater than 12 (twelve) months, tests for long-
duration stability studies should be conducted at least every 3 (three) months during the first 
year of storage, every 6 (six) months during the second year and annually after that period.

Art. 27. For products with validity periods of up to 12 (twelve) months, tests should be run 
every 3 (three) months.

Art. 28. For products with validity periods of fewer than 12 (twelve) months, tests should be 
run every 3 (three) months.

Single paragraph. If the final month of validity is not included in this interval, all tests for the 
stability protocol should be conducted during the last month of validity.

Art. 29. Data obtained from previous years can be extrapolated for seasonal vaccines, with 
validity periods of up to 12 (twelve) months, and tests should be run concomitantly with 
vaccine use.

Section V - Of Stability Studies in Stress Conditions

Art. 30. Possible exposure of the product outside the recommended conservation care should 
be evaluated, such as high temperatures and/or freezing.

§ 1 – These occurrences should be evaluated in a stress study that demonstrates its impact on 
the quality of finished biological products.

I. the stress study should be conducted with at least 1 (one) lot of finished biological product.

§ 2 – If there are deviations in temperature during transportation and/or storage, stress studies 
should be presented and they will be analyzed for releasing the cargo.

I. in order demonstrate the maintenance of product characteristics, as stress study report 
should be presented with data obtained by the end of the product validity period.

§ 3 – The stress studies will not be obligatory documentation for the biological product 
registration request instruction.

Art. 31 – For products in liquid form, a study should be conducted to determine product 
freezing temperature if it is projected to be exposed to temperatures lower than 2°C.

Art. 32. The tests for a complete stability report should be conducted annually for the lots 
submitted to stress studies, as well as at the beginning and end of the study.

Art. 33. The provisions projected in Arts. 30 and 31 also apply to biological products already 
registered at ANVISA.

Section VI - Of the Follow-Up Stability Study

Art. 34. The follow-up stability study should be conducted with at least 1 (one) lot of finished 
biological product.
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Art. 35. The tests for a complete stability report should be conducted annually for the lots 
submitted to follow-up stability studies, as well as at the beginning and end of the study.

Single paragraph. The follow-up stability study should be initiated at the end of the long-
duration study.

Art. 36. The follow-up stability studies sent in the product’s history of change should contain 
the period of time in which the active principle and the intermediate product, if applicable, 
remain stored prior to their use in the manufacturing of a finished biological product.

CHAPTER IV 
OF CONDUCTING PHOTOSTABILITY STUDIES

Art. 37. Photostability studies should be conducted in accordance with the Photostability 
Studies Guide available on the ANVISA website.

§ 1 – Non-presentation of a photostability study for the active principle should be justified 
using scientific evidence that the active principle(s) did not suffer degradation in the presence 
of light.

§ 2 – The photostability study should be conducted on at least 1 (one) lot of finished biological 
product, if applicable.

Art. 38. The requests for changes in excipient, or in primary or secondary packaging, that 
modify the product’s sensitivity profile to light should be accompanied by a new photostability 
study.

CHAPTER V 
OF PRODUCT PURITY

Art. 39. For substances that cannot actually be characterized or products for which an analysis 
of purity cannot be conducted using analytical methodology, the company should propose and 
justify an alternative test procedure.

Art. 40. Potential degradation of products that may occur over time should be completely 
identified.

§ 1 – Degradation products should be quantified during the long-duration stability study to 
check for significant qualitative and/or quantitative changes in any of the stability studies 
(long-duration, accelerated or stress).

§ 2 – Acceptable degradation profiles should be stipulated based on the values for degradation 
products observed in the lots of active principle and finished biological product used in the 
pre-clinical and clinical studies, respectively.

Art. 41. Process impurities should also be duly qualified and, if necessary, quantified.

§ 1 – The impurities should be quantified if they offer health risks to users.

§ 2 – The lack of quantification of impurities should be duly justified.
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CHAPTER VI 
OF THE STABILITY STUDY REQUIREMENTS FOR REGISTRATION OF BIOLOGICAL 

PRODUCTS AND NEW BIOLOGICAL PRODUCTS

Section 1 - Of the Active Principle, the Intermediate Product and the Product in Bulk

Art. 42. If the active principle, the intermediate product or the product in bulk are stored 
before formulation, that is, remain stored in a specific condition prior to the beginning of the 
next phase, the company should accelerated and long-duration stability data for at least 3 
(three) lots.

§ 1 – If it is impossible to present stability results for 3 (three) lots at the moment of registration, 
the data for accelerated stability and long-duration may be presented for at least 1 (one) lot, 
accompanied by a justification and timetable for submission of results from other lots.

§ 2 – The packaging materials for storage used when conducting stability studies should be the 
same as those used in commercial lots.

Art. 43. The company should present accelerated  and long-duration stability data for at least 
6 (six) months if the active principle, the intermediate product or the product in bulk remain 
stored for a period equal to or greater than this.

§ 1 – Only the stability report for the long-duration study may be presented, with justification.

§ 2 – The company should proceed with the long-duration stability study, corresponding to 
the time the active principle, intermediate product or the product in bulk remain stored and 
attach the results of the concluded study to the product’s history of change.

Art. 44. If the company does not submit the final report for long-duration stability studies in 
the product’s history of change, the validity period shall be defined based on data already sent 
by the company.

Art. 45. In those cases in which the active principle remains stored for a period of fewer than 6 
(six) months, the company should conduct the long-duration stability study corresponding to 
the time during which the active principle remains stored.

§ 1 – There should be at least 3 (three) sampling points of the active principle for each lot. 
These points should contain the initial and ending values for the tests and at least one point 
distributed in a uniform manner in relation to the time interval.

§ 2 – The documentation should contain the statistical tests that prove data fitness to the 
stipulated validity period.

Section II - Of the Finished Biological Product

Art. 46. The validity period for the finished biological product will be stipulated based only on 
long-duration studies.
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Single paragraph. Accelerated stability studies will not be sufficient for determining the validity 
period.

Art. 47. Partial long-duration stability studies may be accepted for determining the validity 
period at the moment of registration.

§ 1 – The validity period granted the product will not exceed two times the period for which 
the partial long-duration study was conducted.

§ 2 – The report of the complete accelerated stability study should be presented together with 
the report for the partial long-duration study and be in compliance with what is stipulated in 
this Resolution.

Art. 48. If the company does not submit the final report for long-duration stability studies in 
the product’s history of change, the validity period shall be defined based on data already sent 
by the company.

Art. 49. Stability studies on at least 3 (three) lots of the finished biological product should be 
submitted for ANVISA evaluation.

§ 1 – Sampling should be representative of the industrial scale.

§ 2 – We recommend that lots of finished products used in the stability study come from 
different lots of the active principle.

§ 3 – We recommend using active principles and intermediate products with different storage 
times for production of the final product, for evaluating the product’s cumulative stability.

Art. 50. Evaluate the interaction of the primary packaging and the closing system with the 
product in the horizontal or inverted positions whenever necessary, and in the vertical position 
for at least 1 (one) lot of the finished biological product.

§ 1 – Stability data obtained from all types of primary and secondary packaging and closing 
systems used for the finished biological product should be submitted to ANVISA.

§ 2 – Evaluate the possible substances from primary packaging and/or closing system that may 
interact and/or contaminate the product.

§ 3 -  The company should justify the non-quantification and/or determination of these 
products throughout the stability studies if it decides to not do so.

Section III - Of the Stability of the Product in Use or the Reconstituted or Diluted 
Product
Art. 51. If the product has any solvent/diluting agent in its presentation to be used in the 
reconstitution or dilution of the medication, the company should protocol the accelerated and 
long-duration stability study for the diluting agent.

Art. 52. Stability of the product in use, or the reconstituted or diluted product should be 
demonstrated in the specified conditions of use and for the maximum storage time described 
on the label, directions and/or cartridge.



136

Art. 53. The stability study for the product in use, or the reconstituted or diluted product, 
should be conducted on at least 2 (two) lots of the finished biological product.

Single paragraph. We recommend running the tests on at least one lot at the end of the 
validity period.

Art. 54. If the finished biological product is packed in a multi-dose package, send ANVISA the 
data on the closing system’s capacity to resist repeated insertions and removals of needles, 
maintaining the strength, purity, sterility and quality unaltered for the period specified in the 
instructions for use, in the conditions recommended by the manufacturer.

CHAPTER VII 
OF THE STABILITY STUDY REQUIREMENTS FOR POST-REGISTRATION CHANGES OF 

BIOLOGICAL PRODUCTS AND NEW BIOLOGICAL PRODUCTS

Section 1 - Of the general conditions for stability studies for post-registration 
changes

Art. 55. All post-registration changes approved with partial stability study data should have 
their studies concluded in accordance with product validity and the results should be submitted 
in the product’s history of change after concluding the study.

§ 1 – If the accelerated stability studies have not been presented in the registration request, 
complete long-duration stability studies should be presented for all post-registration change 
requests.

§ 2 – The results of stability studies presented in the product’s history of change should be duly 
identified and related to the petition of origin.

Art. 56. In the case of deviations observed during the stability studies, ANVISA should be 
notified immediately and the company should adopt those measures applicable and request a 
reduction in the validity period, when necessary, in accordance with the study results.

Art. 57. All of the results of the stability studies submitted in partial form in requests for post-
registration change should be concluded in accordance with the medication’s validity period 
and should be submitted to ANVISA in the product’s history of change following conclusion of 
the study.

Art. 58. For post-registration changes, 3 (three) lots of the active principle, the intermediate 
product and the product in bulk or the finished biological product should be evaluated in the 
stability study, as per the case.

Art. 59. In those cases in which such significant differences have been verified in the quality 
attributes that it is possible to determine that pre- and post-change products are not highly 
similar, and thus, not comparable, a new registration should be requested.
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Section II - Of the Change in Excipient in the Diluting Agent

Art. 60. If the company alters the composition of the diluting agent, it should analyze the risk 
of this change for the finished biological product.

§ 1 – The risk analysis should be based on the function of changed constituents, their interaction 
with primary packaging and the active principle, as well as the impact of the change on 
reconstituted product quality, based on analytical methodology.

§ 2 – The documentation containing the risk analysis study for determining the impact of the 
change on the formula for the diluting agent should be sent to ANVISA.

§ 3 – The stability studies held before and after the post-registration change should be 
compared and be part of the risk analysis, aimed at evaluating whether the changes imply a 
change in the quality of the diluting agent.

§ 4 – Complete accelerated stability studies and long-duration stability studies conducted for at 
least half the diluting agent’s validity period should be presented, as well as the reconstituted/
diluted product stability study.

§ 5 - ANVISA will decide whether to conduct the complete long-duration stability study for 
approval of the change/inclusion, if it verifies that the changes represent a health risk and may 
interfere in product quality and safety.

Section III - Of Change in the Excipient in the Intermediate Product, in the Product in 
Bulk and/or in the Finished Product

Art. 61. When there is a change in excipient in the intermediate product, in the product in bulk 
and/or in the finished product, after concluding the long-duration stability study submitted 
for registration, the company will conduct a risk analysis of this change, considering the 
preservation of product quality and safety.

§ 1 – The risk analysis should be based on the function of changed constituents, their 
interaction with primary packaging and the impact of the change on final product quality, 
based on analytical methodology whenever possible.

§ 2 – The documentation containing the risk analysis study for determining the impact of the 
change on the formula should be sent to ANVISA.

§ 3 – The stability studies conducted before and after the post-registration change should be 
compared and be part of the risk analysis, aimed at evaluating whether the changes imply a 
change in product quality.

§ 4 -  In those cases where the active principle, the intermediate product and the product in 
bulk remain stored for a period of 6 (six) months or more, the company should submit the 
complete accelerated study together with the information on the change in excipient, and 
the long-duration stability study conducted for a period half as long as the approved validity 
period.
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§ 5 - In those cases where the active principle, the intermediate product and the product in 
bulk remain stored for a period of fewer than 6 (six) months, the company should submit the 
information on the change in excipient and the long-duration stability study corresponding to 
the maximum period for which the product is stored.

§ 6 – Complete accelerated stability studies and long-duration stability studies conducted for 
at least half the approved validity period should be submitted for the finished product.

§ 7 - ANVISA will decide whether to conduct the complete long-duration stability study for 
approval of the change, if it verifies that the changes represent a health risk and may interfere 
in product quality and safety.

§ 8 – There should be at least 3 (three) sampling points on the graphs.

Section IV - Of the Change in the Master and Work Bench for  
Biotechnological Products and Vaccines

Art. 62. The company should present accelerated and long-duration stability data for at least 
6 (six) months if the active principle remains stored for a period equal to or greater than this.

Art. 63. In those cases in which the active principle remains stored for a period of fewer than 6 
(six) months, the company should conduct the long-duration stability study corresponding to 
the time during which the active principle remains stored.

Single paragraph. There should be at least 3 (three) sampling points on the active principle 
graphs.

Art. 64. The company should present a complete accelerated stability study and long-duration 
stability study conducted for at least half the approved validity period should be submitted for 
the finished biological product produced from the new master bench.

Section V - Of the Change in Manufacturing Site for the Diluting Agent

Art. 65. If the manufacturer of the diluting agent is changed, the company should protocol the 
complete accelerated and  long-duration stability studies for the diluting agent, as well as a 
new stability study for the reconstituted/diluted product.

Section VI - Of the Change in Lot Size for the Active Principle, the Intermediate 
Product, the Product in Bulk and the Finished Biological Product

Art. 66. When lot size is changed, the manufacturer should conduct a new accelerated and 
long-duration stability study with the first 3 (three) lots of the active principle, intermediate 
product, product in bulk and/or finished product.

§ 1 - In those cases where the active principle, the intermediate product and the product 
in bulk remain stored for a period of (six) months or more, the company should submit the 
complete accelerated study together with the information on the change in lot size, and the 
long-duration stability study conducted for a period at least half as long as the approved 
validity period.
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§ 2 - In those cases where the active principle, the intermediate product and the product in 
bulk remain stored for a period of fewer than 6 (six) months, the company should submit the 
information on the change in lot size and the long-duration stability study corresponding to 
the maximum period for which the product is stored.

§ 3 – Complete accelerated stability studies and long-duration stability studies conducted for 
at least half the approved validity period should be submitted for the finished product.

§ 4 – There should be at least 3 (three) sampling points on the graphs.

Section VII - Of the Change Process for Production of the Active Principle, the 
Intermediate Product, the Product in Bulk and the Finished Biological Product

Art. 67. The company should conduct a risk analysis on the change in the manufacturing 
process for the active principle, the intermediate product, the product in bulk and/or the 
finished product.

§ 1 – The risk analysis should be based on the impact of the change in maintaining the quality, 
safety and effectiveness of the finished biological product.

§ 2 – If minor changes in the manufacturing process have no impact on product quality, the 
absence of stability studies should be justified.

Art. 68. The manufacturer should conduct a comparative analysis between the accelerated 
stability study performed before and after the change to determine the possibility of impacts 
in maintaining the quality of the finished biological product.

§ 1 - In those cases where the active principle, the intermediate product and the product 
in bulk remain stored for a period of (six) months or more, the company should submit the 
complete accelerated study together with the information on the change in the production 
process, and the long-duration stability study conducted for a period at least half as long as 
the approved validity period.

§ 2 - In those cases where the active principle, the intermediate product and/or the product 
in bulk remain stored for a period of fewer than 6 (six) months, the company should submit 
the information on the change in the production process and the long-duration stability study 
corresponding to the maximum period for which the product is stored.

§ 3 – Complete accelerated stability studies and long-duration stability studies conducted for 
at least half the approved validity period should be submitted for the finished product.

§ 4 – There should be at least 3 (three) sampling points on the graphs.

Section VIII - Of the Expansion of the Temperature Range for Product Conservation

Art. 69. Complete accelerated stability studies and long-duration stability studies and a long-
duration stability study conducted for at least half the approved validity period should be 
presented for determining the new temperature range for conservation.
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§ 1 – The validity period granted the product will not exceed two times the period for which 
the partial long-duration study was conducted.

§ 2 – The final results of long-duration stability studies should be attached to the product’s 
history of change.

§ 3 – A stability study should be conducted for each pharmaceutical form, material and/or 
packing for the product.

Section IX - Of the Expansion of the Validity Period for the Active Principle, the 
Intermediate Product and the Product in Bulk

Art. 70. Only complete long-duration stability studies will be accepted for expanding the 
validity period for the active principle, the intermediate product and the product in bulk.

Art. 71. When a new validity period is determined for the active principle, the intermediate 
product and the product in bulk, based on the latest results from long-duration stability 
studies, there should be documentation proving the change in validity period will not impact 
the quality of the finished biological product.

Section X - Of the Expansion of the Validity Period and Conservation Care for the 
Finished Biological Product

Art. 72. Only complete long-duration stability studies will be accepted for expanding the 
validity period or changing the conservation care of the finished biological product.

Single paragraph. A stability study should be conducted for each pharmaceutical form, material 
and/or packing for the product.

Section XI - Of the Update of the Strain for Flu Vaccine Production 

Art. 73. The data from the complete accelerated stability study should be submitted for the 
formulation to be used, as well as the partial data for the long-duration study.

Art. 74. The data from the complete long-duration study should be sent for the vaccine used 
in the previous period.

Section XII - Of the Exclusion of Product Conservation Care

Art. 75. Only complete long-duration stability studies will be accepted for the exclusion of 
product conservation care.

Single paragraph. A stability study should be conducted for each pharmaceutical form and/or 
packing material for the product.

Section XIII - Of the Inclusion of Primary Packing

Art. 76. The stability study submitted to ANVISA should include information on all material 
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that comprises the primary packaging and the closing systems used, indicating which have 
contact with the product.

Art. 77. Complete accelerated stability studies and long-duration stability studies conducted 
for at least half the approved validity period should be submitted.

§ 1 - Evaluate the interaction of the primary packaging and the closing system with the product 
in the horizontal or inverted positions whenever necessary, and in the vertical position for at 
least 1 (one) lot of the finished biological product.

§ 2 – Evaluate the possible substances from primary packaging and/or closing system that may 
interact and/or contaminate the product.

Art. 78. If the finished biological product is packed in a multi-dose package, send ANVISA the 
data on the closing system’s capacity to resist repeated insertions and removals of needles, 
maintaining the strength, purity, sterility and quality unaltered for the maximum period in use, 
in the conditions recommended by the manufacturer.

Section XIV - Of the Inclusions/Change in Manufacturing Site for the Active Principle, 
the Intermediate Product, the Product in Bulk and the Finished Biological Product

Art. 79. The stability studies conducted by the new manufacturers shall be part of the risk 
analysis aimed at evaluating whether the new manufacturing conditions imply a change in 
product quality in its different phases.

§ 1 - In those cases where the active principle, the intermediate product and the product in bulk 
remain stored for a period of (six) months or more, the company should submit the complete 
accelerated study together with the information on the inclusion/change in manufacturing 
site, and the long-duration stability study conducted for a period at least half as long as the 
approved validity period.

§ 2 - In those cases where the active principle, the intermediate product and the product in 
bulk remain stored for a period of fewer than 6 (six) months, the company should submit the 
information on the change in lot size and the long-duration stability study corresponding to 
the maximum period for which the product is stored.

§ 3 – Complete accelerated stability studies and long-duration stability studies conducted for 
at least half the approved validity period should be submitted for the finished product.

§ 4 – There should be at least 3 (three) sampling points on the graphs.

Art. 80. ANVISA will decide whether to conduct the complete long-duration stability study for 
approval of the change/inclusion, if it verifies that the changes represent a health risk and may 
interfere in product quality and safety.

Section XV - Of the Inclusion of a New Commercial Presentation

Art. 81. The new commercial presentations will not require a new stability study if:
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§ 1 – There is no change in the number of units, volume and/or mass per primary packaging of 
the finished biological product;

§ 2 – The dose is included in the interval between the smallest and biggest dose of the stability 
study already sent to ANVISA.

Art. 82. Complete accelerated stability studies and long-duration stability studies conducted 
for at least half the approved validity period for those cases that do not fit in art. 81 should be 
submitted.

Single paragraph. The validity period granted the product will not exceed two times the period 
for which the partial long-duration study was conducted.

Section XVI - Of the Inclusion of a New Concentration

Art. 83. For the inclusion of a new concentration, the company should conduct a complete 
accelerated stability study and a long-duration stability study.

Single paragraph. The validity period granted the product will not exceed two times the period 
for which the partial long-duration study was conducted.

Section XVII - Of the Inclusion of a New Pharmaceutical Form

Art. 84. An accelerated stability study and a long-duration stability study should be conducted 
for each pharmaceutical form.

Art. 85. Long-duration stability studies conducted for at least half the validity period for 
determining the validity period will be accepted at the moment of inclusion analysis in the 
following conditions:

§ 1 – The validity period granted the product will not exceed two times the period for which 
the partial long-duration study was conducted.

§ 2 – The report of the complete accelerated stability study should be presented together with 
the report for the partial long-duration study and be in compliance with what is stipulated in 
this Resolution.

CHAPTER VIII 
OF THE FINAL AND TRANSITORY PROVISIONS

Art. 86. For imported products, the stability studies may be conducted abroad as long as they 
comply with the temperature and humidity parameters defined in this Resolution.

Art. 87. The provisions of this Resolution apply to the stability studies to be initiated starting 
November 1, 2011.

Art. 88. This Resolution takes effect on the date of its publication.
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Annex I

Conditions for conducting stability studies on the active principle, the intermediate product 
and the product in bulk

TEMPERATURA E UMIDADE- ESTUDO DE 
LONGA DURAÇÃO

TEMPERATURA E UMIDADE- ESTUDO 
ACELERADO

25 °C ± 2 °C/60% UR ± 5% UR ou

30 °C ± 2 °C/65% UR ± 5% UR ou

30 °C ± 2 °C/75% UR ± 5% UR

40°C ± 2°C 75% UR ± 5% UR

2°C – 8°C

25 °C ± 2 °C/60% UR ± 5% UR ou

30 °C ± 2 °C/65% UR ± 5% UR ou

30 °C ± 2 °C/75% UR ± 5% UR

-20°C Os parâmetros de temperatura e umidade 
serão definidos pelo fabricante
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Anexo II

Conditions for conducting stability studies for the finished product

TEMPERATURA E UMIDADE- ESTUDO DE 
LONGA DURAÇÃO

TEMPERATURA E UMIDADE- ESTUDO 
ACELERADO

25 °C ± 2 °C/60% UR ± 5% UR (apenas produtos 

de uso restrito a hospitais) ou

30 °C ± 2 °C/75% UR ± 5% UR

40°C ± 2°C/75% UR ± 5% UR

5°C ± 3°C

25 °C ± 2 °C/60% UR ± 5% UR ou

30 °C ± 2 °C/65% UR ± 5% UR ou

30 °C ± 2 °C/75% UR ± 5% UR

-20°C Os parâmetros de temperatura e umidade 
serão definidos pelo fabricante

Anexo III

Conditions for conducting stability studies for the water-based products

TEMPERATURA E UMIDADE- ESTUDO DE 
LONGA DURAÇÃO

TEMPERATURA E UMIDADE- ESTUDO 
ACELERADO

25 °C ± 2 °C/40% UR ± 5% UR (apenas produtos 
de 

uso restrito a hospitais) ou

30 °C ± 2 °C/35% UR ± 5% UR

40°C ± 2°C e não mais que

25% UR
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RESOLUÇÃO - RDC Nº- 233
De 17 de agosto de 2005
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AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DIRETORIA COLEGIADA RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº. 233, 

DE 17 DE AGOSTO DE 2005. 

Aprova Regulamento Técnico de Produção e Controle de Qualidade para Registro, Alteração 
Pós-Registro e Revalidação dos Extratos Alergênicos e dos Produtos Alergênicos.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe 
confere o art. 11 inciso IV do Regulamento da ANVISA aprovado pelo Decreto nº. 3.029, de 16 
de abril de 1999, c/c o art. 111, inciso I, alínea "b", § 1º do Regimento Interno aprovado pela 
Portaria nº. 593, de 25 de agosto de 2000, republicada no DOU de 22 de dezembro de 2000, 
em reunião realizada 9 de agosto de 2005,  

considerando as disposições da Lei n° 6.360, de 23 de setembro de 1976 em seu art. 12 e o 
Decreto n°. 79.094, de 5 de janeiro de 1977, alterado pelo Decreto n° 3.961, de 10 de outubro 
de 2001, art. 14, que regulamenta a Lei n° 6.360/76;  

considerando o art.10.inciso IV, da Lei n° 6.437, de 20 de agosto de 1977, que determina a 
necessidade do registro do produto expedido pelo órgão competente, bem como estabelece 
os requisitos específicos para registro de drogas, medicamentos e insumos farmacêuticos;  

considerando que os Produtos Alergênicos utilizados para Diagnóstico "in vivo" e Imunoterapia, 
possuem uma transcendência sanitária universalmente reconhecida;  

considerando que não obstante esta circunstância, não existe uma regulamentação técnica 
específica que contemple os requisitos mínimos para autorizar a importação, fabricação, 
distribuição, comercialização e exportação dos Produtos Alergênicos, assim como, os 
procedimentos de controle de qualidade;  

considerando que a complexidade técnica destes produtos, as características especiais 
das matérias-primas, produtos intermediários e produtos terminados, fazem necessário 
determinar uma regulamentação técnica específica que estabeleça os requisitos para garantir 
a segurança, eficácia e qualidade dos Produtos Alergênicos com finalidades de Diagnóstico "in 
vivo" e Imunoterapia;  

adotou a seguinte Resolução de Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente, determino a sua 
publicação: 
Art. 1 Aprovar o REGULAMENTO TÉCNICO DE PRODUÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE PARA 
REGISTRO, ALTERAÇÃO PÓS-REGISTRO E REVALIDAÇÃO DOS EXTRATOS ALERGÊNICOS E DOS 
PRODUTOS ALERGÊNICOS, conforme Regulamento Técnico anexo a esta resolução.  
Art. 2 Este regulamento técnico refere-se tanto aos Extratos Alergênicos e aos Produtos 
Alergênicos produzidos industrialmente, disponibilizados no mercado, quanto aos fornecidos 
como produto "nominal ao paciente" ou ao "profissional habilitado".  
Art. 3º Fica revogada a RDC 324, de 10 de novembro de 2003. 
Art.4º Esta Resolução da Diretoria Colegiada entra em vigor na data de sua publicação. 
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ANEXO 

REGULAMENTO TÉCNICO DE PRODUÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE PARA 
REGISTRO, ALTERAÇÃO E REVALIDAÇÃO DOS REGISTROS DOS EXTRATOS 

ALERGÊNICOS E DOS PRODUTOS ALERGÊNICOS  

Esse regulamento técnico tem a finalidade de regulamentar os Procedimentos de Produção 
e Controle de Qualidade para obter o Registro, Alterar e Revalidar os registros dos Extratos 
Alergênicos e dos Produtos Alergênicos.  

CAPITULO I 
DEFINIÇÕES 

As definições apresentadas abaixo se aplicam aos termos utilizados neste Regulamento. Elas 
podem ter significados diferentes em outros contextos.  

Alérgenos: 

Substâncias, geralmente de origem protéica, presentes em animais ou vegetais, que causam ou 
provocam hipersensibilidades. Podem também ser haptenos originados de produtos químicos 
ou drogas.  

Alérgeno Representante: 

Alérgeno principal, escolhido com a finalidade de documentar a qualidade por grupos ou 
famílias alergênicas. 

Alérgeno de referência: 

Alérgeno escolhido com finalidade de extrapolação de dados relevantes no processo de 
registro do mesmo grupo ou família alergênicos. 

Alérgeno de Referência Internacional: 

Alérgeno ou extrato alergênico de composição e potência estabelecidas pelos diferentes 
Organismos reconhecidos internacionalmente (WHO, IUIS, etc) frente aos quais o Produto-
Padrão Interno de Referência (PPIR) é calibrado.  

Concentração: 

Quantidade de substância(s) ativa(s) ou inativa(s) do produto em determinada unidade, que 
pode ser de atividade, de massa, de volume ou uma relação de proporção (peso/volume).  

Controle em processo: 

Verificações realizadas durante a produção, a fim de monitorar e, se necessário, ajustar 
o processo de forma a assegurar que o produto esteja em conformidade com as suas 
especificações. O controle do ambiente ou dos equipamentos pode também ser considerada 
parte integrante do controle em processo.  
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Documentação de Registro:

Documentação necessária para obter o registro do produto. 

Especificação: 

Parâmetros ou limites documentados a que devem atender os produtos ou materiais utilizados 
ou obtidos durante o processo de fabricação.  

Extrato Alergênico: 

Insumo farmacêutico obtido por extração dos princípios ativos de substâncias animais, vegetais, 
químicas ou biotecnológicas, contendo um único alérgeno. Obtidos através de técnicas 
laboratoriais aceitas internacionalmente, acondicionados a granel, na forma liofilizada ou em 
solução concentrada.  

Extrato alergênico padronizado: 

É um extrato alergênico definido, no qual se conhece a atividade alergênica total (potência) e 
do qual se conhece também, seu componente alergênico relevante (qualidade).  

Fabricação: 

Todas as operações que incluem a aquisição de materiais, produção, Controle da Qualidade, 
liberação, estocagem, expedição de extratos alergênicos e dos produtos acabados e os 
controles relacionados.  

Fabricante: 

Detentor da Autorização de Funcionamento e do Registro do Produto expedido pelo órgão 
competente do Ministério da Saúde, conforme previsto na legislação sanitária vigente.  

Local (estabelecimento) autorizado 

Local autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária para manipular produtos 
alergênicos do tipo "nominal ao paciente ou ao "profissional habilitado" e que deve cumprir 
as normas das Boas Práticas de Manipulação de Preparações Estéreis (BPMPE).  

Lote 

Quantidade definida de matéria-prima, de extrato alergênico de produto terminado ou material 
de embalagem fabricado em um único processo ou série de processos, cuja característica 
essencial é a homogeneidade e qualidade dentro dos limites especificados. Na fabricação 
contínua, o lote corresponde a uma fração definida da produção.  

Lote Semente 

Quantidade de ampolas contendo microorganismo preservado, de composição uniforme, 
obtida a partir de uma cepa preservada de procedência conhecida.  
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Material de embalagem 

Qualquer material, empregado no processo de embalagem de determinado extrato alergênico 
ou produto farmacêutico. 

Matéria-prima (Insumo farmacêutico) 

Qualquer substância ativa ou inativa, com especificação definida, utilizada na produção do 
extrato alergênico e de produtos alergênicos.  

Medicamento 

Produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidades profiláticas, 
curativas, paliativas ou para fins de diagnóstico.  

Número de lote 

Combinação definida de números e/ou letras que identificam um determinado lote. 

Número de referência 

Número em código que identifica cada preparação de produto individual e permite a sua 
rastreabilidade. 

Potência 

Atividade terapêutica do extrato alergênico ou produto alergênico conforme indicado por 
ensaios de laboratório (in vitro), ou por dados clínicos (in vivo) desenvolvidos e controlados 
adequadamente, descrita em unidades internacionalmente aceitas, tais como, unidades 
biológicas, massa ou na expressão de conteúdo protéico. A potência dos extratos alergênicos 
deve ser constante lote a lote.  

Prazo de Validade 

Data limite para a utilização de um produto com garantia das especificações estabelecidas, 
com base na sua estabilidade. 

Procedimento Operacional Padrão (POP) 

Procedimentos escritos e autorizados que dão instruções detalhadas para a realização de 
operações específicas na produção de produto farmacêutico e outras atividades de natureza 
geral.  

Processo de registro 

Submissão oficial da documentação necessária para obter o registro de produto apresentado 
às autoridades competentes, para a avaliação correspondente.  

Produto Alergênico 

Medicamento elaborado a partir de extratos alergênicos registrados, que tem como finalidade 
identificar a etiologia de uma doença alérgica ou induzir um estado de tolerância imunológica 
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ao mesmo alérgeno. Podem ser utilizados como diagnóstico, em provas cutâneas de leitura 
imediata ou tardia, em provas de provocação (oral, nasal ou brônquica) e em teste de contato, 
também são utilizados no tratamento, como vacinas alergênicas, visando o controle das 
doenças alérgicas.  

Produto "nominal ao paciente" e/ou ao "profissional habilitado" 

Formulações alergênicas preparadas, a partir de extratos alergênicos, sob prescrição médica 
individual ou para uso interno na clínica, consultórios e hospitais utilizados para diagnóstico 
ou imunoterapia alérgeno-específica. São preparações com composição variável, contendo 
um único alérgeno ou misturas de alérgenos ou em uma concentração específica ou em 
uma diluição adequada à sensibilidade do paciente, conforme definido na prescrição médica 
individual.  

Produto alergênico de diagnóstico 

Qualquer produto produzido a partir de extrato alergênico, contendo um único alérgeno ou 
mistura definidas de alérgenos, com concentrações específicas, com a finalidade de identificar 
ou induzir uma alteração específica adquirida na resposta imunológica a um agente alergizante.  

Produto intermediário 

Produto parcialmente processado, que deve sofrer subseqüentes etapas de produção. 

Produto-Padrão Interno de Referência (PPIR) 

Extrato alergênico, produzido por um fabricante, de qualidade comprovada e potência 
conhecida estabelecido e calibrado pelo alérgeno de referência internacional, armazenado 
sob condições ótimas reconhecidas internacionalmente. O PPIR é utilizado para controlar a 
qualidade e potência de outros extratos alergênicos de um mesmo alérgeno, produzidos pelo 
mesmo fabricante.  

Produto terminado 

Produto que tenha passado por todas as etapas de fabricação e de manipulação. 

Produtos industrialmente produzidos 

Produtos terminados produzidos em lotes. Podem ser tanto produtos terminados produzidos 
em lotes, contendo apenas um único alérgeno ou misturas de alérgenos.  

Vacinas alergênicas industrializadas 

Produtos alergênicos disponíveis no mercado como medicamentos produzidos a partir de 
extratos alergênicos contendo um único alérgeno ou mistura de alérgenos, com concentrações 
específicas, utilizados em imunoterapia alérgeno-específica, que modificam a resposta 
imunológica nas doenças alérgicas, capazes de promover a redução ou eliminação dos sintomas 
associados à exposição subseqüente ao alérgeno causal.  
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Validação 

Ato documentado que atesta que qualquer procedimento, processo, equipamento, material, 
operação ou sistema realmente conduza aos resultados esperados.   

CAPITULO II 
ASPECTOS GERAIS  

1. Somente poderão extrair, produzir, fabricar, transformar, sintetizar, purificar, fracionar, 
embalar, reembalar, importar, exportar, armazenar, manipular ou expedir os produtos de 
que trata este Regulamento Técnico, as empresas detentoras dos respectivos Registros 
e que possuam Autorização de Funcionamento da ANVISA/MS, cujos estabelecimentos 
tenham sido licenciados pelo órgão sanitário das Unidades Federativas em que se localizam.  

2. Os fabricantes, distribuidores e importadores nacionais deverão ter um responsável-técnico 
farmacêutico qualificado, devidamente registrado no Conselho Regional de Farmácia.  

3. Este regulamento técnico refere-se tanto aos produtos produzidos industrialmente, 
disponibilizados no mercado como medicamentos, quanto aos fornecidos como produto 
"nominal ao paciente ou ao profissional habilitado".  

4. Para o propósito desse regulamento técnico, os produtos alergênicos são divididos em 2 
(duas) categorias: 

4.1. Produtos Alergênicos Registrados (produtos produzidos industrialmente) 

4.1.1 Extratos alergênicos: Produtos alergênicos produzidos industrialmente, contendo 
um único alérgeno, produzido em conformidade com as Boas Práticas de Fabricação, de 
acordo com a legislação do país de origem e de acordo com o Registro aprovado no Brasil.  

4.1.2. Produtos alergênicos para diagnóstico industrializados: Produtos alergênicos 
disponibilizados no mercado como medicamentos com propósitos diagnósticos "in vivo", 
produzidos a partir de Extratos Alergênicos registrados, contendo um único alérgeno ou 
misturas definidas de alérgenos, com concentrações específicas. As misturas de alérgenos 
não podem conter extratos conhecidamente incompatíveis que possam reduzir a potência 
definida de cada um. Devem ser produzidos em conformidade com as Boas Práticas de 
Fabricação de medicamentos e de acordo com o Registro aprovado.  

4.1.3. Vacinas alergênicas industrializadas: Produtos alergênicos disponibilizados no 
mercado como medicamentos com propósitos terapêuticos, produzidos a partir de 
Extratos Alergênicos registrados, contendo um único alérgeno ou misturas definidas de 
alérgenos, com concentrações específicas. As misturas de alérgenos não podem conter 
extratos conhecidamente incompatíveis que possam reduzir a potência definida. Devem 
ser produzidos em conformidade com as Boas Práticas de Fabricação de medicamentos e 
de acordo com o Registro aprovado.  

4.2. Produtos Alergênicos não registrados (produtos produzidos por manipulação). 



152

4.2.1. Produtos alergênicos para diagnóstico individual: Produtos alergênicos preparados 
sob prescrição médica individual, a partir de Extratos Alergênicos registrados e com a 
finalidade de serem utilizados como produto "nominal ao paciente". São preparações 
com composição variável ou em uma concentração específica ou em uma diluição 
adequada à sensibilidade do paciente, com propósitos diagnósticos "in vivo" e devem 
ser preparadas em locais específicos, e autorizados para manipular Produtos alergênicos 
para o diagnóstico nominal ao paciente e devem ser manipulados em cabine de fluxo 
laminar exclusiva para manipular produtos alergênicos e de acordo com as normas das 
Boas Práticas de Manipulação de Preparações Estéreis (BPMPE).  

4.2.2. Produtos alergênicos para diagnóstico para uso do profissional habilitado: Produtos 
alergênicos preparados para uso interno na clínica do profissional habilitado, preparado 
a partir de Extratos Alergênicos registrados São preparações com composição variável 
ou em uma concentração específica ou em uma diluição adequada à sensibilidade 
do paciente, com propósitos diagnósticos "in vivo" e devem ser preparadas em locais 
específicos, e autorizados para manipular produto alergênico para o diagnóstico; devem 
ser manipulados em cabine de fluxo laminar exclusiva para manipular produtos alergênicos 
e de acordo com as normas das Boas Práticas de Manipulação de Preparações Estéreis 
(BPMPE).  

4.2.3. Vacinas alergênicas individualizadas: Produtos alergênicos preparados sob prescrição 
médica individual, a partir de Extratos Alergênicos registrados e com a finalidade de ser 
utilizado como produto "nominal ao paciente". São preparações com composição variável 
ou em uma concentração específica ou em uma diluição adequada à sensibilidade 
do paciente, com propósito terapêutico, conforme a prescrição médica individual e 
preparadas em locais específicas e autorizadas para manipular produto alergênico com 
propósito terapêutico e devem ser manipulados em cabine de fluxo laminar exclusiva 
para manipular produtos alergênicos e de acordo com as normas das Boas Práticas de 
Manipulação de Preparações Estéreis (BPMPE).  

4.2.4. Vacinas alergênicas para uso do profissional habilitado: Produtos alergênicos 
preparados para uso interno na clínica do profissional habilitado, preparados a partir de 
Extratos Alergênicos registrados. São preparações com composição variável ou em uma 
concentração específica ou em uma diluição adequada à sensibilidade do paciente, com 
propósito terapêutico conforme a prescrição médica e devem ser preparadas em locais 
específicos e autorizadas para manipular produtos alergênicos com propósito terapêutico 
e devem ser manipulados em cabine de fluxo laminar exclusiva para manipular produtos 
alergênicos e de acordo com as normas das Boas Práticas de Manipulação de Preparações 
Estéreis (BPMPE).  

4.2.5. Considerando a necessidade de um controle estrito da manipulação dos 
extratos alergênicos para produzir Produtos alergênicos para diagnóstico individual, 
Produtos alergênicos para diagnóstico para uso do profissional habilitado, Vacinas 
alergênicas individualizadas e Vacinas alergênicas para uso do profissional habilitado, os 
estabelecimentos autorizados são:  

4.2.5.1. Farmácias de manipulação de produtos estéreis, que cumprem com a RDC 33/00 
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ou atualizações posteriores e que possuam cabine de fluxo laminar exclusiva para a 
manipulação de extratos alergênicos registrados.  

4.2.5.2. Indústrias farmacêuticas fabricantes de extratos alergênicos, autorizadas pela 
ANVISA/MS, que cumpram com os requerimentos estabelecidos neste regulamento e 
que possuam área especifica com cabine de fluxo laminar exclusiva, para a manipulação 
dos extratos alergênicos registrados, de acordo com as Boas Práticas de Manipulação de 
Preparações Estéreis (BPMPE).  

5. Os processos de diluição da potência dos Produtos Alergênicos para diagnóstico individual, 
dos Produtos Alergênicos para diagnóstico para uso do profissional habilitado, das Vacinas 
Alergênicas individualizadas, das Vacinas Alergênicas de uso do profissional habilitado, 
realizados na prática clínica, pelo profissional habilitado, não são considerados manipulação 
de alérgenos, porém devem ser realizados de acordo com as normas das Boas Práticas de 
Manipulação de Produtos Estéreis (BPMPE).  

6. A aplicação dos Produtos Alergênicos para diagnóstico e/ou das Vacinas alergênicas 
injetáveis, devido a seu potencial alergênico, somente pode ser realizada pelo profissional 
habilitado.  

7. A documentação referente a produção e controle de qualidade dos Extratos Alergênicos, 
dos Produtos Alergênicos para diagnóstico "in vivo" industrializados e das Vacinas 
alergênicas industrializadas devem estar de acordo com o normalização estabelecida 
neste Regulamento Técnico e devem ser submetidas à avaliação da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária - ANVISA/MS para obter o registro correspondente.  

8. Os Extratos Alergênicos, os Produtos Alergênicos para diagnóstico "in vivo" industrializados 
e as Vacinas Alergênicas industrializadas, devem ser registrados na ANVISA/MS como 
Produtos Biológicos.  

9. A documentação apresentada pelos solicitantes de registro, deve estar de acordo com 
a Resolução RDC n° 80/2002 ou suas posteriores atualizações e com o previsto nesse 
Regulamento Técnico, considerando suas características especiais.  

10. A documentação necessária para solicitar o registro de Extratos Alergênicos, Produtos 
Alergênicos e Vacinas Alergênicas produzidos industrialmente deve estar de acordo com o 
CAPITULO IV - Documentação Necessária, deste Regulamento Técnico e deve incluir todas 
as etapas de fabricação e todos os estágios e testes de Controle de Qualidade.  

11. Devido ao grande número de alérgenos existentes, os extratos alergênicos para fins de 
registro, devem ser agrupados nos seguintes grupos ou famílias:  

a. Polens; 
b. Ácaros; 
c. Fungos e leveduras; 
d. Insetos; 
e. Derivados epidérmicos; 
f. Venenos de Hymenoptera; 
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g. Alimentos; 
h. Poeiras ambientais; 
i. Alérgenos bacterianos e parasitários; 
j. Alérgenos químicos (haptenos); 
k. Biotecnológicos; 
l. Outros 

12. Na documentação de registro o alérgeno de referência de uma família será a base das 
informações documentais dos dados de controle da qualidade.  

13. Para efeito do cumprimento deste Regulamento Técnico, no momento da publicação no 
Diário Oficial da União, os Extratos alergênicos e os Produtos Alergênicos industrializados 
que devem ser registrados, serão subdivididos em quatro (4) categorias: 13.1.- Os Extratos 
Alergênicos e os Produtos Alergênicos Industrializados cujos Registros sejam solicitados 
após a data de publicação deste Regulamento Técnico, devem cumprir com todas as 
exigências do mesmo.  

13.2. Os Extratos alergênicos e os Produtos Alergênicos Industrializados em processo de 
análise da solicitação do Registro na ANVISA, na data de publicação deste Regulamento 
Técnico, têm prazo de 6 (seis) meses a partir da data de publicação do Registro, para 
cumprir com todas as exigências deste Regulamento.  

13.3. Os Extratos Alergênicos e os Produtos Alergênicos Industrializados, comercializados 
com Registros válidos na data de publicação deste Regulamento Técnico, devem adequar-
se às exigências do mesmo no prazo máximo de um (1) anos após a data de publicação 
deste Regulamento Técnico.  

13.4. Os Extratos Alergênicos e os Produtos Alergênicos Industrializados, comercializados, 
porém não Registrados, tem um prazo máximo de 6 (seis) meses para solicitar seu registro, 
após a data de publicação deste Regulamento Técnico.  

14. A partir de 30/11/2005, no ato de protocolar a revalidação de registro, o solicitante deve 
ter cumprido todas as exigências deste Regulamento para obter a revalidação do registro.  

15. Novas espécies naturais de alérgenos, novas substâncias químicas alergênicas (haptenos) 
ou novos alérgenos obtidos por síntese, podem ser incluídos no registro original dos grupos 
ou famílias que pertençam, desde que sejam produzidas pelo processo de fabricação 
aprovado.  

16. Devido à grande diversidade do painel de sensibilização apresentada pelos pacientes 
alérgicos, nem sempre é possível disponibilizar ao mercado produtos industrializados para 
diagnóstico ou imunoterapia alérgeno-específica. Por esta razão, pode-se utilizar produtos 
alergênicos do tipo "nominal ao paciente ou ao profissional habilitado".  

17. Os produtos do tipo "nominal ao paciente ou ao profissional habilitado" devem ser 
preparados a partir de Extratos Alergênicos registrados.  
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18. Para a fabricação e manipulação de produtos alergênicos do tipo "nominal ao paciente" ou 
ao "profissional habilitado" deve-se cumprir com os seguintes critérios:  

18.1.Os estabelecimentos autorizados para manipular produtos alergênicos do tipo 
"nominal ao paciente ou ao profissional habilitado" devem ser especificamente autorizados 
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A autorização será validada após verificação 
de que o fabricante cumpre as normas de Boas Práticas de Manipulação de Produtos 
Estéreis (BPMPE) e que o responsável da liberação do produto tem as qualificações 
necessárias.  

18.2. Uma inspeção periódica será efetuada ao estabelecimento autorizado para manipular 
produtos alergênicos do tipo "nominal ao paciente ou ao profissional habilitado" para 
certificar a correta manipulação e preparação dos produtos. e constatar a existência dos 
Procedimentos Operacional Padrão (POP) de todos os processos de preparação e controle 
de qualidade, os quais devem estar disponíveis para propósitos de inspeção.  

18.3. Estabelecimentos autorizados para manipular produtos alergênicos do tipo "nominal 
ao paciente ou ao profissional habilitado" devem manter um sistema de registro, que 
garanta completamente a rastreabilidade de todos produtos individuais fornecidos.  

19. Os produtos manipulados devem ser rotulados e identificados claramente com as seguintes 
informações: 
 � nome do paciente; 
 � nome do profissional habilitado (médico prescritor); 
 � nome da clínica, (se for o caso); 
 � nome, CNPJ e endereço do fabricante e distribuidor; 
 � nome e número do Conselho Regional de Farmácia do Farmacêutico Responsável; 
 � composição qualitativa e quantitativa; 
 � forma farmacêutica; 
 � via de administração; 
 � número de referência (se for o caso); 
 � data de fabricação; 
 � data de validade; 
 � uso exclusivo em unidade médica (no caso de produto para uso do profissional 

habilitado). 

20. Cada preparação do tipo "nominal ao paciente ou para uso do profissional habilitado" 
deve ser acompanhada por uma bula contendo, no mínimo, informação do método de 
administração e precauções para o uso.  

21. Licenciamentos para importação (LI) apenas serão concedidos para produtos registrados 
como Extratos Alergênicos, Produtos Alergênicos industrializados para diagnóstico "in 
vivo" e Vacinas Alergênicas industrializadas.  

22. Os fabricantes ou os detentores de registro de Extratos Alergênicos para produzir o "Produto 
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Nominal ao paciente ou ao profissional habilitado", para tratamento ou diagnóstico, 
devem somente fornecer seus produtos registrados aos Locais Autorizados pela ANVISA, 
para manipular produtos alergênicos.  

23. A qualidade dos produtos alergênicos para diagnóstico ou tratamento, padronizados ou 
não, pode ser avaliada segundo as normas deste documento.  

CAPITULO III 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

1. CONCENTRAÇÃO 

No caso de extratos alergênicos padronizados as especificações quantitativas devem ser 
expressas em Unidades de Atividade Biológica ou em Unidades de Massa.  

Para os extratos alergênicos não padronizados, a concentração pode ser expressa pelo 
conteúdo protéico ou em unidade de peso/volume (p/v), que está relacionada à concentração 
do processo de extração.  

2. DESCRIÇÃO DO MÉTODO DE FABRICAÇÃO 

O processo de produção deve ser descrito, passo a passo através de fluxograma, indicando os 
princípios do processo. Os diferentes estágios do processo de produção devem ser claramente 
definidos. Os produtos intermediários ou produtos a granel devem ser identificados e os 
controles de processo descritos.  

2.1. A descrição do método de fabricação deve ser efetuado de tal forma que forneça um 
resumo adequado da natureza das operações empregadas.  

2.2. Uma relação dos estágios de fabricação, nos quais a amostragem é efetuada para os 
controles de processo deve ser indicada. 

2.3. A descrição deve incluir detalhes de qualquer processo empregado, particularmente 
esterilização, envasamento, liofilização, adição de conservante e de qualquer 
estabilizante.  

2.4. O fabricante deve demonstrar sua capacidade de obter consistência lote a lote do 
produto alergênico. 

2.5. Sempre que albumina humana seja usada no produto terminado como excipiente, 
atenção especial deverá ser observada quanto à segurança em relação à transmissão de 
doenças infecciosas.  

2.6. O uso de materiais ou excipientes de reconhecido potencial de sensibilização deve ser 
evitado ou justificado. 

2.7. Quando um método de preparação é utilizado para vários extratos alergênicos 
da mesma família, uma descrição-padrão é aceitável, com a inclusão de dados 
complementares para especificações individuais.  
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2.8. O processo de purificação, deve eliminar o conteúdo de quaisquer componentes de 
baixo peso molecular, com potencial irritante ou outros componentes não alergênicos.  

3. REQUISITOS ADICIONAIS PARA MATÉRIAS-PRIMAS ESPECÍFICAS 

Pólens: 
 � O conteúdo de pólen específico deve ser de 99%. Esporos de fungos detectáveis não 

devem exceder 1% e a contaminação de outras partículas originadas da planta doadora 
do pólen, além do pólen, não deve exceder um total de 10%. Ambas determinações são 
efetuadas por exame microscópico.  

Fungos e Leveduras:  
 � As cepas de fungos e leveduras devem ser especificadas e identificadas. Deve-se utilizar 

o conceito de lote semente. O tipo do meio de cultivo utilizado para a cultura desses 
microorganismos deve ser definido e não deve conter proteína de origem animal.  

Ácaros: 
 � Os extratos alergênicos de ácaros devem ser obtidos a partir de ácaros cultivados sob 

condições controladas. 
 � Deve-se implementar cuidados que minimizem qualquer componente alergênico do 

meio de multiplicação "in vitro" utilizado para a massificação dos ácaros. Meios de 
multiplicação que contenham derivados de origem mamífera não devem ser usados.  

Insetos: 
 � Os insetos devem ser obtidos a partir de cultivo em ciclo fechado, sob condições 

controladas, a partir de insetos fornecidos por instituições que garantam a procedência 
e ausência de contaminação de parasitas infecto-contagiosos. Os insetos utilizados para 
a preparação de extratos alergênicos devem ser de, pelo menos, terceira (3°) geração.  

 � No caso de formicídeos (formigas), simulídeos (borrachudos), culicídeos (pernilongos), 
sifonápteros (pulgas) e blatídeos (baratas), os extratos de corpo total podem ser 
utilizados.  

Epitélios de animais (derivados epidérmicos) e secreções exócrinas de animais (saliva, urina, 
etc.):  

 � Devem ser obtidos de animais saudáveis de acordo com certificação por Médico-
veterinário, para evitar possíveis agentes transmissíveis de doenças.  

Venenos de Hymenoptera: 
 � O método de coleta do veneno puro ou das vesículas de veneno de insetos da ordem 

Hymenoptera deve ser descrito e efetuado de tal forma que assegure que a matéria-
prima seja de qualidade apropriada.  

Alérgenos de bactérias e parasitas: 
 � As cepas de bactérias e parasitas devem ser especificadas e identificadas; deve-se utilizar 

o conceito de Lote semente. O tipo do meio de cultura utilizado para a multiplicação 
desses microorganismos deve ser específico e não conter proteína de origem mamífera.  
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Alérgenos químicos (haptenos) 
 � Os produtos químicos a serem utilizados devem ser relacionados pela nomenclatura 

química oficial (DCI ou DCB). 

Alimentos 
 � O rótulo do alimento comercial e a identificação do local de onde foi adquirido devem 

fazer parte da documentação do lote de produção.  
 � Alimentos enlatados e processados não devem ser utilizados. 

Produtos auxiliares 
 � As soluções, e seus ingredientes, que acompanham os produtos alergênicos como 

diluentes (soluções salinas, tampões, adjuvantes, conservadoras e estabilizantes) e as 
soluções utilizadas como controles positivo e negativo, devem cumprir as especificações 
descritas na Farmacopéia Brasileira ou, na ausência desta, em outros códigos oficiais 
autorizados pela legislação vigente. 

4. CONTROLE DE QUALIDADE 

Matéria-prima 
 � Os fornecedores devem ser qualificados pelo fabricante de Extrato Alergênico e 

de Produtos Alergênicos. Os nomes e endereços dos fornecedores devem estar 
relacionados.  

 � A matéria-prima deve ser descrita da forma mais detalhada possível. Detalhes sobre a 
coleta e armazenamento devem ser descritos. Especificações e métodos de controle 
da matéria-prima devem ser descritos. Devem ser efetuadas testes de identidade, 
potência e pureza, se aplicável.  

 � As especificações devem assegurar que a composição qualitativa e quantitativa 
da matéria-prima seja o mais uniforme possível em todos os fornecimentos. As 
especificações devem incluir requisitos e métodos de controle relacionados à identidade 
e pureza da matéria-prima.  

 � Os métodos de controle da qualidade devem ser validados. 

Produto(s) intermediário(s) 
 � Testes de controle efetuados em estágios intermediários de fabricação devem ser 

definidos.  
 � Quando os testes de controle não podem ser aplicados aos produtos terminados, (por 

exemplo, no caso de alérgenos quimicamente modificados, preparações de alérgenos 
precipitados ou adsorvidos por adjuvantes), as especificações de qualidade deverão 
ser definidas para o produto intermediário imediatamente anterior à modificação, 
adsorção, diluição, etc.  

 � Os métodos de controle de qualidade utilizados devem ser validados. 

Produto(s) terminado(s) 
 � O fabricante de Extrato Alergênico ou de Produtos Alergênicos industrializados, para 
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diagnóstico e imunoterapia, devem demonstrar capacidade técnica necessária para 
manter a qualidade e homogeneidade dos lotes produzidos, mediante a utilização de 
procedimentos de fabricação e controle de qualidade validados.  

 � A potência dos produtos alergênicos terminados deve ser expressa em Unidades 
Biológicas e/ou, para extratos alergênicos bem definidos, em Unidades de Massa. Em 
casos onde o conhecimento dos componentes alergênicos ou de reagentes necessários 
não são disponíveis, os produtos alergênicos devem ser expressos, pelo menos, pelo 
conteúdo protéico total.  

 � Para produtos alergênicos adsorvidos por adjuvantes ou modificados, nos quais a 
determinação da atividade alergênica não é possível, devese determinar a concentração 
de proteína livre de adsorção. O limite pode chegar a 15%.  

 � Para produtos adsorvidos por hidróxido de alumínio ou fosfato de alumínio, o conteúdo 
de alumínio não deve ser menor do que 80% ou maior do que 120% da concentração 
nominal, mas em qualquer caso não deve ultrapassar a 1,25mg de Alumínio trivalente, 
por dose humana.  

 � Quando fosfato de cálcio é utilizado como adsorvente, o conteúdo de cálcio não deve 
ser menor do que 80% ou maior do que 120% da concentração nominal.  

 � Para produtos alergênicos liofilizados, a umidade residual não deve ser maior do que 
5%. 

 � Somente requerse teste de toxidez anormal para os produtos alergênicos de 
administração intradérmica ou subcutânea, obtidos a partir de extratos alergênicos 
de fungos, leveduras, bactérias e parasitas, exceto para os produtos alergênicos para 
diagnóstico por puntura ( Prick Test ).  

 � Para os produtos alergênicos que têm caracterizado os alérgenos principais, o limite 
dos mesmos será de 50% a 200% do valor nominal.  

5. PRODUTOPADRÃO INTERNO DE REFERÊNCIA (PPIR). 

Lote de ProdutoPadrão Interno de Referência (PPIR) 
 � Um lote de extrato alergênico é selecionado como o ProdutoPadrão Interno de 

Referência (PPIR). O PPIR é estocado em alíquotas de tamanho adequado sob condições 
que assegurem a estabilidade.  

 � O PPIR é obtido de um processo de produção definido; ele estabelece a referência, a 
quais extratos de toda a família de produção serão comparados.  

 � O PPIR caracterizado e padronizado de um produto alergênico deve ser usado para 
provar a consistência lote a lote, usando os métodos anteriormente utilizados na 
caracterização e padronização do PPIR. A escolha dos métodos usados deve ser 
justificada e os limites das variações dos métodos devem ser definidos e documentados.  

 � O PPIR é usado como referência no controle de lotes de extratos alergênicos, produtos 
alergênicos intermediários e, se possível, no controle do lote da preparação final do 
alérgeno.  
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Caracterização do ProdutoPadrão Interno de Referência (PPIR)  
 � A extensão da caracterização do PPIR depende da natureza da matériaprima alergênica, 

conhecimento dos componentes alergênicos e disponibilidade de reagentes adequados, 
assim como a finalidade do uso.  

 � O ProdutoPadrão Interno de Referência (PPIR) é caracterizado pela determinação do 
conteúdo protéico e do perfil de proteínas, usandose métodos tais como, focalização 
isoelétrica, eletroforese em gel de poliacrilamida, imunoeletroforese ou perfil de massa 
molecular.  

 � Os componentes alergênicos podem ser detectados por métodos apropriados, como 
immunoblotting ou radioimunoeletroforese cruzada. A caracterização dos componentes 
alergênicos pode incluir identificação dos alérgenos relevantes, baseada em técnicas 
sorológicas ou outras técnicas, utilizando um pool de soros ou soros individuais de 
pacientes alérgicos, ou anticorpos monoclonais ou policlonais alérgeno-específicos.  

 � Quando o PPIR é disponível, a determinação do conteúdo de alérgenos individuais pode 
ser efetuada. Alérgenos individuais são identificados de acordo com a nomenclatura 
internacional estabelecida, sempre que possível.  

 � Quando possível, a potência biológica do PPIR deve ser estabelecida por técnicas 
de testes ""in vivo"", como o teste cutâneo, e expressa em Unidades de Atividade 
Biológica. Se não for possível, para certos extratos, a potência pode ser estabelecida 
por imunoensaios, como os testes baseados na inibição da capacidade de ligação a 
anticorpos Ig E específicos ou por técnicas quantitativas para um alérgeno principal 
isolado.  

 � Para extratos alergênicos padronizados, a potência estimada obtida do teste de 
atividade alergênica total não deve ser menor do que 50% ou maior do que 200% da 
potência nominal.  

 � O PPIR deve ser calibrado frente ao alérgeno de Referência Internacional, quando existir. 
 � O padrão interno de referência (PPIR) deve ser caracterizado, segundo as normas 

descritas anteriormente (itens 2.1; 2.2; 2.3; e 2.4) ou quando solicitado pela ANVISA, 
por um Laboratório de Referência para Produtos Alergênicos, referenciado pela ANVISA/
MS como Laboratório de Referência para Produtos Alergênicos.   

 � Na impossibilidade de obtenção do PPIR em materiais especiais, o padrão equivalente 
ou as características do material declarado pelo produtor terão que ser comprovados 
pelo Laboratório de Referência para Produtos Alergênicos, referenciado pela ANVISA/
MS como Laboratório de Referência para Produtos Alergênicos.  

6. ESTABILIDADE 
 � Devem ser realizados estudos de estabilidade que determinarão o prazo de validade. 
 � Os estudos de estabilidade devem conter os resultados das análises, justificando o 

prazo de validade proposto, sob as condições de armazenamento recomendadas.  
 � Para avaliação da estabilidade, o conceito de alérgeno referência pode ser aplicado e os 

dados obtidos de um membro de um grupo ou família podem ser extrapolados dentro 
do mesmo grupo.  
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 � Não menos do que 30% da atividade alergênica nominal deve ser mantida, no final do 
prazo de validade determinado. 

7. INFORMAÇÕES CLÍNICAS 
 � Para a execução de ensaios clínicos, o conceito de alérgeno referência pode ser aplicado 

e os dados obtidos de um membro de um grupo ou família podem ser extrapolados 
dentro do mesmo grupo.   

 � Quando as substâncias alergênicas são bem conhecidas na prática clínica, a 
documentação da experimentação terapêutica, pode ser substituída por referências 
clínicas apropriadas e referências da literatura internacional.   

 � Devido a falta de harmonização dos métodos de padronização e esquemas de 
tratamento clínico empregados pelos diferentes fabricantes, os ensaios clínicos ou as 
referências da literatura científica publicadas devem ser fornecidas por cada fabricante 
para seus próprios produtos.   

8. FARMACOVIGILÂNCIA 
 � O fabricante deve dispor de um sistema de registro e estatística para estudo de 

farmacovigilância. 
 � Quando existir experiência clínica, os dados farmacotoxicológicos podem ser 

substituídos por estudos de farmacovigilância ou ensaios clínicos.  

CAPITULO IV 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS  

1. REGISTRO 

Documento 01: 
 � Formulários de Petição  FP.1 e FP.2, preenchidos, no que couber (em duas vias). 

Documento 02: 
 � Original do comprovante de pagamento da taxa de fiscalização de Vigilância Sanitária, 

devidamente autenticado e/ou carimbado pelo banco, bem como declaração do 
enquadramento da empresa, quando for o caso.  

Documento 03: 
 � Cópia da Licença de Funcionamento da Empresa e/ou do Alvará Sanitário; cópia do 

Certificado de Autorização de Funcionamento da Empresa ou de sua publicação em 
Diário Oficial da União (DOU).  

Documento 04:  
 � Cópia do Certificado de Responsabilidade Técnica emitida pelo Conselho Regional de 

Farmácia comprovando que a empresa solicitante e/ou fabricante tem assistência do 
farmacêutico responsável habilitado para aquele fim.  
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Documento 05: 
 � Extrato Alergênico 
 � Comprovante do Registro ou comprovante de Comercialização no país de fabricação. 
 � Produto Alergênico para diagnóstico e Vacinas Alergênicas, industrializados. 
 � Comprovante do Registro do país de fabricação do produto, acompanhado das 

respectivas bulas aprovadas pela Autoridade Sanitária Competente do país de fabricação 
do produto.  

Documento 06: 
 � Histórico da situação de Registro em outros países, quando for o caso. 

Documento 07: 
 � Relatório Técnico do produto contendo: 

I. Dados Gerais: 

Extrato Alergênico 
 � Fórmula de composição, indicando os componentes básicos por dose a ministrar ou, se 

possível, por grama, mililitro, unidade padrão internacional, relação sal/base e excessos 
utilizados;  

 � Indicações, finalidade ou uso a que se destina; 
 � Prazo de validade; 
 � Cuidados de conservação; 

Produto Alergênico para diagnóstico e Vacinas Alergênicas, industrializados. 
 � Forma Farmacêutica e apresentação; 
 � Fórmula de composição, indicando os componentes básicos por dose a ministrar ou, se 

possível, por grama, mililitro, unidade padrão internacional, relação sal/base e excessos 
utilizados;  

 � Vias de administração; 
 � Instruções de uso, quando for o caso; 
 � Indicações, finalidade ou uso a que se destina; 
 � Contraindicações; 
 � Reações adversas; 
 � Restrições ou cuidados que devem ser considerados; 
 � Precauções e advertências; 
 � Interação medicamentosa e alimentar; 
 � Alteração nos testes laboratoriais, quando houver; 
 � Super dose: sinais, sintomas e condutas; 
 � Prazo de validade; 
 � Cuidados de conservação; 
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II. Produção e Controle de Qualidade: 

Extrato Alergênico 
 � Composição completa do Extrato Alergênico especificado pelo nome técnico 

correspondente e/ou sinônimo de acordo com a Denominação Comum Brasileira  
DCB (se houver), ou DCI ou, na sua ausência, a denominação internacionalmente 
reconhecida ou padronizada pela OMS, a quantidade expressa no sistema métrico 
decimal ou unidade padrão, informando ainda as substâncias utilizadas como veículo 
ou excipiente;   

 � Especificações da matériaprima utilizada;  
 � Descrição das operações realizadas no processo de fabricação;  
 � Relatório descritivo de controle de qualidade, incluindo as provas físicoquímicas, 

biológicas e microbiológicas realizadas. Os métodos analíticos e padrões de referência 
utilizados pelo fabricante devem ser detalhadamente descritos;   

 � Limites de tolerância para os ensaios realizados;  
 � Código ou convenção utilizados pela empresa para identificação dos lotes ou partidas 

do produto;  
 � Cuidados de armazenagem e procedimentos utilizados durante o transporte, bem 

como as formas de acondicionamento e condições a serem mantidas para garantir a 
qualidade do produto;   

 � No caso de produto termolábil, devese anexar uma declaração da empresa de que o 
armazenamento e transporte atendem aos requisitos da cadeia de frio.  

Produto Alergênico para diagnóstico e Vacinas Alergênicas, industrializados.  
 � Composição completa da formulação com todos os seus componentes especificados 

pelos nomes técnicos correspondentes e sinônimos de acordo com a Denominação 
Comum Brasileira  DCB (se houver), ou DCI ou, na sua ausência, a denominação 
internacionalmente reconhecida ou padronizada pela OMS, as quantidades de cada 
substância expressa no sistema métrico decimal ou unidade padrão, informando ainda 
as substâncias utilizadas como veículo ou excipiente;   

 � Funções que as substâncias desempenham na fórmula;  
 � Descrição das operações realizadas no processo de fabricação; 
 � Relatório descritivo de controle de qualidade, incluindo as provas físicoquímicas, 

biológicas e microbiológicas, realizado com o(s) princípio(s) ativo(s) e com o produto 
acabado;  

 � Os métodos analíticos e padrões de referência utilizados pelo fabricante devem ser 
detalhadamente descritos, bem como a metodologia a ser adotada pelo importador, 
se for o caso;  

 � Limites de tolerância para os ensaios realizados; 
 � Código ou convenção utilizados pela empresa para identificação dos lotes ou partidas 

do produto; 
 � Cuidados de armazenagem e procedimentos utilizados durante o transporte do produto 
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acabado, e produtos intermediários, quando for o caso, bem como as formas de 
acondicionamento e condições a serem mantidas para garantir a qualidade do produto;  

 � No caso de produto termolábil, devese anexar uma declaração da empresa de que o 
armazenamento e transporte atendem aos requisitos da cadeia de frio.  

Estudos de estabilidade 

Extrato Alergênico 
 � Descrição dos estudos de estabilidade do Extrato Alergênico, compatíveis com o prazo 

de validade solicitada, realizada com no mínimo 03 (três) lotes do produto. Os dados 
dos estudos de estabilidade devem ser apresentados sob a forma de tabelas a fim de 
facilitar sua análise. Deverão constar dos estudos de estabilidade as análises realizadas 
para comprovar a estabilidade do principio ativo do Extrato Alergênico, bem como, a 
data de fabricação e o código de identificação dos lotes do produto.  

Produto Alergênico para diagnóstico e Vacinas Alergênicas, industrializados. 
 � Descrição dos estudos de estabilidade do produto acabado, compatíveis com o 

prazo de validade solicitado, realizados com no mínimo 03 (três) lotes do produto, 
na concentração, na forma farmacêutica, no acondicionamento primário e nas 
condições ambientais em que foram realizados tais estudos de estabilidade. Os dados 
dos estudos de estabilidade devem ser apresentados sob a forma de tabelas afins de 
facilitar sua análise. Deverão constar dos estudos de estabilidade as análises referentes 
às características físicoquímicas, biológicas e microbiológicas, bem como, a data de 
fabricação e o código de identificação dos lotes do produto, conforme os critérios 
descritos na legislação vigente sobre o assunto.  

 � Também serão aceitos os testes realizados segundo os critérios internacionalmente 
estabelecidos pelo MERCOSUL e pela OMS. Como referências complementares, serão 
admitidos subsidiariamente os critérios estabelecidos pela EMEA, ICH e FDA  

Documento 08: 

I. Produto Alergênico para diagnóstico e Vacinas Alergênicas, industrializados. 
a. Textos de bulas e embalagens primária e secundária, em duas vias, de acordo com 

a legislação vigente. 

Documento 9: 

I. Produto Alergênico para diagnóstico e Vacinas Alergênicas, industrializados. 

II. Relatório de Experimentação Clínica. Os dados devem estar organizados nas seguintes 
seções: 

III. Estudos de diagnóstico "in vivo" 

IV. Estudos clínicos de imunoterapia alérgenoespecífica: 
a. Estudos Clínicos Fase I; 
b. Estudos Clínicos Fase II; 
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c. Estudos Clínicos Fase III; 
d. Estudos Clínicos Fase IV  Póscomercialização , se houver; 
e. Estudos realizados no Brasil, em qualquer das fases, deverão ser apresentados 

acompanhados de declaração do estágio atual da pesquisa pelo grupo responsável, 
quando houver.  

Documento 10: 

I. Extrato Alergênico 
a. Cópia do Certificado de Boas Práticas de Fabricação (BPF) expedido pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária, no caso de produtos fabricados no Brasil;  
b. Cópia do Certificado de Boas Práticas de Fabricação (BPF), emitido pela Autoridade 

Competente do país onde se localiza a fábrica;  
c. Comprovante da autorização de comercialização do produto no país fabricante, no caso 

de produtos Importados. 

I. Produto Alergênico para diagnóstico e Vacinas Alergênicas, industrializados. 
a. Cópia do Certificado de Boas Práticas de Fabricação (BPF) expedido pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária, no caso de produtos fabricados no Brasil;  
b. Cópia do Certificado de Boas Práticas de Fabricação (BPF), emitido pela Autoridade 

Sanitária Competente do país onde se localiza a fábrica;  
c. Comprovante da autorização de comercialização do produto no país fabricante, 

conforme legislação vigente, no caso de produtos Importados. 

2. Alteração de Registro de Produto 

Extrato Alergênico 

A Alteração do Registro de Produto pode ser: 
a. Alteração ou Inclusão do principio ativo do Extrato Alergênico (novas fontes naturais 

de alérgenos, novas substâncias químicas alergênicas (haptenos) ou novos alérgenos 
obtidos por síntese), que pertençam a grupos ou famílias do registro original;  

b. Alteração do processo de fabricação do Extrato Alergênico; 
c. Alteração do local de fabricação do Extrato Alergênico; 
d. Alteração do prazo de validade 
e. Alteração de cuidado de conservação 
f. Alteração de excipiente 
g. Novo acondicionamento 
h. Cuidado de transporte 

Produto Alergênico para diagnóstico e Vacinas Alergênicas, industrializados.  

A Alteração do Registro de Produto pode ser:  
a. Alteração do processo de fabricação do produto;  
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b. Alteração do processo de fabricação do(s) princípio(s) ativo(s) do produto;  
c. Substituição ou inclusão do fabricante do(s) princípio(s) ativo(s);  
d. Alteração ou Inclusão do local de fabricação do produto;  
e. Alteração do prazo de validade;  
f. Alteração da embalagem externa;  
g. Alteração do texto de bula;  
h. Cuidados de conservação;  
i. Mudança de excipiente;  
j. Novo acondicionamento;  
k. Restrição de uso ou receituário.  

Documentos Necessários: 

 » Documento 01: Formulários de Petição  FP.1 e FP.2, preenchidos, no que couber (em 
duas vias). 

 » Documento 02: Original do comprovante de pagamento da taxa de fiscalização de 
Vigilância Sanitária, devidamente autenticado e/ou carimbado pelo banco, bem como 
declaração do enquadramento da empresa, quando for o caso.  

 » Documento 03: Cópia da Licença de Funcionamento da Empresa e/ou do Alvará 
Sanitário; cópia do Certificado de Autorização de Funcionamento da Empresa ou de 
sua publicação em Diário Oficial da União (DOU).  

 » Documento 04: Certificado de Responsabilidade Técnica emitida pelo Conselho Regional 
de Farmácia comprovando que a empresa solicitante e/ou fabricante tem assistência 
do farmacêutico responsável habilitado para aquele fim.  

 » Documento 05: Comprovante do Registro (certificado de Registro em vigor ou 
publicação em Diário Oficial da União  DOU) e cópia do protocolo da última revalidação 
de Registro do produto, (quando for o caso).  

 » Documento 06: Justificativa técnica referente à solicitação pretendida. 

 » Documento 07: Certificado do cumprimento das Boas Práticas de Fabricação (BPF), 
emitido pela Autoridade Sanitária Competente do país de fabricação do produto.  

Documentos complementares: 

Além dos documentos acima referidos e de acordo com a modificação pretendida, devem ser 
entregues os seguintes documentos: 

Documento A 
 � Relatório Técnico do produto, conforme o descrito no documento 07 do item REGISTRO 

do Capitulo IV deste Regulamento, caso a alteração solicitada seja:  
 � Alteração do princípio ativo do Extrato Alergênico 
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 � Alteração do processo de fabricação do produto 
 � Alteração ou Inclusão do local de fabricação do produto 
 � Substituição ou Inclusão do fabricante do(s) princípio(s) ativo(s) do produto 
 � Alteração do processo de fabricação do(s) princípio(s) ativo(s) do produto 
 � Mudanças de excipientes 

Documento B 

Modelos de rótulos, bulas e embalagens, em duas vias, nos casos de: 
 � Novo acondicionamento 
 � Alteração de embalagem externa 
 � Cuidados de conservação 
 � Restrição de uso ou receituário 
 � Alteração de prazo de validade 
 � Alteração no texto de bula 
 � Mudanças de excipientes 

Documento C 
 � Relatório descritivo dos estudos de compatibilidade entre o Produto Alergenico e a 

embalagem primária, no caso de: 
 � Novo acondicionamento 

Documento D 

Relatório descritivo do estudo de estabilidade, nos casos de: 
 � Novo acondicionamento 
 � Cuidados de conservação 
 � Alteração de prazo de validade 

3. Transferência  de Titularidade do Registro (por incorporação, fusão, cisão 
ou sucessão de empresa) 

I. Extrato Alergênico 

Documentos Necessários: 

 » Documento 01: Formulários de Petição FP.1 e FP.2, preenchidos, no que couber (em 
duas vias). 

 » Documento 02: Original do comprovante de pagamento da taxa de fiscalização de 
Vigilância Sanitária, devidamente autenticado e/ou carimbado pelo banco, bem como 
declaração do enquadramento da empresa, quando for o caso.  

 » Documento 03: Cópia dos documentos legais, comprovando a alteração de razão social 
por fusão, cisão, sucessão ou incorporação de empresas, devidamente legalizadas.  



168

 » Documento 04: Cópia do comprovante de Registro do produto (certificado de Registro 
em vigor ou publicação em Diário Oficial da União - DOU), e cópia do protocolo da 
última revalidação do Registro, (quando for o caso).  

 » Documento 05: Comunicação da empresa cedente da cessação de fabricação do 
produto, caso o mesmo esteja sendo industrializado e comercializado, indicando o 
número do último lote fabricado, quando for o caso.  

 » Documento 06: Relação do(s) produto(s) a ser(em) transferido(s), informando os 
números de processo, número(s) de Registro do produto(s)   

 » Documento 07: Cópia do Certificado de Boas Práticas de Fabricação do novo fabricante 
do produto, expedido ou aceito pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, nos casos 
de Produtos de Fabricação no Brasil ou Importados, respectivamente.  

Observações: 
 � A solicitação de Transferência de Titularidade do Registro poderá ser feita em uma 

única etapa para a totalidade dos Extratos Alergênicos pretendidos, ou seja, todos 
os produtos poderão passar ao novo titular em pedido feito de uma única vez a esta 
Agência.  

 � A empresa cedente deverá, simultaneamente ao processo de Mudança de Titularidade, 
proceder ao cancelamento dos Registros que estão sendo transferidos.  

II. Produto Alergênico para diagnóstico e Vacinas Alergênicas, industrializados. 

Documentos Necessários 

 » Documento 01: Formulários de Petição FP.1 e FP.2, preenchidos, no que couber (em 
duas vias). 

 » Documento 02: Original do comprovante de pagamento da taxa de fiscalização de 
Vigilância Sanitária, devidamente autenticado e/ou carimbado pelo banco, bem como 
declaração do enquadramento da empresa, quando for o caso.  

 » Documento 03: Cópia dos documentos legais, comprovando a alteração de razão social 
por fusão, cisão, sucessão ou incorporação de empresas, devidamente legalizadas.  

 » Documento 04: Certificado de Responsabilidade Técnica emitida pelo Conselho Regional 
de Farmácia comprovando que a empresa cessionária tem assistência do farmacêutico 
responsável habilitado para aquele fim.  

 » Documento 05: Cópia da Licença de Funcionamento da Empresa ou do Alvará Sanitário; 
cópia do Certificado de Autorização de Funcionamento ou de sua publicação em Diário 
Oficial da União (DOU), da empresa cessionária.  

 » Documento 06: Cópia do comprovante de Registro do produto (certificado de Registro 
em vigor ou publicação em Diário Oficial da União - DOU), e cópia do protocolo da 
última revalidação de Registro do produto, (quando for o caso).  
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 » Documento 07: Comunicação da empresa cedente da cessação de fabricação do 
produto, caso o mesmo esteja sendo industrializado e comercializado, indicando o 
número do último lote fabricado, quando for o caso.  

 » Documento 08: Relação do(s) produto(s) a ser(em) transferido(s), informando 
os números de processo, número(s) de Registro do produto(s) e das respectivas 
apresentações.  

 » Documento 09: Copia dos textos de bula e embalagens primária e secundária. 

 » Documento 10: Cópia do Certificado de Boas Práticas de Fabricação do novo fabricante 
do produto, expedido ou aceito pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, nos casos 
de Produtos de Fabricação no Brasil ou Importados, respectivamente.  

Observações: 
 � A solicitação de Transferência de Titularidade do Registro poderá ser feita em uma única 

etapa para a totalidade dos produtos pretendidos, ou seja, todos os produtos poderão 
passar ao novo titular em pedido feito de uma única vez a esta Agência.  

 � A empresa cedente deverá, simultaneamente ao processo de Mudança de Titularidade, 
proceder ao cancelamento dos Registros que estão sendo transferidos.

4. Revalidação de Registro do Produto: 

I. Extrato Alergênico 

Documentos Necessários: 

 » Documento 01: Formulários de Petição - FP.1 e FP.2, preenchidos, no que couber (em 
duas vias). 

 » Documento 02:  Original do comprovante de pagamento da taxa de fiscalização de 
Vigilância Sanitária, devidamente autenticado e/ou carimbado pelo banco, bem como 
declaração do enquadramento da empresa, quando for o caso.  

 » Documento 03: Cópia do comprovante de Registro do produto (certificado de Registro 
em vigor ou publicação em Diário Oficial da União - DOU) e cópia do protocolo da 
última revalidação, (quando for o caso).  

 » Documento 04: Comprovante de comercialização ou industrialização do produto (pode 
ser um documento comprobatório da participação em licitações públicas).  

 » Documento 05: Relatório Técnico de acordo com o documento 07 do item REGISTRO 
do Capitulo IV deste Regulamento. 

 » Documento 06: Cópia do Certificado de Boas Práticas de Fabricação, expedido ou aceito 
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, nos casos de Produtos de Fabricação no 
Brasil ou Importados, respectivamente. 
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II. Produto Alergênico para diagnóstico e Vacinas Alergênicas, industrializados. 

Documentos Necessários 

 » Documento 01: Formulários de Petição - FP.1 e FP.2, preenchidos, no que couber (em 
duas vias). 

 » Documento 02: Original do comprovante de pagamento da taxa de fiscalização de 
Vigilância Sanitária, devidamente autenticado e/ou carimbado pelo banco, bem como 
declaração do enquadramento da empresa, quando for o caso.  

 » Documento 03: Cópia do comprovante de Registro do produto (certificado de Registro 
em vigor ou publicação em Diário Oficial da União - DOU) e cópia do protocolo da 
última revalidação, (quando for o caso).  

 » Documento 04: Certificado de Responsabilidade Técnica emitida pelo Conselho Regional 
de Farmácia comprovando que a empresa solicitante e/ou fabricante tem assistência 
do farmacêutico responsável habilitado para aquele fim.  

 » Documento 05: Comprovante de comercialização ou industrialização do produto (pode 
ser um documento comprobatório da participação em licitações públicas).  

 » Documento 06: Relatório Técnico de acordo com o documento 07 e texto de bula de 
acordo com o documento 08 do item REGISTRO do Capitulo IV deste Regulamento.  

 » Documento 07:  Cópia do Certificado de Boas Práticas de Fabricação, expedido ou aceito 
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, nos casos de Produtos de Fabricação no 
Brasil ou Importados, respectivamente.  

5. OUTRAS SOLICITAÇÕES 

I. Suspensão Temporária de Fabricação: 

Documentos Necessários: 

 » Documento 01: Formulários de Petição - FP.1 e FP.2, preenchidos, no que couber. 

 » Documento 02: Original do comprovante de pagamento da taxa de fiscalização de 
Vigilância Sanitária, devidamente autenticado e/ou carimbado pelo banco, bem como 
declaração do enquadramento da empresa, quando for o caso.  

 » Documento 03: Justificativa da solicitação pretendida. 

 » Documento 04: Cópia do comprovante de Registro do produto (certificado de Registro 
em vigor ou publicação em Diário Oficial da União - DOU) e cópia do protocolo da 
última revalidação, (quando for o caso).  

II. Cancelamento Total ou Parcial de Registro de Produto 

Documentos Necessários: 
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 » Documento 01: Formulários de Petição - FP.1 e FP.2, preenchidos, no que couber (em 
duas vias). 

 » Documento 02: Original do comprovante de pagamento da taxa de fiscalização de 
Vigilância Sanitária, devidamente autenticado e/ou carimbado pelo banco, bem como 
declaração do enquadramento da empresa, quando for o caso.  

 » Documento 03: Justificativa para o cancelamento, indicando a validade e o número do 
último lote produzido, quando for o caso. 

 » Documento 04: Cópia do comprovante de Registro do produto (certificado de Registro 
em vigor ou publicação em Diário Oficial da União - DOU), e cópia do protocolo da 
última revalidação de Registro do produto (quando for o caso).  

III. Comunicação de Lançamento e Reativação de Fabricação do Produto 

Documentos Necessários: 

Documento 01: Ofício Explicativo. 

IV. Desarquivamento de Processos: 

Relação dos Documentos Necessários: 

 » Documento 01: Formulários de Petição FP.1 e FP.2, preenchidos, no que couber (em 
duas vias). 

 » Documento 02: Original do comprovante de pagamento da taxa de fiscalização de 
Vigilância Sanitária, devidamente autenticado e/ou carimbado pelo banco, bem como 
declaração do enquadramento da empresa, quando for o caso.  

 » Documento 03: Justificativa quanto à solicitação pretendida. 

V. Expedição de Certidões: 

Documentos Necessários: 

 » Documento 01: Formulários de Petição - FP1 e FP2, preenchidos, no que couber (em 
duas vias). 

 » Documento 02: Original do comprovante de pagamento da taxa de fiscalização de 
Vigilância Sanitária, devidamente autenticado e/ou carimbado pelo banco, bem como 
declaração do enquadramento da empresa, quando for o caso. As certidões para fins 
de exportação ficam isentas de pagamento de taxa, de acordo com a legislação vigente.  

 » Documento 03: Cópia do comprovante de Registro do produto (certificado de Registro 
em vigor ou publicação em Diário Oficial da União - D.O.U) e cópia do protocolo da 
última revalidação, (quando for o caso).  

 » Documento 04: Justificativa quanto à solicitação pretendida. 
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VI. Expedição de Autorização de Fabricação para fim Exclusivo de Exportação: 

Documentos Necessários: 

 » Documento 01: Formulários de Petição - FP1 e FP2, preenchidos, no que couber (em 
duas vias). 

 » Documento 02: Cópia do comprovante de Registro do produto no país de destino do 
mesmo. 

 » Documento 03: Apresentação da solicitação do país de destino do produto (importador). 

VII. Retificação de Publicação de Registro 

Documentos Necessários: 

 » Documento 01: Formulários de Petição - FP1 e FP2, preenchidos, no que couber. (em 
duas vias). 

 » Documento 02: Cópia do comprovante de Registro do produto (certificado de Registro 
em vigor ou publicação em Diário Oficial da União - DOU) e cópia do protocolo da 
última revalidação, (quando for o caso).  

 » Documento 03: Ofício Explicativo.  
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RESOLUÇÃO - RDC Nº- 323
De 10 de novembro de 2003



174

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DIRETORIA COLEGIADA
Resolução - RDC nº 323, de 10 de novembro de 2003 

Aprova Regulamento Técnico de Registro, Alteração e Revalidação de Registro dos 
Medicamentos Probióticos.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que 
lhe confere o art. 11, inciso IV, do Regulamento da Anvisa, aprovado pelo Decreto no. 3.029, 
de 16 de abril de 1999, c/c o art. 111, inciso I, alínea "b", § 1º do Regimento Interno aprovado 
pela Portaria no. 593, de 25 de agosto de 2000, republicada em 22 de dezembro de 2000, em 
reunião realizada em 5 de novembro de 2003,  

considerando as disposições da Lei n° 6.360, de 23 de setembro de 1976 em seu art. 12 e o 
Decreto n° 79.094, de 5 de janeiro de 1977, alterado pelo Decreto n° 3.961, de 10 de outubro 
de 2001, art 14, que regulamenta a Lei n° 6.360/76;  

considerando o art.10, inciso IV, da Lei n° 6.437, de 20 de agosto de 1977, que determina a 
necessidade do registro do produto expedido pelo órgão competente, bem como estabelece 
os requisitos específicos para registro de drogas, medicamentos e insumos farmacêuticos;   

considerando que não existe uma regulamentação técnica específica que contemple os 
requisitos mínimos para autorizar o Registro, Alteração pós-registro e Revalidação dos 
Medicamentos Probióticos, assim como, os procedimentos de controle de qualidade;  

adota a seguinte Resolução de Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente, determino a sua 
publicação: 

Art. 1º Aprovar o REGULAMENTO TÉCNICO DE REGISTRO, ALTERAÇÃO E REVALIDAÇÃO DE 
REGISTRO DOS MEDICAMENTOS PROBIÓTICOS, conforme Regulamento Técnico anexo a esta 
Resolução.  

Art. 2º Fica revogado o art. 6° da Portaria n° 106 de 14 de setembro de 1994. 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

CLÁUDIO MAIEROVITCH PESSANHA HENRIQUES 



175Registro de Produtos Biológicos e Hemoterápicos

ANEXO 
REGULAMENTO TÉCNICO DE REGISTRO, ALTERAÇÃO E REVALIDAÇÃO DE 

REGISTRO DOS MEDICAMENTOS PROBIÓTICOS 

Esse regulamento técnico tem a finalidade de regulamentar os Procedimentos de Registro, 
Alteração e Revalidação de Registro dos Medicamentos Probióticos.  

Capitulo I 
DEFINIÇÕES 

As definições apresentadas abaixo se aplicam aos termos utilizados neste Regulamento. Elas 
podem ter significados diferentes em outros contextos.  

1. Certificado de Boas Práticas de Fabricação 
 � Documento legal, emitido pela Autoridade Sanitária competente do país de fabricação, 

atestando que determinada linha de produção da empresa cumpre com os requisitos 
de Boas Práticas de Fabricação (BPF) estabelecidos pela legislação vigente.  

2. Componente Ativo 
 � Componente principal para atividade terapêutica pretendida, utilizada na produção de 

medicamentos probióticos. 

3. Controle em processo 
 � Verificações realizadas durante a produção, a fim de monitorar e, se necessário, ajustar 

o processo de forma a assegurar que o produto esteja em conformidade com as suas 
especificações. O controle do ambiente ou dos equipamentos pode também ser 
considerado parte integrante do controle em processo.  

4. Detentor do Registro (Titular do Registro) 
 � Pessoa jurídica que possui o registro de um produto, detentora de direitos sobre ele, 

responsável pelo produto até o consumidor final.  

5. Documentação de Registro 
 � Documentação necessária para obter o registro do produto. 

6. Especificação 
 � Parâmetros ou limites documentados a que devem atender os produtos ou materiais 

utilizados ou obtidos durante o processo de fabricação do medicamento probiótico.

  Fabricação 
 � Todas as operações que incluem a aquisição de materiais, produção, liberação, 

estocagem, expedição dos medicamentos probióticos e os controles de qualidade 
relacionados.  
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7. Fabricante 
 � Detentor da Autorização de Funcionamento, expedida pela Autoridade Sanitária 

Competente do país onde está instalada a fábrica, conforme previsto na legislação 
sanitária vigente do país de fabricação.  

 » Fabricante do Componente Ativo (microorganismos) 
 � Responsável por todas as operações de aquisição dos materiais necessários para a 

produção do componente ativo, sua purificação, a liberação de uso de acordo com 
especificações pré-estabelecidas por normativas internas, nacionais ou internacionais, 
o armazenamento, a expedição e os controles de qualidade relacionados.   

 » Fabricante do Medicamento Probiótico (Produto Terminado) 
 � Detentor da Autorização de Funcionamento, expedida pela Autoridade Sanitária 

Competente do país onde está instalada a fábrica, conforme previsto na legislação 
sanitária vigente do país de fabricação para a fabricação do Medicamento Probiótico e 
responsável pela liberação de uso do medicamento de acordo com especificações pré-
estabelecidas por normativas internas, nacionais ou internacionais.  

8. Formulação 
 � Processo tecnológico de responsabilidade do fabricante do medicamento probiótico, 

de formular o componente ativo em sua forma farmacêutica final, em conformidade 
com as especificações registradas e autorizadas pela Autoridade Sanitária Competente 
do país de fabricação.  

9. Importador 
 � Pessoa física ou pessoas jurídicas, responsáveis pela entrada de mercadoria procedente 

do exterior no território nacional. 

10. Lote 
 � Quantidade definida de matéria-prima, de medicamento probiótico ou material de 

embalagem fabricado em um único processo ou série de processos, cuja característica 
essencial é a homogeneidade e qualidade dentro dos limites especificados. Na 
fabricação contínua, o lote corresponde a uma fração definida da produção. 

11. Lote Semente 
 � Quantidade de ampolas contendo microorganismo preservado, de composição 

uniforme, obtida a partir de uma cepa preservada de procedência conhecida.  

12. Material de embalagem 
 � Qualquer material empregado no processo de embalagem, de determinado 

medicamento probiótico. 

13. Matéria-prima (Insumo farmacêutico) 
 � Qualquer componente ativo ou excipiente, com especificação definida, utilizada na 

produção do medicamento probiótico. 
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14. Medicamento 
 � Produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profilática, 

curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico. 

15. Medicamento Probiótico 
 � Medicamento que contém microrganismos vivos ou inativados para prevenir ou tratar 

doenças humanas por interação com a microbiota ou com o epitélio intestinal ou com 
as células imunes associadas ou por outro mecanismo de ação  

 » Produto Probiótico Novo 
 � Medicamento Probiótico que contenha microrganismos não registrados no Brasil. 

 » Produto Probiótico 
 � Medicamento Probiótico que contenha microrganismos já registrados no Brasil. 

16. Medicamento Probiótico a granel 
 � Medicamento Probiótico que tenha completado todas as etapas de produção, sem 

incluir o processo de embalagem 
 » Medicamento Probiótico a granel (bulk) 

 � Medicamento probiótico que tenha completado todas as etapas de produção, formulado 
em sua forma farmacêutica final, a granel, contida em recipiente única, e liberado pelo 
controle de qualidade do fabricante.  

 » Medicamento Probiótico na embalagem primária 
 � Produto biológico que tenha completado todas as etapas de produção, formulado em 

sua forma farmacêutica final, contida em sua embalagem primária, rotulada ou não e 
liberado pelo controle de qualidade do fabricante.  

17. Medicamento Probiótico terminado 
 � Produto que tenha passado por todas as etapas de fabricação tais como: formulação, 

envase, liofilização, rotulagem, embalagem, armazenamento, controle de qualidade e 
liberação do produto probiótico para uso.  

18. Microbiota 
 � Microrganismos que vivem normalmente hospedados no organismo, em local 

anatômico específico. 

19. Número de lote 
 � Combinação definida de números e/ou letras que identificam um determinado lote. 

20. País de origem do princípio ativo probiótico 
 � Local de produção ou obtenção do componente ativo do medicamento probiótico 

21. País de fabricação do medicamento probiótico 
 � Local onde é produzido o medicamento probiótico, na forma farmacêutica final, em 
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conformidade com as especificações autorizadas pela Autoridade Sanitária Competente 
do país de fabricação.  

22. Potencial Probiótico 
 � É a capacidade do microrganismo atingir de forma viável o seu local de ação e exercer 

um ou mais dos seus possíveis mecanismos de ação probiótica.  

23. Prazo de Validade 
 � Data limite para a utilização de um medicamento probiótico com garantia das 

especificações estabelecidas, com base na sua estabilidade.  

24. Probiótico. 
 � Microrganismo que apresenta efeitos benéficos para o hospedeiro, promovendo o 

equilíbrio da microbiota normal.

25. Procedimento Operacional Padrão (POP) 
 � Procedimentos escritos e autorizados que dão instruções detalhadas para a realização 

de operações específicas na produção de medicamentos probiótico e outras atividades 
de natureza geral.  

26. Processo de registro 
 � Submissão oficial da documentação necessária para obter o registro de produto 

apresentado às autoridades competentes, para a avaliação correspondente.  

27. Registro de lote 
 � Conjunto de documentos relacionados à fabricação de um determinado lote de 

medicamento probiótico terminado. Tais documentos descrevem os procedimentos de 
produção e registram todas as operações relacionadas à qualidade do lote, incluindo o 
Certificado/Laudo de Liberação do Lote.  

28. Validação 
 � Ato documentado que atesta que qualquer procedimento, processo, equipamento, 

material, operação ou sistema realmente conduza aos resultados esperados.  

CAPITULO II 
Aspectos Gerais

1. Somente os Medicamentos Probióticos Registrados na ANVISA/MS, fabricados ou 
importados por estabelecimentos devidamente Autorizados pelo governo federal e 
Licenciados pelo governo estadual para fabricar ou importar, podem ser comercializados, 
distribuídos e utilizados no país.  

2. Considera-se Produto Probiótico Novo, para efeito de Registro na ANVISA, o medicamento 
probiótico que contenha microrganismos, registrados pela primeira vez no país  
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3. Considera-se Produto Probiótico, para efeito de Registro na ANVISA, o medicamento 
probiótico que contenha microrganismos, já registrados no país, com atividade terapêutica 
conhecida por interação com a microbiota do hospedeiro, ou outro mecanismo de ação 
que venha justificar tal atividade terapêutica   

4. Para fins de pagamento da taxa de fiscalização, todo Produto Probiótico é considerado 
correspondente ao produto similar. 

5. Todos os Medicamentos Probióticos, devido à origem biológica do(s) componente (s) 
ativo(s) e à diversidade dos processos tecnológicos utilizados na sua obtenção, devem ser 
analisados para Registro como "Produto Probiótico Novo".  

6. O Produto Probiótico registrado, que apresenta nova indicação terapêutica, será 
classificado como Produto Probiótico Novo e deverá apresentar estudos clínicos de fase III 
comprobatórios de sua segurança e eficácia terapêutica.  

7. No ato do protocolo do pedido de Registro de Medicamento Probiótico, Alteração do 
Registro, Revalidação do Registro ou Outras Solicitações como: Cancelamento de Registro; 
Suspensão Temporária ou Reativação de Fabricação; Desarquivamento de Processos; 
Expedição de Certidões; Expedição de Autorização de Fabricação para Fim Exclusivo de 
Exportação e Retificação de Publicação de Registro, o proponente deverá obedecer aos 
pré-requisitos estabelecidos no Capitulo III deste Regulamento.  

8. Todos os documentos encaminhados à ANVISA, assim como todas as informações contidas 
em rótulos, bulas, cartuchos e todo material impresso, devem estar escritos em língua 
portuguesa atendendo à legislação em vigor. Os documentos oficiais em língua estrangeira 
apresentada para fins de Registro devem ser acompanhados de tradução juramentada na 
forma da lei.  

9. O Registro de Medicamentos Probióticos fabricados em outros países somente pode ser 
concedido no Brasil, se o mesmo estiver registrado e liberado para uso, em seu país de 
origem e/ou de fabricação, de acordo com a legislação vigente.  

9.1. Os medicamentos probióticos registrados em seu país de fabricação e não liberado 
para uso pelo país que concedeu o registro, não será registrado no país.  

10. Se o solicitante, no ato do protocolo do pedido de Registro de Medicamento Probiótico, 
não dispuser dos documentos relacionados abaixo, estes deverão ser apresentados à 
ANVISA no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias:  

10.1. Comprovante de Registro do produto no país fabricante, conforme legislação 
vigente, acompanhado dos respectivos textos de bulas aprovados, quando aplicável;  

10.2. Certificado de Boas Práticas de Fabricação, válido, ou documento equivalente, do 
país fabricante, emitido pela Autoridade sanitária competente do país de fabricação. 
Na ausência do certificado, para os fabricantes instalados no país será aceito a cópia do 
protocolo de solicitação de inspeção para fins de emissão do certificado de BPF, ou ainda, 
a cópia da conclusão do relatório de inspeção com o resultado satisfatório.  
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11. Caso o fabricante que formula o medicamento probiótico terminado, não seja o produtor do 
componente ativo (microrganismo), o solicitante do Registro de Medicamento Probiótico 
deve declarar, na solicitação do Registro, a origem do mesmo.  

11.1. O registro do Medicamento Probiótico está diretamente relacionado com a origem 
do (s) Principio (s) Ativo (s) apresentado (s) no momento de solicitar o registro, portanto, o 
detentor do registro do medicamento probiótico, quando alterar a origem do componente 
ativo deverá apresentar documentos que atestam a manutenção da qualidade da mesma.  

11.2. No ato de protocolar o pedido de registro do medicamento probiótico, o solicitante 
deve entregar a documentação referente aos laudos de controle de qualidade de 3 (três) 
lotes consecutivos do Componente Ativo do medicamento probiótico a registrar  

12. A cepa dos microorganismos, utilizada pelo fabricante para produzir o Componente 
Ativo do medicamento probiótico, deve ser especificada e identificada, deve-se utilizar o 
conceito de Lote semente. O tipo do meio de cultura utilizado para a multiplicação desses 
microorganismos deve ser especifico.  

13. Caso o processo de produção do medicamento probiótico inclua a utilização de derivados 
de animais ruminantes, o solicitante do Registro deve apresentar declaração do fabricante, 
de que o derivado de origem ruminante utilizado no processo de produção, cumpre com 
a legislação em vigor.  

14. No caso de solicitação de Registro de Produto Probiótico o solicitante deve demonstrar 
documentalmente que a cepa de microorganismo utilizada tem as mesmas características 
da cepa do microorganismo de um Medicamento Probiótico já registrado.  

15. O Certificado de Boas Práticas de Fabricação (BPF) emitido pela Autoridade Sanitária 
Competente do país onde se localiza a fábrica (item 2.1.13 do Capitulo III deste 
Regulamento), apresentado no ato de protocolar a solicitação, pode ser aprovado ou não 
pela ANVISA/MS. No caso de não aprovação, a Gerência de Inspeção de Medicamento da 
ANVISA/MS deve realizar uma inspeção na fábrica, para deferir o cumprimento das BPF.  

16. No ato do protocolo do pedido de Registro de Medicamento Probiótico, o solicitante deve 
entregar a documentação referente à fabricação e ao controle de qualidade de 3 (três) 
lotes consecutivos do produto.  

17. Caso o Medicamento Probiótico seja fabricado por uma empresa que possua mais de um 
local de fabricação (local alternativo) o solicitante do registro deve entregar a documentação 
referente à produção e ao controle de qualidade de 3 (três) lotes consecutivos do produto, 
proveniente de cada local de fabricação.  

18. O Registro de medicamento probiótico tem validade de 5 (cinco) anos. O detentor do 
Registro de Medicamento Probiótico deve solicitar sua revalidação 6 (seis) meses antes de 
expirar sua validade, comprovando também, documentalmente, que durante o período de 
validade de seu Registro, pelo menos uma apresentação de cada forma farmacêutica do 
produto foi industrializado e comercializado no país, de acordo com a legislação vigente.  

19. O medicamento probiótico cuja solicitação de revalidação de Registro não for protocolada 
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na ANVISA/MS, dentro dos prazos determinados por este Regulamento, terá seu Registro 
cancelado, depois de terminada sua validade.  

20. O detentor de Registro de produto que tenha seu Registro cancelado, somente poderá 
obter um novo Registro do mesmo produto, se iniciar novamente os trâmites necessários 
para obter o Registro de Medicamento Probiótico.  

21. O solicitante ou detentor do Registro de Medicamento Probiótico deve demonstrar, 
documentalmente, ao requerer o Registro ou ao iniciar o processo de Revalidação do 
Registro, que o produto é fabricado de acordo com os requisitos das Boas Práticas de 
Fabricação (BPF) para indústria farmacêutica, e que tem estabelecido um programa 
permanente de validação dos procedimentos utilizados.  

22. De acordo com a análise da documentação apresentada sobre o cumprimento das Boas 
Práticas de Fabricação (BPF) e dos antecedentes disponíveis na ANVISA/MS, o fabricante do 
Medicamento Probiótico pode ser submetido à inspeção para verificação do cumprimento 
das mesmas.  

23. O deferimento da revalidação do registro do Medicamento Probiótico está condicionado a 
parecer favorável sobre o produto, emitido pela Unidade de Farmacovigilância da UFARM/
GGMED/ANVISA.  

24. Após ter sido protocolada a documentação estabelecida no Capitulo III deste Regulamento, 
os prazos para emissão do parecer final pela ANVISA/MS são:  

24.1. Registro de Medicamento Probiótico Novo: 180 dias (06 meses) 

24.2. Registro de Medicamento Probiótico: 120 dias (04 meses). 

24.3. Alteração do Registro: 90 dias (03 meses). 

24.4. Revalidação do Registro: 60 dias (02 meses). 

24.5. Outras Solicitações: Tais como I) Cancelamento de Registro; Suspensão Temporária 
ou Reativação de Fabricação; II) Desarquivamento de Processos; III) Expedição de 
Certidões; IV) Expedição de Autorização de Fabricação para Fim Exclusivo de Exportação 
e V) Retificação de Publicação de Registro: 30 dias (01 mês).  

25. Os prazos concedidos ao solicitante para o cumprimento de exigência, assim como os 
prazos extras requeridos pelo solicitante do Registro, serão somados ao prazo estabelecido 
para emissão do parecer final pela ANVISA/MS.  

26. O Registro de Medicamento Probiótico (Produto Probiótico Novo e Produto Probiótico), a 
Alteração de Registro e a Revalidação de Registro, somente serão válidos após publicação 
de seu deferimento no Diário Oficial da União (DOU).  

27. No caso de Alteração do Registro por Transferência de Titularidade o solicitante deve 
informar no momento de registrar a solicitação, se o local de fabricação do Componente 
Ativo ou do medicamento probiótico continuará sendo o mesmo, caso contrário, deve 
solicitar Alteração do local de Fabricação.  
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28. Para efeito do cumprimento deste Regulamento, no momento da publicação no Diário 
Oficial da União, os Medicamentos Probióticos serão subdivididos em três (3) categorias:  

28.1. Os Medicamentos Probióticos cujos Registros sejam solicitados após a data de 
publicação deste Regulamento, devem cumprir com todas as exigências do mesmo.  

28.2. Os Processos de Medicamentos Probióticos protocolados em ANVISA/MS, em 
processo de análise da solicitação do Registro, na data de publicação deste Regulamento, 
serão analisados para posterior deferimento e publicação no D.O.U, após protocolar os 
seguintes documentos:  

28.2.1. Relatório Técnico (item 2.1.10.1, e 2.1.10.3 do Capitulo III deste Regulamento).  

28.2.2. Texto de bulas e embalagens (item 2.1.11 do Capitulo III deste Regulamento). 

28.2.3. Certificado de Boas Práticas de Fabricação (item 2.1.13 do Capitulo III deste 
Regulamento). 

28.2.4. Documento de produção e controle de qualidade de 03 (três) lotes consecutivos 
do medicamento probiótico terminado 

28.3. Os Medicamentos Probióticos que já têm Registros válidos e os Medicamentos 
Probióticos com solicitação de registro (item 28.2), na data de publicação deste 
Regulamento (quando concedido o registro), devem adequar-se às exigências do mesmo 
de acordo com os seguintes prazos:  

28.3.1. No prazo máximo de 01 (um) ano, a partir da data de publicação deste 
Regulamento, os detentores do Registro dos Medicamentos Probióticos , devem 
apresentar a ANVISA os seguintes documentos:  

28.3.1.1. Relatório Técnico (item 2.1.10 do Capitulo III deste Regulamento). 

28.3.1.2. Texto de bulas e embalagens (item 2.1.11 do Capitulo III deste Regulamento). 

28.3.1.3. Certificado de Boas Práticas de Fabricação (item 2.1.13 do Capitulo III deste 
Regulamento). 

28.3.1.4. Documento de produção e controle de qualidade de 03 (três) lotes consecutivos 
do medicamento probiótico terminado 

28.3.2. No prazo máximo de 02 (dois) anos a partir da data de publicação deste 
Regulamento, os detentores do Registro dos Medicamentos Probióticos devem 
apresentar a ANVISA os seguintes documentos:  

28.3.2.1. Apresentar relatório sobre a resistência ao trato gastrointestinal e viabilidade 
do microrganismo nas condições do intestino;  

28.3.2.2. Apresentar relatório de avaliação do Potencial Probiótico compatível com a 
finalidade do produto.  
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28.3.2.3. Comprovação de uso seguro do microrganismo por um período igual ou 
superior a 3 anos. 

29. A partir do Segundo ano da publicação deste Regulamento, no ato de protocolar a 
revalidação do Registro, o solicitante deve ter cumprido com todas as exigências do mesmo, 
para obter a revalidação do Registro.  

30. As empresas detentoras de Registro do medicamento probiótico na ANVISA/MS são 
responsáveis pela qualidade do produto no Brasil.  

CAPITULO III 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À FORMAÇÃO DE PROCESSOS  

DE MEDICAMENTOS PROBIÓTICOS 

1. ASPECTOS GERAIS 

1.1. O solicitante, ao protocolar a solicitação de Registro e suas Alterações e Revalidações, 
deve apresentar 1 (Uma) via de toda a documentação solicitada e 1 (um) CD-ROM com 
as mesmas informações gravadas em linguagem eletrônica tipo arquivo pdf (o número de 
série do disco deve estar explicitado na documentação).  

1.2. A documentação deve ter as páginas seqüencialmente numeradas pela empresa e 
deve ser assinado na folha final pelo representante legal e pelo responsável técnico da 
empresa, o qual este último também deverá rubricar todas as páginas da parte técnica da 
documentação.  

1.3. O solicitante, ao protocolar a solicitação de Registro, deve apresentar também a 
documentação de produção e controle de qualidade de 3 (três) lotes consecutivos.  

1.4. Caso a documentação seja considerada incompleta no momento da análise pela 
UPBIH: 

1.4.1. A UPBIH deve requerer, na forma de exigência, a complementação da documentação 
ao solicitante conforme prazo estabelecido pela legislação vigente.  

1.4.2. Se ao final do prazo concedido, a documentação solicitada não tiver sido recebida 
pela UPBIH, o solicitante é comunicado de que sua solicitação foi indeferida por falta da 
documentação necessária.  

2. REGISTRO DE MEDICAMENTO PROBIÓTICO  

Documentos Necessários: 

 » Documento 01: Formulários de Petição - FP.1 e FP.2, preenchidos, no que couber (em 
duas vias). 

 » Documento 02: Original do comprovante de pagamento da taxa de fiscalização de 
Vigilância Sanitária, devidamente autenticado e/ou carimbado pelo banco ou guia de 
vigilância sanitária (GVS) isenta.  
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 » Documento 03: Comprovante de Enquadramento de Porte da Empresa de acordo com 
a legislação vigente 

 » Documento 04: Código de Barra EAN para toda as apresentações.  

 » Documento 05: Cópia da Licença de Funcionamento da Empresa e/ou do Alvará 
Sanitário; cópia do Certificado de Autorização de Funcionamento da Empresa ou de 
sua publicação em Diário Oficial da União (DOU).  

 » Documento 06: Cópia do Certificado de Responsabilidade Técnica emitida pelo Conselho 
Regional de Farmácia comprovando que a empresa solicitante e/ou fabricante tem 
assistência do farmacêutico responsável habilitado para aquele fim.  

 » Documento 07: Comprovante do Registro no país de origem e/ou fabricação do produto, 
acompanhado das respectivas bulas aprovadas.  

 » Documento 08: Histórico da situação de Registro em outros países, quando for o caso. 

 » Documento 09: Quando aplicável, apresentar Relatório de Farmacovigilância, de 
acordo com a legislação em vigor, atualizado com dados obtidos de estudos clínicos e 
da comercialização do produto.  

 » Documento 10: Relatório Técnico do produto contendo: 

 9Dados Gerais: 
a. Forma Farmacêutica e apresentação; 
b. Fórmula de composição 
c. Vias de administração; 
d. Instruções de uso, quando for o caso; 
e. Indicações, finalidade ou uso a que se destina; 
f. Contra-indicações, quando houver; 
g. Efeitos colaterais, quando houver; 
h. Reações adversas, quando houver; 
i. Restrições ou cuidados que devem ser considerados, quando houver; 
j. Precauções e advertências, quando houver; 
k. Interação medicamentosa e alimentar, quando houver; 
l. Alteração nos testes laboratoriais, quando houver; 
m. Superdose: sinais, sintomas e condutas, quando houver; 
n. Prazo de validade; 
o. Cuidados de Conservação. 

 9 Farmacodinâmica 
a. Posologia e modo de usar; 
b. Justificativas das doses indicadas; 
c. Índice terapêutico, quando aplicável. 
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 9 Produção e Controle de Qualidade: 
a. Composição completa da formulação com todos os seus componentes 

especificados pelos nomes científicos para os microrganismos e nomes 
técnicos correspondentes e sinônimos para os excipientes de acordo com 
a Denominação Comum Brasileira - DCB (se houver), ou DCI ou, na sua 
ausência, a denominação CAS, as quantidades de cada substância expressa 
no sistema métrico decimal ou unidade padrão;  

b. Funções que as substâncias desempenham na fórmula; 
c. Descrição sucinta de todas as operações realizadas no processo de fabricação; 
d. Relatório descritivo de controle de qualidade, incluindo as provas físico-

químicas, biológicas e microbiológicas, realizado com o(s) microrganismo(s) 
e com o produto acabado.  

e. O método analítico utilizado pelo fabricante deve ser detalhadamente 
descrito, bem como a metodologia a ser adotada pelo importador, se for o 
caso;  

f. Limites de tolerância para os ensaios realizados; 
g. Código ou convenção utilizados pela empresa para identificação dos lotes ou 

partidas do produto; 
h. Cuidados de armazenagem e procedimentos utilizados durante o transporte 

do produto acabado, e produtos intermediários, quando for o caso, bem 
como as formas de acondicionamento e condições a serem mantidas para 
garantir a qualidade do produto.  

 9 Estudos de estabilidade 
a. Descrição dos estudos de estabilidade do produto acabado, com resultados 

compatíveis com o prazo de validade solicitado, realizados com no mínimo 
03 (três) lotes do produto, na concentração, na forma farmacêutica, no 
acondicionamento primário e nas condições ambientais em que foram 
realizados tais estudos de estabilidade. Os dados dos estudos de estabilidade 
devem ser apresentados sob a forma de tabelas afins de facilitar sua análise. 
Deverão constar dos estudos de estabilidade as análises referentes às 
características físico-químicas, biológicas e microbiológicas, bem como, a 
data de fabricação e o código de identificação dos lotes do produto, conforme 
os critérios descritos na legislação vigente sobre o assunto.  

b. Também serão aceitos os testes realizados segundo os critérios estabelecidos 
pelos regulamentos internacionalmente já reconhecidos, tais como EMEA, 
ICH, MERCOSUL, FDA, OMS.  

c. Nos registros que foram enviados estudos de estabilidade acelerada, 
decorrido o prazo de validade declarado para o medicamento, a empresa 
deverá protocolar na forma de complementação de informações ao 
processo, relatório de resultados e avaliação final do estudo de estabilidade 
de longa duração dos três lotes apresentados na submissão, de acordo com 
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o cronograma previamente apresentado, assim como a declaração do prazo 
de validade e cuidados de conservação definitivos.   

 9Dados Complementares: 
a. Citar a inscrição da substância ou componentes básicos da fórmula 

em farmacopéia, formulários ou publicações oficiais de padronização 
farmacêutica e ou periódicos de conceituação científica;  

b. Anexar a bibliografia sobre o Medicamento Probiótico e a literatura 
pertinente. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária/ Ministério da Saúde 
poderá solicitar trabalhos que venha a considerar necessários à avaliação da 
documentação científica;  

c. Apresentar as vantagens da fórmula proposta, com justificativa sob o ponto 
de vista clínico; 

d. Produtos constituídos por associação de dois ou mais microrganismos 
devem fornecer evidência científica, que comprove a eficácia e a segurança 
da associação e demonstre o benefício que justifique a mesma;  

e. Outros elementos que sejam próprios ou necessários, inclusive os destinados 
a ajuizar causa e efeito, de modo a facilitar conclusões corretas por parte das 
autoridades sanitárias.  

 » Documento 11: Textos de bulas e embalagens primária e secundária, em duas vias, de 
acordo com a legislação vigente. 

 » Documento 12: Relatório de Experimentação Terapêutica 

 9 Produtos Probióticos Novos 

 9 Estudos pré-clínicos: 
a. Toxicidade aguda, 
b. Toxicidade sub-aguda, 
c. Toxicidade crônica, 
d. Toxicidade reprodutiva, 
e. Atividade mutagênica, quando aplicável; 
f. Potencial oncogênico, quando aplicável; 

 9 Estudos Terapêuticos: 
a. Apresentar relatório sobre a resistência ao trato gastrointestinal e viabilidade 

do microrganismo nas condições do intestino; 
b. Apresentar relatório de avaliação do Potencial Probiótico compatível com a 

finalidade do produto.  

 9 2.1.12.2. Produto Probiótico 

 9 2.1.12.2.1. Apresentar relatório sobre a resistência ao trato gastrointestinal e 
viabilidade do microrganismo nas condições do intestino;  
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 9 2.1.12.2.2. Apresentar relatório de avaliação do Potencial Probiótico compatível 
com a finalidade do produto.  

 9 2.1.12.2.3. Comprovação de uso seguro do microrganismo por um período igual ou 
superior a 3 anos. 

 9 2.1.12.3. Medicamentos constituídos por microrganismos inativados deverão 
demonstrar eficácia terapêutica através de dados de literatura publicados em revistas 
científicas, neste caso ficam isentos de cumprir os itens 2.1.12.2.1 e 2.1.12.2.2.  

 9 2.1.12.4. Estudos clínicos realizados no Brasil, em qualquer das fases, deverão ser 
apresentados acompanhados de declaração do estágio atual da pesquisa pelo grupo 
responsável, quando houver.  

 9 2.1.13. Documento 13: 
a. Cópia do Certificado de Boas Práticas de Fabricação (BPF) válido, do novo 

fabricante do produto, expedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 
no caso de produtos fabricados no Brasil. Na ausência do certificado, para os 
fabricantes instalados no país será aceito a cópia do protocolo de solicitação 
de inspeção para fins de emissão do certificado de BPFC, ou ainda a cópia da 
conclusão do relatório de inspeção com o resultado satisfatório.   

b. Cópia do Certificado de Boas Práticas de Fabricação (BPF) válido, do novo 
fabricante do produto emitido pela Autoridade Sanitária Competente do 
país onde se localiza a fábrica, caso medicamento probiótico importado.  

c. Cópia do Certificado de Boas Práticas de Fabricação (BPF) válido, do novo 
fabricante do produto, emitido pela ANVISA/MS após inspeção do novo 
fabricante do componente ativo e/ou do medicamento probiótico realizado 
no exterior, caso medicamento probiótico importado.  

d. Comprovante de Registro e comercialização do produto no país fabricante, 
conforme legislação vigente, no caso de produtos Importados.  

 » Documento 14: No caso de Registro com Locais Alternativos de Fabricação, o Titular do 
Registro deverá ainda apresentar para cada Local Alternativo: 
a. Cópia da Licença de Funcionamento da Empresa e/ou do Alvará Sanitário; cópia do 

Certificado de Autorização de Funcionamento ou de sua publicação em D.O.U. do 
Fabricante, no caso de produtos cuja produção será terceirizada no Brasil:  

b. Cópia do Certificado de Responsabilidade Técnica emitida pelo Conselho Regional 
de Farmácia comprovando que o Fabricante tem assistência do farmacêutico 
responsável habilitado para aquele fim, no caso de produtos cuja produção será 
terceirizada no Brasil.  

c. Cópia da Intenção de Contrato de Prestação de Serviços com Terceiros firmado 
entre as duas empresas, de acordo com as exigências legais, no caso de produtos 
cuja produção será terceirizada no Brasil. O Titular do Registro deve apresentar à 
ANVISA o Contrato de Terceirização, antes do lançamento do produto no mercado.  

d. Textos de bula e de embalagem externa identificando claramente o nome 
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e endereço do Titular do Registro e do Fabricante, para cada um dos locais de 
fabricação, no caso de Produtos Importados.  

e. Cópia do Certificado de Boas Práticas de Fabricação, de cada um dos locais de 
fabricação do produto, expedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no 
caso de produtos cuja produção será terceirizada no Brasil.  

 » Documento15: Documentação de produção e controle de qualidade de 3 (três) lotes 
consecutivos. 

3. Alteração de Registro de Produto 

3.1. A Alteração do Registro de Produto pode ser: 
a. Alteração do processo de fabricação do produto; 
b. Alteração do local de fabricação do produto 
c. Alteração do prazo de validade; 
d. Alteração da embalagem externa; 
e. Alteração do texto de bula; 
f. Cuidados de conservação; 
g. Mudança de excipiente; 
h. Novo acondicionamento; 
i. Restrição de uso ou receituário; 
j. Nova Apresentação Comercial (alteração do volume ou da quantidade de unidades 

farmacotécnicas). 
k. Nova Forma Farmacêutica 

Documentos Necessários: 

 » 3.2.1. Documento 01: Formulários de Petição - FP.1 e FP.2, preenchidos, no que couber 
(em duas vias). 

 » 3.2.2. Documento 02: Original do comprovante de pagamento da taxa de fiscalização 
de Vigilância Sanitária, devidamente autenticada e/ou carimbado pelo banco, bem 
como declaração do enquadramento da empresa, quando for o caso.  

 » 3.2.3. Documento 03: Cópia da Licença de Funcionamento da Empresa e/ou do Alvará 
Sanitário; cópia do Certificado de Autorização de Funcionamento da Empresa ou de sua 
publicação em Diário Oficial da União (DOU).  

 » 3.2.4. Documento 04: Certificado de Responsabilidade Técnica emitida pelo Conselho 
Regional de Farmácia comprovando que a empresa solicitante e/ou fabricante tem 
assistência do farmacêutico responsável habilitado para aquele fim.  

 » 3.2.5. Documento 05: Cópia do comprovante de Registro do produto (certificado de 
Registro em vigor ou publicação em Diário Oficial da União - DOU) e cópia do protocolo 
da última revalidação de Registro do produto, (quando for o caso).  
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 » 3.2.6. Documento 06: Justificativa técnica referente à solicitação pretendida. 

 » 3.2.7. Documento 07: 
a. Cópia do Certificado de Boas Práticas de Fabricação (BPF) válido, expedido pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no caso de produtos fabricados no Brasil, 
conforme disposto no item 2.1.13 do Capítulo III deste Regulamento.  

b. Cópia do Certificado de Boas Práticas de Fabricação (BPF) válido, emitido 
pela Autoridade Sanitária Competente do país onde se localiza a fábrica, caso 
medicamento probiótico importado.  

c. Cópia do Certificado de Boas Práticas de Fabricação (BPF) válido, emitido 
pela ANVISA/MS após inspeção do fabricante do componente ativo e/ou do 
medicamento probiótico realizado no exterior, caso medicamento probiótico 
importado.  

3.2.8. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 

Além dos documentos acima referidos e de acordo com a modificação pretendida, devem ser 
entregues os seguintes documentos: 

 » 3.2.8.1. Documento A 

 9Relatório Técnico do produto, conforme o descrito nos itens 2.8.1, 2.8.3 do Capitulo 
III deste Regulamento, caso a alteração solicitada seja:  

 9Alteração do processo de fabricação do produto 

 9Alteração do local de fabricação do produto  

 9Mudanças de excipientes 

 » 3.2.8.2. Documento B 

 9Modelos de rótulos, bulas e embalagens, em duas vias, nos casos de: 

 9Novo acondicionamento; 

 9Alteração de embalagem externa; 

 9Cuidados de conservação; 

 9Restrição de uso ou receituário; 

 9Alteração de prazo de validade; 

 9Alteração no texto de bula; 

 9Mudanças de excipientes; 

 9Nova Apresentação Comercial; 

 9Nova Forma Farmacêutica 
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 » 3.2.8.3. Documento C 

 9Relatório descritivo dos estudos de compatibilidade entre o Medicamento Probiótico 
e a embalagem primária, no caso de: 

 9Novo acondicionamento; 

 » 3.2.8.4. Documento D 

 9Relatório descritivo do estudo de estabilidade, nos casos de: 
a. Novo acondicionamento; 
b. Cuidados de conservação; 
c. Alteração de prazo de validade. 

4. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO REGISTRO: 

4.1. Documentos Necessários: 

 » 4.1.1. Documento 01: Formulários de Petição FP.1 e FP.2, preenchidos, no que couber 
(em duas vias). 

 » 4.1.2. Documento 02: Original do comprovante de pagamento da taxa de fiscalização 
de Vigilância Sanitária, devidamente autenticado e/ou carimbado pelo banco, bem 
como declaração do enquadramento da empresa, quando for o caso.  

 » 4.1.3. Documento 03: Cópia dos documentos legais, comprovando a alteração de 
razão social por fusão, cisão, sucessão ou incorporação de empresas, devidamente 
legalizadas.  

 » 4.1.4. Documento 04: Cópia da Licença de Funcionamento da Empresa ou do Alvará 
Sanitário; cópia do Certificado de Autorização de Funcionamento ou de sua publicação 
em Diário Oficial da União (DOU), da empresa cessionária.  

 » 4.1.5. Documento 05: Certificado de Responsabilidade Técnica emitida pelo Conselho 
Regional de Farmácia comprovando que a empresa cessionária tem assistência do 
farmacêutico responsável habilitado para aquele fim.  

 » 4.1.6. Documento 06: Cópia do comprovante de Registro do produto (certificado de 
Registro em vigor ou publicação em Diário Oficial da União - DOU), e cópia do protocolo 
da última revalidação de Registro do produto, (quando for o caso).  

 » 4.1.7. Documento 07: Comunicação da empresa cedente da cessação de fabricação 
do produto, caso o mesmo esteja sendo industrializado e comercializado, indicando o 
número do último lote fabricado, quando for o caso.  

 » 4.1.8. Documento 08: Relação do(s) produto(s) a ser(em) transferido(s), informando 
os números de processo, número(s) de Registro do produto(s) e das respectivas 
apresentações.  

 » 4.1.9. Documento 09: Copia dos textos de bula e embalagens primário e secundária. 
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 » 4.1.10. Documento 10: 
a. Cópia do Certificado de Boas Práticas de Fabricação (BPF) válido, do novo fabricante 

do produto, expedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no caso de 
produtos fabricados no Brasil.   

b. Cópia do Certificado de Boas Práticas de Fabricação (BPF) válido, do novo fabricante 
do produto emitido pela Autoridade Sanitária Competente do país onde se localiza 
a fábrica, caso medicamento probiótico importado.  

c. Cópia do Certificado de Boas Práticas de Fabricação (BPF) válido, do novo 
fabricante do produto, emitido pela ANVISA/MS após inspeção do novo fabricante 
do componente ativo e/ou do medicamento probiótico realizado no exterior, caso 
medicamento probiótico importado.  

 » 4.1.11. Observações: 

 9A solicitação de Transferência de Titularidade do Registro poderá ser feita em uma 
única etapa para a totalidade dos produtos pretendidos, ou seja, todos os produtos 
poderão passar ao novo titular em pedido feito de uma única vez a esta Agência.  

 9A empresa cedente deverá, simultaneamente ao processo de Mudança de 
Titularidade, proceder ao cancelamento dos Registros que estão sendo transferidos.  

5. REVALIDAÇÃO DE REGISTRO DO PRODUTO: 

5.1. Documentos Necessários: 

 » 5.1.1. Documento 01: Formulários de Petição - FP.1 e FP.2, preenchidos, no que couber 
(em duas vias) 

 » 5.1.2. Documento 02: Original do comprovante de pagamento da taxa de fiscalização 
de Vigilância Sanitária, devidamente autenticado e/ou carimbado pelo banco ou guia 
de vigilância sanitária (GVS) isenta.  

 » 5.1.3. Documento 03 Comprovante de Enquadramento de Porte da Empresa de acordo 
com a legislação vigente 

 » 5.1.4. Documento 04: Cópia do comprovante de Registro do produto (certificado de 
Registro em vigor ou publicação em Diário Oficial da União - DOU) e cópia do protocolo 
da última revalidação, (quando for o caso).  

 » 5.1.5. Documento 05: Certificado de Responsabilidade Técnica emitida pelo Conselho 
Regional de Farmácia comprovando que a empresa solicitante e/ou fabricante tem 
assistência do farmacêutico responsável habilitado para aquele fim.  

 » 5.1.6. Documento 06: Comprovante de comercialização ou industrialização do produto 
(pode ser um documento comprobatório da participação em licitações públicas).  

 » Poderá ser apresentada uma declaração referente às apresentações comerciais 
não comercializadas para as quais a empresa tenha interesse em manter o registro, 
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desde que pelo menos uma apresentação daquela forma farmacêutica tenha sido 
comercializada.  

 » 5.1.7. Documento 07: Código de Barra EAN para toda as apresentações comercializadas.

 » 5.1.8. Documento 08: 

 9 a) Cópia do Certificado de Boas Práticas de Fabricação (BPF) válido, expedido pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no caso de produtos fabricados no Brasil.   

 9 b) Cópia do Certificado de Boas Práticas de Fabricação (BPF) válido, emitido 
pela Autoridade Sanitária Competente do país onde se localiza a fábrica, caso 
medicamento probiótico importado.  

 9 c) Cópia do Certificado de Boas Práticas de Fabricação (BPF) válido, emitido pela 
ANVISA/MS após inspeção do fabricante do componente ativo e/ou do medicamento 
probiótico realizado no exterior, caso medicamento probiótico importado.  

 » 5.1.9. Documento 09: Relatório Técnico de acordo com o Item 2.1.10 do Capitulo III 
deste regulamento 

6. OUTRAS SOLICITAÇÕES 

6.1. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE FABRICAÇÃO: 

6.1.1. Documentos Necessários: 

 » 6.1.1.1. Documento 01: Formulários de Petição - FP.1 e FP.2, preenchidos, no que 
couber . 

 » 6.1.1.2. Documento 02: Original do comprovante de pagamento da taxa de fiscalização 
de Vigilância Sanitária, devidamente autenticado e/ou carimbado pelo banco ou guia 
de vigilância sanitária (GVS) isenta.  

 » 6.1.1.3. Documento 03: Comprovante de Enquadramento de Porte da Empresa de 
acordo com a legislação vigente 

 » 6.1.1.4. Documento 04: Cópia do comprovante de Registro do produto (certificado de 
Registro em vigor ou publicação em Diário Oficial da União - DOU) e cópia do protocolo 
da última revalidação, (quando for o caso).  

 » 6.1.1.5. Documento 05: Justificativa da solicitação pretendida. 

6.2. CANCELAMENTO TOTAL OU PARCIAL DE REGISTRO DE PRODUTO 

6.2.1. Documentos Necessários: 

 » 6.2.1.1. Documento 01: Formulários de Petição - FP.1 e FP.2, preenchidos, no que 
couber (em duas vias). 

 » 6.2.1.2. Documento 02: Justificativa para o cancelamento, indicando a validade e o 
número do último lote produzido, quando for o caso. 
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 » 6.2.1.3. Documento 03: Cópia do comprovante de Registro do produto (certificado de 
Registro em vigor ou publicação em Diário Oficial da União - DOU), e cópia do protocolo 
da última revalidação de Registro do produto, quando for o caso.  

6.3. DESARQUIVAMENTO DE PROCESSOS: 

6.3.1 Relação dos Documentos Necessários: 

 » 6.3.1.1. Documento 01: Formulários de Petição FP.1 e FP.2, preenchidos, no que couber 
(em duas vias) 

 » 6.3.1.2. Documento 02: Original do comprovante de pagamento da taxa de fiscalização 
de Vigilância Sanitária, devidamente autenticado e/ou carimbado pelo banco ou guia 
de vigilância sanitária (GVS) isenta.  

 » 6.3.1.3. Documento 03: Comprovante de Enquadramento de Porte da Empresa de 
acordo com a legislação vigente 

 » 6.3.1.4. Documento 04: Justificativa quanto à solicitação pretendida. 

6.4. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES: 

6.4.1. Documentos Necessários: 

 » 6.4.1.1. Documento 01: Formulários de Petição - FP1 e FP2, preenchidos, no que couber 
(em duas vias) 

 » 6.4.1.2. Documento 02: Original do comprovante de pagamento da taxa de fiscalização 
de Vigilância Sanitária, devidamente autenticado e/ou carimbado pelo banco 
Comprovante de Enquadramento de Porte da Empresa de acordo com a legislação 
vigente, exceto para Certidão para fins de exportação.  

 » 6.4.1.3. Documento 03: Comprovante de Enquadramento de Porte da Empresa de 
acordo com a legislação vigente 

 » 6.4.1.4. Documento 04: Cópia do comprovante de Registro do produto (certificado de 
Registro em vigor ou publicação em Diário Oficial da União - D.O.U) e cópia do protocolo 
da última revalidação, (quando for o caso).  

 » 6.4.1.5. Documento 05: Justificativa quanto à solicitação pretendida. 

6.5. EXPEDIÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FABRICAÇÃO PARA FIM EXCLUSIVO DE EXPORTAÇÃO: 

6.5.1. Documentos Necessários: 

 » 6.5.1.1. Documento 01: Formulários de Petição - FP1 e FP2, preenchidos, no que 
couber. (em duas vias) 

 » 6.5.1.2. Documento 02: Cópia do comprovante de Registro do produto (certificado de 
Registro em vigor ou publicação em Diário Oficial da União - D.O.U) e cópia do protocolo 
da última revalidação, (quando for o caso).  
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 » 6.5.1.3. Documento 03: Cópia do comprovante de Registro do produto no país de 
destino do produto (importadores). 

 » 6.5.1.4. Documento 04: Apresentação da solicitação do país de destino do produto 
(importador). 

6.6. RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE REGISTRO 

6.6.1. Documentos Necessários: 

 » 6.6.1.1. Documento 01: Formulários de Petição - FP1 e FP2, preenchidos, no que 
couber. (em duas vias) 

 » 6.6.1.2. Documento 02: Cópia do comprovante de Registro do produto (certificado de 
Registro em vigor ou publicação em Diário Oficial da União - DOU) e cópia do protocolo 
da última revalidação, (quando for o caso).  

 » 6.6.1.3. Documento 03: Ofício Explicativo.
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AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DIRETORIA COLEGIADA

RESOLUÇÃO-RDC Nº 46, DE 18 DE MAIO DE 2000 

Normatiza os processos de produção e controle de qualidade, a aquisição e distribuição dos 
medicamentos hemoderivados para uso humano.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe 
confere o art. 11 inciso IV, do Regulamento da ANVS aprovado pelo Decreto 3.029, de 16 de 
abril de 1999, em reunião realizada em 10 de maio de 2000,   

considerando o desenvolvimento científico e tecnológico na área de produção e controle de 
produtos de origem plasmática;  

considerando a importância de compatibilizar a legislação nacional com os instrumentos 
harmonizados no âmbito do Mercosul, Res. GMC nº 33/99;   

considerando a necessidade de regulamentar os processos de Produção e Controle de 
Qualidade dos Produtos Hemoderivados de Uso Humano,   

adota a seguinte Resolução de Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente, determino a sua 
publicação:  

Art. 1º Aprovar o Regulamento Técnico para a Produção e Controle de Qualidade de 
Hemoderivados de Uso Humano, que consta como Anexo.   

Art. 2º As empresas detentoras de Registro de Produto Hemoderivado na Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde são responsáveis pela execução dos procedimentos 
de Controle de Qualidade para liberação dos seus lotes, previstos no Anexo I da presente 
Resolução.   

Parágrafo único. A execução das análises de controle de qualidade no território nacional, 
sempre que exigidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, obedecerá ao disposto no 
inciso XXXI, Art. 3º do Decreto 79094/77 (Análise Fiscal).   

Art. 3º O detentor do registro do produto importado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
do Ministério da Saúde deve apresentar à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, quando 
da solicitação de importação, para cada lote de produto acabado importado, os seguintes 
documentos: a) declaração da origem do plasma utilizado; b) certificado da liberação da 
sorologia deste plasma; c) certificado de análise do controle da qualidade.   

§ 1º Os documentos de que trata o caput deste artigo, deverão ser emitidos pelo fabricante.  

§ 2º As licenças de importação (L.I.) dos hemoderivados de uso humano serão previamente 
autorizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, com base na 
avaliação da documentação apresentada, conforme legislação específica vigente.   

Art. 4º O desembarque de hemoderivados de uso humano importados, devidamente 
registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, será efetuado 
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nos Portos e Aeroportos relacionados no Anexo II da presente Resolução, não sendo permitida 
a entrada dos referidos produtos nos demais portos, aeroportos e outras vias de acesso ao 
País.   

Art. 5º No ato do desembaraço aduaneiro pela autoridade sanitária local, nos portos e 
aeroportos relacionados no Anexo II da presente Resolução, todos os lotes serão submetidos à 
análise de controle de qualidade quanto a atividade específica, ensaios químicos, sorológicos 
e documental. Para tanto a Gerência Geral de Portos, Aeroportos e Fronteiras deve coletar, 10 
(dez) frascos por lote do produto, e enviá-los ao Instituto Nacional de Controle de Qualidade 
em Saúde - INCQS e/ou laboratórios pertencentes à Rede Nacional de Laboratórios Oficiais.   

§ 1º Os lotes de hemoderivados importados somente poderão ser liberados para uso no Brasil 
após verificação da conformidade da documentação apresentada e do(s) laudo(s) analítico(s) 
Satifastório(s) emitido(s) pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde - INCQS 
e/ou laboratórios pertencentes à Rede Nacional de Laboratórios Oficiais.   

§ 2º Os medicamentos hemoderivados de uso humano estão sujeitos a inspeção física pela 
autoridade sanitária, de acordo com as Normas Técnicas específicas, antes do desembaraço 
aduaneiro.   

Art. 6º O detentor do registro do produto na Agência Nacional de Vigilância Sanitária do 
Ministério da Saúde deve apresentar à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, quando da 
finalização de cada lote do produto acabado nacional, os seguites documentos: a) declaração 
da origem do plasma utilizado; b) certificado da liberação da sorologia deste plasma; c) 
certificado de análise de controle da qualidade.   

§ 1º Os documentos de que trata o caput deste artigo deverão ser emitidos pelo fabricante.  

§ 2º Cada lote do produto acabado nacional será submetido à análise da documentação 
apresentada e análise de Controle de Qualidade quanto a atividade específica e características 
físico-químicas, devendo as Vigilâncias Sanitárias dos Estados, da sede da planta produtora, 
coletar 10 (dez) frascos por lote do produto e enviá-los ao Instituto Nacional de Controle de 
Qualidade em Saúde - INCQS e/ou laboratórios pertencentes à Rede Nacional de Laboratórios 
Oficiais.   

§ 3º Os lotes de hemoderivados nacionais somente poderão ser liberados para uso no 
Brasil após verificação da conformidade da documentação apresentada e do laudo analítico 
Satisfatório emitido pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde - INCQS e/ou 
laboratórios pertencentes à Rede Nacional de Laboratórios Oficiais.   

Art. 7º É de responsabilidade do detentor do registro do produto na Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, importar produtos com prazo de validade não 
inferior a 50% de sua vida útil.   

Parágrafo único. O transporte e a estocagem de produtos hemoderivados devem observar 
as condições estabelecidas do Anexo I da presente Resolução sendo de responsabilidade da 
Instituição que desempenha tal atividade.   

Art. 8º O descumprimento das Normas estabelecidas nesta Resolução constitui infração 
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sanitária, sujeitando o infrator às penalidades previstas na Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 
1977.   

Art. 9º Esta Resolução de Diretoria Colegiada, entra em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogada a Portaria Conjunta nº 2 SVS/MS SPS/MS, de 30 de outubro de 1998.   

Anexo I  

Regulamento Técnico para a Produção e Controle de Qualidade de Hemoderivados de Origem 
Plasmática.  

• A. ASPECTOS GERAIS DE PRODUÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE DE HEMODERIVADOS  

• A.1. DEFINIÇÕES  

• A. 1.1. DENOMINAÇÕES  

• A.1.1.1. Albumina Humana  

• A.1.1.2. Imunoglobulina Humana Normal  

• A.1.1.3. Imunoglobulina Humana Específica  

• A.1.1.4. Concentrado de Fator VIII  

• A.1.1.5. Concentrado de Fator IX  

• A.1.1.6. Complexo Protrombínico  

• A.1.2. DEFINIÇÃO DESCRITIVA  

Os Hemoderivados são Produtos Farmacêuticos obtidos a partir do plasma humano, submetidos 
a processos de industrialização e normatização que lhes conferem qualidade estabilidade, 
atividade e especificidade.   

A.2. TERMINOLOGIA  

A.2.1. UNIDADE  

Volume de sangue total ou de um de seus componentes, obtido de coleta única, de um só 
doador, em sistema fechado, apirogênico e estéril, em recipiente único, contendo solução 
anticoagulante e preservadora.   

A.2.2. UNIDADE DE SANGUE TOTAL  

Sangue coletado do sistema venoso de um só doador, em uma única doação, em sistema fechado, 
apirogênico e estéril, em recipiente único, contendo solução anticoagulante e preservadora e 
que não foi submetido a nenhum processo de separação física de seus componentes.   

A.2.3. HEMOCOMPONENTE (COMPONENTE)  

Parte de uma unidade de sangue total, separada da mesma por processos físicos.  
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A.2.4. PROCESSAMENTO DO SANGUE  

Conjunto de procedimentos físicos utilizados para a obtenção de hemocomponentes a partir 
de unidades de sangue total ou de outro hemocomponente.   

A.2.5. PLASMA  

Porção líquida remanescente após separação física dos elementos celulares do sangue total, 
através de processos de sedimentação, centrifugação ou obtida por plasmaferese.   

A.2.6. PLASMA FRESCO  

Plasma obtido de uma unidade de sangue total, em sistema fechado, utilizado ou processado 
dentro do prazo máximo de 8 horas após a coleta do sangue.   

A.2.7. PLASMA FRESCO CONGELADO (PFC)  

Plasma fresco cujo processo de congelamento se completou em um prazo máximo de 8 horas 
após a coleta, devendo ser estocado a temperatura não superior a 20ºC negativos.   

A.2.8. PLASMA CONGELADO  

Plasma obtido de uma unidade de sangue total, separado em sistema fechado, cujo processo 
de congelamento se completou em mais de 8 horas após a coleta, devendo ser estocado a 
temperatura não superior a 20ºC negativos.   

A.2.9. PLASMA REMANESCENTE  

Plasma obtido a partir de plasma fresco, plasma fresco congelado ou plasma congelado após 
a retirada do(s) componente(s), devendo ser recongelado e estocado em temperatura não 
superior a 20ºC negativos.   

A.2.10. PLASMA RECUPERADO  

Plasma que não preenche os requisitos de plasma fresco, plasma fresco congelado, plasma 
congelado ou plasma remanescente e que se destina exclusivamente à produção de 
hemoderivados, devendo ser estocado a temperatura não superior a 20ºC negativos.   

A.2.11. PLASMAFERESE  

Procedimento de obtenção de plasma a partir da coleta de sangue total, onde os elementos 
celulares são removidos e devolvidos ao doador durante a doação.   

A.2.12. UNIDADE DE PLASMAFERESE  

Volume de plasma obtido em processo único de plasmaferese de um só doador, em sistema 
fechado, apirogênico, estéril e em recipiente único.   

A.2.13. PLASMA HUMANO PARA FRACIONAMENTO  

Plasma destinado exclusivamente à produção de hemoderivados.  
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A.2.14. CRIOPRECIPITADO  

Preparado bruto contendo Fator VIII, obtido de unidades de plasma provenientes de 
unidades de sangue total e/ou de unidades de plasmaferese, através de processo envolvendo 
congelamento, descongelamento e centrifugação a frio.   

A.2.15. MATÉRIA-PRIMA  

Toda substância de qualidade definida, utilizada na produção de hemoderivados, excluindo-se 
os materiais de envase.  

A.2.16. FRACIONAMENTO DO PLASMA  

Conjunto de procedimentos físicos e/ou químicos utilizados na obtenção de produtos 
hemoderivados a partir de plasma.  

A.2.17. MISTURA INICIAL (POOL DE PLASMA)  

Volume resultante da mistura de número variável de unidades de plasma ou unidades de 
plasmaferese utilizado como matéria prima no processo de obtenção de hemoderivados.   

A.2.18. PRODUTO CONCENTRADO A GRANEL ("BULK" CONCENTRADO)  

Material concentrado e purificado obtido por processamento da mistura inicial.  

A.2.19. PRODUTO A GRANEL ("BULK" FINAL)  

Solução estéril e apirogênica, obtida a partir do produto concentrado a granel, acondicionada 
em recipiente único e devidamente identificada.   

A.2.20. PRODUTO ENVASADO  

Produto estéril e apirogênico envasado em um único ciclo de enchimento asséptico, em frascos 
definitivos e hermeticamente fechados .   

A.2.21. INATIVAÇÃO / ELIMINAÇÃO VIRAL  

Processo validado, autorizado pela Autoridade Sanitária competente, ao qual devem ser 
submetidos os hemoderivados e que tem por objetivo eliminar ou inativar vírus infecciosos 
conhecidos.   

A.2.22. LOTE  

Conjunto de frascos definitivos, fechados hermeticamente, que contém um produto homogêneo 
quanto à sua composição e risco de contaminação durante os processos de inativação viral e 
enchimento asséptico e, se necessário, liofilização.   

A.2.23. PRODUTO ACABADO  

Produtos farmacêuticos que tenham passado por todas as fases de produção e 
acondicionamento. Depois de ser liberado, o produto acabado constitui em medicamento 
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pronto para uso. O Produto Acabado deve ser produzido e identificado, de acordo com os 
critérios e limites estabelecidos por este Regulamento Técnico.   

A.2.24. CERTIFICAÇÃO DAS UNIDADES HEMOTERÁPICAS FORNECEDORAS DE MATÉRIA 
PRIMA (plasma e/ou crioprecipitado)  

Atividade realizada pelo produtor de hemoderivados na(s) unidade(s) hemoterápica(s) 
fornecedora(s) de matéria prima e que tem por objetivo certificar que o fornecedor cumpre 
com as normas de seleção de doadores, coleta, controle sorológico, processamento, estocagem 
e transporte e, que possui um sistema de identificação e registro que permita o rastreamento 
da matéria prima e dos processos de obtenção e controle da mesma.   

A.2.25. VALIDAÇÃO  

Ato documentado que demonstra que qualquer processo ou procedimento relacionado a 
produção e controle permite alcançar os resultados esperados.   

A.3. NORMAS GERAIS DE PRODUÇÃO E CONTROLE  

A.3.1. Generalidades  

A.3.1.1. A matéria prima para a obtenção de hemoderivados de origem plasmática pode 
ser plasma fresco, plasma fresco congelado, plasma congelado, plasma recuperado, plasma 
remanescente ou crioprecipitado devendo cada unidade ser identificada de maneira a permitir 
relacioná-la corretamente ao doador e a respectiva doação.   

A.3.1.2. A matéria-prima para a obtenção de hemoderivados, deve ser obtida e fornecida por 
instituição hemoterápica devidamente autorizada pela Autoridade Sanitária competente.   

A.3.1.3. As unidades de plasma utilizadas para produção de hemoderivados devem ser 
provenientes de unidades de sangue total e/ou de plasmaférese obtidas de doadores sãos 
que tenham sido submetidos a rigorosos exames médicos e cuja história clínica tenha sido 
estudada minuciosamente.   

A.3.1.4. Cada unidade de plasma utilizada para produção de hemoderivados, deve ser 
submetida individualmente pelo menos aos controles sorológicos obrigatórios estabelecidos 
na Monografia de "Plasma Humano para Fracionamento" segundo metodologia descrita na 
Farmacopéia Européia, última edição. Cada unidade de plasma testado deve ser não reagente 
aos controles sorológicos realizados.   

A.3.1.5. A planta produtora de hemoderivados, deve efetuar o controle sorológico de 
cada unidade de plasma, de plamaférese e de crioprecipitado a ser utilizada na produção 
de hemoderivados, ou certificar os procedimentos operacionais da(s) instituição(ões) 
hemoterápica(s) fornecedora(s) da matéria-prima. Esta certificação deverá realizar-se, no 
mínimo, uma vez a cada 12 (doze) meses.   

A.3.1.6. Todas as máterias-primas utilizadas nos processos de produção de hemoderivados 
devem ser submetidas a controle de qualidade e aprovadas de acordo com o estabelecido nas 
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Boas Práticas de Fabricação e Controle vigentes no País. Os ensaios realizados devem cumprir 
com os requisitos estabelecidos nas monografias descritas na Farmacopéia dos Estados Unidos 
(USP) ou Européia, última edição.   

A.3.1.7. O produtor de hemoderivados é responsável pela qualidade de todas as matérias- 
primas utilizadas para obtenção de seus produtos.   

A.3.1.8. Os procedimentos físico-químicos de purificação de proteínas para obtenção de 
hemoderivados, devem resultar em preparações protéicas eficazes e seguras para uso 
endovenoso ou intramuscular.   

A.3.1.9. Todos os procedimentos utilizados para a produção e controle de hemoderivados 
devem ser validados regularmente de acordo com as Boas Práticas de Fabricação de Produtos 
Farmacêuticos o estabelecido nas Boas Práticas de Fabricação e Controle vigentes no País.   

A.3.1.10. A garantia de eficácia e segurança do produto não pode ser assumida "a priori" quando 
novos processos de produção são introduzidos a menos que, os mesmos sejam validados, e 
que se demonstrem que o produto obtido por tais processos, está de acordo com os critérios 
e limites estabelecidos por este Regulamento Técnico.   

A.3.1.11. Equipamentos, procedimentos e todos os materiais que podem introduzir 
componentes alergênicos no produto final, não devem ser utilizados.   

A.3.1.12. Todos os frascos-ampola e rolhas utilizados no envase primário de hemoderivados, 
devem cumprir com os requisitos para envases de produtos injetáveis, relativa as Boas Práticas 
de Fabricação de Produtos Farmacêuticos.   

A.3.1.13. Todos os materiais que tenham estado em contato com hemocomponentes e/ou 
hemoderivados, devem ser descontaminados por métodos de comprovada ação bactericida, 
fungicida e viricida antes de serem reutilizados.   

A.3.1.14. Os resíduos de produção, sólidos e líquidos, devem ser tratados de acordo com os 
requisitos estabelecidos pela autoridade competente do país produtor.   

A.3.2. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO (POPs) DE PRODUÇÃO E CONTROLE  

Todas as atividades desenvolvidas em uma planta produtora de hemoderivados, devem 
cumprir rigorosamente os Procedimentos Operacionais Padrão de Produção e Controle. Tais 
procedimentos devem ser revisados e atualizados periodicamente e aprovados pelo Diretor 
Técnico da planta produtora.   

A.3.3. REGISTROS  

A.3.3.1. A planta produtora de hemoderivados deve manter, para cada lote produzido, registros:  

A.3.3.1.1. Da matéria prima utilizada incluindo-se a relação das unidades de plasma e de 
plasmaferese e dos resultados dos controles sorológicos realizados,   

A.3.3.1.2. Dos procedimentos de produção e controle,  

A.3.3.1.3. Dos resultados obtidos,  
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A.3.3.1.4. De sua distribuição.  

A.3.3.2. Estes registros, devem estar disponíveis na Unidade de Controle de Qualidade do 
produtor, por no mínimo hum ano após expirados os prazos de validade dos respectivos lotes 
de hemoderivados.   

A.3.3.3. Devem também, ser mantidos registros de uso, calibração, limpeza e manutenção de 
todos os equipamentos utilizados no processo.   

A.3.4. CONSERVANTES E ESTABILIZANTES  

A.3.4.1. Conservantes não devem ser adicionados aos hemoderivados de uso endovenoso.  

A.3.4.2. Antibióticos não devem ser utilizados como conservantes, nem com nenhum outro 
propósito no processamento do plasma ou no produto final.   

A.3.4.3. Estabilizantes aprovados por este Regulamento, podem ser utilizados afim de prevenir 
a desnaturação protéica dos hemoderivados.   

A.3.5. CONTAMINAÇÃO POR MICROORGANISMOS  

Todas as etapas do processo de produção devem realizar-se de modo a evitar a contaminação 
por qualquer microorganismo. O controle da contaminação durante o processo de preparação 
deve ser conduzido de maneira a detectar e identificar microorganismos eventualmente 
contaminantes.   

A.3.6. INSTALAÇÕES  

A.3.6.1. As instalações destinadas ao fracionamento do plasma devem ter desenho e localização 
que facilitem a execução das operações inerentes ao trabalho que é desenvolvido na área. Os 
procedimentos de limpeza e manutenção, devem estar de acordo com as Boas Práticas de 
Fabricação (BPF) para Produtos Farmacêuticos, vigentes no País.   

A.3.6.2. As diferentes operações: estocagem de matéria-prima, fracionamento, inativação viral, 
enchimento asséptico, liofilização, controle da qualidade, embalagem, rotulagem e estocagem 
do produto acabado , devem ser efetuadas em áreas separadas.   

A.3.6.3. O plasma deve ser armazenado a uma temperatura não superior a 20ºC negativos, em 
instalações que são utilizadas exclusivamente para este fim.   

A.3.6.4. O fracionamento do plasma deve realizar-se de maneira a minimizar o risco de 
contaminação microbiológica assim como a desnaturação protéica, utilizando-se sistemas 
fechados ou protegidos.   

A.3.6.5. No caso de não haver sistema fechado, a área de fracionamento deve ser no mínimo, 
classe 100.000.  

A.3.6.6. A área de fracionamento deve ser distinta daquelas onde ocorra processamento de 
proteínas de origem não humana, manipulação de material microbiológico ou de animais.   
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A.3.6.7. O enchimento asséptico deve ser realizado sob fluxo laminar classe 100, localizado em 
área classe 10.000 no mínimo.   

A.3.6.8. A área onde se realiza a mistura inicial deve ser no mínimo, classe 100.000  

A.3.7. EQUIPAMENTOS  

A.3.7.1. Os equipamentos utilizados na coleta, processamento, estocagem e distribuição de 
matérias-prima, produtos intermediários ou produto acabado, devem cumprir as Boas Práticas 
de Fabricação (BPF) para Produtos Farmacêuticos, vigentes no País.   

A.3.7.2. Os equipamentos utilizados em todas as operações de produção e de controle de 
hemoderivados devem ser submetidos a manutenção e calibração periódicas, de acordo com 
os manuais dos fabricantes.   

A.3.7.3. Todas as superfícies que entram em contato com o plasma e suas frações ou com 
solventes, não devem interagir com os mesmos. Superfícies metálicas devem ser resistentes a 
abrasivos e corrosivos.   

A.3.7.4. Os equipamentos devem ser facilmente lavados, sanitizados e/ou esterilizados.  

A.3.7.5. Todos os agentes químicos utilizados como sanitizantes, devem ser completamente 
eliminados, antes que o equipamento seja novamente utilizado.   

A.3.8. INSUMOS  

A.3.8.1. ÁGUA PARA INJETÁVEIS  

A água utilizada no processo, na formulação do produto a granel, na lavagem final dos 
equipamentos e de todos os recipientes, deve ser de qualidade injetável, segundo metodologia 
descrita na Farmacopéia dos Estados Unidos (USP) ou Européia, última edição.   

A.3.8.2. VAPOR PURO  

O vapor para limpeza e desinfecção dos equipamentos e recipientes deve ser obtido a partir 
de água de qualidade injetável.   

A.3.9. PESSOAL  

A.3.9.1. Uma planta produtora de hemoderivados, deve ter um Diretor Técnico/ Farmacêutico 
Responsável / Regente, Profissional Farmacêutico, responsável perante a Autoridade Sanitária 
pelo cumprimento das Boas Práticas de Fabricação (BPF), das Boas Práticas de Laboratório 
(BPL), das Normas de Biossegurança, e pela implementação de um Programa de Garantia da 
Qualidade.   

A.3.9.2. O pessoal envolvido no Controle de Qualidade deve ser independente da produção e 
seu responsável deve ser diretamente subordinado ao diretor técnico.   

A.3.9.3. As pessoas que trabalham em uma planta de produção de hemoderivados, devem ser 
adequadamente treinadas em suas funções, tanto no aspecto técnico, quanto nas Boas Práticas 
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de Fabricação (BPF), Boas Práticas de Laboratório (BPL), nos Procedimentos de Biossegurança 
e na Garantia da Qualidade.   

A.3.9.4. As pessoas que manipulam sangue, seus componentes e derivados ou trabalham 
em áreas onde estes materiais são processados, devem utilizar equipamento de proteção 
individual.   

A.3.9.5. Todo o pessoal, previamente a sua contratação, deve ser submetido a exames clínicos 
e laboratoriais. Esses exames devem ser repetidos anualmente.   

A.3.9.6. O pessoal deverá informar sobre qualquer tipo de transtorno (por exemplo: diarréia, 
tosse, resfriado, pele ou cabelo infectados, feridas, febre de origem obscura) que podem 
provocar a disseminação de microorganismos no ambiente de trabalho.   

A.3.9.7. Os portadores de doenças infecto-contagiosas, a critério médico, devem ser temporária 
ou definitivamente afastados das áreas de produção.   

A.3.9.8. As pessoas que trabalham diretamente com sangue, seus componentes e derivados, 
devem estar imunizadas contra Hepatite B e outras enfermidades transmitidas pelo sangue.   

B. ALBUMINA HUMANA  

B.1. DENOMINAÇÃO  

Albumina Humana  

B.2. DEFINIÇÃO DESCRITIVA  

Albumina Humana é uma solução protéica, estéril, e apirogênica, obtida por fracionamento de 
plasma e que corresponde eletroforéticamente à fração Albumina do plasma humano.   

B.3. MATÉRIA-PRIMA  

B.3.1. GENERALIDADES  

B.3.1.1. A matéria-prima para a obtenção de Albumina Humana pode ser plasma fresco, plasma 
fresco congelado, plasma congelado, plasma recuperado, plasma remanescente ou unidade 
de plasmaférese, devendo cada unidade ser identificada de maneira a permitir relacioná-la 
corretamente ao doador à respectiva data de doação.   

B.3.1.2. A matéria-prima não deve ser manipulada além do estritamente necessário. A 
exposição a temperaturas superiores a 20ºC negativos e repetidos descongelamentos devem 
ser evitados, pois podem desnaturar as proteínas e/ou dar origem a substâncias vasoativas.   

B.3.2. CONTROLE DA MATÉRIA-PRIMA  

B.3.2.1. O Plasma Humano para Fracionamento utilizado como matéria-prima para a produção 
de Albumina deve ser proveniente de unidades de sangue total e/ou de plasmaférese que 
tenham sido submetidas, individualmente aos controles sorológicos obrigatórios estabelecidos 
na Monografia para Plasma Humano para Fracionamento, segundo metodologia descrita na 
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Farmacopéia Européia, última edição. Cada unidade de plasma testado deve ser não reagente 
aos controles sorológicos realizados.   

B.3.2.2. Quando se tratar de produtos importados extra zona, as unidades de plasma e de 
plasmaférese utilizados como matéria-prima para a produção de Albumina devem ser 
provenientes de unidades de sangue total e/ou de plasmaférese que tenham sido submetidas, 
individualmente aos controles sorológicos obrigatórios no país origem, sendo obrigatória a 
realização de testes para HIV 1 e 2, Hepatite B e Hepatite C. Cada unidade de plasma testado 
deve ser não reagente aos controles sorológicos realizados.   

B.3.2.3 A Autoridade Sanitária competente do pais receptor deve analisar o perfil epidemiológico 
das patologias transmissíveis pelo sangue existentes no país de origem da matéria-prima, 
podendo exigir a realização de outros testes em cada unidade de plasma a processar.   

B.3.2.4. A planta produtora de Albumina, deve efetuar o controle sorológico de cada unidade 
de plasma ou de plasmaférese, a ser utilizada na produção de hemoderivados, ou certificar os 
procedimentos operacionais da(s) instituição(ões) hemoterápica(s) fornecedora(s) da matéria-
prima. Esta certificação deverá realizar-se, no mínimo, uma vez a cada 12 (doze) meses.   

B.3.2.5. O produtor de Albumina é responsável pela qualidade do plasma e de todas as 
matérias-primas utilizadas para obtenção de seus produtos.   

B.4. CONTROLE DAS OPERAÇÕES DE FABRICAÇÃO  

B.4.1. CONTROLE DA MISTURA INICIAL  

B.4.1.1. Determinação Potenciométrica do pH,  

Uma amostra da Mistura Inicial deve ser submetida a Determinação Potenciométrica do pH, 
segundo metodologia descrita na Farmacopéia Européia, última edição.   

B.4.1.2. Determinação da Concentração Protéica  

Uma amostra da Mistura Inicial deve ser submetida a Determinação da Concentração Protéica 
pelo Método de Kjeldahl, Biureto, ou Bradford.   

B.4.1.3. Provas Sorológicas  

Durante a fabricação de hemoderivados o primeiro pool homogêneo de plasma, deve ser 
submetido aos ensaios para antígeno de superfície do vírus da Hepatite B (HBsAg), anticorpos 
contra vírus da Hepatite C (anti-HCV) e anticorpos contra vírus da Imunodeficiência Humana 
tipo 1 e 2 (anti-HIV 1 e 2). Estas determinações devem utilizar métodos de sensibilidade e 
especificidade adequados, e a mistura inicial deverá ser não reagente para estes marcadores.   

B.4.2. CONTROLE DE PRODUTO CONCENTRADO A GRANEL  

B.4.2.1. Determinação Potenciométrica do pH  

Uma amostra do produto concentrado a granel deve ser submetida a Determinação 
Potenciométrica do pH, segundo metodologia descrita na Farmacopéia Européia, última 
edição.   
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B.4.2.2. Determinação da Concentração Protéica  

Uma amostra do produto concentrado a granel deve ser submetida à Determinação da 
Concentração Protéica pelo Método de Kjeldahl, Biureto ou Bradford.   

B.4.2.3. Determinação de Pureza por Eletroforese  

Uma amostra do produto concentrado a granel deve ser submetida à Análise Eletroforética, 
segundo metodologia descrita na Farmacopéia Européia, última edição.   

B.4.2.4. Determinação de Sódio e Potássio  

Uma amostra do produto concentrado a granel deve ser submetida a Determinação da 
Concentração de Sódio e de Potássio, por fotometria de chama, fotometria de absorção 
atômica, espectrometria de emissão atômica ou potenciometria com eletrodos específicos.   

B.4.3. PRODUTO A GRANEL  

B.4.3.1. Preparação  

O produto a granel é obtido por diluição do produto concentrado a granel com Água para 
Injetáveis seguida de ajustes dos parâmetros físico-químicos e de filtração esterilizante.   

B.4.3.2. Estabilizantes  

Pode-se utilizar octanoato de sódio (caprilato de sódio) e/ou acetiltriptofanato de sódio, como 
estabilizantes para prevenir a desnaturação da Albumina.   

B.4.3.3. CONTROLE DO PRODUTO A GRANEL  

B.4.3.3.1. Determinação Potenciométrica do pH  

Uma amostra coletada de forma a não comprometer a esterilidade do produto a granel, deve 
ser submetida a Determinação Potenciométrica do pH, segundo metodologia descrita na 
Farmacopéia Européia, última edição. O pH deve estar entre 6,7 e 7,3.   

B.4.3.3.2. Determinação da Concentração Protéica  

Uma amostra coletada de forma a não comprometer a esterilidade do produto a granel deve 
ser submetida à Determinação da Concentração Protéica pelo Método de Kjeldahl, Biureto ou 
Bradford.   

B.4.3.3.3. Determinação da Pureza Eletroforética  

Uma amostra coletada de forma a não comprometer a esterilidade do produto a granel deve 
ser submetida Determinação de Pureza por Eletroforese de zona, segundo metodologia 
descrita na Farmacopéia Européia, última edição. Na análise do eletroforetograma a banda 
com mobilidade correspondente à fração Albumina deve corresponder pelo menos a 95% do 
total de proteínas presentes na amostra   



208

B.4.3.3.4. Determinação de Sódio  

Uma amostra coletada de forma a não comprometer a esterilidade do produto a granel deve 
ser submetida a Determinação da Concentração de Sódio, por fotometria de chama, fotometria 
de absorção atômica, espectrometria de emissão atômica (589nm) ou potenciometria com 
eletrodos específicos. A concentração de sódio não deve ser superior a 160 mmol/l, não menor 
que 95% nem maior que 105% do declarado no rótulo.   

B.4.3.3.5. Determinação de Potássio  

Uma amostra coletada de forma a não comprometer a esterilidade do produto a granel deve ser 
submetida a Determinação da Concentração de Potássio, por fotometria de chama, fotometria 
de absorção atômica, espectrometria de emissão atômica (766nm) ou potenciometria com 
eletrodos específicos. A concentração de potássio deve ser menor que 0,05 mmol/g de 
proteína.   

B.4.3.3.6. Determinação de Alumínio Residual  

Uma amostra coletada de forma a não comprometer a esterilidade do produto a granel, deve 
ser submetida a Determinação de Alumínio Residual, por espectrofotometria de absorção 
atômica, segundo metodologia descrita na Farmacopéia Européia, última edição. O teor de 
alumínio não deve ser superior a 200mg/l, se a Albumina está indicada para pacientes em 
diálise ou para recém-nascidos prematuros.   

B.4.3.3.7.Teste de Esterilidade  

Uma amostra coletada de forma a não comprometer a esterilidade do produto a granel deve 
ser submetida ao Teste Esterilidade, segundo metodologia descrita na Farmacopéia dos 
Estados Unidos (USP), última edição. O resultado deve ser satisfatório.   

B.4.3.3.8. Teste de Pirogênio  

Uma amostra coletada de forma a não comprometer a esterilidade do produto a granel deve 
ser submetida ao Teste de Pirogênio por inoculação endovenosa em coelhos de pelo menos 
1,5 Kg. Para a Albumina com concentração entre 15% e 25% inocula-se 3 ml de amostra/ kg 
de peso e para a Albumina com concentração entre 3,5% e 5,0% inocula-se 10 ml de amostra/
kg de peso. O procedimento e a interpretação dos resultados devem estar de acordo com os 
critérios descritos na Farmacopéia dos Estados Unidos (USP), última edição. O resultado deve 
ser satisfatório.   

B.4.4. PRODUTO ENVASADO  

B.4.4.1. Termoinativação Viral  

B.4.4.1.1. O produto envasado deve ser aquecido a uma temperatura entre 59,5ºC e 60,5ºC, 
durante no mínimo 10 horas em banho-maria ou estufa.   

B.4.4.1.2. Este tratamento deve iniciar-se, no máximo, 24 horas após o envase.  
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B.4.4.1.3. Deve-se assegurar uma distribuição uniforme de calor em todos os frascos, no 
banho-maria ou na estufa.  

B.4.4.1.4. A temperatura do equipamento utilizado durante a termoinativação viral deve ser 
registrada automaticamente e de forma contínua.   

B.4.4.2. Incubação  

Imediatamente após a termoinativação viral, todos os recipientes contendo o produto envasado 
devem ser incubados entre 20ºC e 25ºC, durante, no mínimo, 4 semanas ou entre 30ºC e 
32ºC durante no mínimo 14 dias. Ao final da incubação, todos os frascos do lote devem ser 
inspecionados visualmente, contra fundos claro e escuro ou com revisor automático, quanto 
à cor, turbidez ou presença de partículas. Os frascos que apresentarem qualquer alteração 
devem ser rejeitados.   

B.4.4.3. CONTROLE DO PRODUTO ACABADO  

B.4.4.3.1. Inspeção visual  

Uma amostragem do Produto Acabado deve ser submetida à Inspeção Visual contra fundos 
claro e escuro. A solução de Albumina deve apresentar coloração incolor, amarelo, ou castanho 
esverdeado, deve estar límpida, ligeiramente viscosa e isenta de partículas.   

B.4.4.3.2. Determinação Potenciométrica do pH  

Uma amostra do Produto Acabado, deve ser submetida a Determinação Potenciométrica do 
pH, segundo metodologia descrita na Farmacopéia Européia, última edição. O pH deve estar 
entre 6,7 e 7,3.   

B.4.4.3.3. Determinação da Concentração Protéica  

Uma amostra do Produto Acabado deve ser submetida a Determinação da Concentração 
Protéica pelo Método de Kjeldahl, segundo metodologia descrita na Farmacopéia Européia, 
última edição. A concentração protéica não deve se menor que 95%, nem maior que 105% da 
declarada no rótulo.   

B.4.4.3.4. Determinação da Pureza por Eletroforese  

Uma amostra do Produto Acabado deve ser submetida a Determinação da Pureza por 
eletroforese de zona, segundo metodologia descrita na Farmacopéia Européia, última edição. 
Na análise do eletroforetograma a banda com mobilidade correspondente à fração Albumina 
deve corresponder a pelo menos 95% do total de proteínas presentes na amostra   

B.4.4.3.5. Determinação de Polímeros e agregados  

Uma amostra do Produto Acabado deve ser submetida a cromatografia de gel filtração, 
com detecção em 280 nm, segundo metodologia descrita na Farmacopéia Européia, última 
edição. A área do pico correspondente aos polímeros e agregados está localizada na parte do 
cromatograma que representa o volume vazio. A área deste pico dividida por 2 não deve ser 
maior que 5% da área total do cromatograma.   
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B.4.4.3.6. Determinação de Sódio  

Uma amostra do Produto Acabado deve ser submetida à Determinação da Concentração de 
Sódio, por fotometria de chama, fotometria de absorção atômica, espectrometria de emissão 
atômica (589nm) ou potenciometria com eletrodos específicos. A concentração de sódio não 
deve ser maior que 160 mmol/l, e não deve ser menor que 95% nem maior que 105% do 
declarado no rótulo.   

B.4.4.3.7. Determinação de Potássio  

Uma amostra do Produto Acabado deve ser submetida à Determinação da Concentração 
de Potássio, por fotometria de chama, fotometria de absorção atômica, espectrometria de 
emissão atômica (766nm) ou potenciometria com eletrodos específicos. A concentração de 
potássio deve ser menor que 0,05 mmol/g de proteína.   

B.4.4.3.8. Determinação de Alumínio Residual  

Uma amostra do Produto Acabado deve ser submetida a Determinação de Alumínio Residual, 
por espectrofotometria de absorção atômica, segundo metodologia descrita na Farmacopéia 
Européia, última edição. O teor de alumínio não deve ser maior que 200 mg/l, se a Albumina 
for indicada para pacientes em diálise ou para recém-nascidos prematuros.   

B.4.4.3.9. Determinação de Ativador de Pré-Calicreína  

Uma amostra do Produto Acabado deve ser submetida à Determinação de Ativador de Pré-
Calicreína (PKA), segundo metodologia descrita na Farmacopéia Européia, última edição. A 
atividade de PKA não deve ser maior que 35 U.I./ml.   

B.4.4.3.10. Determinação de Grupo Heme  

Uma amostra do Produto Acabado diluída em solução fisiológica a uma concentração protéica 
de 10 g/l deve ser submetida à Determinação de Grupo Heme, segundo metodologia descrita 
na Farmacopéia Européia, última edição. A amostra deve apresentar absorbância menor ou 
igual a 0,15 determinada em comprimento de onda de 403 nm, em célula de 1 cm de caminho 
ótico.   

B.4.4.3.11. Prova de Identidade  

Uma amostra do Produto Acabado deve ser testada quanto a sua origem, frente a antisoros 
específicos e funcionantes de pelo menos quatro espécies diferentes (anti-humano, anti-
bovino, anti-eqüino, anti-caprino e anti-porcino), por imunodifusão ou por imunoeletroforese, 
segundo metodologia descrita na Farmacopéia Européia, última edição. A amostra deve 
apresentar reatividade somente frente ao soro anti-humano. Os antisoros das demais espécies 
devem apresentar reatividade exclusivamente frente a seus antígenos específicos.   

B.4.4.3.12. Teste de Esterilidade  

Uma amostra do Produto Acabado deve ser submetida ao Teste de Esterilidade, segundo 
metodologia descrita na Farmacopéia dos Estados Unidos (USP), última edição. O resultado 
deve ser satisfatório.   
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B.4.4.3.13. Teste de Pirogênio  

Uma amostra do Produto Acabado deve ser submetida ao Teste de Pirogênio por inoculação 
endovenosa em coelhos de pelo menos 1,5 Kg. Para a Albumina com concentração entre 15% 
e 25% inocula-se 3 ml de amostra/kg de peso e, para a Albumina com concentração entre 
3,5% e 5,0% inocula-se 10 ml de amostra/kg de peso. O procedimento e a interpretação dos 
resultados devem estar de acordo com os critérios descritos na Farmacopéia dos Estados 
Unidos (USP), última edição. O resultado deve ser satisfatório.   

B.4.4.3.14. Teste de Inocuidade (Toxicidade Inespecífica)  

Uma amostra do Produto Acabado deve ser submetida a Teste de Inocuidade, segundo 
metodologia descrita na Farmacopéia dos Estados Unidos (USP), última edição. O resultado 
deve ser satisfatório.   

B.4.4.3.15. Prova de Estabilidade Térmica  

Uma amostra do Produto Acabado não deve apresentar modificação, após incubação a 57ºC 
durante 50 horas, quando comparada, por inspeção visual, contra fundos claro e escuro a uma 
amostra do mesmo lote que não foi submetida a este tratamento.   

B.5. ESTOCAGEM E PRAZO DE VALIDADE  

O Produto Acabado estocado temperatura não superior a 25°C, tem prazo de validade máximo 
de 3 anos e, quando estocado a temperatura entre 4°C a 8° C tem prazo de validade máximo 
de 5 anos.   

B.6. ROTULAGEM  

B.6.1. Rótulo do Frasco-Ampola (Envase Primário)  

O rótulo do frasco-ampola do Produto Acabado deve apresentar, além dos requisitos exigidos 
para medicamentos, vigente no País, as seguintes informações:   

B.6.1.1. a legenda: "Não utilizar se a solução estiver turva ou apresentar depósito";  

B.6.1.2. a legenda: "Após a violação do frasco-ampola, o produto deve ser utilizado 
imediatamente";  

B.6.1.3. a legenda: " Nome e concentração do(s) estabilizante(s) agregado(s)."  

B.6.1.4. as concentrações de Sódio e de Potássio;  

B.6.1.5. a preparação é adequada para ser aplicada em pacientes em diálise ou em recém 
nascidos prematuros, (quando aplicável)   

B.6.2. Rótulo do Cartucho  

O rótulo do cartucho do Produto Acabado deve apresentar as informações exigidas pela 
legislação vigente no País.  
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B.6.3. Bula  

A bula do Produto Acabado deve apresentar as mesmas informações exigidas para 
medicamentos, vegentes no País  

B.7. REGISTROS  

B.7.1. A planta produtora de hemoderivados deve manter, para cada lote produzido, registros :  

B.7.1.1. Da matéria prima utilizada, incluindo a relação das unidades de plasma e de 
plasmaférese, e dos resultados dos controles sorológicos realizados.   

B.7.1.2. Dos procedimentos de produção e controle de cada lote.  

B.7.1.3. Dos resultados obtidos.  

B.7.1.4. De sua distribuição.  

B.7.2. Esses registros, devem estar disponíveis na unidade de Controle de Qualidade do 
produtor, no mínimo 1 ano após expirados os prazos de validade dos respectivos lotes.   

B.8. MEMÓRIA (ARQUIVO DE AMOSTRA)  

B.8.1. O arquivo de amostras tem como objetivo possibilitar a verificação, a qualquer momento, 
das características do produto. O produtor deve reter, no mínimo 6 meses após a data do 
vencimento de cada lote de produto acabado uma amostra significativa do mesmo, assim 
como uma amostra da mistura inicial que lhe deu origem.   

B.8.2. A amostra da Mistura Inicial deve ser mantida a temperatura não superior a 20°C 
negativos.  

B.8.3. As amostras do Produto Acabado devem ser mantidas nas condições estabelecidas pelo 
produtor.  

B.9. LIBERAÇÃO E EXPEDIÇÃO DO PRODUTO ACABADO  

A liberação e expedição de cada lote de Albumina Humana deve realizar-se de acordo com o 
estabelecido nas Boas Práticas de Fabricação e Controle vigentes no País.   

B.10. TRANSPORTE  

Os lotes de Albumina Humana devem ser transportados nas condições indicadas no item B.5.  

C. IMUNOGLOBULINAS  

C. 1. DENOMINAÇÕES  

C. 1.1. Imunoglobulina Humana Normal de uso Intramuscular  

C.1.2. Imunoglobulina Humana Normal de uso Endovenoso  

C. 1.3. Imunoglobulina Humana Específica.  
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C. 2. DEFINIÇÃO DESCRITIVA  

C. 2.1. Imunoglobulina Humana Normal é uma solução ou liofilizado estéril e apirogênico de 
gamaglobulinas contendo diversos anticorpos, principalmente da classe de imunoglobulina G 
(IgG), presentes no sangue de indivíduos normais.   

C. 2.2. Imunoglobulina Humana Específica.é uma solução ou liofilizado estéril e apirogênico de 
gamaglobulinas que contém alta concentração de anticorpos específicos, derivados do sangue 
humano provenientes de indivíduos que foram previamente imunizados ou hiperimunizados.   

C. 3. MATÉRIA-PRIMA  

C. 3.1. GENERALIDADES  

C. 3.1.1. A matéria-prima para a obtenção de Imunoglobulinas Humanas pode ser plasma 
fresco, plasma fresco congelado, plasma congelado, plasma recuperado, plasma remanescente, 
ou unidade de plasmaférese, devendo cada unidade ser identificada de maneira a permitir 
relacioná-la corretamente ao doador e à respectiva doação.   

C. 3.1.2. As Imunoglobulinas Humanas Normais devem ser preparadas a partir de misturas de 
plasma provenientes de no mínimo, 1000 doadores.   

C. 3.1.3. A matéria-prima não deve ser manipulada além do estritamente necessário. A 
exposição a temperaturas superiores a 20ºC negativos e repetidos descongelamentos devem 
ser evitados, pois podem desnaturar as proteínas e/ou dar origem a substâncias vasoativas.   

C. 3.2. CONTROLE DA MATÉRIA-PRIMA  

C.3.2.1. O Plasma Humano para Fracionamento utilizado como matéria-prima para a produção 
de Imunoglobulinas deve ser proveniente de unidades de sangue total e/ou de plasmaférese 
que tenham sido submetidas individualmente, aos controles sorológicos obrigatórios 
estabelecidos na Monografia de Plasma Humano para Fracionamento, da Farmacopéia 
Européia, última edição. Cada unidade de plasma testado deve ser não reagente aos controles 
sorológicos realizados.   

C. 3.2.2. Quando se tratar de produtos importados extra zona as unidades de plasma, e/ou de 
plasmaférese, utilizados como matéria-prima para a produção de Imunoglobulinas, devem ser 
provenientes de unidades de sangue total e/ou de plasmaférese que tenham sido submetidas, 
individualmente aos controles sorológicos obrigatórios no país origem, sendo obrigatória a 
realização de testes para HIV 1 e 2, Hepatite B e Hepatite C. Cada unidade de plasma testado 
deve ser não reagente aos controles sorológicos realizados.   

C. 3.2.3. A Autoridade Sanitária competente do país importador deve analisar o perfil 
epidemiológico das patologias transmissíveis pelo sangue existentes no país de origem da 
matéria-prima, podendo exigir a realização de outros testes em cada unidade de plasma a 
processar.   

C. 3.2.4. A planta produtora de Imunoglobulinas deve efetuar o controle sorológico de 
cada unidade de plasma e/ou de plasmaférese a ser utilizada na produção ou certificar os 
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procedimentos operacionais da(s) instituição(ões) hemoterápica(s) fornecedora(s) da matéria-
prima. Esta certificação deverá realizar-se, no mínimo, uma vez a cada 12 (doze) meses.   

C. 3.2.5. O produtor de Imunoglobulinas é responsável pela qualidade do plasma e de todas as 
matérias primas utilizadas para obtenção de seus produtos.   

C. 4. CONTROLE DAS OPERAÇÕES DE FABRICAÇÃO  

C.4.1. GENERALIDADES  

C.4.1.1. A Imunoglobulina Humana Normal de uso intramuscular deve ser preparada por um 
método que demonstre que o produto obtido:   

a. não transmite infecções,  
b. quando está formulado a uma concentração de 160g/l, contém anticorpos de pelo 

menos 2 tipos, (01 viral e outro bacteriano), para os quais existem padrões internacionais 
ou preparações de referência. A concentração de tais anticorpos deverá ser pelo menos 
10 vezes maior que a do material de origem.   

C.4.1.2. O método de preparação de Imunoglobulina Humana Normal para uso endovenoso 
deve assegurar que o produto obtido:  

a. não transmite infecções,  
b. quando está formulado a uma concentração de 50g/l, contém anticorpos de pelo menos 

2 tipos, (01 viral e outro bacteriano), para os quais existem padrões internacionais ou 
preparações de referência. A concentração de tais anticorpos deverá ser pelo menos 3 
vezes maior que a do material de origem.   

c. ter uma distribuição definida das subclasses de Imunoglobulina G,  
d. cumpre com o teste de função de Fc para Imunoglobulinas.  

C.4.2. INATIVAÇÃO / ELIMINAÇÃO VIRAL  

C.4.2.1. O método de preparação de imunoglobulinas deve incluir uma ou mais etapas que 
tenham demonstrado eliminar ou inativar vírus infecciosos conhecidos.   

C.4.2.2. Quando se utilizam substâncias agregadas para a inativação do vírus, deve-se validar 
os processos posteriores de purificação para demonstrar que as concentrações destas 
substâncias se reduzam a um nível tal, que não ocasionem efeitos adversos nos pacientes que 
receberem o produto.   

C.4.2.3. Os métodos utilizados para este fim devem estar validados para a eliminação do risco 
viral e autorizados pela Autoridade Sanitária competente.   

C.4.3. ADITIVOS  

C.4.3.1. A Imunoglobulina Humana Normal de uso Intramuscular poderá ser preparada como 
uma solução estabilizada, por exemplo, em solução de Cloreto de Sódio 9 g/l ou em solução 
de glicina 22,5 g/l. Se a preparação for liofilizada, poderá ser estabilizada em solução de glicina 
60 g/l.   
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C.4.3.2. A Imunoglobulina Humana Normal para uso endovenoso poderá ser preparada como 
uma solução ou como liófilo. Poderá ser adicionado um estabilizante.   

C.4.3.3. Conservantes não devem ser adicionados as Imunoglobulinas de uso endovenoso.  

C.4.3.4. A Albumina Humana utilizada como aditivo deve cumprir com os requisitos deste 
Regulamento Técnico.  

C. 4.4. CONTROLE DA MISTURA INICIAL  

C. 4.4.1. Determinação potenciométrica de pH  

Uma amostra da Mistura Inicial deve ser submetida a Determinação Potenciométrica do pH, 
segundo metodologia descrita na Farmacopéia Européia, última edição.   

C. 4.4.2. Determinação da Concentração Protéica  

Uma amostra da Mistura Inicial deve ser submetida a Determinação de Concentração Protéica 
pelo Método de Kjeldahl, Biureto ou Bradford.   

C. 4.4.3. Provas Sorológicas  

Durante a fabricação de hemoderivados o primeiro pool homogêneo de plasma, deve ser 
submetido aos ensaios para antígeno de superfície do vírus da Hepatite B (HBsAg), anticorpos 
contra vírus da Hepatite C (anti-HCV) e anticorpos contra vírus da Imunodeficiência Humana 
tipo 1 e 2 (anti-HIV 1 e 2). Estas determinações devem utilizar métodos de sensibilidade e 
especificidade adequados, e a mistura inicial deverá ser não reagente para estes marcadores.   

C. 4.4.4. Ensaio de atividade (potência)  

C. 4.4.4.1. Imunoglobulinas Normais  

Uma amostra da Mistura Inicial deve ser submetida a Ensaio de atividade utilizando métodos de 
sensibilidade e especificidade adequados e autorizados pela Autoridade Sanitária competente 
. A amostra deve conter pelo menos 02 (dois) anticorpos para agentes infecciosos, ( 01 de 
origem viral e 01 de origem bacteriana).   

C. 4.4.4.2. Imunoglobulinas Específicas  

Uma amostra da Mistura Inicial deve ser submetida a prova de atividade utilizando métodos de 
sensibilidade e especificidade adequados e autorizados pela Autoridade Sanitária competente. 
A amostra deve conter anticorpos específicos contra o antígeno respectivo.   

C. 4.5 CONTROLE DO PRODUTO CONCENTRADO A GRANEL  

C. 4.5.1. Determinação Potenciométrica do pH  

Uma amostra do produto concentrado a granel deve ser submetida a Determinação 
Potenciométrica do pH segundo metodologia descrita na Farmacopéia Européia, última edição.   
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C. 4.5.2. Determinação da Concentração Protéica  

Uma amostra do produto concentrado a granel deve ser submetida a Determinação de 
Concentração Protéica pelo Método de Kjeldahl, Biureto ou Bradford.   

C. 4.5.3. Ensaio de Atividade (potência) de Imunoglobulinas  

Uma amostra do produto concentrado a granel deve ser submetida ao Ensaio de potência 
de imunoglobulinas utilizando-se métodos de sensibilidade e especificidade adequados e 
autorizados pela Autoridade Sanitária competente. A amostra deve conter pelo menos 02 
(dois) anticorpos para agentes infecciosos, (01 de origem viral e 01 de origem bacteriana).   

C.4.6. PRODUTO A GRANEL  

C. 4.6.1. Preparação  

O produto a granel é obtido por diluição do produto concentrado a granel com Água para 
Injetáveis, seguida de ajustes dos parâmetros físico-químicos e de filtração esterilizante.   

C. 4.6.2. CONTROLE DO PRODUTO A GRANEL  

C. 4.6.2.1. Determinação Potenciométrica do pH  

Uma amostra coletada de forma a não comprometer a esterilidade do produto a granel, deve 
ser submetida a Determinação Potenciométrica do pH, segundo metodologia descrita na 
Farmacopéia Européia, última edição. Especificações:   

Imunoglobulinas de uso intramuscular: 6,4 a 7,2,  

Imunoglobulinas de uso endovenosa: 4,0 a 7,4.  

C. 4.6.2.2. Determinação da Concentração Protéica  

Uma amostra coletada de forma a não comprometer esterilidade do produto a granel, deve 
ser submetida a Determinação da Concentração Protéica pelo Método de Kjeldahl, Biureto ou 
Bradford. Especificações:   

Imunoglobulinas de uso intramuscular: 100 g/l a 180 g/l,  

Imunoglobulinas de uso endovenoso: no mínimo 30 g/l.  

C. 4.6.2.3. Determinação da Pureza por Eletroforese  

Uma amostra coletada de forma a não comprometer a esterilidade do produto a granel, deve 
ser submetida a Teste de Pureza por Eetroforese de zona, segundo metodologia descrita na 
Farmacopéia Européia, última edição. Na análise do eletroforetograma a banda com mobilidade 
correspondente à fração gamaglobulina deve corresponder a pelo menos:   

Para Imunoglobulinas de uso Intramuscular: 90% do total de proteínas presentes na amostra,  

Para Imunoglobulinas de uso Endovenoso: 95% do total de proteínas presentes na amostra,  
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C. 4.6.2.4. Teste de Esterilidade  

Uma amostra coletada de forma a não comprometer a esterilidade do produto a granel, deve 
ser submetida ao Teste de Esterilidade, segundo metodologia descrita na Farmacopéia dos 
Estados Unidos (USP), última edição. O resultado deve ser satisfatório.   

C.4.6.2.5. Teste de Pirogênio  

Uma amostra coletada de forma a não comprometer a esterilidade do produto a granel, deve 
ser submetida ao Teste de Pirogênio por inoculação endovenosa de:   

Para preparações de uso Endovenoso: Injetar 0,5g de imunoglobulina / Kg de peso, injetando-
se no máximo 10 ml por coelho pesando pelo menos 1,5 Kg,   

Para preparações de uso Intramuscular: Injetar 1,0 ml da imunoglobulina / kg de peso,  

O procedimento e a interpretação dos resultados devem estar de acordo com os critérios 
descritos na Farmacopéia dos Estados Unidos (USP), última edição. O resultado deve ser 
satisfatório.   

C.4.7. PRODUTO ACABADO  

C.4.7.1. CONTROLE DO PRODUTO ACABADO  

As preparações liofilizadas devem ser reconstituídas conforme suas instruções de uso, 
imediatamente antes dos ensaios, exceto para os Testes de Solubilidade e Umidade Residual.   

C.4.7.1.1. Inspeção visual  

Uma amostra do Produto Acabado deve ser submetida a Inspeção Visual contra fundos claro 
e escuro. A preparação liofilizada é um pó ou massa sólida friável branca ou ligeiramente 
amarelada. A solução deve apresentar coloração entre o incolor e o amarelo pálido, deve estar 
límpida, ligeiramente opalescente e isenta de partículas.   

C.4.7.1.2. Determinação do Volume  

Uma amostra do Produto Acabado das preparações líquidas deve ser submetida a Determinação 
do Volume, por medição direta. Admite-se uma variação de até 5% do volume declarado no 
rótulo.   

C.4.7.1.3. Determinação Potenciométrica do pH  

Uma amostra do Produto Acabado, deve ser submetida a Determinação Potenciométrica do 
pH, segundo metodologia descrita na Farmacopéia Européia, última edição. Especificações:   

Imunoglobulina de uso Intramuscular: 6,4 a 7,2,  

Imunoglobulina de uso Endovenoso: 4,0 a 7,4.  

C.4.7.1.4. Determinação da Concentração Protéica  

Uma amostra do Produto Acabado deve ser submetida a Determinação da Concentração 
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Protéica pelo Método de Kjeldhal, segundo metodologia descrita na Farmacopéia Européia, 
última edição. Especificações:   

Imunoglobulina de uso intramuscular: 100 g/l a 180 g/l,  

Imunoglobulina de uso endovenoso: no mínimo 30 g/l.  

O produto deve ainda apresentar um teor protéico não inferior a 90% e nem superior a 110% 
do declarado no rótulo.  

C.4.7.1.5. Determinação da Pureza Eletroforética  

Uma amostra do Produto Acabado deve ser submetida a Determinação de Pureza Eletroforética 
de zona segundo metodologia descrita na Farmacopéia Européia, última edição. Na análise 
do eletroforetograma a banda com mobilidade correspondente à fração gamaglobulina deve 
corresponder a pelo menos:   

Para Imunoglobulinas de uso Intramuscular: 90% do total de proteínas presentes na amostra,  

Para Imunoglobulinas de uso Endovenoso: 95% do total de proteínas presentes na amostra,  

C.4.7.1.6. Determinação de polímeros e agregados.  

Uma amostra do Produto Acabado deve ser submetida à Determinação da Porcentagem de 
Polímeros e Agregados por cromatografia de gel filtração, com detecção em 280 nm, segundo 
metodologia descrita na Farmacopéia Européia, última edição. Para as Imunoglobulinas 
intramusculares, a área do cromatograma correspondente aos dímeros e monômero não deve 
ser inferior a 85% da área total do cromatograma e não mais que 10% deve corresponder 
aos polímeros e agregados. Para as Imunoglobulinas endovenosos, a área do cromatograma 
correspondente aos dímero e monômero não deve ser inferior a 90% da área total do 
cromatograma enquanto que os polímeros e agregados devem corresponder a não mais que 
3%.   

C.4.7.1.7. Prova de Identidade  

Uma amostra do Produto Acabado deve ser testada quanto a sua origem, frente a antisoros 
específicos e funcionantes de pelo menos quatro espécies diferentes (anti-humano, anti-
bovino, anti-eqüino, anti-caprino e anti-porcino), por imunodifusão ou por imunoeletroforese, 
segundo metodologia descrita na Farmacopéia Européia, última edição. A amostra deve 
apresentar, reatividade somente frente ao soro anti-soro humano. Os soros das demais 
espécies devem apresentar reatividade exclusivamente frente a seus antígenos específicos.   

C.4.7.1.8. Determinação de anticorpos contra antígeno de superfície do vírus da Hepatite B  

Uma amostra do Produto Acabado deve ser submetida a Determinação de anticorpos contra 
antígeno de superfície do vírus da Hepatite B por imunoensaio autorizado pela Autoridade 
Sanitária competente. Deve ser detectado não menos que 0,5 U.I/g de imunoglobulina.   
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C.4.7.1.9. Teste de Esterilidade  

Uma amostra do Produto Acabado deve ser submetida ao Teste de Esterilidade segundo 
metodologia descrita na Farmacopéia dos Estados Unidos (USP), última edição. O resultado 
deve ser satisfatório.   

C.4.7.1.10. Teste de Pirogênio  

Uma amostra do Produto Acabado deve ser submetida ao Teste de Pirogênio por inoculação 
endovenosa de:  

Para Imunoglobulinas de uso Endovenoso: Injetar 0,5g de imunoglobulina por Kg de peso, 
injetando-se no máximo 10 ml por coelho pesando pelo menos 1,5 Kg,   

Para Imunoglobulinas de uso Intramuscular: Injetar 1,0 ml da preparação/kg de peso,  

O procedimento e a interpretação dos resultados devem estar de acordo com os critérios 
descritos na Farmacopéia dos Estados Unidos (USP), última edição. O resultado deve ser 
satisfatório.   

C.4.7.1.11. Teste de Inocuidade (toxicidade inespecífica)  

Uma amostra do Produto Acabado deve ser submetida à Teste de Inocuidade, segundo 
metodologia descrita na Farmacopéia dos Estados Unidos (USP), última edição. O resultado 
deve ser satisfatório.   

C.4.7.1.12. Prova de Termoestabilidade  

Uma amostra do Produto Acabado, para as preparações líquidas, deve ser submetidas a prova 
de termoestabilidade por incubação a 37°C, durante 4 semanas ou 57°C durante 4 horas. Ao 
final deste período, a amostra quando inspecionada visualmente contra fundos claro e escuro, 
não deve apresentar alterações como gelificação ou floculação.   

C.4.7.1.13. Ensaio de atividade (potência) de Imunoglobulinas Normais  

Uma amostra do Produto Acabado deve ser submetida à Ensaio de Potência de Imunoglobulinas 
Normais, utilizando métodos de sensibilidade e especificidade adequados autorizados pela 
Autoridade Sanitária competente. As preparações intramusculares devem apresentar uma 
potência no mínimo 10 vezes maior que a da Mistura Inicial que lhe deu origem. As preparações 
endovenosas devem apresentar uma potência no mínimo 3 vezes maior que a da Mistura 
Inicial que lhe deu origem.   

C.4.7.1.14. Ensaio de atividade (potência) de imunoglobulinas específicas  

Uma amostra do Produto Acabado deve ser submetida à Ensaio de Potência de Imunoglobulinas 
Específicas, utilizando métodos de sensibilidade e especificidade adequados autorizados pela 
Autoridade Sanitária competente.   

C.4.7.1.14.1. Determinação da Potência de Imunoglobulinas Específicas de uso Intramuscular, 
são estabelecidos os seguintes limites:   
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Imunoglobulina anti-tetânica: deve conter, no mínimo 100 U.I./ml de antitoxina tetânica, 
determinado por imunoensaio de sensibilidade e especificidade adequada. A potência 
estimada não deve ser menor que a declarada. O intervalo de confiança (P=0,95) da potência 
estimada não deve ser menor que 80% nem maior que 125%.   

Imunoglobulina anti-rábica: deve conter, no mínimo, 150 U.I./ml de anticorpos específicos 
contra vírus da raiva, determinado por imunoensaio de sensibilidade e especificidade 
adequada. A potência estimada não deve ser menor que a declarada, nem maior que o dobro 
da mesma. O intervalo de confiança (P=0,95) da potência estimada não deve ser menor que 
80% nem maior que 125%.   

Imunoglobulina anti-Hepatite B: deve conter, no mínimo, 100 U.I./ml de anticorpos específicos 
contra antígeno de superfície do vírus da Hepatite B (HBsAg) determinado por imunoensaio, 
ou outro método equivalente e validado. A potência estimada não deve ser menor que a 
declarada. O intervalo de confiança (P=0,95) da potência estimada não deve ser menor que 
80% nem maior que 125%.   

Imunoglobulina anti-varicela Zoster: deve conter, no mínimo, 100 U.I./ml de anticorpos anti-
varicela Zoster, determinado por imunoensaio, ou outro método equivalente e validado. A 
potência estimada não deve ser menor que a declarada. O intervalo de confiança (P=0,95) da 
potência estimada não deve ser menor que 80% nem maior que 125%.   

Imunoglobulina Anti-D (anti-Rh): a potência Determinada por Hemaglutinação. A potência 
estimada para as preparações liofilizadas não deve ser menor que 90% nem maior que 111% 
da potência declarada. O intervalo de confiança (P=0,95) da potência estimada em U.I. não 
deve ser menor que 80% nem maior que 125% da potência declarada. Para as preparações 
líquidas, a potência estimada em U.I. não deve ser menor que 90% e nem maior que 133% 
da potência declarada. O intervalo de confiança, (P=0,95) da potência estimada não deve ser 
menor que 80% nem maior que 148% da potência declarada.   

Imunoglobulina anti-Hepatite A: deve conter no mínimo 600 U.I./ml de anticorpos contra vírus 
da Hepatite A, determinado por imunoensaio, ou outro método equivalente e validado. A 
potência estimada não deve ser menor que a declarada. O intervalo de confiança (P=0,95) da 
potência estimada não deve ser menor que 80% nem maior que 125%.   

Imunoglobulina anti-Rubéola: a potência é determinada por Inibição da Hemaglutinação. A 
potência estimada não deve menor que 4500 U.I.de anticorpos contra o vírus da Rubéola por 
mililitro. A potência estimada não deve ser menor que a declarada. O intervalo de confiança 
(P=0,95) da potência estimada não deve ser menor que 50% nem maior que 200% da potência 
declarada.   

Imunoglobulina anti-Sarampo: A potência estimada não deve menor que 50 U.I./ml de 
anticorpos neutralizantes contra vírus do sarampo.   

C.4.7.1.14.2. Determinação da Potência de Imunoglobulinas Específicas de Uso Endovenoso  

Imunoglobulina anti-Hepatite B: deve conter, no mínimo, 50 U.I./ de anticorpos específicos 
contra antígeno de superfície do vírus da Hepatite B por mililitro, determinado por imunoensaio 
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de sensibilidade e especificidade adequados. A potência estimada não deve ser menor que a 
declarada. O intervalo de confiança (P=0,95) da potência estimada não deve ser menor que 
80% nem maior que 125%.   

C.4.7.1.15. Provas específicas para imunoglobulinas liofilizadas  

O diluente que acompanha as preparações liofilizadas deve cumprir com os requisitos para 
Água Estéril para Injetáveis descritos na Farmacopéia dos Estados Unidos (USP) ou Farmacopéia 
Européia, última edição.   

C.4.7.1.15.1. Determinação da Solubilidade  

Uma amostra do Produto Acabado de Imunoglobulina liofilizada deve ser submetida a 
Determinação de Solubilidade, segundo metodologia descrita na Farmacopéia Européia, 
última edição, quando adicionado o diluente recomendado pelo produtor. A imunoglobulina 
endovenosa deverá se dissolver completamente no máximo em 30 minutos a uma temperatura 
entre 20°C e 25°C. A imunoglobulina intramuscular deverá se dissolver no máximo em 20 
minutos, a uma temperatura entre 20°C a 25°C.   

C.4.7.1.15.2. Determinação da Umidade Residual  

Uma amostra do Produto Acabado deve ser submetida à Determinação de Umidade Residual, 
segundo metodologia descrita na Farmacopéia Européia, última edição. A umidade residual 
do liofilizado não deverá exceder a 3%.   

C.4.7.1.16. Provas específicas para imunoglobulinas endovenosas  

C.4.7.1.16.1. Determinação do Ativador de Pré-calicreína  

Uma amostra do Produto Acabado deve ser submetida à Determinação de Ativador de Pré-
calicreína (PKA), segundo metodologia descrita na Farmacopéia Européia, última edição. A 
atividade não deve ser maior que 35 U.I/ml com referência a uma solução que contenha 30 g/l 
de imunoglobulina.   

C.4.7.1.16.2. Determinação de atividade anti-complementar  

Uma amostra do Produto Acabado deve ser submetida a Determinação da atividade anti-
complementar, segundo metodologia descrita na Farmacopéia Européia, última edição. O 
consumo de complemento não deve ser maior que 50% (1 CH50 por mg de imunoglobulina).   

C.4.7.1.16.3. Determinação de Hemaglutininas anti-A e Anti-B pelo Método Indireto  

Uma amostra do Produto Acabado, diluída a 3% m/V, deve ser submetida a Determinação 
de Hemaglutininas anti-A e anti-B pelo Método Indireto, segundo metodologia descrita na 
Farmacopéia Européia, última edição. Não deve ser observada aglutinação em diluição igual 
a 1:64.   

C.4.7.1.16.4. Determinação da Osmolalidade  

Uma amostra do Produto Acabado deve ser submetida a Determinação de Osmolalidade, 
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segundo metodologia descrita na Farmacopéia Européia, última edição. A osmolalidade não 
deve ser menor que 240 mosmol/Kg.   

C.5. ESTOCAGEM E PRAZO DE VALIDADE  

O Produto Acabado de Imunoglobulina em solução estocado a uma temperatura entre 4°C e 
8°C tem prazo de validade máximo de 3 anos. Para as preparações liofilizadas estocadas até 
25°C o prazo de validade máximo é de 5 anos.   

C.6. ROTULAGEM  

C.6.1. Rótulo do Frasco-Ampola (Envase Primário)  

O rótulo do frasco-ampola do Produto Acabado deve apresentar, além dos requisitos exigidos 
para medicamentos, na legislação vigente no País, as seguintes informações:   

C.6.1.1. a legenda: "Não utilizar, se a solução estiver turva ou apresentar depósito."  

C.6.1.2. a legenda: "Após a violação do frasco-ampola, o produto deve ser utilizado 
imediatamente."  

C.6.1.3. a legenda: "Não agitar."  

C.6.1.4. Instrução para reconstituição.  

C.6.2. Rótulo do Cartucho  

O rótulo do cartucho do Produto Acabado deve apresentar as informações exigidas para 
medicamentos, na legislação vigente.   

C.6.3. Bula  

A bula do Produto Acabado deve apresentar as mesmas informações exigidas para os 
medicamentos, na legislação vigente.  

C.7. REGISTROS  

C.7.1. A planta produtora de hemoderivados deve manter, para cada lote produzido, registros 
previstos no Regulamento vigente sobre Boas Práticas de Fabricação e Controle e ainda a 
Regulamentação :   

C.7.1.1. Da matéria prima utilizada incluindo o registro das unidades de plasma e de 
plasmaférese acompanhada dos resultados dos controles sorológicos realizados.   

C.7.1.2. Dos procedimentos de produção e controle de cada lote.  

C.7.1.3. Dos resultados obtidos.  

C.7.1.4. De sua distribuição.  

C.7.2. Estes registros, devem estar disponíveis na Unidade de Controle de Qualidade do 
produtor, no mínimo 1 ano após expirados os prazos de validade dos respectivos lotes.   
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C.8. MEMÓRIA (ARQUIVO DE AMOSTRA)  

C.8.1. O arquivo de amostra tem como objetivo possibilitar a verificação, a qualquer momento, 
das características do produto. O fabricante deve reter, no mínimo 6 meses após a data de 
vencimento de cada lote de Produto Acabado, uma amostra significativa do mesmo, assim 
como uma amostra da Mistura Inicial que lhe deu origem.   

C.8.2. A amostra da Mistura Inicial deve ser mantida a temperatura não superior a 20°C 
negativos.  

C.8.3. O Arquivo de Amostra do Produto Acabado deve ser mantido nas condições estabelecidas 
pelo produtor.  

C.9. LIBERAÇÃO E EXPEDIÇÃO DO PRODUTO ACABADO  

A liberação e expedição de cada lote de Produto Acabado de Imunoglobulinas deve realizar-se 
de acordo com o estabelecido no Regulamento sobre Boas Práticas de Fabricação e Controle 
de Produtos Farmacêuticos.   

C.10. TRANSPORTE  

Os lotes de Imunoglobulina Humana devem ser transportados nas condições indicadas no 
item C.5.  

D - FATOR VIII HUMANO DE ORIGEM PLASMÁTICA  

D.1. DENOMINAÇÃO  

Concentrado de Fator VIII - Fator Anti-hemofílico humano  

D.2. DEFINIÇÃO DESCRITIVA  

O Fator VIII liofilizado é uma fração de proteínas plasmáticas que contém Fator VIII, 
glicoproteínas que intervém na coagulação, juntamente com quantidades variáveis de Fator 
de von Willebrand.   

A potência da preparação, reconstituída de acordo com as indicações do produtor, não deve 
ser menor que 20 U.I. de Fator VIII:C por mililitro.   

A atividade específica, previamente à adição de qualquer proteína estabilizante, não deve ser 
menor que 1 U.I. de Fator VIII:C por miligrama de proteína total.   

D.3. MATÉRIA - PRIMA  

D.3.1. GENERALIDADES  

D.3.1.1. A matéria prima para a obtenção do Fator VIII de origem plasmático pode ser plasma 
fresco, plasma fresco congelado ou crioprecipitado, devendo cada unidade ser identificada 
de maneira que permita relacioná-la corretamente ao doador e à respectiva data de doação.   

D.3.1.2. A matéria-prima não deve ser manipulada além do estritamente necessário, e deve 
ser mantida a temperatura não superior a 20º C negativos.   
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D.3.2. CONTROLE DA MATÉRIA-PRIMA  

D.3.2.1. O Plasma Humano para Fracionamento utilizado como matéria-prima para a produção 
de Fator VIII deve ser proveniente de unidades de sangue total e/ou de plasmaférese que 
tenham sido submetidas, individualmente aos controles sorológicos obrigatórios estabelecidos 
na Monografia para Plasma Humano para Fracionamento, da Farmacopéia Européia, última 
edição. Cada unidade de plasma testado deve ser não reagente aos controles sorológicos 
realizados.   

D.3.2.2. Quando se tratar de produtos importados extra zona, as unidades de plasma e/ou 
de plasmaferese utilizadas como matéria prima para a produção de Fator VIII devem ser 
provenientes de unidades de sangue total e/ou de plasmaférese que tenham sido submetidas 
individualmente, aos controles sorológicos obrigatórios no país de origem sendo obrigatória 
a realização de testes para HIV 1 e 2 , Hepatite B, Hepatite C. Cada unidade de plasma testado 
deve ser não reagente aos controles sorológicos realizados.   

D.3.2.3. A Autoridade Sanitária competente do País ao analisar o perfil epidemiológico para as 
patologias transmissíveis pelo sangue existentes no país de origem da matéria-prima, podendo 
exigir a realização de outros testes em cada unidade de plasma coletada.   

D.3.2.4. A planta produtora de Fator VIII deve efetuar o controle sorológico de cada unidade de 
plasma fresco, plasma fresco congelado ou crioprecipitado a ser utilizada na produção de Fator 
VIII ou certificar o(s) procedimento(s) operacional(ais) da(s) instituição(ões) hemoterápica(s) 
fornecedora(s) da matéria-prima. Esta certificação deverá realizar-se no mínimo uma vez a 
cada 12 (doze) meses.   

D.3.2.5. O produtor de Fator VIII é responsável pela qualidade do plasma e de todas as matérias-
primas utilizadas na produção de seus produtos.   

D.4. CONTROLE DAS OPERAÇÕES DE FABRICAÇÃO  

D.4.1. GENERALIDADES  

D.4.1.1. INATIVAÇAO / ELIMINAÇÃO VIRAL  

D.4.1.1.1. O método de preparação do Fator VIII deve incluir uma ou mais etapas que tenham 
demonstrado eliminar ou inativar vírus infecciosos conhecidos.   

D.4.1.1.2. Quando se utilizam substâncias agregadas para a inativação do vírus, devem 
validar os processos posteriores de purificação para demonstrar que as concentrações dessas 
substâncias se reduzem a um nível tal que não ocasionem efeitos adversos nos pacientes que 
receberem o produto.   

D.4.1.1.3. Os métodos utilizados devem estar validados para a eliminação do risco viral e 
autorizados pela Autoridade Sanitária competente.   

D.4.1.2. ADITIVOS  

D.4.1.2.1. Admite-se o uso de substâncias como Albumina Humana, Heparina ou outras, 
autorizadas pela Autoridade Sanitária competente.   
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D.4.1.2.2. Todos os aditivos protéicos deverão cumprir com os requisitos estabelecidos na 
Monografia correspondente da Farmacopéia Européia, última edição.   

D.4.2. CONTROLE DA MISTURA INICIAL  

D.4.2.1. Determinação Potenciométrica do pH  

Uma amostra da Mistura Inicial deve ser submetida a Determinação Potenciométrica de pH, 
segundo metodologia descrita na Farmacopéia Européia, última edição.   

D.4.2.2. Determinação da Concentração Protéica  

Uma amostra da Mistura Inicial deve ser submetida a Determinação da Concentração Protéica 
pelo Método de Kjeldahl, Biureto ou Bradford.   

D.4.2.3. Dosagem de Fator VIII  

Uma amostra da Mistura Inicial deve ser submetida a Dosagem de Fator VIII, segundo 
metodologia descrita na Farmacopéia Européia, última edição. A atividade não deve ser 
inferior a 0,7 U.I./ml.   

D.4.2.4. Provas Sorológicas  

Durante a fabricação de hemoderivados, o primeiro pool homogêneo de plasma deve ser 
testado para antígeno de superfície do vírus da Hepatite B (HBsAg), anticorpos contra o vírus 
da Hepatite C (anti-HCV) e anticorpos contra o vírus da Imunodeficiência Humana tipo 1 e 2 
(anti-HIV 1 e 2). Estas determinações devem realizar-se através de métodos de sensibilidade 
e especificidade adequadas e a mistura inicial deve ser não reagente para estes marcadores.   

D.4.3. CONTROLE DO PRODUTO A GRANEL  

D.4.3.1. Determinação Potenciométrica do pH  

Uma amostra coletada de forma a não comprometer a esterilidade do produto a granel deve 
ser submetida a Determinação Potenciométrica do pH, segundo metodologia descrita na 
Farmacopéia Européia, última edição. O pH deve estar entre 6,5 e 7,5.   

D.4.3.2. Determinação da Concentração Protéica  

Uma amostra coletada de forma a não comprometer a esterilidade do produto a granel deve 
ser submetida à Determinação da Concentração Protéica pelo Método de Kjeldahl, Biureto ou 
Bradford.   

D.4.3.3. Dosagem de Fator VIII  

Uma amostra coletada de forma a não comprometer a esterilidade do produto a granel, deve ser 
submetida a Dosagem do Fator VIII, segundo metodologia descrita na Farmacopéia Européia, 
última edição. A potência estimada não deve ser menor que 80% nem maior que 120% da 
potência declarada no rótulo. O intervalo de confiança, (P = 0,95) da potência estimada não 
deve ser maior que 80% a 120%.   
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A potência da preparação, reconstituída de acordo com as indicações do produtor, não deve 
ser menor que 20 U.I. de Fator VIII:C por mililitro.   

D.4.3.4. Teste de Esterilidade  

Uma amostra coletada de forma a não comprometer a esterilidade do produto a granel deve 
ser submetida ao Teste de Esterilidade, segundo metodologia descrita na Farmacopéia dos 
Estados Unidos (USP), última edição. O resultado deve ser satisfatório.   

D.4.3.5. Teste de Pirogênio  

Um amostra coletada de forma a não comprometer a esterilidade do produto a granel deve 
ser submetida ao Teste de Pirogênio por inoculação endovenosa de não menos que 30 U.I. de 
Fator VIII:C / Kg de peso, em coelhos de pelo menos 1,5kg. O procedimento e a interpretação 
dos resultados devem estar de acordo com os critérios descritos na Farmacopéia dos Estados 
Unidos (USP), última edição. O resultado deve ser satisfatório.   

D.4.4. PRODUTO ACABADO  

O diluente que acompanha as preparações liofilizadas deve cumprir com os requisitos para Água 
Estéril para Injetáveis, descritos na Farmacopéia dos Estados Unidos (USP) ou Farmacopéia 
Européia, última edição.   

D.4.4.1 CONTROLE DO PRODUTO ACABADO  

As preparações liofilizadas devem ser reconstituídas conforme suas instruções de uso, 
imediatamente antes dos ensaios, exceto para os Testes de Solubilidade e Umidade Residual.   

D.4.4.1.1. Inspeção visual  

Uma amostra do Produto Acabado deve ser submetida à Inspeção Visual contra fundos claro 
e escuro. A preparação liofilizada é um pó ou massa sólida friável branca ou ligeiramente 
amarelada. A solução deve apresentar coloração entre o incolor e o amarelo pálido, deve estar 
límpida ou ligeiramente opalescente e isenta de partículas.   

D.4.4.1.2. Determinação Potenciométrica do pH  

Uma amostra do Produto Acabado deve ser submetida a Determinação Potenciométrica do 
pH, segundo metodologia descrita na Farmacopéia Européia, última edição. O pH deve estar 
entre 6,5 e 7,5.   

D.4.4.1.3. Determinação da Concentração Protéica  

Uma amostra do Produto Acabado deve ser submetida à Determinação da Concentração 
Protéica pelo Método Kjeldhal, segundo metodologia descrita na Farmacopéia Européia, 
última edição.   

D.4.4.1.4. Determinação da Osmolalidade  

Uma amostra do Produto Acabado deve ser submetida a Determinação de Osmolalidade 



227Registro de Produtos Biológicos e Hemoterápicos

segundo metodologia descrita na Farmacopéia Européia, última edição. A Osmolalidade não 
deve ser menor que 240 mOsmol/Kg.   

D.4.4.1.5. Dosagem do Fator VIII  

Uma amostra do produto Acabado deve ser submetida a Dosagem do Fator VIII, segundo 
metodologia descrita na Farmacopéia Européia, última edição. A potência estimada não deve 
ser menor que 80% nem maior que 120% da potência declarada no rótulo. O intervalo de 
confiança, (P = 0,95) da potência estimada não deve ser maior que 80% a 120%.   

A potência da preparação, reconstituída de acordo com as indicações do produtor, não deve 
ser menor que 20 U.I. de Fator VIII:C por mililitro.   

D.4.4.1.6. Dosagem do Fator von Willebrand  

Para produtos indicados no tratamento da Doença de von Willebrand, a atividade deve ser 
determinada por um método adequado utilizando uma preparação de referência calibrada 
frente a um Padrão Internacional de Fator de von Willebrand em plasma, segundo a metodologia 
descrita na Farmacopéia Européia, última edição. A potência estimada não deve ser menor 
que 60% e nem maior que 140% da aprovada para o produto em particular.   

D.4.4.1.7. Identificação  

D.4.4.1.7.1. Prova de Identidade  

Uma amostra do Produto Acabado deve ser testado quanto a sua origem, frente a antisoros 
específicos e funcionantes de pelo menos de quatro espécies diferentes (anti-humano, anti-
bovino,anti-eqüino, anti-caprino e anti-porcino) por imunodifusão ou por imunoeletroforese. 
A amostra deve apresentar reatividade somente frente ao soro anti-humano, segundo 
metodologia descrita na Farmacopéia Européia, última edição. Os antisoros das demais 
espécies devem apresentar reatividade exclusivamente frente à seus antígenos específicos   

D.4.4.1.7.2. Provas Complementares  

O ensaio para Fator VIII (segundo D.4.4.1.5) e, quando aplicável, e o ensaio de Fator de von 
Willebrand (segundo D.4.4.1.6), contribuem para a identificação do produto.   

D.4.4.1.8. Teste de Esterilidade  

Uma amostra do Produto Acabado deve ser submetida ao Teste de Esterilidade, segundo 
metodologia descrita na Farmacopéia dos Estados Unidos (USP), última edição. O resultado 
deve ser satisfatório.   

D.4.4.1.9. Teste de Pirogênio  

Uma amostra do Produto Acabado deve ser submetida ao Teste de Pirogênio por inoculação 
endovenosa de não menos que 30 U.I. de Fator VIII:C / Kg de peso, em coelhos pesando pelo 
menos 1,5Kg. O procedimento e a interpretação dos resultados devem estar de acordo com os 
critérios descritos na Farmacopéia dos Estados Unidos (USP), última edição. O resultado deve 
ser satisfatório.   
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D.4.4.1.10. Teste de Inocuidade (toxicidade inespecífica)  

Uma amostra do Produto Acabado deve ser submetida ao Teste de Inocuidade, ssegundo 
metodologia descrita na Farmacopéia dos Estados Unidos (USP), última edição. O resultado 
deve ser satisfatório.   

D.4.4.1.11. Determinação de Antígeno de Superfície do Vírus da Hepatite B  

Uma amostra do Produto Acabado deve ser testada para Determinação de Antígenos de 
superfície do virus da Hepatite B (HBsAg) por imunoensaio de sensibilidade e especificidade 
adequados e autorizados pela Autoridade Sanitária competente. O antígeno de superfície do 
vírus da Hepatite B não deve ser detectado.   

D.4.4.1.12. Determinação da Solubilidade  

Uma amostra do Produto Acabado deverá se dissolver completamente, quando adicionado 
o diluente recomendado pelo produtor, no máximo em 10 minutos,a uma temperatura entre 
20°C e 25°C.   

D.4.4.1.13. Determinação da Umidade Residual  

Uma amostra do Produto Acabado deve ser submetida à Determinação de Umidade Residual 
segundo metodologia descrita na Farmacopéia Européia, última edição. A umidade residual 
não deve exceder a 3%.   

D.4.4.1.14. Determinação de Hemaglutininas anti-A e anti-B pelo Método Indireto  

Uma amostra do Produto Acabado deve ser submetida à Determinação de Hemaglutininas 
anti-A e anti-B pelo Método Indireto, segundo metodologia descrita na Farmacopéia Européia, 
última edição. Não deve ser observada aglutinação na diluição igual a 1:64.   

D.5. ESTOCAGEM E PRAZO DE VALIDADE  

O Produto Acabado estocado a temperatura entre 2ºC e 8°C e protegido da luz, tem um prazo 
de validade máximo de 2 anos.  

D.6. ROTULAGEM  

D.6.1. Rótulo do Frasco Ampola (Envase Primário)  

O rótulo do frasco ampola do Produto Acabado deve apresentar além dos requisitos exigidos 
para medicamentos, na legislação vigente, as seguintes informações:   

D.6.1.1. a legenda: "Uma vez reconstituída, não utilizar se a solução estiver turva ou apresentar 
depósito".  

D.6.1.2. a legenda: "Após a violação do frasco-ampola, o produto deve ser utilizado 
imediatamente".  

D.6.1.3. a legenda: "Não agitar'.  

D.6.1.4. Instrução para reconstituição.  
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D.6.2. Rótulo do Cartucho  

O rótulo do cartucho do Produto Acabado deve apresentar as mesmas informações exigidas 
para medicamentos, Resolução GMC nº 23/95 ou a Resolução vigente.   

D.6.3. Bula  

A bula do Produto Acabado deve conter as mesmas informações exigidas para medicamentos, 
na legislação vigente.  

D.7. REGISTROS  

D.7.1. A planta produtora de hemoderivados deve manter, para cada lote produzido, registros 
previstos no Regulamento vigente sobre Boas Práticas de Fabricação de medicamentos e, 
ainda:   

D.7.1.1. Da matéria prima utilizada incluindo-se o registro das unidades de plasma e 
plasmaférese acompanhada dos resultados dos controles sorológicos realizados.   

D.7.1.2. Dos procedimentos de produção e controle de cada lote.  

D.7.1.3. Dos resultados obtidos.  

D.7.1.4. De sua distribuição.  

D.7.2. Estes registros, devem estar disponíveis na Unidade de Controle de Qualidade do 
produtor, no mínimo 1 ano após expirados os prazos de validade dos respectivos lotes.   

D.8. MEMÓRIA (ARQUIVO DE AMOSTRAS)  

D.8.1. O arquivo de amostra tem como objetivo possibilitar a verificação, a qualquer momento, 
das características do produto. O fabricante deve reter, no mínimo 6 meses após a data de 
vencimento de cada lote de Produto Acabado, uma amostra significativa do mesmo, assim 
como uma amostra da mistura inicial que lhe deu origem.   

D.8.2. A amostra da Mistura Inicial deve ser mantida a temperatura não superior a 20°C 
negativos.  

D.8.3. As amostras do Produto Acabado devem ser mantidas nas condições estabelecidas pelo 
produtor.  

D.9. LIBERAÇÃO E EXPEDIÇÃO DO PRODUTO ACABADO  

A liberação e expedição de cada lote de produto acabado de Fator VIII deve realizar-se de 
acordo com o estabelecido pela legislação vigente sobre Boas Práticas de Fabricação e Controle 
de Medicamentos vigente.   

D.10. TRANSPORTE  

Os lotes de Fator VIII devem ser transportados nas condições indicadas no item D.5.  
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E - FATOR IX HUMANO DE ORIGEM PLASMÁTICA  

E.1. DENOMINAÇÃO  

Concentrado de Fator IX  

E.2. DEFINIÇÃO DESCRITIVA  

O Fator IX Humano liofilizado é uma fração de proteínas plasmáticas que contém o Fator IX 
da coagulação preparado por um método que o separe efetivamente dos outros fatores do 
Complexo Protrombínico, Fatores II, VII e X.   

A potência da preparação reconstituída segundo as instruções do rótulo, não deve ser inferior 
a 20 U.I. de Fator IX/ml.  

A atividade específica antes da adição de qualquer proteína estabilizante, não deve ser menor 
que 50 U.I. de Fator IX/mg de proteína total.   

E.3. MATÉRIA - PRIMA  

E.3.1. GENERALIDADES  

E.3.1.1 A matéria prima para a obtenção do Fator IX pode ser plasma fresco, plasma fresco 
congelado ou unidade de plasmaférese devendo cada unidade ser identificada de maneira que 
permita relacioná-la corretamente ao doador e à respectiva data de doação.   

E.3.1.2. A matéria-prima não deve ser manipulada além do estritamente necessário e deve ser 
mantida a temperatura não superior a 20ºC negativos.   

E.3.2. CONTROLE DA MATÉRIA PRIMA  

E.3.2.1. O Plasma Humano para Fracionamento utilizado como matéria-prima para a produção 
de Fator IX deve ser proveniente de unidades de sangue total e/ou de plasmaférese que tenham 
sido submetidas, individualmente, aos controles sorológicos obrigatórios estabelecidos na 
Monografia para Plasma Humano para Fracionamento, da Farmacopéia Européia, última 
edição. Cada unidade de plasma testado deve ser não reagente aos controles sorológicos 
realizados.   

E.3.2.2. Quando se tratar de produtos importados extra zona, as unidades de plasma e/ou 
de plasmaféreses utilizadas como matéria-prima para a produção de Fator IX, devem ser 
provenientes de unidades de sangue total e/ou plasmaféreses que tenham sido submetidas 
individualmente, aos controles sorológicos obrigatórios no país de origem, sendo obrigatória 
a realização de testes para HIV-1 e 2, Hepatite B e Hepatite C. Cada unidade de plasma testado 
deve ser não reagente aos controles sorológicos realizados.   

E.3.2.3. A Autoridade Sanitária competente ao analisar o perfil epidemiológico das patologias 
transmissíveis pelo sangue existentes no país de origem da matéria-prima, pode exigir a 
realização de outros testes em cada unidade de plasma coletado.   

E.3.2.4. A planta produtora de Fator IX deve efetuar o controle sorológico de cada unidade 
de plasma e/ou de plasmaférese a ser utilizada na produção de Fator IX ou certificar o(s) 
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procedimento(s) operacional(is) da(s) instituição(ões) hemoterápica(s) fornecedora(s) da 
matéria-prima. Esta certificação deverá realizar-se no mínimo uma vez a cada 12 (doze) meses.   

E.3.2.5. O produtor de Fator IX é responsável pela qualidade do plasma e de todas as matérias-
primas utilizadas para a obtenção de seus produtos.   

E.4. CONTROLE DAS OPERAÇÕES DE FABRICAÇÃO  

E.4.1. GENERALIDADES  

E.4.1.1. INATIVAÇAO / ELIMINAÇÃO VIRAL  

E.4.1.1.1. O método de preparação do Fator IX deve incluir uma ou mais etapas que tenham 
demonstrado eliminar ou inativar vírus infecciosos conhecidos.   

E.4.1.1.2. Quando se utilizam substâncias agregadas para a inativação de vírus, deve-se 
validar os processos posteriores de purificação para demonstrar que as concentrações dessas 
substâncias se reduzem a um nível tal que não ocasionem efeitos adversos nos pacientes que 
receberem o produto.   

E.4.1.1.3. Os métodos utilizados devem estar validados para eliminação do risco viral e 
autorizados pela Autoridade Sanitária competente.   

E.4.1.2. ADITIVOS  

E.4.1.2.1. Admite-se o uso de substâncias estabilizantes tais como Albumina Humana, Heparina 
ou outros, autorizados pela Autoridade Sanitária competente.   

E.4.1.2.2. Todos os aditivos protéicos deverão cumprir com os requisitos estabelecidos na 
Monografia correspondente da Farmacopéia Européia, última edição.   

E.4.2. CONTROLE DA MISTURA INICIAL  

E.4.2.1. Determinação Potenciométrica do pH  

Uma amostra da Mistura Inicial deve ser submetida a Determinação Potenciométrica do pH, 
segundo metodologia descrita na Farmacopéia Européia, última edição.   

E..4.2.2. Determinação da Concentração Protéica  

Uma amostra da Mistura Inicial deve ser submetida a Determinação da Concentração Protéica 
pelo Método Kjeldahl, Biureto ou Bradford.   

E..4.2.3. Provas Sorológicas  

Durante a fabricação de hemoderivados, o primeiro pool homogêneo de plasma deve ser 
testado para antígeno de superfície do vírus da Hepatite B (HBsAg), anticorpos contra o vírus 
da Hepatite C (anti-HCV) e anticorpos contra o vírus da Imunodeficiência Humana Adquirida 
tipo 1 e 2 (anti-HIV 1 e 2). Estas determinações devem realizar-se através de métodos de 
sensibilidade e especificidade adequados e a mistura inicial deve ser não reagente para estes 
marcadores.   
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E.4.3. CONTROLE DO PRODUTO A GRANEL  

E.4.3.1. Determinação Potenciométrica do pH  

Uma amostra coletada de forma a não comprometer a esterilidade do produto a granel deve 
ser submetida a Determinação Potenciométrica do pH, segundo metodologia descrita na 
Farmacopéia Européia, última edição. O pH deve estar entre 6,5 e 7,5.   

E.4.3.2. Determinação da Concentração Protéica  

Uma amostra coletada de forma a não comprometer a esterilidade do produto a granel deve 
ser submetida à Determinação da Concentração Protéica pelo Método de Kjeldahl, Biureto ou 
Bradford.   

E.4.3.3. Dosagem de Fator IX  

Uma amostra coletada de forma a não comprometer a esterilidade do produto a granel, deve 
ser submetida a Dosagem de Fator IX, segundo metodologia descrita na Farmacopéia Européia, 
última edição. A potência estimada não deve ser menor que 80% nem maior que 125% da 
potência declarada no rótulo. O intervalo de confiança, (P=0,95), da potência estimada não 
deve ser maior que 80% a 125%. A potência da preparação, reconstituída de acordo com as 
indicações do produtor, não deve ser menor que 20 U.I. de Fator IX por mililitro.   

E.4.3.4. Teste de Esterilidade  

Uma amostra coletada de forma a não comprometer a esterilidade do produto a granel deve 
ser submetida ao Teste de Esterilidade segundo metodologia descrita na Farmacopéia dos 
Estados Unidos (USP), última edição. O resultado deve ser satisfatório.   

E.4.3.5. Teste de Pirogênio  

Um amostra coletada de forma a não comprometer a esterilidade do produto a granel deve 
ser submetida ao teste de pirogênio por inoculação endovenosa de 30 U.I de Fator IX / Kg de 
peso, em coelhos de pelo menos 1,5 Kg. O procedimento e a interpretação dos resultados 
devem estar de acordo com os critérios descritos na Farmacopéia dos Estados Unidos (USP), 
última edição. O resultado deve ser satisfatório.   

E.4.4. PRODUTO ACABADO  

O diluente que acompanha as preparações liofilizadas deve cumprir com os requisitos para Água 
Estéril para Injetáveis, descritos na Farmacopéia dos Estados Unidos (USP) ou Farmacopéia 
Européia, última edição.   

E.4.4.1. CONTROLE DO PRODUTO ACABADO  

As preparações liofilizadas devem ser reconstituídas conforme suas instruções de uso, 
imediatamente antes dos ensaios, exceto para os Testes de Solubilidade e Umidade Residual.   

E.4.4.1.1. Inspeção Visual  

Uma amostra do Produto Acabado deve ser submetida à Inspeção Visual contra fundos claro 
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e escuro. A preparação liofilizada é um pó ou massa sólida friável branca ou ligeiramente 
amarelada. A solução deve apresentar coloração entre o incolor e o amarelo pálido, deve estar 
límpida ou ligeiramente opalescente e isenta de partículas.   

E.4.4.1.2. Determinação Potenciométrica do pH  

Uma amostra do Produto Acabado deve ser submetida a Determinação Potenciométrica do 
pH segundo metodologia descrita na Farmacopéia Européia, última edição. O pH deve estar 
entre 6,5 e 7,5.   

E.4.4.1.3. Determinação da Concentração Protéica  

Uma amostra do Produto Acabado deve ser submetida à Determinação da Concentração 
Protéica pelo Método de Kjeldhal, segundo metodologia descrita na Farmacopéia Européia, 
última edição.   

E.4.4.1.4. Determinação da Osmolalidade  

Uma amostra do Produto Acabado deve ser submetida a Determinação de Osmolalidade 
segundo metodologia descrita na Farmacopéia Européia, última edição. A Osmolalidade não 
deve ser inferior a 240 mOsmol/Kg.   

E.4.4.1.5. Dosagem do Fator IX  

Uma amostra do produto Acabado deve ser submetida a Dosagem do Fator IX, segundo 
metodologia descrita na Farmacopéia Européia, última edição. A potência estimada não deve 
ser menor que 80% nem maior que 125% da potência declarada no rótulo. O intervalo de 
confiança, (P=0,95), da potência estimada não deve ser maior que 80% a 125%.   

A potência da preparação, reconstituída de acordo com as indicações do produtor, não deve 
ser menor que 20 U.I. de Fator IX por mililitro.   

E.4.4.1.6. Identificação  

E.4.4.1.6.1. Prova de Identidade  

Uma amostra do Produto Acabado deve ser testado quanto a sua origem, frente a antisoros 
específicos e funcionantes de pelo menos de quatro espécies diferentes (anti-humano, anti-
bovino, anti-eqüino, anti-caprino e anti-porcino) por imunodifusão ou por imunoeletroforese, 
segundo metodologia descrita na Farmacopéia Européia, última edição. A amostra deve 
apresentar reatividade somente frente ao soro anti-humano Os antisoros das demais espécies 
devem apresentar reatividade exclusivamente frente à seus antígenos específicos.   

E.4.4.1.6.2. Provas complementares  

O ensaio para Fator IX realizado segundo o item nº E.4.4.1.5 contribui para a identificação do 
produto.  

E.4.4.1.7. Teste de Esterilidade  

Uma amostra do Produto Acabado deve ser submetida ao Teste de Esterilidade segundo 
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metodologia descrita na Farmacopéia dos Estados Unidos (USP), última edição. O resultado 
deve ser satisfatório.   

E.4.4.1.8. Teste de Pirogênio  

Uma amostra do produto Acabado deve ser submetida ao Teste de Pirogênio por inoculação 
endovenosa de 30 U.I de Fator IX/Kg de peso, em coelhos de pelo menos 1,5 Kg. O procedimento 
e a interpretação dos resultados devem estar de acordo com os critérios descritos na 
Farmacopéia dos Estados Unidos (USP), última edição. O resultado deve ser satisfatório   

E.4.4.1.9. Teste de Inocuidade (toxicidade inespecífica)  

Uma amostra do Produto Acabado deve ser submetida ao Teste de Inocuidade, segundo 
metodologia descrita na Farmacopéia dos Estados Unidos (USP), última edição. O resultado 
deve ser satisfatório.   

E.4.4.1.10. Determinação da Solubilidade  

Uma amostra do Produto Acabado deverá se dissolver completamente, quando adicionado o 
diluente recomendado pelo produtor, no máximo em 10 minutos, a uma temperatura entre 
20°C a 25°C.   

E.4.4.1.11. Determinação da Umidade Residual  

Uma amostra do Produto Acabado deve ser submetida à Determinação de Umidade Residual 
segundo metodologia descrita na Farmacopéia Européia, última edição. A umidade residual 
não deve exceder a 3%.   

E.4.4.1.12. Determinação de Heparina  

Se for adicionado Heparina durante a preparação, deve-se determinar a quantidade presente 
segundo metodologia descrita para o ensaio de Heparina para Fatores de Coagulação, na 
Farmacopéia Européia, última edição. A amostra não deve conter mais que 0,5 U.I de Heparina 
por Unidade Internacional de Fator IX.   

E.4.4.1.13. Determinação de Fatores de Coagulação Ativados  

Uma amostra do produto Acabado deve ser submetida a Determinação de Fatores de 
Coagulação Ativados segundo metodologia descrita na Farmacopéia Européia, última edição.   

E.5. ESTOCAGEM E PRAZO DE VALIDADE  

O Produto Acabado estocado a temperatura entre 2°C e 8°C e protegido da luz, tem um prazo 
de validade máximo de 2 anos.  

E.6. ROTULAGEM  

E.6.1. Rótulo do Frasco Ampola (Envase Primário)  

O rótulo do frasco ampola do Produto Acabado deve apresentar além dos requisitos exigidos 
para medicamentos, na legislação vigente no País, as seguintes informações:   
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E.6.1.1. a legenda: " Uma vez reconstituída, não utilizar se a solução estiver turva ou apresentar 
depósito".  

E.6.1.2. a legenda: Após a violação do frasco-ampola, o produto deve ser utilizado 
imediatamente".  

E.6.1.3. a legenda: "Não agitar'.  

E.6.1.4. Instrução para reconstituição.  

E.6.2. Rótulo do Cartucho  

O rótulo do cartucho do Produto Acabado deve apresentar as mesmas informações exigidas 
para os medicamentos, na legislação vigente no País.   

E.6.3. Bula  

A bula do Produto Acabado deve conter as mesmas informações exigidas para medicamentos, 
na legislação vigente no País.  

E.7. REGISTROS  

E.7.1. A planta produtora de hemoderivados deve manter, para cada lote produzido, registros 
previstos no Regulamento vigente sobre Boas Práticas de Fabricação de Produtos Farmacêuticos 
e ainda :   

E.7.1.1. Da matéria prima utilizada incluindo-se o registro das unidades de plasma ou de 
plasmaférese acompanhada dos resultados dos controles sorológicos realizados.   

E.7.1.2. Dos procedimentos de produção e controle de cada lote.  

E.7.1.3. Dos resultados obtidos.  

E.7.1.4. De sua distribuição.  

E.7.2. Estes registros, devem estar disponíveis na Unidade de Controle de Qualidade do 
produtor, no mínimo 1 ano após expirados os prazos de validade dos respectivos lotes.   

E.8. MEMÓRIA (ARQUIVO DE AMOSTRAS)  

E.8.1. O arquivo de amostra tem como objetivo possibilitar a verificação, a qualquer momento, 
das características do produto. O fabricante deve reter, no mínimo 6 meses após a data de 
vencimento de cada lote de Produto Acabado, uma amostra significativa do mesmo, assim 
como uma amostra da mistura inicial que lhe deu origem.   

E.8.2. A amostra da Mistura Inicial deve ser mantida a temperatura não superior a 20°C 
negativos.  

E.8.3. As amostras do Produto Acabado devem ser mantidas nas condições estabelecidas pelo 
produtor.  
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E.9. LIBERAÇÃO E EXPEDIÇÃO DO PRODUTO ACABADO  

A liberação e expedição de cada lote de produto acabado de Fator IX deve realizar-se de acordo 
com o estabelecido na legislação vigente sobre Boas Práticas de Medicamentos.   

E.10. TRANSPORTE  

Os lotes de Fator IX devem ser transportados nas condições indicadas no item E.5.  

F - COMPLEXO PROTROMBÍNICO HUMANO DE ORIGEM PLASMÁTICA  

F.1. DENOMINAÇÃO  

Complexo Protrombínico Humano  

F.2. DEFINIÇÃO DESCRITIVA  

O Complexo Protrombínico Humano liofilizado é uma fração de proteínas plasmáticas que 
contém Fator IX da coagulação junto com as quantidades variáveis de Fatores II, VII e X; a 
presença e proporção destes fatores depende do método de fracionamento utilizado.   

A potência da preparação reconstituída não deve ser inferior a 20 U.I. de Fator IX/ml.  

A atividade específica, previamente à adição de qualquer proteína estabilizante, não deve ser 
menor que 0,6 U.I. de Fator IX/mg de proteína total.   

F.3. MATÉRIA - PRIMA  

F.3.1. GENERALIDADES  

F.3.1.1. A matéria-prima para a obtenção do Complexo Protrombínico pode ser plasma fresco, 
plasma fresco congelado ou unidade de plasmaferese devendo cada unidade ser identificada 
de maneira que permita relacioná-la corretamente com o doador e à respectiva data da doação.   

F.3.1.2. A matéria-prima não deve ser manipulada além do estritamente necessário e deve ser 
mantida a temperatura não superior a 20ºC negativos.   

F.3.2. CONTROLE DA MATÉRIA PRIMA  

F.3.2.1. O Plasma Humano para Fracionamento utilizado como matéria-prima para a produção 
de Complexo Protrombínico deve ser proveniente de unidades de sangue total e/ou de unidades 
de plasmaférese que tenham sido submetidas, individualmente, aos controles sorológicos 
obrigatórios estabelecidos na Monografia para Plasma Humano para Fracionamento, da 
Farmacopéia Européia, última edição. Cada unidade de plasma testado deve ser não reagente 
aos controles sorológicos realizados.   

F.3.2.2. Quando se tratar de produtos importados extra zona, as unidades de plasma e/ou 
plasmaférese utilizadas como matéria-prima para a produção de Complexo Protrombínico 
devem ser provenientes de unidades de sangue total e/ou de plasmaférese que tenham sido 
submetidas individualmente, aos controles sorológicos obrigatórios no país de origem sendo 
obrigatória a realização de testes para HIV 1 e 2, Hepatite B, Hepatite C. Cada unidade de 
plasma testado deve ser não reagente aos controles sorológicos realizados.   



237Registro de Produtos Biológicos e Hemoterápicos

F.3.2.3. A Autoridade Sanitária competente ao analisar o perfil epidemiológico das patologias 
transmissíveis pelo sangue existentes no país de origem da matéria-prima, pode exigir a 
realização de outros testes em cada unidade de plasma coletado.   

F.3.2.4. A planta produtora de Complexo Protrombínico deve efetuar o controle sorológico 
de cada unidade de plasma e de plasmaférese a ser utilizada para a produção de Complexo 
Protrombínico ou certificar o(s) procedimento(s) operacional(is) da(s) instituição(ões) 
hemoterápica(s) fornecedora(s) da matéria-prima. Esta certificação deverá realizar-se, no 
mínimo, uma vez a cada 12 (doze) meses.   

F.3.2.5. O produtor de Complexo Protrombínico é responsável pela qualidade do plasma e de 
todas as matérias-primas utilizadas para a obtenção de seus produtos.   

F.4. CONTROLE DAS OPERAÇÕES DE FABRICAÇÃO  

F.4.1. GENERALIDADES  

F.4.1.1. INATIVAÇAO / ELIMINAÇÃO VIRAL  

F.4.1.1.1. O método de preparação de Complexo Protrombínico deve incluir uma ou mais 
etapas que tenham demonstrado eliminar ou inativar vírus infecciosos conhecidos.   

F.4.1.1.2. Quando se utilizam substâncias agregadas para a inativação de vírus, deve-se 
validar os processos posteriores de purificação para demonstrar que as concentrações desss 
substâncias se reduzem a um nível tal que não ocasionem efeitos adversos nos pacientes que 
receberem o produto.   

F.4.1.1.3. Os métodos utilizados devem estar validados para eliminação do risco viral e 
autorizados pela Autoridade Sanitária competente.   

F.4.1.2. Aditivos  

F.4.1.2.1. Admite-se o uso de substâncias Albumina Humana, Heparina ou outros, autorizados 
pela Autoridade Sanitária competente.   

F.4.1.2.2. Todos os aditivos protéicos deverão cumprir com os requisitos estabelecidos na 
Monografia correspondente da Farmacopéia Européia, última edição   

F.4.2. CONTROLE DA MISTURA INICIAL  

F.4.2.1. Determinação Potenciométrica do pH  

Uma amostra da mistura inicial deve ser submetida a Determinação Potenciométrica do pH, 
segundo metodologia descrita na Farmacopéia Européia, última edição.   

F.4.2.2. Determinação da Concentração Protéica  

Uma amostra da mistura inicial de Complexo Protrombínico deve ser submetida a Determinação 
da Concentração Protéica pelo Método Kjeldhal, Biureto ou Bradford.   
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F.4.2.3. Provas Sorológicas  

Durante a fabricação de hemoderivados o primeiro pool homogêneo de plasma deve ser 
testado para antígeno de superfície do vírus da Hepatite B (HBsAg), anticorpos contra o vírus 
da Hepatite C (anti-HCV) e anticorpos contra o vírus da Imunodeficiência Humana Adquirida 
tipo 1 e 2 (anti-HIV 1 e 2). Estas determinações devem realizar-se através de métodos de 
sensibilidade e especificidade adequados e a mistura inicial deve ser não reagente para estes 
marcadores.   

F.4.3. CONTROLE DO PRODUTO A GRANEL  

F.4.3.1. Determinação Potenciométrica do pH  

Uma amostra coletada de forma a não comprometer a esterilidade do produto a granel deve 
ser submetida a Determinação Potenciométrica do pH, segundo metodologia descrita na 
Farmacopéia Européia, última edição. O pH deve estar entre 6,5 e 7,5.   

F.4.3.2. Determinação da Concentração Protéica  

Uma amostra coletada de forma a não comprometer a esterilidade do produto a granel deve 
ser submetida à Determinação da Concentração Protéica pelo método de Kjeldahl, Biureto ou 
Bradford.   

F.4.3.3. Dosagem de Fator IX  

Uma amostra coletada de forma a não comprometer a esterilidade do produto a granel, deve 
ser submetida a Dosagem de Fator IX, segundo metodologia descrita na Farmacopéia Européia, 
última edição. A potência estimada não deve ser menor que 80% nem maior que 125% da 
potência declarada no rótulo. O intervalo de confiança, (P=0,95), da potência estimada não 
deve ser maior que 80% a 125%.   

A potência da preparação, reconstituída de acordo com as indicações do produtor, não deve 
ser menor que 20 U.I. de Fator IX por mililitro.   

F.4.3.4. Dosagem de Fator VII  

Uma amostra coletada de forma a não comprometer a esterilidade do produto a granel, deve 
ser submetida a Dosagem de Fator VII, segundo metodologia descrita na Farmacopéia Européia, 
última edição. A potência estimada não deve ser menor que 80% nem maior que 125% da 
potência declarada no rótulo. O intervalo de confiança, (P=0,95), da potência estimada não 
deve ser maior que 80% a 125%.   

F.4.3.5. Dosagem de Fatores II e X  

Uma amostra coletada de forma a não comprometer a esterilidade do produto a granel, deve 
ser submetida a Dosagem de Fatores II e X, por ensaios validados. A potência estimada não 
deve ser menor que 80% nem maior que 125% da potência declarada no rótulo. O intervalo de 
confiança, (P=0,95), da potência estimada não deve ser maior que 80% a 125%.   

F.4.3.6. Teste de Esterilidade  
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Uma amostra coletada de forma a não comprometer a esterilidade do produto a granel deve 
ser submetida ao Teste de Esterilidade segundo metodologia descrita na Farmacopéia dos 
Estados Unidos (USP), última edição. O resultado deve ser satisfatório.   

F.4.3.7. Teste de Pirogênio  

Um amostra coletada de forma a não comprometer a esterilidade do produto a granel deve 
ser submetida ao Teste de Pirogênio por inoculação endovenosa de 30 U.I. de Fator IX / Kg 
de peso, em coelhos de pelo menos 1,5 Kg. O procedimento e a interpretação dos resultado 
devem estar de acordo com os critérios descritos na Farmacopéia dos Estados Unidos (USP), 
última edição. O resultado deve ser satisfatório.   

F.4.4. PRODUTO ACABADO  

O diluente que acompanha as preparações liofilizadas deve cumprir com os requisitos para 
Água Estéril para Injetáveis descritos na Farmacopéia dos Estados Unidos (USP) ou Farmacopéia 
Européia, última edição.   

F.4.4.1. CONTROLE DO PRODUTO ACABADO  

As preparações liofilizadas devem ser reconstituídas conforme suas instruções de uso, 
imediatamente antes dos ensaios, exceto para os Testes de Solubilidade ou Umidade Residual.   

F.4.4.1.1. Inspeção Visual  

Uma amostra do Produto Acabado deve ser submetida a Inspeção Visual contra fundos claro 
e escuro. A preparação liofilizada é um pó ou massa sólida friável branca ou ligeiramente 
amarelada. A solução deve apresentar coloração entre o incolor e o amarelo pálido; deve estar 
límpida ou ligeiramente opalescente e isenta de partículas.   

F.4.4.1.2. Determinação Potenciométrica do pH  

Uma amostra do Produto Acabado deve ser submetida a Determinação Potenciométrica do 
pH,segundo metodologia descrita na Farmacopéia Européia, última edição. O pH deve estar 
entre 6,5 e 7,5.   

F.4.4.1.3. Determinação da Concentração Protéica  

Uma amostra do Produto Acabado deve ser submetido à Determinação da Concentração 
Protéica pelo Método de Kjeldhal, segundo metodologia descrita na Farmacopéia Européia, 
última edição.   

F.4.4.1.4. Determinação da Osmolalidade  

Uma amostra do Produto Acabado deve ser submetida a Determinação de Osmolalidade 
segundo metodologia descrita na Farmacopéia Européia, última edição. A Osmolalidade não 
deve ser inferior a 240 mOsmol/Kg.   

F.4.4.1.5. Dosagem do Fator IX.  

Uma amostra do Produto Acabado deve ser submetida à Dosagem de Fator IX ,segundo 
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metodologia descrita na Farmacopéia Européia, última edição. A potência estimada não deve 
ser menor que 80% nem maior que 125% da potência declarada no rótulo. O intervalo de 
confiança, (P=0,95), da potência estimada não deve ser maior que 80% a 125%.   

A potência da preparação, reconstituída de acordo com as indicações do produtor, não deve 
ser menor que 20 U.I. de Fator IX por mililitro.   

F.4.4.1.6. Determinação do Fator VII  

Uma amostra do Produto Acabado deve ser submetida a Dodagem do Fator VII, como descrito 
na Farmacopéia Européia, última edição, em ensaios validados. A potência estimada não deve 
ser menor que 80% nem maior que 125% da potência declarada no rótulo. O intervalo de 
confiança, (P=0,95), da potência estimada não deve ser menor que 80% nem maior que 125% 
da declarada.   

F.4.4.1.7. Dosagem de Fatores II e X  

Uma amostra do produto Acabado deve ser submetida a Dosagem de Fatores II e X, por 
ensaios validados. A potência estimada não deve ser menor que 80% nem maior que 125% 
da declarada no rótulo. O intervalo de confiança, (P=0,95), da potência estimada não deve ser 
maior que 80% a 125%.   

F.4.4.1.8. IDENTIFICAÇÃO  

F.4.4.1.8.1. PROVA DE IDENTIDADE  

Uma amostra do Produto Acabado deve ser testado quanto a sua origem, frente a 
antisoros específicos e funcionantes de pelo menos de quatro espécies diferentes (anti-
humano, anti-bovino, anti-eqüino, anti-caprino e anti-porcino) por imunodifusão ou por 
imunoeletroforese,segundo metodologia descrita na Farmacopéia Européia, última edição. 
A amostra deve apresentar reatividade somente frente ao soro anti-humano. Os antisoros 
das demais espécies devem apresentar reatividade exclusivamente frente à seus antígenos 
específicos   

F.4.4.1.8.2. Provas Complementares  

A Dosagem de Fator IX, realizados de acordo com o item n° F.4.4.1.5, e a Dosagem de Fatores 
II, VII e X, descritos nos ítens nº, F.4.4.1.6 e F.4.4.1.7, contribue para a identificação do produto.   

F.4.4.1.9. Teste de Esterilidade  

Uma amostra do Produto Acabado deve ser submetida ao Teste de Esterilidade segundo 
metodologia descrita na Farmacopéia dos Estados Unidos (USP), última edição.   

F.4.4.1.10. Teste de Pirogênio  

Uma amostra do Produto Acabado deve ser submetida ao Teste de Pirogênio por inoculação 
endovenosa de 30 U.I. de Fator IX / Kg de peso, em coelhos de pelo menos 1,5 Kg. O 
procedimento e a interpretação dos resultados devem estar de acordo com os critérios descritos 
na Farmacopéia dos Estados Unidos (USP), última edição. O resultado deve ser satisfatório   
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F.4.4.1.11. Teste de Inocuidade (toxicidade inespecífica)  

Uma amostra do Produto Acabado deve ser submetida ao Teste de Inocuidade, segundo 
metodologia descrita na Farmacopéia dos Estados Unidos (USP), última edição. O resultado 
deve ser satisfatório.   

F.4.4.1.12. Determinação da Solubilidade  

Uma amostra do Produto Acabado deverá se dissolver completamente, quando adicionado 
o diluente recomendado pelo produtor, no máximo em 10 minutos a uma temperatura entre 
20°C a 25°C.   

F.4.4.1.13. Determinação da Umidade Residual  

Uma amostra do Produto Acabado deve ser submetida à Determinação de Umidade Residual 
segundo metodologia descrita na Farmacopéia Européia, última edição. A Umidade Residual 
não deve exceder a 3%.   

F.4.4.1.14. Determinação de Heparina (se for adicionado Heparina na preparação)  

Se for adicionada Heparina durante a preparação deve-se determinar a quantidade presente, 
segundo metodologia descrita para Ensaio de Heparina para Fatores de Coagulação na 
Farmacopéia Européia, última edição. A amostra não deve conter mais que 0,5 U.I de Heparina 
por Unidade Internacional de Fator IX.   

F.4.4.1.15. Determinação de Fatores de Coagulação Ativados  

Uma amostra do Produto Acabado deve ser submetida à Determinação de Fatores de 
Coagulação Ativados, segundo metodologia descrita na Farmacopéia Européia, última edição.   

F.4.4.1.16. Determinação de Trombina  

Uma amostra do Produto Acabado deve ser submetida a Determinação de Trombina segundo 
metodologia descrita na Farmacopéia Européia, última edição.   

F.5. ESTOCAGEM E PRAZO DE VENCIMENTO  

O Produto Acabado estocado a temperatura entre 2°C. a 8°C e protegido da luz, tem um prazo 
de validade máximo de 2 anos.  

F.6. ROTULAGEM  

F.6.1. Rótulo do Frasco Ampola (Envase Primário)  

No rótulo do frasco ampola do Produto Acabado deve conter além dos requisitos exigidos para 
medicamentos, na legislação vigente, as seguintes informações:   

F.6.1.1.- a legenda: " Uma vez reconstituída, não utilizar se a solução estiver turva ou apresentar 
depósito".  

F.6.1.2. - a legenda: "Após a violação do frasco-ampola, o produto deve ser utilizado 
imediatamente".  
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F.6.1.3.- a legenda: "Não agitar'.  

F.6.1.4.- Instrução para reconstituição.  

F.6.2. Rótulo do Cartucho  

O rótulo do cartucho do Produto Acabado deve apresentar as mesmas informações exigidas 
para medicamentos, Resolução GMC nº 23/95 ou Resolução vigente.   

F.6.3. Bula  

A bula do Produto Acabado deve conter as mesmas informações exigidas para medicamentos, 
na legislação vigente no País.  

F.7. REGISTROS  

F.7.1.A planta produtora de hemoderivados deve manter, para cada lote produzido, registros 
previstos no Regulamento sobre Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos, e ainda:   

F.7.1.1. Da matéria prima utilizada incluindo-se o registro das unidades de plasma e de 
plasmaférese acompanhada dos resultados dos controles sorológicos realizados.   

F.7.1.2. Dos procedimentos de produção e controle de cada lote.  

F.7.1.3. Dos resultados obtidos.  

F.7.1.4. De sua distribuição.  

F.7.2. Estes registros, devem estar disponíveis na Unidade de Controle de Qualidade do 
produtor, no mínimo 1 ano após expirados os prazos de validade dos respectivos lotes.   

F.8. MEMÓRIA (ARQUIVO DE AMOSTRAS)  

F.8.1. O arquivo de amostra tem como objetivo possibilitar a verificação, a qualquer momento, 
das características do produto. O fabricante deve reter, no mínimo 6 meses após a data de 
vencimento de cada lote de Produto Acabado, uma amostra significativa do mesmo, assim 
como uma amostra da mistura inicial que lhe deu origem.   

F.8.2. A amostra da Mistura Inicial deve ser mantida a temperatura não superior a 20°C 
negativos.  

F.8.3. As amostras do Produto Acabado devem ser mantidas nas condições estabelecidas pelo 
produtor.  

F.9. LIBERAÇÃO E EXPEDIÇÃO DO PRODUTO ACABADO  

A liberação e expedição de cada lote de produto acabado de Complexo Protrombínico deve 
realizar-se de acordo com o estabelecido na Regulamentação sobre Boas Práticas de Fabricação 
de Produtos Farmacêuticos vigente no País.   
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F.10. TRANSPORTE  

Os lotes de Complexo Protrombínico devem ser transportados nas condições indicadas no 
item F.5.  

Anexo II  
 � Portos e Aeroportos autorizados a receber produtos hemoderivados de uso humano  

PORTOS:  
 � Porto de Santos - São Paulo  
 � Porto do Rio de Janeiro - Rio de Janeiro  

AEROPORTOS:  
 � Aeroporto de Confins - Minas Gerais  
 � Aeroporto de Salgado Filho - Rio Grande do Sul  
 � Aeroporto Internacional de Guarulhos - São Paulo  
 � Aeroporto Internacional de Brasília - Distrito Federal  
 � Aeroporto Internacional dos Guararapes - Recife - Pernambuco  
 � Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro - Rio de Janeiro  
 � Aeroporto Internacional Eduardo Gomes - Manaus - Amazonas
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RESOLUÇÃO - RDC Nº- 168
De 10 de junho de 2002
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AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DIRETORIA COLEGIADA

RESOLUÇÃO - RDC Nº 168, DE 10 DE JUNHO DE 2002

Normatiza as exigências relativas aos padrões de rotulagem de medicamentos, quando 
adquiridos diretamente pelo Ministério da Saúde para uso em programas de saúde pública.

Art. 1º Torna-se obrigatório, para atendimento às compras realizadas diretamente pelo 
Ministério da Saúde para programas de saúde pública, que a rotulagem dos medicamentos 
a serem entregues, siga a padronização estabelecida por ato normativo específico para tal 
finalidade, pelo Ministério da Saúde.

§1º O atendimento a esta obrigatoriedade não exime as empresas, do cumprimento dos 
dispositivos constantes da Portaria SVS 500/97 e da RDC 92/2000.

§2º Para cumprimento ao disposto no artigo 4° do Decreto 3.181/99, levando-se em 
consideração que estes produtos não poderão ser expostos à venda nestas embalagens 
especiais para programas governamentais, fica permitida a substituição da expressão "Venda" 
pela expressão "Uso" nas frases descritas no referido artigo do Decreto em questão.

Art. 2º Todas as exigências relativas à segurança das embalagens, contidas na Portaria SVS 
802/98 deverão ser observadas e mantidas neste padrão a ser exigido por esta Resolução, 
inclusive para os laboratórios oficiais.

Art. 3º Os medicamentos genéricos deverão manter as identificações específicas desta 
categoria, atendendo no demais, as exigências das normas específicas para tal finalidade, 
expedida pelo Ministério da Saúde.

Art. 4º As empresas que, pela obrigatoriedade expressa nesta Resolução, forem promover a 
elaboração de embalagem especial para venda ao Ministério da Saúde, deverão providenciar 
a inclusão deste modelo de rótulo no processo de registro de medicamentos junto a ANVISA.

§1º Esta adequação de rotulagem poderá ser feita sob a forma de aditamento ao processo 
relativo ao produto em questão, ficando assim as empresas, desobrigadas do pagamento de 
taxas relativas a este procedimento.

§2º Todas as demais exigências legais e técnicas relativas a este procedimento deverão ser 
observadas, inclusive em relação à aprovação final por parte da ANVISA e sua publicação em 
Diário Oficial.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.



247Registro de Produtos Biológicos e Hemoterápicos

RESOLUÇÃO - RDC Nº- 305
De 14 de novembro de 2002
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AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DIRETORIA COLEGIADA

Resolução - RDC nº 305, de 14 de novembro de 2002 

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe 
confere o art. 11, inciso IV, do Regulamento da ANVISA, aprovado pelo Decreto nº 3.029, de 16 
de abril de 1999, c/c o § 1º do art. 111, do Regimento Interno aprovado pela Portaria nº 593, 
de 25 de agosto de 2000, republicada em 22 de dezembro de 2000, em reunião realizada em 
5 de novembro de 2002,  

Considerando o disposto no art. 7º, capítulo ii, da lei n.º 9.782, De 26 de janeiro de 1999; 

Considerando a ocorrência da epizootia de encefalopatia espongiforme bovina (eeb) em países 
europeus; 

Considerando a ocorrência de casos da variante da doença de creutzfeldt-jakob - vdcj em 
humanos, constatada em países europeus, e a forte suspeita de sua relação com a encefalopatia 
espongiforme bovina;  

Considerando os países de risco definidos pelo escritório internacional de epizootias -oie; 

Considerando os critérios definidos pelo código zoosanitário internacional para determinação 
do enquadramento de um país ou zona a respeito de encefalopatia espongiforme bovina;  

Considerando que diversos países adotam legislações restritivas acerca das encefalopatias 
espongiformes transmissíveis (eets); 

Considerando a necessidade de adotar medidas para prevenir a população brasileira contra as 
encefalopatias espongiformes transmissíveis; 

Considerando a existência de evidências epidemiológicas que demonstram a relação dessas 
enfermidades em seres humanos com o consumo de produtos cárneos e derivados, elaborados 
de ruminantes infectados;  

Considerando a possibilidade de transmissão de substâncias patogênicas a humanos por 
produtos de origem animal utilizados em procedimentos de diagnóstico e tratamento;  

Considerando o risco potencial de transmissão da doença pela utilização de tecidos e órgãos 
humanos de pessoas de países onde a vdcj vem se manifestando;  

Considerando as medidas brasileiras adotadas no sentido de proibir, por tempo indeterminado, 
a importação de ruminantes vivos, das espécies bovina, ovina, caprina, bubalina e ruminantes 
silvestres e seus produtos derivados para consumo humano e ou alimentação animal, e ouvida 
a comissão especial constituída na portaria 216, de 16 de fevereiro de 2001, do ministro de 
estado da saúde;  

Considerando a necessidade de estabelecer regras e procedimentos para a importação de 
produtos sujeitos ao controle sanitário; 
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Considerando que a importação de matéria-prima, produto semi-elaborado e a granel , 
utilizados na produção de alimentos para consumo humano, estão previstos em legislação 
específica do ministério da agricultura, pecuária e abastecimento - mapa,  

Adotou a seguinte resolução da diretoria colegiada e eu, diretor-presidente-substituto, 
determino a sua publicação: 

Art.1º Ficam proibidos, em todo o território nacional, enquanto persistirem as condições 
que configurem risco à saúde, o ingresso e a comercialização de matéria-prima e produtos 
acabados, semi-elaborados ou a granel para uso em seres humanos, cujo material de partida 
seja obtido a partir de tecidos/fluidos de animais ruminantes, relacionados às classes de 
medicamentos, cosméticos e produtos para a saúde, conforme discriminado:  

1 - tecidos/fluidos de categoria de infectividade I, conforme a classificação constante no anexo 
4, de animais provenientes dos países de risco geográfico 2, 3 ou 4 conforme estabelecido pelo 
"European Commission`s Scientific Steering Geographical BSE Risk Classification", equivalentes 
às categorias de risco geográfico 2, 3, 4 e 5, tendo como referência o enquadramento do país 
ou zona definido pelo Código Zoosanitário Internacional relativo à encefalopatia espongiforme 
bovina, conforme descrito no Anexo 5.  

2 - tecidos/fluidos de categorias de infectividade II e III, conforme a classificação constante no 
anexo 4, de animais provenientes dos países de risco geográfico 3 ou 4 conforme estabelecido 
pelo "European Commission`s Scientific Steering Geographical BSE Risk Classification", 
equivalentes às categorias de risco geográfico 3, 4 e 5, tendo como referência o enquadramento 
do país ou zona definido pelo Código Zoosanitário Internacional relativo à encefalopatia 
espongiforme bovina, conforme descrito no Anexo 5.  

§ 1º Os países não classificados pelo "European Commission`s Scientific Steering Geographical 
BSE risk classification" e/ou Código Zoosanitário Internacional incluem-se nesta proibição 
sendo considerados de risco máximo.  

§ 2º Ficam excluídos do disposto neste artigo os surfactantes pulmonares, condicionados à 
apresentação de documentação descrita em regulamento específico.  

Art 2º O ingresso, a comercialização e a exposição ao consumo de matéria-prima e produtos 
originários de tecidos/fluidos de animais ruminantes, utilizados como componentes na produção 
de medicamentos, cosméticos e produtos para a saúde, ficam condicionados à apresentação 
e aprovação pela autoridade sanitária de documentação descrita em regulamento específico, 
conforme discriminado:  

I. matéria-prima obtida de tecidos/fluidos de categoria de infectividade IV, conforme a 
classificação constante no anexo 4, de animais provenientes dos países de risco geográfico 
1, 2, 3 ou 4 conforme estabelecido pelo "European Commission`s Scientific Steering 
Geographical BSE Risk Classification", equivalentes às categorias de risco geográfico 1, 2, 
3, 4 e 5, tendo como referência o enquadramento do país ou zona definido pelo Código 
Zoosanitário Internacional relativo à encefalopatia espongiforme bovina, conforme 
descrito no Anexo 5.  

II. matéria-prima obtida de tecidos/fluidos de categorias de infectividade II e III, conforme 
a classificação constante no anexo 4, de animais provenientes dos países de risco 
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geográfico 1 ou 2 conforme estabelecido pelo "European Commission`s Scientific Steering 
Geographical BSE Risk Classification", equivalentes às categorias de risco geográfico 1 
ou 2, tendo como referência o enquadramento do país ou zona definido pelo Código 
Zoosanitário Internacional relativo à encefalopatia espongiforme bovina, conforme 
descrito no Anexo 5.  

III. matéria-prima obtida de tecidos/fluidos de categorias de infectividade I, conforme a 
classificação constante no anexo 4, de animais provenientes dos países de risco geográfico 
1 conforme estabelecido pelo "European Commission`s Scientific Steering Geographical 
BSE Risk Classification", equivalentes às categorias de risco geográfico 1 , tendo como 
referência o enquadramento do país ou zona definido pelo Código Zoosanitário 
Internacional relativo à encefalopatia espongiforme bovina, conforme descrito no Anexo 
5.  

Art 3º Ficam proibidos, em todo o território nacional, enquanto persistirem as condições que 
configuram risco à saúde, o ingresso, a comercialização e a exposição ao consumo de aditivos 
alimentares e dos alimentos embalados, prontos para consumo, destinados à alimentação 
humana, originários de tecidos/fluidos de ruminantes provenientes dos países de risco 
geográfico 3 e 4 conforme estabelecido pelo "European Commission`s Scientific Steering 
Geographical BSE Risk Classification", equivalentes às categorias de risco geográfico 3, 4 e 5, 
tendo como referência o enquadramento do país ou zona definido pelo Código Zoosanitário 
Internacional relativo à encefalopatia espongiforme bovina, conforme descrito no Anexo 5 .  

Art 4º Esta Resolução não se aplica aos produtos acabados para diagnóstico in vitro, entretanto 
o fabricante deverá descrever no material informativo dos produtos que contenham 
material de partida obtidos a partir de tecidos/fluidos de animais ruminantes, os riscos de 
uma contaminação potencial com EETs (encefalopatias espongiformes transmissíveis) e os 
procedimentos de biosegurança, incluindo a expressão: Potencialmente infectante.  

Art 5º Ficam excluídos das restrições previstas nesta Resolução os produtos derivados de leite 
e de lã obtida de animais vivos. 

Art.6º Ficam proibidos, em todo o território nacional, enquanto persistirem as condições 
que configuram risco à saúde, o ingresso de órgãos e tecidos de origem humana de pessoas 
residentes no Reino Unido e na República da Irlanda.  

Parágrafo único. Incluem-se na proibição de que trata este artigo os produtos derivados de 
tecidos e órgãos humanos, tais como hormônios hipofisários humanos e quaisquer outros 
materiais implantáveis, injetáveis, ingeríveis ou aplicáveis ao organismo humano por qualquer 
outra via.  

Art. 7º Fica proibida a utilização de componentes de sangue e tecidos humanos obtidos de 
pessoas de qualquer nacionalidade que tenham residido no Reino Unido ou na República da 
Irlanda por período igual ou superior a seis meses consecutivos ou intermitentes, a partir de 
1980, bem como de pessoas que apresentem distúrbios clínicos compatíveis com a Doença de 
Creutzfeldt-Jakob (DCJ).  

Art. 8º A reutilização de materiais e instrumental médico-cirúrgico utilizado em pessoas com 
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quadro clínico indicativo de DCJ fica condicionado à adoção de medidas de processamento 
constantes no Anexo 1 desta RDC.  

Art. 9º É obrigatória a adoção de precauções para o manuseio de pacientes, tratamento de 
artigos e superfícies, manipulação e descarte de materiais e amostras de tecidos constantes 
nos Anexos 2 e 3 desta RDC.  

Art. 10 As exigências sanitárias constantes desta resolução serão extensivas aos procedimentos 
de importação já iniciados e produtos em trânsito em portos, aeroportos e fronteiras.  

Art. 11 A autoridade sanitária de portos, aeroportos e fronteiras poderá, no momento da 
importação de outros produtos não referidos supra, exigir a comprovação de que são isentos 
de substâncias obtidas das espécies animais citados no Art. 1º.  

Art. 12 A Agência Nacional de Vigilância Sanitária adotará medidas específicas em relação 
a produtos não discriminados nesta Resolução e que venham a ser considerados de risco 
potencial previstos.  

Art. 13 Ficam revogadas a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 213, de 30 de julho de 
2002 e a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 251 de 9 de setembro de 2002.  

Art. 14 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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ANEXO 1  

Procedimentos para o processamento de materiais utilizados em pacientes com suspeita 
clínica de DCJ ou vDCJ:  

1. Deve ser dada preferência a materiais e instrumentos descartáveis, que devem ser 
encaminhados para incineração após o uso; 

2. Os instrumentos cirúrgicos e outros materiais reutilizáveis devem ser mantidos molhados 
ou úmidos até o processamento; 

3. Até que seja realizado o descarte ou o processamento, os materiais deverão ser identificados 
de forma visível como de "RISCO BIOLÓGICO";  

4. A limpeza deve ocorrer tão rapidamente quanto possível para evitar que resíduos de tecidos, 
líquidos ou secreções fiquem aderidos;  

5. Materiais potencialmente contaminados não devem ser colocados em contato com outros, 
materiais que possam vir a ser utilizados. 

6. As superfícies onde os materiais serão dispostos devem ser cobertas com campos 
impermeáveis, enviados para incineração após. Caso não seja possível, as superfícies deverão 
ser descontaminadas conforme descrito no Anexo 2;  

7. Os materiais resistentes a autoclavagem deverão passar por um dos seguintes processos 
PRECEDENDO A ESTERILIZAÇÃO DE ROTINA: 

7.1 Imersão em hidróxido de sódio (NaOH) * 1N (um normal) por uma hora; 

7.2. Esterilização em autoclave gravitacional a 132º C por uma hora (tempo de exposição). 

8. Materiais não resistentes a autoclavagem deverão ser submetidos a imersão em NaOH 2N 
ou hipoclorito de sódio 5% ** por uma hora.  

9. Eletrodos para eletromiografia inseridos por via percutânea, eletrodos corticais, de 
profundidade e outros materiais utilizados diretamente em tecido nervoso deverão ser 
submetidos aos procedimentos descritos no item 7 ou, quando não for possível, incinerados.  

10. Instrumentos sensíveis tais como fibroscópios, microscópios e dispositivos para monitoração 
intracardíaca deverão, na medida do possível, ser encapados ou envolvidos em material 
impermeável e descartável antes do uso. As partes que entrarem em contato com os tecidos 
internos dos pacientes deverão passar pelo procedimento de descontaminação mais efetivo 
que possa ser aplicado ***, por limpeza mecânica para eliminação de resíduos aderidos e, se 
possível, ser submetidos a um dos processos descritos nos itens 7 e 8. O mesmo aplica-se a 
partes que possam ser desmontadas ou desconectadas.  

11. Não deverão ser utilizados para a inativação da proteína priônica por serem ineficazes: 
Formol, B-propiolactona, peróxido de Hidrogênio, óxido de etileno, amônia , ácido peracético, 
fenóis , ácido hidroclórico, calor seco<300ºC,radiação ionizante, ultravioleta e micro-ondas  

12. Processadores automatizados usados para a lavagem dos materiais não poderão ser 
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utilizados antes de adotados os procedimentos descritos acima e deverão ser acionados para 
um ciclo vazio antes de receberem outros produtos.  

13. Os cuidados aqui descritos aplicam-se também à prática odontológica.Obs. Como regra, 
NaOH não corrói aço inoxidável, mas na prática, algumas ligas de aço podem ser danificadas, 
sendo recomendável testar uma amostra ou consultar o fabricante antes de submeter uma 
grande quantidade de instrumentos ao processo. NaOH pode ser utilizado como banho para 
autoclavagem de instrumentos, mas é corrosivo para vidro e alumínio. Hipoclorito de sódio 
não é corrosivo para vidro ou alumínio, mas corrói aço inoxidável, incluindo os componentes 
de autoclaves, não podendo ser utilizado como banho para autoclavagem. Se o hipoclorito for 
utilizado para limpar um instrumento, o mesmo deve ser completamente enxaguado antes de 
ser levado à autoclave.  

* A manipulação das soluções deve obedecer aos cuidados adequados para proteção dos 
trabalhadores. 

**A solução de hipoclorito de sódio deve ser preparada no mesmo dia. 

***Limpeza mecânica exaustiva, lavagem repetidas vezes com solução detergente/proteinase, 
seguidas de desinfecção com glutaraldeído, tiocianato de guanidinium 4M ( quatro molar) ou 
uréia 6M ( seis molar).  

ANEXO 2  

Procedimentos de biossegurança para o manuseio de pacientes, amostras e outros materiais 
potencialmente contaminados por DCJ ou vDCJ.   

1. As precauções pessoais adotadas na assistência a pacientes com suspeita de DCJ ou vDCJ , 
no manuseio de materiais e nos procedimentos de limpeza são as mesmas preconizadas para 
a prevenção das hepatites B e C.  

2. Exposição acidental de profissionais de saúde: 

2.1. Em caso de exposição de pele íntegra a materiais possivelmente infectados, lavar 
imediatamente com água morna, sem esfregar, enxaguar e secar. Aplicar, por um minuto, 
hipoclorito de sódio 0,5%;  

2.2. Exposição percutânea deve ser seguida por lavagem com água morna e sabão, enxaguar 
e secar; 

2.3. Contato com mucosas deve ser seguido por lavagem com água morna (boca) ou solução 
salina (olhos); 

2.4. As ocorrências devem ser comunicadas de maneira análoga a outras exposições 
acidentais e tais registros deverão ser mantidos por pelo menos vinte anos caso o diagnóstico 
do paciente relacionado à exposição não seja descartado posteriormente.  

3. Amostras de tecido de sistema nervoso retiradas para análise histopatológica deverão 
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ser encaminhados para laboratórios de referência definidos pelo sistema de vigilância 
epidemiológica oficial.  

Obs.: Cuidados com o manuseio de amostras nos laboratórios de referência serão tratados em 
documento específico, não sendo objeto desta RDC.  

4. Superfícies que tenham entrado em contato com instrumentos, materiais, tecidos ou 
fluidos corporais potencialmente contaminados deverão, após limpeza mecânica rigorosa, 
ser inundadas com NaOH 2N ou hipoclorito de sódio 5% por uma hora, e completamente 
enxaguadas com água após.  

5. Materiais tais como recipientes e tubos de drenagem utilizados em pacientes com suspeita 
de DCJ ou vDCJ deverão ser descartados como resíduos sólidos, conforme descrito adiante.  

6. Indumentária e material (luvas, escovas, tecidos, aventais etc.) utilizado para limpeza 
das superfícies descritas no item 4 ou para manipulação de materiais potencialmente 
contaminados,inclusive resíduos, devem ser incinerados após o uso.  

7. Os resíduos sólidos resultantes da atenção a pacientes com suspeita de DCJ ou vDCJ deverão 
ser acondicionados em sacos brancos leitosos, impermeáveis, resistentes, duplos, identificados 
como RESÍDUO BIOLÓGICO. Materiais pérfuro-cortantes deverão estar contidos em recipientes 
estanques, rígidos e com tampa.  

8. Os resíduos referidos nos itens 5,6 e7 deverão ser incinerados. 

ANEXO 3  

Procedimentos para o manuseio de cadáveres.  

1. Os cuidados habitualmente adotados para o controle de infecção no manuseio de cadáveres 
aplicam-se na remoção de corpos de pacientes falecidos por DCJ ou vDCJ ou suspeitos das 
doenças.  

2. O corpo deverá ser colocado em uma bolsa selada antes de sua remoção. Caso haja 
extravasamento de fluidos, especialmente em caso de solução de continuidade da caixa 
craniana ou perda de líquido céfalo-raquidiano, a bolsa deverá ser forrada com material 
absorvente.  

3. Além da equipe necessária aos procedimentos de necrópsia, deve-se evitar a presença de 
outras pessoas no ambiente. Todos devem ser informados da possibilidade diagnóstica, dos 
riscos e cuidados a serem observados.  

4. A equipe de necrópsia deverá estar devidamente paramentada, incluindo aventais, gorros 
cirúrgicos, luvas duplas e visor facial que cubra completamente os olhos o nariz e a boca.  

5. Dar-se-á preferência à utilização de instrumental descartável. Caso não seja possível, deverão 
ser adotadas as precauções discriminadas no Anexo 1, itens 7 e 8.  

6. Recomenda-se a utilização de serras manuais para evitar a geração de partículas e aerossóis. 
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Só serão admitidas serras elétricas se operadas em bolsas específicas para conter os aerossóis 
ou se os profissionais utilizarem capacetes de "ar mandado" contendo filtros adequados.  

7. Salvo em instalações com características de segurança especial, o exame post mortem deverá 
restringir-se ao cérebro, evitando-se a necrópsia completa. Antes da abertura do crânio, serão 
colocados forros plásticos sob a cabeça, protegidos por material absorvente para garantir a 
contenção de líquidos e resíduos.  

8. Os cuidados referidos no Anexo 2, inclusive quanto à destinação de resíduos, aplicam-se 
também aos procedimentos de necrópsia. 

ANEXO 4  

Infectividade relativa de tecidos e fluidos corporais de animais .  

Categoria I - Alta infectividade 

Cérebro , medula espinhal, olhos 

Categoria II - Média infectividade 

Íleo, linfonodos, colo proximal, baço, amígdalas, dura-máter, glândula pineal, placenta, líquor, 
hipófise,adrenal. 

Categoria III - Baixa infectividade. 

Colo distal, mucosa nasal, nervos periféricos, medula óssea, fígado, pulmão, pâncreas, timo. 

Categoria IV - Infectividade não detectada 

Sangue, fezes, coração, rins, glândula mamária, leite, ovário, saliva, glândulas salivares, vesícula 
seminal, músculo esquelético, testículos, tireóide, útero, tecido fetal, bile, cartilagem, osso 
(exceto crânio e coluna vertebral), tecido conjuntivo, pelo, pele, urina.  
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ANEXO 5  

Enquadramento de risco geográfico: 
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RESOLUÇÃO - RDC Nº- 68
De 28 de março de 2003
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AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DIRETORIA COLEGIADA

RESOLUÇÃO-RDC Nº. 68, DE 28 DE MARÇO DE 2003 

Estabelece condições para importação, comercialização, exposição ao consumo dos produtos 
incluídos na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº. 305, de 14 de novembro de 2002. 

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe 
confere o art. 11, inciso IV, do Regulamento da ANVISA, aprovado pelo Decreto nº. 3.029, de 
16 de abril de 1999, c/c o § 1º do art. 111, do Regimento Interno aprovado pela Portaria nº. 
593, de 25 de agosto de 2000, republicada em 22 de dezembro de 2000, em reunião realizada 
em 27 de março de 2003,  

Considerando as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) sobre a prevenção 
das encefalopatias espongiformes transmissíveis (EETs);  

Considerando a necessidade de padronizar dados sobre matéria-prima definida no Decreto nº. 
3.961, de 10 de outubro de 2001; 

Considerando a necessidade de informação sobre componentes de produtos para uso em 
seres humanos; 

Considerando também o disposto na Resolução RDC nº. 305, de 14 de novembro de 2002; 

Considerando a necessidade de promover a fiscalização sanitária da importação de mercadorias 
de que trata a RDC nº. 305, de 2002;  

Considerando a necessidade de garantir a introdução no território nacional de mercadorias 

importadas que atendam aos padrões de identidade e qualidade exigidos pela legislação 
sanitária vigente; 

Considerando a necessidade de estabelecer procedimentos a serem cumpridos pelos 
importadores no tocante à importação de mercadorias de que trata RDC nº. 305, de 2002;  

Considerando a necessidade de uniformizar procedimentos de fiscalização sanitária relativos à 
internalização no território nacional , de mercadorias importadas,  

Adotou a seguinte Resolução da Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente Substituto, 
determino a sua publicação: 

Art. 1º Para o cumprimento do art. 2º da. RDC nº. 305, de 2002, será obrigatória a apresentação 
das informações conforme disposto no anexo desta Resolução,quanto ao ingresso, à 
comercialização e à exposição ao consumo, dos produtos (acabados, semi-elaborados ou a 
granel) para uso em seres humanos, contendo matéria-prima cujo material de partida seja 
obtido a partir de tecidos/fluidos de animais ruminantes, além dos documentos já previstos 
na legislação vigente.  
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Parágrafo único. As informações a que se refere este artigo são pré-requisitos para o pleito de 
autorização de embarque da mercadoria no exterior.  

Art. 2º A embalagem externa da mercadoria deverá portar símile do quadro Q2 do anexo 
desta Resolução em local visível, com leitura e acesso fáceis para a inspeção sanitária.  

Art. 3º Deverão ser apresentadas a cada importação as informações integrantes dos quadros 
Q1 e Q2 e a cópia da documentação comprobatória referente ao quadro Q3.  

Parágrafo único. As informações do quadro Q3, somente serão aceitas quando apresentadas 
em idiomas português, inglês ou espanhol. 

Art. 4º Para a importação de produtos cujo material de partida sejam tecidos/fluidos das 
categorias I, II, III, descritas no anexo 4 da RDC nº. 305, de 2002 , a documentação referente 
ao quadro Q3 deverá ser submetida à análise e autorização, previamente ao seu embarque no 
exterior, pela área técnica competente da ANVISA, em Brasília.  

Art. 5º Para a importação de produtos cujo material de partida sejam tecidos/fluidos apenas 
da categoria IV, descrita no anexo 4 da RDC nº. 305, de 2002 , a documentação referente 
ao quadro Q3 deverá ser submetida à análise e autorização, previamente ao seu embarque 
no exterior pela autoridade sanitária da ANVISA em exercício no local de desembaraço da 
mercadoria.  

Art.6º A importação de produtos cujo material de partida sejam tecidos/fluidos não previstos 
no anexo 4 da RDC nº. 305, de 2002, deverá ser submetida à análise e autorização, previamente 
ao seu embarque no exterior, pela autoridade sanitária da ANVISA, em Brasília  

Art.7º A introdução de novos tecidos/fluidos no anexo 4 da RDC nº. 305, de 2002, dar-se-á por 
meio de RDC. 

Art. 8º As pessoas físicas ou jurídicas que operem importação de mercadorias através do 

Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX receberão da área técnica competente 
da ANVISA o resultado da análise do pleito de importação "on line", através da autorização 
ou não da anuência prévia em Licença de Importação - LI ou em Licença Simplificada de 
Importação - LSI.  

Parágrafo único. O deferimento da importação no SISCOMEX dar-se-á pela autoridade 
sanitária da ANVISA em exercício no local de desembaraço da mercadoria importada, mediante 
a apresentação dos documentos constantes do anexo desta Resolução e de inspeção física 
satisfatória.  

Art. 9º As pessoas físicas ou jurídicas que operem importações de mercadorias através de 
remessas postais ou expressas, ficarão também sujeitas às exigências constantes desta 
Resolução. 

Art. 10 As mercadorias importadas de que trata esta Resolução quando da chegada no território 
nacional deverão apresentar-se embaladas, identificadas, com prazo de validade em vigência 
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e dentro da expectativa de consumo no território nacional e dentro dos padrões de identidade 
e qualidade exigidos pela legislação sanitária vigente.  

Art. 11 À chegada da mercadoria no território nacional, o importador deverá apresentar ainda 
à autoridade sanitária em exercício no local de desembaraço, os seguintes documentos:  

a. fatura comercial; 
b. conhecimento de carga; 
c. identificação de lote ou partida; 
d. laudo analítico de controle de qualidade expedido pelo fabricante. 

Art.12 Além das exigências previstas nesta Resolução, deverão ser apresentados, o laudo 
analítico de controle de qualidade da matéria prima para a comprovação das informações 
contidas no quadro Q1 e os documentos integrantes do quadro Q 3,quando da ocorrência das 
seguintes situações:  

1. nos momentos da solicitação de registro, da revalidação de registro ou isenção de registro 
de produtos na ANVISA; 

2. nas alterações que impliquem em mudanças na composição do produto, na origem 
geográfica dos produtos e de seus componentes e de mudanças no processo de obtenção dos 
componentes da formulação;  

3. nas inspeções de rotina, incluindo inspeções para certificação de boas práticas de fabricação 
e controle (CBPFC). 

4. A qualquer momento julgado pertinente pela autoridade sanitária federal. 

§ 1º-Deverá ser apresentada cópia consularizada dos documentos constantes do Quadro Q 3 
e respectiva tradução juramentada para o idioma português.  

§ 2º Poderão ser exigidos complementarmente as informações referentes a ordem de produção 
e o método de fabricação da matéria-prima objeto desta Resolução.  

Art. 13 Poderão ser solicitadas informações adicionais pelo órgão regulatório em qualquer 
momento. 

Art. 14. As situações não previstas nesta Resolução deverão ser analisadas pelas áreas técnicas 
da ANVISA, em Brasília . 

Art. 15 Fica revogada a Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº. 306, de 14 de novembro de 
2002 

Art. 16 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.



261Registro de Produtos Biológicos e Hemoterápicos

RESOLUÇÃO - RDC Nº- 274
De 12 de novembro de 2004



262

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DIRETORIA COLEGIADA

RESOLUÇÃO - RDC Nº 274, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2004. 

Serão totalmente controlado pela Anvisa/MS, a importação das matérias primas, a fabricação, 
a distribuição, a comercialização, a prescrição médica e a aplicação dos medicamentos a base 
de gangliosídeos.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no uso de sua atribuição que 
lhe confere o art. 11, inciso IV, do Regulamento da ANVISA aprovado pelo Decreto 3.029, de 
16 de abril de 1999, c/c o art. 111, inciso I, alínea “b”, §1º do Regimento Interno aprovado pela 
Portaria nº 593, de 25 de agosto de 2000, republicada no DOU de 22 de dezembro de 2000, 
em reunião realizada em 8 de novembro de 2004.  

Considerando, a relevância das ações de saúde, no âmbito do poder fiscalizador do estado, 
visando promover e assegurar a saúde pública nos termos da constituição federal, consolidada 
no art. 8º e no art. 41º da lei n.º 9.782, De 26 de janeiro de 1999;  

Considerando, o disposto no artículos 6º e 7º da lei n.º 6.360, De 23 de setembro de 1976, que 
submete produtos e serviços ao regime de vigilância sanitária;  

Considerando, o contido no art. 8º do decreto n.º 79.094, De 5 de janeiro de 1977, que 
regulamenta a lei n.º 6.360/76; 

Considerando, os dados do centro brasileiro de informações de medicamentos que registra 
que desde 1985, foram relatados espontaneamente casos de síndrome de guillan barré (sgb) 
na alemanha, itália e espanha;  

Considerando a recomendação do "comitee for proprietary medicinal products (cpmp)", para 
a suspensão, como medida de precaução, da licença de mercado para todas as associações de 
gangliosídeos e a suspensão de autorização e comercialização para o monossialogangliosídeo, 
até finalização da avaliação em desenvolvimento por esse comitê;  

Considerando, que desde o seu registro no brasil, em 1979, os medicamentos à base de 
gangliosídeos são fabricados e comercializados, utilizando matéria prima importada;  

Considerando que as empresas importadoras de gangliosídeos vem apresentando certificados 
comprobatórios da origem da matéria prima;  

Considerando que a agência nacional de vigilância sanitária - anvisa dispõe de planos de 
trabalhos em operação ou em fase implementação pela unidade de farmacovigilância - ufarm, 
que contemplam, entre outro: a notificação de suspeita de reações adversas a medicamentos, 
análise de segurança de medicamentos a partir de queixas técnicas, uso seguro e vigilância 
de medicamento em hospitais e reavaliação da relação risco/beneficio de medicamentos 
comercializados;  

Considerando que os planos de trabalho de farmacovigilância da anvisa estabelecem que para 
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medicamentos de uso ambulatorial a ufarm contará com redes de profissionais notificadores 
ativos, a fim de identificar, precocemente, problemas de segurança e efetividade;  

Considerando o interesse público de manter a segurança dos usuários de medicamentos, bem 
como a necessidade de confirmação da efetividade e fixação da relação risco/beneficio dos 
produtos a base de gangliosídeos;  

Adota a seguinte resolução e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação: 

Art.1º A importação das matérias primas, a fabricação, a distribuição, a comercialização, a 
prescrição médica e a aplicação dos medicamentos a base de gangliosídeos, serão totalmente 
controlados pela ANVISA, na forma prevista nesta Resolução.  

Art. 2º O importador das matérias primas a base de Gangliosídeos, que deve ser o detentor 
de registro de medicamentos a base de gangliosídeos, deve solicitar autorização previa da 
Licença de Importação (L.I) à ANVISA. A matéria prima à base de gangliosídeos deve cumprir 
as exigências da Resolução RDC nº 118/2001 eu suas posteriores atualizações.  

Parágrafo único: Para que a área técnica da ANVISA (Unidade de Produtos Biológicos e 
Hemoterápicos - UPBIH) aprove a L.I, é necessário que o solicitante apresente (protocole) os 
seguintes documentos relativos aos lotes de matéria prima a serem importados: a) Certificado 
de origem e liberação do tecido nervoso, utilizado como matéria prima, b) Protocolo de 
produção do lote dos gangliosídeos, emitido pelo fabricante e c) Protocolo de controle de 
qualidade e Certificado de liberação do lote de matérias primas para produzir medicamentos 
a base de gangliosídeos.  

Art. 3º O fabricante de medicamentos à base de gangliosídeos deve enviar mensalmente (até 
o dia 30 do mês seguinte) à UPBIH da ANVISA, as seguintes informações: a) números dos lotes 
do medicamento produzidos com cada lote de matéria prima importada, b) quantidades de 
unidades produzidas em cada lote, c) apresentação de cada lote e d) rendimento de cada lote 
de matéria prima e explicação da perda ocorrida.  

Art. 4º O fabricante de medicamentos à base de gangliosídeos deve enviar mensalmente 
(até o dia 30 do mês seguinte) à UPBIH da ANVISA, o Relatório de Distribuição dos lotes de 
medicamentos a base de gangliosídeos.  

Art. 5º A empresa detentora do registro de medicamentos à base de gangliosídeos deve, 
no prazo máximo, de 90 dias após a publicação da presente Resolução, incluir nas bulas do 
produto as seguintes advertências:  

a. "Medicamento à base de tecido nervoso que pode desencadear a Síndrome de Guillan 
Barre (SGB)". 

b.  "Medicamento à base de tecido nervoso bovino. Os tecidos bovinos estão associados 
à aparição da Encefalite Espongiforme Bovina, variável humana"  

Art. 6º Os médicos responsáveis pelo tratamento devem prescrever os medicamentos a base 
de gangliosídeos no receituário branco em duas vias (retenção de receita) de forma clara, 
legível e sem rasuras.  
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Art. 7º Os medicamentos à base de gangliosídeos devem ser dispensados somente com a 
retenção da receita nos pontos de venda.   

Art. 8º As Farmácias ou Drogarias que comercializem medicamentos à base de gangliosídeos, 
devem enviar trimestralmente (na primeira semana do trimestre seguinte) à UPBIH da ANVISA, 
obrigatoriamente por via eletrônica, o “Balanço de Medicamento a Base de Gangliosídeos”, 
cujo formulário se encontra disponível na página da ANVISA. As receitas retidas devem ser 
mantidas e disponíveis para eventuais solicitações da ANVISA.  

Art. 9º O monitoramento da utilização de medicamentos à base de gangliosídeos será realizado 
através da rede de profissionais NOTIFICADORES ATIVOS, intitulados "Médicos Sentinelas", 
que serão recrutados pela UFARM da ANVISA entre os médicos que prescrevem os referidos 
medicamentos.  

Art. 10 Os médicos sentinelas serão responsáveis pela notificação para a UFARM da ANVISA, 
de qualquer evento adverso clínico ou laboratorial, falha terapêutica ou reação adversa aos 
medicamentos a base de gangliosídeos.  

Art. 11 A ANVISA a cada 6 meses, sob coordenação da UPBIH, realizará uma reunião com 
especialistas (grupo Ad-doc), com a participação de técnicos da indústria detentora do registro 
do medicamento, para avaliar a segurança e efetividade clinica dos medicamentos a base de 
gangliosídeos.  

§1º O estudo de segurança e efetividade clínica terá a duração de 3 anos a partir da publicação 
da RDC 298, de 07 de novembro de 2002, e utilizará como base para sua avaliação final: a) as 
notificações da rede de médicos sentinelas, b) os relatórios semestrais emitidos pelos grupo 
Ad-doc; c) as pesquisas clínicas e epidemiológicas, nacionais ou internacionais, que vieram a 
ser realizadas com esta finalidade.  

§2º A ANVISA previamente à realização das reuniões supra-citadas, informará aos especialistas 
e representantes da indústria detentora de registro de medicamentos à base de gangliosídeos 
os dados e elementos reunidos sobre o assunto.  

§3º Após a frase mencionada no parágrafo anterior, se os medicamentos tiverem demonstrado 
segurança e efetividade clínica, serão liberados das exigências desta Resolução, caso contrário, 
os Registros dos produtos serão cancelados.  

Art. 12 Fica proibida a manipulação de fórmulas magistrais à base de Gangliosídeos.  

Art. 13 A inobservância dos preceitos desta Resolução configura infração sanitária, ficando o 
infrator sujeito às penalidades previstas na Lei nº 6437, de 20 de agosto de 1977.legislação 
vigente.   

Art. 14 Fica revogada a Resolução RDC n° 238 de 08 de setembro de 2003. 

Art. 15 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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De 23 de setembro de 1976



266

LEI Nº 6.360, DE 23 DE SETEMBRO DE 1976

(Publicado no D.O.U. de 24.9.1976, pág. 12647) 
Dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos 
farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos, e dá outras providências. 

O Presidente da República,  

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

TÍTULO I  
Disposições Preliminares 

Art. 1º Ficam sujeitos às normas de vigilância sanitária instituídas por esta Lei os medicamentos, 
as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, definidos na Lei número 5.991, de 17 de 
dezembro de 1973, bem como os produtos de higiene, os cosméticos, perfumes, saneantes 
domissanitários, produtos destinados à correção estética e outros adiante definidos.  

Art. 2º Somente poderão extrair, produzir, fabricar, transformar, sintetizar, purificar, fracionar, 
embalar, reembalar, importar, exportar, armazenar ou expedir os produtos de que trata o Art.1 
as empresas para tal fim autorizadas pelo Ministério da Saúde e cujos estabelecimentos hajam 
sido licenciados pelo órgão sanitário das Unidades Federativas em que se localizem.  

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, além das definições estabelecidas nos incisos I, II, III, IV, V e VII 
do Art.4 da Lei número 5.991, de 17 de dezembro de 1973, são adotadas as seguintes:  

I. Produtos Dietéticos: Produtos tecnicamente elaborados para atender às necessidades 
dietéticas de pessoas em condições fisiológicas especiais;  

II. Nutrimentos: Substâncias constituintes dos alimentos de valor nutricional, incluindo 
proteínas, gorduras, hidratos de carbono, água, elementos minerais e vitaminas;  

III. Produtos de Higiene: Produtos para uso externo, anti-sépticos ou não, destinados ao 
asseio ou à desinfecção corporal, compreendendo os sabonetes, xampus, dentifrícios, 
enxaguatórios bucais, antiperspirantes, desodorantes, produtos para barbear e após o 
barbear, estípticos e outros;  

IV. Perfumes: Produtos de composição aromática obtida à base de substâncias naturais ou 
sintéticas, que, em concentrações e veículos apropriados, tenham como principal finalidade 
a odorização de pessoas ou ambientes, incluídos os extratos, as águas perfumadas, os 
perfumes cremosos, preparados para banho e os odorizantes de ambientes, apresentados 
em forma líquida, geleificada, pastosa ou sólida;  

V. Cosméticos: Produtos para uso externo, destinados à proteção ou ao embelezamento das 
diferentes partes do corpo, tais como pós faciais, talcos, cremes  

VI. de beleza, creme para as mãos e similares, máscaras faciais, loções de beleza, soluções 
leitosas, cremosas e adstringentes, loções para as mãos, bases de maquilagem e óleos 
cosméticos, ruges, blushes, batons, lápis labiais, preparados anti- solares, bronzeadores 
e simulatórios, rímeis, sombras, delineadores, tinturas capilares, agentes clareadores 
de cabelos, preparados para ondular e para alisar cabelos, fixadores de cabelos, laquês, 
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brilhantinas e similares, loções capilares, depilatórios e epilatórios, preparados para 
unhas e outros;  

VII. Corantes: Substâncias adicionais aos medicamentos, produtos dietéticos, cosméticos, 
perfumes, produtos de higiene e similares, saneantes domissanitários e similares, com 
o efeito de lhes conferir cor e, em determinados tipos de cosméticos, transferi-la para a 
superfície cutânea e anexos da pele;  

VIII. Saneantes Domissanitários: Substâncias ou preparações destinadas à higienização, 
desinfecção ou desinfestação domiciliar, em ambientes coletivos e/ou públicos, em 
lugares de uso comum e no tratamento da água compreendendo:  

a) inseticidas - destinados ao combate, à prevenção e ao controle dos insetos em habitações, 
recintos e lugares de uso público e suas cercanias;  

b) raticidas - destinados ao combate a ratos, camundongos e outros roedores, em domicílios, 
embarcações, recintos e lugares de uso público, contendo substâncias ativas, isoladas ou 
em associação, que não ofereçam risco à vida ou à saúde do homem e dos animais úteis de 
sangue quente, quando aplicados em conformidade com as recomendações contidas em sua 
apresentação;  

c) desinfetantes - destinados a destruir, indiscriminada ou seletivamente, microrganismos, 
quando aplicados em objetos inanimados ou ambientes;  

d) detergentes - destinados a dissolver gorduras e à higiene de recipientes e vasilhas, e a 
aplicações de uso doméstico. 

IX. Rótulo: Identificação impressa ou litografada, bem como os dizeres pintados ou gravados a 
fogo, pressão ou decalco, aplicados diretamente sobre recipientes, vasilhames, invólucros, 
envoltórios, cartuchos ou qualquer outro protetor de embalagem;  

X.  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 que trata esta Lei;  

XI. Registro: Inscrição, em livro próprio após o despacho concessivo do dirigente do órgão 
do Ministério da Saúde, sob número de ordem, dos produtos de que trata esta Lei, com 
a indicação do nome, fabricante, da procedência, finalidade e dos outros elementos que 
os caracterizem;  

XII. Fabricação: Todas as operações que se fazem necessárias para a obtenção dos produtos 
abrangidos por esta Lei; 

XIII. Matérias-Primas: Substâncias ativas ou inativas que se empregam na fabricação de 
medicamentos e de outros produtos abrangidos por esta Lei, tanto as que permanecem 
inalteradas quanto as passíveis de sofrer modificações;  

XIV. Lote ou Partida: Quantidade de um medicamento ou produto abrangido por esta Lei, que 
se produz em um ciclo de fabricação, e cuja característica essencial é a homogeneidade;  

XV. Número do Lote: Designação impressa na etiqueta de um medicamento e de produtos 
abrangidos por esta Lei que permita identificar o lote ou a partida a que pertençam e, 
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em caso de necessidade, localizar e rever todas as operações de fabricação e inspeção 
praticadas durante a produção;  

XVI. Controle de Qualidade: Conjunto de medidas destinadas a garantir, a qualquer momento, 
a produção de lotes de medicamentos e demais produtos abrangidos por esta Lei, que 
satisfaçam às normas de atividade, pureza, eficácia e inocuidade;  

XVII. Produto Semi-Elaborado: Toda a substância ou mistura de substâncias ainda sob o 
processo de fabricação; 

XVIII. Pureza: Grau em que uma droga determinada contém outros materiais estranhos. 

XIX. Denominação Comum Brasileira (DCB) - denominação do fármaco ou princípio 
farmacologicamente ativo aprovada pelo órgão federal responsável pela vigilância 
sanitária;(Redação dada pela Lei nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999)  

XX. Denominação Comum Internacional (DCI) - denominação do fármaco ou princípio 
farmacologicamente ativo recomendada pela Organização Mundial de Saúde;(Redação 
dada pela Lei nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999)   

XXI. Medicamento Similar - aquele que contém o mesmo ou os mesmos princípios ativos, 
apresenta a mesma concentração, forma farmacêutica, via de administração, posologia e 
indicação terapêutica, e que é equivalente ao medicamento registrado no orgão federal 
responsável pela vigilância sanitária, podendo diferir somente em características relativas 
ao tamanho e forma do produto, prazo de validade, embalagem, rotulagem, excipientes 
e veículo, devendo sempre ser identificado por nome comercial ou marca; (NR)( redação 
dada pela MP nº 2.190-34, de 23 de agosto de 2001).  

XXII. Medicamento Genérico - medicamento similar a um produto de referência ou inovador, 
que se pretende ser com este intercambiável, geralmente produzido após a expiração 
ou renúncia da proteção patentária ou de outros direitos de exclusividade, comprovada 
a sua eficácia, segurança e qualidade, e designado pela DCB ou, na sua ausência, pela 
DCI;(Redação dada pela Lei nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999)  

XXIII. Medicamento de Referência - produto inovador registrado no órgão federal responsável 
pela vigilância sanitária e comercializado no País, cuja eficácia, segurança e qualidade 
foram comprovadas cientificamente junto ao órgão federal competente, por ocasião do 
registro;(Redação dada pela Lei nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999)  

XXIV. Produto Farmacêutico Intercambiável - equivalente terapêutico de um medicamento 
de referência, comprovados, essencialmente, os mesmos efeitos de eficácia e 
segurança;(Redação dada pela Lei nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999)  

XXV. Bioequivalência - consiste na demonstração de equivalência farmacêutica entre produtos 
apresentados sob a mesma forma farmacêutica, contendo idêntica composição qualitativa 
e quantitativa de princípio(s) ativo(s), e que tenham comparável biodisponibilidade, 
quando estudados sob um mesmo desenho experimental;(Redação dada pela Lei nº 
9.787, de 10 de fevereiro de 1999)  

XXVI. Biodisponibilidade - indica a velocidade e a extensão de absorção de um princípio ativo 
em uma forma de dosagem, a partir de sua curva concentração/tempo na circulação 
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sistêmica ou sua excreção na urina.( Redação dada pela Lei nº 9.787, de 10 de fevereiro 
de 1999)  

Parágrafo único. Até 30 de junho de 2003, no caso de medicamentos genéricos importados, 
cujos ensaios de bioequivalência foram realizados fora do País, devem ser apresentados os 
ensaios de dissolução comparativos entre o medicamento-teste, o medicamento de referência 
internacional utilizado no estudo de bioequivalência e o medicamento de referência nacional. 
" (NR) (redação dada pela Lei nº 10.669, de 14 de maio de 2003)  

Art. 4º Os produtos destinados ao uso infantil não poderão conter substâncias cáusticas ou 
irritantes, terão embalagens isentas de partes contundentes e não poderão ser apresentados 
sob a forma de aerossol.  

Art. 5º- Os produtos de que trata esta Lei não poderão ter nomes ou designações que induzam 
a erro. (Redação dada pela Lei nº 6.480, de 1º de dezembro de 1977.)  

§ 1º É vedada a adoção de nome igual ou assemelhado para produtos de diferente composição, 
ainda que do mesmo fabricante, assegurando-se a prioridade do registro com a ordem 
cronológica da entrada dos pedidos na repartição competente do Ministério da Saúde, quando 
inexistir registro anterior.  

§ 2º Poderá ser aprovado o nome de produto cujo registro for requerido posteriormente, 
desde que denegado pedido de registro anterior, por motivos de ordem técnica ou científica.  

§ 3º Comprovada a colidência de marcas, deverá ser requerida a modificação do nome ou 
designação do produto, no prazo de 90 (noventa) dias da data da publicação do despacho no 
Diário Oficial da União, sob pena de indeferimento do registro.  

§ 4º Sem prejuízo do disposto neste artigo, os medicamentos contendo uma única substância 
ativa sobejamente conhecida, a critério do Ministério da Saúde, e os imunoterápicos, 
drogas e insumos farmacêuticos deverão ser identificados pela denominação constante da 
Farmacopéia Brasileira, não podendo, em hipótese alguma, ter nomes ou designações de 
fantasia. (Acrescentado pela Lei nº 6.480, de 1º de dezembro de 1977.)  

Art. 6º A comprovação de que determinado produto, até então considerado útil, é nocivo 
à saúde ou não preenche requisitos estabelecidos em lei implica na sua imediata retirada 
do comércio e na exigência da modificação da fórmula de sua composição e nos dizeres dos 
rótulos, das bulas e embalagens, sob pena de cancelamento do registro e da apreensão do 
produto, em todo o território nacional.  

Parágrafo único. É atribuição exclusiva do Ministério da Saúde o registro e a permissão do uso 
dos medicamentos, bem como a aprovação ou exigência de modificação dos seus componentes.  

Art. 7º Como medida de segurança sanitária e à vista de razões fundamentadas do órgão 
competente, poderá o Ministério da Saúde, a qualquer momento, suspender a fabricação 
e venda de qualquer dos produtos de que trata esta Lei, que, embora registrado, se torne 
suspeito de ter efeitos nocivos à saúde humana.  

Art. 8º Nenhum estabelecimento que fabrique ou industrialize produto abrangido por esta 
Lei poderá funcionar sem a assistência e responsabilidade efetivas de técnico legalmente 
habilitado.  
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Art. 9º Independem de licença para funcionamento os estabelecimentos abrangidos por esta 
Lei integrantes da Administração Pública ou por ela instituídos, ficando sujeitos, porém, às 
exigências pertinentes às instalações, aos equipamentos e à aparelhagem adequados e à 
assistência e responsabilidade técnicas.  

Parágrafo único. Para fins de controle sanitário, previsto na legislação em vigor, é obrigatória 
a comunicação, pelos órgãos referidos neste artigo, ao Ministério da Saúde, da existência ou 
instalação de estabelecimentos de que trata a presente Lei.  

Art. 10. É vedada a importação de medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos e demais 
produtos de que trata esta Lei, para fins industriais e comerciais, sem prévia e expressa 
manifestação favorável do Ministério da Saúde.  

Parágrafo único. Compreendem-se nas exigências deste artigo as aquisições ou doações 
que envolvam pessoas de direito público e privado, cuja quantidade e qualidade possam 
comprometer a execução de programas nacionais de saúde.  

Art. 11. As drogas, os medicamentos e quaisquer insumos farmacêuticos correlatos, produtos 
de higiene, cosméticos e saneantes domissanitários, importados ou não, somente serão 
entregues ao consumo nas embalagens originais ou em outras previamente autorizadas pelo 
Ministério da Saúde.  

§ 1º Para atender ao desenvolvimento de planos e programas do Governo Federal, de produção 
e distribuição de medicamentos à população carente de recursos, poderá o Ministério da 
Saúde autorizar o emprego de embalagens ou reembalagens especiais, que, sem prejuízo da 
pureza e eficácia do produto, permitam a redução dos custos.  

§ 2º Os produtos importados, cuja comercialização no mercado interno independa de 
prescrição médica, terão acrescentados, na rotulagem, dizeres esclarecedores, no idioma 
português, sobre sua composição, suas indicações e seu modo de usar.  

TÍTULO II  
Do Registro 

Art. 12. Nenhum dos produtos de que trata esta Lei, inclusive os importados, poderá ser 
industrializado, exposto à venda ou entregue ao consumo antes de registrado no Ministério 
da Saúde.  

§ 1º O registro a que se refere este artigo terá validade por 5 (cinco) anos e poderá ser 
revalidado por períodos iguais e sucessivos, mantido o número do registro inicial.  

§ 2º Excetua-se do disposto no parágrafo anterior a validade do registro e da revalidação do 
registro dos produtos dietéticos, cujo prazo é de 2 (dois) anos.  

§ 3º O registro será concedido no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da data de 
entrega do requerimento, salvo nos casos de inobservância desta Lei ou de seus regulamentos.  

§ 4º Os atos referentes ao registro e à revalidação do registro somente produzirão efeitos a 
partir da data da publicação no Diário Oficial da União.  

§ 5º A concessão do registro e de sua revalidação, e as análises prévia e de controle, quando 
for o caso, ficam sujeitas ao pagamento de preços públicos, referido no Art.82.  
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§ 6º A revalidação do registro deverá ser requerida no primeiro semestre do último ano do 
qüinqüênio de validade, considerando-se automaticamente revalidado, independentemente 
de decisão, se não houver sido esta proferida até a data do término daquela.  

§ 7º Será declarada a caducidade do registro do produto cuja revalidação não tenha sido 
solicitada no prazo referido no § 6 deste artigo.  

§ 8º Não será revalidado o registro do produto que não for industrializado no primeiro período 
de validade. 

§ 9º Constará obrigatoriamente do registro de que trata este artigo a fórmula da composição 
do produto, com a indicação dos ingredientes utilizados e respectiva dosagem.  

Art. 13. Qualquer modificação de fórmula, alteração de elementos de composição ou de seus 
quantitativos, adição, subtração ou inovação introduzida na elaboração do produto, dependerá 
de autorização prévia e expressa do Ministério da Saúde e será desde logo averbada no registro.  

Art. 14. Ficam excluídos, das exigências previstas nesta Lei, os nomes ou designações de 
fantasia dos produtos licenciados e industrializados anteriormente à sua vigência. (Redação 
dada pela Lei nº 6.480, de 1º de dezembro de 1977.)  

Art. 15. O registro dos produtos de que trata esta Lei será negado sempre que não atendidas 
as condições, as exigências e os procedimentos para tal fim previstos em Lei, regulamento ou 
instrução do órgão competente.  

TÍTULO III  
Do Registro de Drogas, Medicamentos e Insumos Farmacêuticos 

Art. 16. O registro de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, dadas 
as suas características sanitárias, medicamentosas ou profiláticas, curativas, paliativas, ou 
mesmo para fins de diagnóstico, fica sujeito, além do atendimento das exigências próprias, aos 
seguintes requisitos específicos: (Redação dada pela Lei nº 10.742, de 6 de outubro de 2003)  

I - que o produto obedeça ao disposto no Art. 5º, e seus parágrafos; (Redação dada pela Lei nº 
6.480, de 1º de dezembro de 1977)  

II - que o produto, através de comprovação científica e de análise, seja reconhecido como 
seguro e eficaz para o uso a que se propõe, e possua a identidade, atividade, qualidade, pureza 
e inocuidade necessárias;  

III - tratando-se de produto novo, que sejam oferecidas amplas informações sobre a sua 
composição e o seu uso, para avaliação de sua natureza e determinação do grau de segurança 
e eficácia necessários;  

IV - apresentação, quando solicitada, de amostra para análises e experiências que sejam 
julgadas necessárias pelos órgãos competentes do Ministério da Saúde;  

V - quando houver substância nova na composição do medicamento, entrega de amostra 
acompanhada dos dados químicos e físico-químicos que a identifiquem;  

VI - quando se trate de droga ou medicamento cuja elaboração necessite de aparelhagem 
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técnica e específica, prova de que o estabelecimento se acha devidamente equipado e mantém 
pessoal habilitado ao seu manuseio ou contrato com terceiros para essa finalidade.  

VII - a apresentação das seguintes informações econômicas: 

a) o preço do produto praticado pela empresa em outros países; 

b) o valor de aquisição da substância ativa do produto; 

c) o custo do tratamento por paciente com o uso do produto; 

d) o número potencial de pacientes a ser tratado; 

e) a lista de preço que pretende praticar no mercado interno, com a discriminação de sua carga 
tributária; 

f) a discriminação da proposta de comercialização do produto, incluindo os gastos previstos 
com o esforço de venda e com publicidade e propaganda;  

g) o preço do produto que sofreu modificação, quando se tratar de mudança de fórmula ou 
de forma; e 

h) a relação de todos os produtos substitutos existentes no mercado, acompanhada de seus 
respectivos preços. (Redação dada pela Lei nº 10.742, de 6 de outubro de 2003)  

§ 1º (Revogado como parágrafo único pela Lei nº 6.480, de 1º de dezembro de 1977). 

§ 2º A apresentação das informações constantes do inciso VII poderá ser dispensada, em parte 
ou no todo, em conformidade com regulamentação específica. " (NR) (Acréscimo dado pela Lei 
nº 10.742, de 6 de outubro de 2003)  

Art. 17. O registro dos produtos de que trata este Título será negado sempre que não atendidas 
as condições, as exigências e os procedimentos para tal fim previstos em lei, regulamento ou 
instrução do órgão competente.  

Art. 18. O registro de drogas, medicamentos e insumos farmacêuticos de procedência 
estrangeira dependerá, além das condições, das exigências e dos procedimentos previstos 
nesta Lei e seu regulamento, da comprovação de que já é registrado no país de origem.  

§ 1º Na impossibilidade do cumprimento do disposto no caput deste artigo, deverá ser 
apresentada comprovação de registro em vigor, emitida pela autoridade sanitária do país em 
que seja comercializado ou autoridade sanitária internacional e aprovado em ato próprio da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.  

§ 2° No ato do registro de medicamento de procedência estrangeira, a empresa fabricante 
deverá apresentar comprovação do cumprimento das Boas Práticas de Fabricação, reconhecidas 
no âmbito nacional.(NR)(redação dada pela MP nº 2.190-34, de 23 de agosto de 2001)  

Art. 19. Será cancelado o registro de drogas, medicamentos e insumos farmacêuticos, sempre 
que efetuada modificação não autorizada em sua fórmula, dosagem, condições de fabricação, 
indicação de aplicações e especificações anunciadas em bulas, rótulos ou publicidade.  

Parágrafo único. Havendo necessidade de serem modificadas a composição, posologia ou 
as indicações terapêuticas do produto farmacêutico tecnicamente elaborado, a empresa 
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solicitará a competente permissão ao Ministério da Saúde, instruindo o pedido conforme o 
previsto no regulamento desta Lei.  

Art. 20. Somente será registrado o medicamento cuja preparação necessite cuidados especiais 
de purificação, dosagem, esterilização ou conservação, quando:  

I - tiver em sua composição substância nova; 

II - tiver em sua composição substância conhecida, à qual seja dada aplicação nova ou vantajosa 
em terapêutica; 

III - apresentar melhoramento de fórmula ou forma, sob o ponto de vista farmacêutico e/ou 
terapêutico. 

Parágrafo único. Não poderá ser registrado o medicamento que não tenha em sua composição 
substância reconhecidamente benéfica do ponto de vista clínico ou terapêutico." (Redação 
dada pela Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999)  

Art. 21. Fica assegurado o direito de registro de medicamentos similares a outros já registrados, 
desde que satisfaçam as exigências estabelecidas nesta Lei.  

§ 1º Os medicamentos similares a serem fabricados no País, consideram-se registrados após 
decorrido o prazo de cento e vinte dias, contado da apresentação do respectivo requerimento, 
se até então não tiver sido indeferido.  

§ 2º A contagem do prazo para registro será interrompida até a satisfação, pela empresa 
interessada, de exigência da autoridade sanitária, não podendo tal prazo exceder a cento e 
oitenta dias.  

§ 3º O registro, concedido nas condições dos parágrafos anteriores, perderá a sua validade, 
independentemente de notificação ou interpelação, se o produto não for comercializado no 
prazo de um ano após a data de sua concessão, prorrogável por mais seis meses, a critério da 
autoridade sanitária, mediante justificação escrita de iniciativa da empresa interessada.  

§ 4º O pedido de novo registro do produto poderá ser formulado dois anos após a verificação 
do fato que deu causa à perda da validade do anteriormente concedido, salvo se não for 
imputável à empresa interessada.  

§ 5º As disposições deste artigo aplicam-se aos produtos registrados e fabricados em Estado-
Parte integrante do Mercado Comum do Sul - MERCOSUL, para efeito de sua comercialização 
no País, se corresponderem a similar nacional já registrado. (Redação dada pela 9.782, de 26 
de janeiro de 1999).  

Art. 22. As drogas, os medicamentos e insumos farmacêuticos que contenham substâncias 
entorpecentes ou determinem dependência física ou psíquica, estando sujeitos ao controle 
especial previsto no Decreto-Lei nº 753, de 11 de agosto de 1969, bem como em outros 
diplomas legais, regulamentos e demais normas pertinentes, e os medicamentos em geral, só 
serão registrados ou terão seus registros renovados, se, além do atendimento das condições, 
das exigências e do procedimento estabelecidos nesta Lei e seu regulamento, suas embalagens 
e sua rotulagem se enquadrarem nos padrões aprovados pelo Ministério da Saúde." (NR). 
(Redação dada pela Lei nº 10.742, de 6 de outubro de 2003)  
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Art. 23. (Revogado pela Lei nº 10.742, de 6 de outubro de 2003) 

Art. 24. Estão isentos de registro os medicamentos novos, destinados exclusivamente a uso 
experimental, sob controle médico, podendo, inclusive, ser importados mediante expressa 
autorização do Ministério da Saúde. (NR) (Redação dada pela Lei nº 10.742, de 6 de outubro 
de 2003)  

Parágrafo único. A isenção prevista neste artigo só será válida pelo prazo de até 3 (três) anos, 
findo o qual o produto ficará obrigado ao registro, sob pena de apreensão determinada pelo 
Ministério da Saúde.  

TÍTULO IV  
Do Registro de Correlatos 

Art. 25. Os aparelhos, instrumentos e acessórios usados em medicina, odontologia e atividades 
afins, bem como nas de educação física, embelezamento ou correção estética, somente 
poderão ser fabricados, ou importados, para entrega ao consumo e exposição à venda, depois 
que o Ministério da Saúde se pronunciar sobre a obrigatoriedade ou não do registro.  

§ 1º Estarão dispensados do registro os aparelhos, instrumentos ou acessórios de que trata 
este artigo, que figurem em relações para tal fim elaboradas pelo Ministério da Saúde, ficando, 
porém, sujeitos, para os demais efeitos desta Lei e de seu regulamento, a regime de vigilância 
sanitária.  

§ 2º O regulamento desta Lei prescreverá as condições, as exigências e os procedimentos 
concernentes ao registro dos aparelhos, instrumentos ou acessórios de que trata este artigo.  

TÍTULO V  
Do Registro de Cosméticos, Produtos de Higiene, Perfumes e outros 

Art. 26. Somente serão registrados como cosméticos produtos para higiene pessoal, perfumes 
e outros de natureza e finalidade semelhantes, os produtos que se destinem a uso externo 
ou no ambiente, consoante suas finalidades estética, protetora, higiênica ou odorífera, sem 
causar irritações à pele nem danos à saúde.  

Art. 27. Além de sujeito, às exigências regulamentares próprias, o registro dos cosméticos, 
dos produtos destinados à higiene pessoal, dos perfumes e demais, de finalidade congênere, 
dependerá da satisfação das seguintes exigências:  

I - enquadrar-se na relação de substâncias declaradas inócuas, elaborada pelo órgão 
competente do Ministério da Saúde e publicada no Diário Oficial da União, a qual conterá as 
especificações pertinentes a cada categoria bem como às drogas, aos insumos, às matérias-
primas, aos corantes, aos solventes e aos demais permitidos em sua fabricação;  

II - não se enquadrando na relação referida no inciso anterior, terem reconhecida a inocuidade 
das respectivas fórmulas, em pareceres conclusivos, emitidos pelos órgãos competentes, de 
análise e técnico, do Ministério da Saúde.  

Parágrafo único. A relação de substâncias a que se refere o inciso I deste artigo poderá ser 
alterada para exclusão de substâncias que venham a ser julgadas nocivas à saúde, ou para 
inclusão de outras, que venham a ser aprovadas.  
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Art. 28. O registro dos cosméticos, produtos destinados à higiene pessoal, e outros de finalidades 
idênticas, que contenham substâncias medicamentosas, embora em dose infraterapêutica, 
obedecerá às normas constantes dos artigos 16 e suas alíneas, 17, 18 e 19 e seu parágrafo 
único, 20 e 21 e do regulamento desta Lei.  

Art. 29. Somente será registrado produto referido no Art.26 que contenha em sua composição 
matéria-prima, solvente, corante ou insumos farmacêuticos, constantes da relação elaborada 
pelo órgão competente do Ministério da Saúde, publicada no Diário Oficial da União, desde 
que ressalvadas expressamente nos rótulos e embalagens as restrições de uso, quando for o 
caso, em conformidade com a área do corpo em que deva ser aplicado.  

Parágrafo único. Quando apresentados sob a forma de aerosol, os produtos referidos no 
Art.26 só serão registrados se obedecerem aos padrões técnicos aprovados pelo Ministério da 
Saúde e às demais exigências e normas específicas.  

Art. 30. Os cosméticos, produtos de higiene pessoal de adultos e crianças, perfumes e 
congêneres poderão ter alteradas suas fórmulas de composição desde que as alterações sejam 
aprovadas pelo Ministério da Saúde, com base nos competentes laudos técnicos.  

Art. 31. As alterações de fórmula serão objeto de averbação no registro do produto, conforme 
se dispuser em regulamento. 

Art. 32. O Ministério da Saúde fará publicar no Diário Oficial da União a relação dos corantes 
naturais orgânicos, artificiais e sintéticos, incluindo seus sais e suas lacas, permitidos na 
fabricação dos produtos de que tratam os artigos 29, parágrafo único, e 30.  

§ 1º Será excluído da relação a que se refere este artigo todo e qualquer corante que apresente 
toxicidade ativa ou potencial. 

§ 2º A inclusão e exclusão de corantes e suas decorrências obedecerão a disposições constantes 
do regulamento. 

TÍTULO VI  
Do Registro dos Saneantes Domissanitários 

Art. 33. O registro dos saneantes domissanitários, dos desinfetantes e detergentes obedecerá 
ao disposto em regulamento e em normas complementares específicas.  

Art. 34. Somente poderão ser registrados os inseticidas que: 

I - possam ser aplicados corretamente, em estrita observância às instruções dos rótulos e 
demais elementos explicativos; 

II - não ofereçam qualquer possibilidade de risco à saúde humana e à dos animais domésticos 
de sangue quente, nas condições de uso previstas;  

III - não sejam corrosivos ou prejudiciais às superfícies tratadas. 

Art. 35. Somente serão registrados os inseticidas: 

I - apresentados segundo as formas previstas no regulamento desta Lei; 

II - em cuja composição a substância inseticida e a sinérgica, naturais ou sintéticas, observem 
os índices de concentração adequados, estabelecidos pelo Ministério da Saúde;  
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III - cuja fórmula de composição atenda às precauções necessárias, com vistas ao seu manuseio 
e às medidas terapêuticas em caso de acidente, para a indispensável preservação da vida 
humana, segundo as instruções do Ministério da Saúde.  

Parágrafo único. O regulamento desta Lei fixará as exigências, as condições e os procedimentos 
referentes ao registro de inseticidas. 

Art. 36. Para fins de registros dos inseticidas, as substâncias componentes das fórmulas 
respectivas serão consideradas: 

I - solventes e diluentes, as empregadas como veículos nas preparações inseticidas; 

II - propelentes, os agentes propulsores utilizados nas preparações premidas. 

Art. 37. O Ministério da Saúde elaborará e fará publicar no Diário Oficial da União a relação dos 
solventes, diluentes e propelentes permitidos, com as respectivas concentrações máximas.  

Art. 38. Será permitida a associação de inseticidas, que deverão ter, quando da mesma classe, 
as concentrações dos elementos ativos reduzidas proporcionalmente.  

Art. 39. As associações de inseticidas deverão satisfazer aos requisitos dispostos no Art.35 e 
seu parágrafo único, quanto à toxicidade para animais submetidos à prova de eficiência.  

Art. 40. O registro dos inseticidas só será permitido quando se destine: 

I - à pronta aplicação por qualquer pessoa, para fins domésticos; 

II - à aplicação e manipulação por pessoa ou organização especializada para fins profissionais. 

Art. 41. Registrar-se-ão como raticidas as preparações cujas fórmulas de composição incluam 
substâncias ativas, isoladas ou em associação, em concentrações diversas e sob determinadas 
formas e tipos de apresentação.  

Parágrafo único. As associações de substâncias raticidas da mesma classe deverão ser 
reduzidas proporcionalmente às concentrações de seus princípios ativos.  

Art. 42. Aplica-se ao registro das preparações e substâncias raticidas o disposto nesta Lei, 
fixando-se em regulamento e em instruções do Ministério da Saúde as demais exigências 
específicas atinentes a essa classe de produtos.  

Art. 43. O registro dos desinfetantes será efetuado segundo o disposto no Regulamento desta 
Lei e em instruções expedidas pelo Ministério da Saúde.  

Art. 44. Para os fins desta Lei, são equiparados aos produtos domissanitários os detergentes e 
desinfetantes e respectivos congêneres, destinados à aplicação em objetos inanimados e em 
ambientes, ficando sujeitos às mesmas exigências e condições no concernente ao registro, à 
industrialização, entrega ao consumo e fiscalização.  

Art. 45. A venda dos raticidas e sua entrega ao consumo ficarão restritas, exclusivamente, 
aos produtos classificados como de baixa e média toxicidade, sendo privativa das empresas 
especializadas ou de órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta o 
fornecimento e controle da aplicação dos classificados como de alta toxicidade.  
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TÍTULO VII  
Do Registro dos Produtos Dietéticos 

Art. 46. Serão registrados como produtos dietéticos os destinados à ingestão oral, que, não 
enquadrados nas disposições do Decreto-Lei número 986, de 21 de outubro de 1969, e seus 
respectivos regulamentos, tenham seu uso ou venda dependentes de prescrição médica e se 
destinem:  

I - a suprir necessidades dietéticas especiais; 

II - a suplementar e enriquecer a alimentação habitual com vitaminas, aminoácidos, minerais 
e outros elementos; 

III - a iludir as sensações de fome, de apetite e de paladar, substituindo os alimentos habituais 
nas dietas de restrição. 

Art. 47. Só serão registrados como dietéticos os produtos constituídos por: 

I - alimentos naturais modificados em sua composição ou características; 

II - produtos naturais, ainda que não considerados alimentos habituais, contendo nutrimentos  

ou adicionados deles; 

III - produtos minerais ou orgânicos, puros ou associados, em condições de contribuir para a 
elaboração de regimes especiais; 

IV - substâncias isoladas ou associadas, sem valor nutritivo, destinadas a dietas de restrição; 

V - complementos alimentares contendo vitaminas, minerais ou outros nutrimentos; 

VI - outros produtos que, isoladamente ou em associação, possam ser caracterizados como 
dietéticos pelo Ministério da Saúde. 

Art. 48. Dos produtos dietéticos de que trata esta Lei poderão ser apresentados sob as formas 
usuais dos produtos farmacêuticos, observadas a nomenclatura e as características próprias 
aos mesmos.  

Art. 49. Para assegurar a eficiência dietética mínima necessária e evitar que sejam confundidos 
com os produtos terapêuticos, o teor dos componentes dos produtos dietéticos, que justifique 
sua indicação em dietas especiais, deverá obedecer aos padrões aceitos internacionalmente, 
conforme relações elaboradas pelo Ministério da Saúde.  

§ 1º Não havendo padrão estabelecido para os fins deste artigo, a taxa de nutrimentos dos 
produtos dietéticos dependerá de pronunciamento do Ministério da Saúde.  

§ 2º A proporção de vitaminas a adicionar aos produtos corresponderá aos padrões 
estabelecidos pelo Ministério da Saúde. 

TÍTULO VIII  
Da Autorização das Empresas e do Licenciamento dos Estabelecimentos 

Art. 50. O funcionamento das empresas de que trata esta Lei dependerá de autorização do 
Ministério da Saúde, à vista da indicação da atividade industrial respectiva, da natureza e 
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espécie dos produtos e da comprovação da capacidade técnica, científica e operacional, e de 
outras exigências dispostas em regulamento e atos administrativos pelo mesmo Ministério.  

Parágrafo único. A autorização de que trata este artigo será válida para todo o território 
nacional e deverá ser renovada sempre que ocorrer alteração ou inclusão de atividade ou 
mudança do sócio ou diretor que tenha a seu cargo a representação legal da empresa.  

Art. 51. O licenciamento, pela autoridade local, dos estabelecimentos industriais ou comerciais 
que exerçam as atividades de que trata esta Lei, dependerá de haver sido autorizado o 
funcionamento da empresa pelo Ministério da Saúde e de serem atendidas, em cada 
estabelecimento, as exigências de caráter técnico e sanitário estabelecidas em regulamento e 
instruções do Ministério da Saúde, inclusive no tocante à efetiva assistência de responsáveis 
técnicos habilitados aos diversos setores de atividade.  

Parágrafo único. Cada estabelecimento terá licença específica e independente, ainda que 
exista mais de um na mesma localidade, pertencente à mesma empresa.  

Art. 52. A legislação local supletiva fixará as exigências e condições para o licenciamento dos 
estabelecimentos a que se refere esta Lei, observados os seguintes preceitos:  

I - quando um só estabelecimento industrializar ou comercializar produtos de natureza ou 
finalidade diferentes, será obrigatória a existência de instalações separadas para a fabricação 
e o acondicionamento dos materiais, substâncias e produtos acabados;  

II - localização adequada das dependências e proibição de residências ou moradia nos imóveis 
a elas destinados e nas áreas adjacentes;  

III - aprovação prévia, pelo órgão de saúde estadual dos projetos e das plantas dos edifícios e 
fiscalização da respectiva observância.  

TÍTULO IX  
Da Responsabilidade Técnica 

Art. 53. As empresas que exerçam as atividades previstas nesta Lei ficam obrigadas a manter 
responsáveis técnicos legalmente habilitados suficientes, qualitativa e quantitativamente, 
para a adequada cobertura das diversas espécies de produção, em cada estabelecimento.  

Art. 54. Caberá ao responsável técnico elaborar o relatório a ser apresentado ao Ministério 
da Saúde, para fins de registro do produto, e dar assistência técnica efetiva ao setor sob sua 
responsabilidade profissional.  

Art. 55. Embora venha a cessar a prestação de assistência ao estabelecimento, ou este deixe 
de funcionar, perdurará por um ano, a contar da cessação, a responsabilidade do profissional 
técnico pelos atos até então praticados.  

Art. 56. Independentemente de outras cominações legais, inclusive penais, de que sejam 
passíveis os responsáveis técnicos e administrativos, a empresa responderá administrativa e 
civilmente por infração sanitária resultante da inobservância desta Lei e de seus regulamentos 
e demais normas complementares.  
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TÍTULO X  
Da Rotulagem e Publicidade 

Art. 57. O Poder Executivo disporá, em regulamento, sobre a rotulagem, as bulas, os impressos, 
as etiquetas e os prospectos referentes aos produtos de que trata esta Lei.  

"Parágrafo único. Além do nome comercial ou marca, os medicamentos deverão 
obrigatoriamente exibir, nas peças referidas no caput deste artigo, nas embalagens e 
nos materiais promocionais a Denominação Comum Brasileira ou, quando for o caso, a 
Denominação Comum Internacional, em letras e caracteres com tamanho nunca inferior à 
metade do tamanho das letras e caracteres do nome comercial ou marca."(NR) (Parágrafo 
acrescentado pela MP nº 2.190-34, de 23 de agosto de 2001)  

Art. 58. A propaganda, sob qualquer forma de divulgação e meio de comunicação, dos produtos 
sob o regime desta Lei somente poderá ser promovida após autorização do Ministério da 
Saúde, conforme se dispuser em regulamento.  

§ 1º Quando se tratar de droga, medicamento ou qualquer outro produto com a exigência de 
venda sujeita a prescrição médica ou odontológica, a propaganda ficará restrita a publicações 
que se destinem exclusivamente à distribuição a médicos, cirurgiões-dentistas e farmacêuticos.  

§ 2º A propaganda dos medicamentos de venda livre, dos produtos dietéticos, dos saneantes 
domissanitários, de cosméticos e de produtos de higiene, será objeto de normas específicas a 
serem dispostas em regulamento.  

Art. 59. Não poderão constar de rotulagem ou de propaganda dos produtos de que trata esta 
Lei designações, nomes geográficos, símbolos, figuras, desenhos ou quaisquer indicações que 
possibilitem interpretação falsa, erro ou confusão quanto à origem, procedência, natureza, 
composição ou qualidade, que atribuam ao produto finalidades ou características diferentes 
daquelas que realmente possuam.  

TÍTULO XI  
Das Embalagens 

Art. 60. É obrigatória a aprovação, pelo Ministério da Saúde, conforme se dispuser em 
regulamento, das embalagens, dos equipamentos e utensílios elaborados ou revestidos 
internamente com substâncias que, em contato com o produto, possam alterar seus efeitos 
ou produzir dano à saúde.  

§ 1º Independerão de aprovação as embalagens destinadas ao acondicionamento de drogas, 
medicamentos, insumos farmacêuticos, produtos de higiene, cosméticos, perfumes e 
congêneres que não contenham internamente substância capaz de alterar as condições de 
pureza e eficácia do produto.  

§ 2º Não será autorizado o emprego de embalagem destinada a conter ou acondicionar droga, 
medicamento ou insumo farmacêutico, desde que capaz de causar direta ou indiretamente 
efeitos nocivos à saúde.  

§ 3º A aprovação do tipo de embalagem será precedida de análise prévia, quando for o caso. 
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TÍTULO XII  
Dos Meios de Transporte 

Art. 61º Quando se tratar de produtos que exijam condições especiais de armazenamento 
e guarda, os veículos utilizados no seu transporte deverão ser dotados de equipamento que 
possibilite acondicionamento e conservação capazes de assegurar as condições de pureza, 
segurança e eficácia do produto.  

Parágrafo único. Os veículos utilizados no transporte de drogas, medicamentos, insumos 
farmacêuticos e correlatos, produtos dietéticos, de higiene, perfumes e similares deverão 
ter asseguradas as condições de desinfecção e higiene necessárias à preservação da saúde 
humana.  

TÍTULO XIII  
Das Infrações e Penalidades 

Art. 62. Considera-se alterado, adulterado ou impróprio para o uso o medicamento, a droga e 
o insumo farmacêutico: 

I - que houver sido misturado ou acondicionado com substância que modifique seu valor 
terapêutico ou a finalidade a que se destine;  

II - quando houver sido retirado ou falsificado, no todo ou em parte, elemento integrante 
de sua composição normal, ou substituído por outro de qualidade inferior, ou modificada a 
dosagem, ou lhe tiver sido acrescentada substância estranha à sua composição, de modo que 
esta se torne diferente da fórmula constante do registro;  

III - cujo volume não corresponder à quantidade aprovada; 

IV - quando suas condições de pureza, qualidade e autenticidade não satisfizerem às exigências 
da Farmacopéia Brasileira ou de outro Código adotado pelo Ministério da Saúde.  

Parágrafo único. Ocorrendo alteração pela ação do tempo, ou causa estranha à responsabilidade 
do técnico ou da empresa, fica esta obrigada a retirar imediatamente o produto do comércio, 
para correção ou substituição, sob pena de incorrer em infração sanitária.  

Art. 63. Considera-se fraudado, falsificado ou adulterado o produto de higiene, cosmético, 
perfume ou similar, quando: 

I - for apresentado com indicações que induzam a erro, engano ou confusão quanto à sua 
procedência, origem, composição ou finalidade;  

II - não observar os padrões e paradigmas estabelecidos nesta Lei e em regulamento, ou às 
especificações contidas no registro; 

III - tiver modificadas a natureza, composição, as propriedades ou características que 
constituírem as condições do seu registro, por efeito da adição, redução ou retirada de 
matérias-primas ou componentes.  

Parágrafo único. Incluem-se no que dispõe este artigo os insumos constituídos por matéria-
prima ativa, aditiva ou complementar, de natureza química, bioquímica ou biológica, de origem 
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natural ou sintética, ou qualquer outro material destinado à fabricação, manipulação e ao 
beneficiamento dos produtos de higiene, cosméticos, perfumes e similares.  

Art. 64. É proibido o reaproveitamento e a utilização de vasilhame tradicionalmente usado 
para alimentos, bebidas, refrigerantes, produtos dietéticos, medicamentos, drogas, produtos 
químicos, de higiene, cosméticos e perfumes no envasilhamento de saneantes e congêneres.  

Art. 65. É proibida a colocação de novas datas ou o reacondicionamento em novas embalagens 
de produtos cujo prazo de validade haja expirado, excetuados os soros terapêuticos que 
puderem ser redosados e refiltrados.  

Art. 66. A inobservância dos preceitos desta Lei, de seu Regulamento e normas complementares 
configura infração de natureza sanitária, ficando sujeito o infrator ao processo e às penalidades 
previstos no Decreto-Lei número 785, de 25 de agosto de 1969, sem prejuízo das demais 
cominações civis e penais cabíveis. (Obs: D.L. nº 785, de 25/08/69 - revogado pela Lei nº 6.437 
de 20/08/77)  

Parágrafo único. O processo a que se refere este artigo poderá ser instaurado e julgado pelo 
Ministério da Saúde ou pelas autoridades sanitárias dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Territórios, como couber.  

Art. 67. Independentemente das previstas no Decreto-Lei número 785, de 25 de agosto de 
1969, configuram infrações graves ou gravíssimas, nos termos desta Lei, as seguintes práticas 
puníveis com as sanções indicadas naquele diploma legal: (Obs: D.L. nº 785, de 25/08/69 - 
revogado pela Lei nº 6.437 de 20/08/77)  

I - rotular os produtos sob o regime desta Lei ou deles fazer publicidade sem a observância do 
disposto nesta Lei e em seu regulamento ou contrariando os termos e as condições do registro 
ou de autorização respectivos;  

II - alterar processo de fabricação de produtos, sem prévio assentimento do Ministério da 
Saúde; 

III - vender ou expor à venda produto cujo prazo de validade esteja expirado; 

IV - apor novas datas em produtos cujo prazo de validade haja expirado ou reacondicioná-
los em novas embalagens, excetuados os soros terapêuticos que puderem ser redosados e 
refiltrados;  

V - industrializar produtos sem assistência de responsável técnico legalmente habilitado; 

VI - utilizar, na preparação de hormônios, órgãos de animais que não estiverem sãos, ou que 
apresentarem sinais de decomposição no momento de serem manipulados, ou que provenham 
de animais doentes, estafados ou emagrecidos;  

VII - revender produto biológico não guardado em refrigerador, de acordo com as indicações 
determinadas pelo fabricante e aprovadas pelo Ministério da Saúde;  

VIII - aplicar raticidas cuja ação se produza por gás ou vapor, em galerias, bueiros, porões, 
sótãos ou locais de possível comunicação com residências ou locais freqüentados por seres 
humanos ou animais úteis.  
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TÍTULO XIV  
Da Fiscalização 

Art. 68. A ação de vigilância sanitária abrangerá todo e qualquer produto de que trata esta 
Lei, inclusive os dispensados de registro, os correlatos, os estabelecimentos de fabricação, 
distribuição, armazenamento e venda, e os veículos destinados ao transporte dos produtos.  

Parágrafo único. Ficam igualmente sujeitas à ação de vigilância a propaganda dos produtos e 
das marcas, por qualquer meio de comunicação, a publicidade, a rotulagem e etiquetagem.  

Art. 69. A ação fiscalizadora é da competência: 

I - do órgão federal de saúde: 

a) quando o produto estiver em trânsito de uma para outra unidade federativa, em estrada, via 
fluvial, lacustre, marítima ou aérea, sob controle de órgãos federais;  

b) quando se tratar de produto importado ou exportado; 

c) quando se tratar de colheitas de amostras para análise de controle, prévia e fiscal. 

II - do órgão de saúde estadual, dos Territórios ou do Distrito Federal: 

a) quando se tratar de produto industrializado ou entregue ao consumo na área de jurisdição  

respectiva; 

b) quanto aos estabelecimentos, instalações e equipamentos industriais ou de comércio; 

c) quanto aos transportes nas estradas e vias fluviais ou lacustres, de sua área jurisdicional; 

d) quando se tratar de colheita de amostras para análise fiscal. 

Parágrafo único. A competência de que trata este artigo poderá ser delegada, mediante 
convênio, reciprocamente, pela União, pelos Estados e pelo Distrito Federal, ressalvadas as 
hipóteses de poderes indelegáveis, expressamente previstas em lei.  

Art. 70. A ação de vigilância sanitária se efetuará permanentemente, constituindo atividade 
rotineira dos órgãos da saúde. 

Art. 71. As atribuições e prerrogativas dos agentes fiscalizadores serão estabelecidas no 
regulamento desta Lei. 

Art. 72. A apuração das infrações, nos termos desta Lei, far-se-á mediante apreensão de 
amostras e interdição do produto ou do estabelecimento, conforme disposto em regulamento.  

§ 1º A comprovação da infração dará motivo, conforme o caso, à apreensão e inutilização do 
produto, em todo o território nacional, ao cancelamento do registro e à cassação da licença 
do estabelecimento, que só se tornarão efetivos após a publicação da decisão condenatória 
irrecorrível no Diário Oficial da União.  

§ 2º Darão igualmente motivo à apreensão, interdição e inutilização as alterações havidas em 
decorrência de causas, circunstâncias e eventos naturais ou imprevisíveis, que determinem 
avaria, deterioração ou contaminação dos produtos, tornando-os ineficazes ou nocivos à 
saúde.  
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Art. 73. Para efeito de fiscalização sanitária, os ensaios destinados à verificação da eficiência 
da fórmula serão realizados consoante as normas fixadas pelo Ministério da Saúde.  

Art. 74. Não poderão ter exercício em órgãos de fiscalização sanitária e laboratórios de controle, 
servidores públicos que sejam sócios, acionistas ou interessados, por qualquer forma, de 
empresas que exerçam atividades sujeitas ao regime desta Lei, ou lhes prestem serviços com 
ou sem vínculo empregatício.  

TÍTULO XV  
Do Controle de Qualidade dos Medicamentos 

Art. 75. O Ministério da Saúde baixará normas e aperfeiçoará mecanismos destinados a garantir 
ao consumidor a qualidade dos medicamentos, tendo em conta a identidade, atividade, 
pureza, eficácia e inocuidade dos produtos e abrangendo as especificações de qualidade e a 
fiscalização da produção.  

Parágrafo único. As normas a que se refere este artigo determinarão as especificações de 
qualidade das matérias-primas e dos produtos semi-elaborados utilizados na fabricação dos 
medicamentos, bem como as especificações de qualidade destes, e descreverão com precisão 
os critérios para a respectiva aceitação.  

Art. 76. Nenhuma matéria-prima ou nenhum produto semi-elaborado poderá ser empregado 
na fabricação de medicamento sem que haja sido verificado possuir qualidade aceitável, 
segundo provas que serão objeto de normas do Ministério da Saúde.  

Art. 77. A inspeção da produção de medicamentos terá em vista, prioritariamente, os seguintes 
aspectos: 

I - a fabricação, tendo em conta os fatores intrínsecos e extrínsecos desfavoráveis, inclusive 
a possibilidade de contaminação das matérias-primas, dos produtos semi-elaborados e do 
produto acabado;  

II - o produto acabado, a fim de verificar o atendimento dos requisitos pertinentes aos 
responsáveis técnicos pela fabricação e inspeção dos produtos, aos locais e equipamentos, 
ao saneamento do meio, às matérias-primas e aos sistemas de inspeção e auto-inspeção e 
registro de medicamentos.  

Art. 78. Sem prejuízo do controle e da fiscalização a cargo dos Poderes Públicos, todo 
estabelecimento destinado à produção de medicamentos deverá possuir departamento 
técnico de inspeção de qualidade, que funcione de forma autônoma em sua esfera de 
competência, com a finalidade de verificar a qualidade das matérias- primas ou substâncias, 
vigiar os aspectos qualitativos das operações de fabricação e a estabilidade dos medicamentos 
produzidos e realizar os demais testes necessários.  

Parágrafo único. É facultado aos laboratórios industriais farmacêuticos realizar os controles 
previstos neste artigo, em institutos ou laboratórios oficiais, mediante convênio ou contrato.  

Art. 79. Todos os informes sobre acidentes ou reações nocivas causadas por medicamentos 
serão transmitidos à autoridade sanitária competente.  

Parágrafo único. As mudanças operadas na qualidade dos medicamentos e qualquer 
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alteração de suas características físicas serão investigadas com todos os detalhes e, uma vez 
comprovadas, serão objeto das medidas corretivas cabíveis.  

TÍTULO XVI  
Dos Órgãos de Vigilância Sanitária 

Art. 80. As atividades de vigilância sanitária de que trata esta Lei serão exercidas: 

I - no plano federal, pelo Ministério da Saúde, na forma da legislação e dos regulamentos; 

II - nos Estados, Territórios e no Distrito Federal, através de seus órgãos próprios, observadas 
as normas federais pertinentes e a legislação local supletiva.  

 
TÍTULO XVII  

Das Disposições Finais e Transitórias 
Art. 81. As empresas que já explorem as atividades de que trata esta Lei terão o prazo de 12 
(doze) meses para as alterações e adaptações necessárias ao cumprimento do que nela se 
dispõe.  

Art. 82. (Revogado pela MP nº 2.190-34, de 23 de agosto de 2001). 

Art. 83. As drogas, os produtos químicos e os oficinais serão vendidos em suas embalagens 
originais e somente poderão, ser fracionados, para revenda, nos estabelecimentos comerciais, 
sob a responsabilidade direta do respectivo responsável técnico.  

Art. 84. O disposto nesta Lei não exclui a aplicação das demais normas a que estejam sujeitas 
as atividades nela enquadradas, em relação a aspectos objeto de legislação específica.  

Art. 85. Aos produtos mencionados no Art.1º, regidos por normas especiais, aplicam-se, no 
que couber, as disposições desta Lei.  

Art. 86. Excluem-se do regime desta Lei, visto se destinarem e se aplicarem a fins diversos dos 
nela estabelecidos, os produtos saneantes fitossanitários e zoossanitários, os de exclusivo uso 
veterinário e os destinados ao combate, na agricultura, a ratos e outros roedores.  

Art. 87. O Poder Executivo baixará o regulamento e atos necessários ao exato cumprimento 
desta Lei. 

Parágrafo único. Enquanto não forem baixados o regulamento e atos previstos neste artigo, 
continuarão em vigor os atuais que não conflitarem com as disposições desta Lei.  

Art. 88. Esta Lei entrará em vigor 95 (noventa e cinco) dias depois de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

Brasília, 23 de setembro de 1976; 155º da Independência e 88º da República. 

ERNESTO GEISEL 

Paulo de Almeida Machado
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DECRETO Nº. 79.094, DE 5 DE JANEIRO DE 1977(Publicado no D.O. de 
05/01/77) 

Regulamenta a Lei no 6.360, de 23 de setembro de 1976, que submete a sistema de vigilância 
sanitária os medicamentos, insumos farmacêuticos, drogas, correlatos, cosméticos, produtos 
de higiene, saneantes e outros. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III da 
Constituição, e, tendo em vista o disposto no artigo 87, da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 
1976, decreta:  

TÍTULO I  
Disposições preliminares 

Art. 1º Os medicamentos, insumos farmacêuticos, drogas, correlatos, cosméticos, produtos 
de higiene, perfumes e similares, saneantes domissanitários, produtos destinados à correção 
estética e os demais, submetidos ao sistema de vigilância sanitária, somente poderão ser 
extraídos, produzidos, fabricados, embalados ou reembalados, importados, exportados, 
armazenados, expedidos ou distribuídos,obedecido o disposto na Lei nº 6.360, de 23 de 
setembro de 1976, e neste Regulamento. (NR)(alterado pelo decreto nº 3.961, de 10 de 
outubro de 2001)  

Art. 2º Para o exercício de qualquer das atividades indicadas no artigo 1º, as empresas 
dependerão de autorização específica do Ministério da Saúde e de licenciamento dos 
estabelecimentos pelo órgão competente da Secretária da Saúde dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Territórios.   

Art. 3º Para os efeitos deste Regulamento são adotadas as seguintes definições:  

I. Droga - Substância ou matéria-prima que tenha finalidade medicamentosa ou sanitária.  

II. Medicamento - Produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade 
profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico.   

III. Insumo Farmacêutico - Droga ou matéria-prima aditiva ou complementar de qualquer 
natureza, destinada a emprego em medicamentos, quando for o caso, ou em seus 
recipientes.   

IV. Correlato - Substância, produto, aparelho ou acessório não enquadrado nos conceitos 
anteriores, cujo uso ou aplicação esteja ligado à defesa e proteção da saúde individual 
ou coletiva, à higiene pessoal ou de ambientes, ou a fins diagnósticos e analíticos, os 
cosméticos e perfumes, e, ainda, os produtos dietéticos, óticos, de acústica médica, 
odontológicos e veterinários.   

V. Produto Dietético - O tecnicamente elaborado para atender às necessidades dietéticas de 
pessoas em condições fisiológicas especiais.   
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VI. Nutrimento - Substância constituinte dos alimentos de valor nutricional, incluindo 
proteínas, gorduras, hidratos de carbono, água, elementos minerais e vitaminas.   

VII. Produto de higiene - O de uso externo, antissético ou não, destinado ao asseio ou à 
desinfecção corporal, compreendendo os sabonetes, xampus, dentifrícios, enxaguatórios 
bucais, antiperspirantes, desodorantes, produtos para barbear e após o barbear estípticos 
e outros.   

VIII. Perfume - O de composição aromática à base de substâncias naturais ou sintéticas, que 
em concentração e veículos apropriados, tenha como principal finalidade a odorização de 
pessoas ou ambientes, incluídos os extratos, as águas perfumadas, os perfumes cremosos, 
preparados para banhos e os odorizantes de ambientes, apresentados em forma líquida, 
geleificada, pastosa ou sólida.   

IX. Cosmético - O de uso externo, destinado à proteção ou ao embelezamento das diferentes 
partes do corpo, tais como pós faciais, talcos, cremes de beleza, creme para as mãos e 
similares, máscaras faciais, loções de beleza, soluções leitosas, cremosas e adstringentes, 
loções para as mãos, bases de maquilagem e óleos cosméticos, rouges, blushes, batons, 
lápis labiais, preparados anti-solares, bronzeadores e simulatórios, rímeis, sombras, 
delineadores, tinturas capilares, agentes clareadores de cabelos, fixadores, laquês, 
brilhantinas e similares, tônicos capilares, depilatórios ou epilatórios, preparados para 
unhas e outros.   

X. Saneante Domissanitário - Substância ou preparação destinada à higienização, desinfecção 
ou desinfestação domiciliar, em ambientes coletivos ou públicos, em lugares de uso 
comum e no tratamento da água, compreendendo:   

a. inseticida - destinado ao combate, à prevenção e ao controle dos insetos em habitações, 
recintos e lugares de uso público e suas cercanias.   

b. raticida - destinado ao combate a ratos, camundongos e outros roedores, em domicílios, 
embarcações, recintos e lugares de uso público, contendo substâncias ativas, isoladas 
ou em associação, que não ofereçam risco à vida ou à saúde do homem e dos animais 
úteis de sangue quente, quando aplicado em conformidade com as recomendações 
contidas em sua apresentação.   

c. desinfetante - destinado a destruir, indiscriminada ou seletivamente, microrganismos, 
quando aplicado em objetos inanimados ou ambientes.   

d. detergente - destinado a dissolver gorduras e à higiene de recipientes e vasilhas e à 
aplicação de uso doméstico.  

XI. Aditivo - Substância adicionada aos medicamentos, produtos dietéticos, cosméticos, 
perfumes, produtos de higiene e similares, com a finalidade de impedir alterações, 
manter, conferir ou intensificar seu aroma, cor e sabor, modificar ou manter seu estado 
físico geral ou exercer qualquer ação exigida para a tecnologia de fabricação.   

XII. Matéria-prima - Substâncias ativas ou inativas que se empregam para á fabricação de 
medicamentos e demais produtos abrangidos por este Regulamento, mesmo que 
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permaneçam inalteradas, experimentem modificaçãoes ou sejam eliminadas durante o 
processo de fabricação;  

XIII. Produto Semi-elaborado - Substância ou mistura de substâncias que requeira posteriores 
processos de produção, a fim de converter-se em produtos a granel;  

XIV. Produto a granel - Material processado que se encontra em sua forma definitiva, e que 
só requeira se acondicionado ou embalado antes de converter-se em produto terminado;  

XV. Produto acabado - Produto que tenha passado por todas as fases de produção e 
acondicionamento,pronto para venda 

XVI. Rótulo - Identificação impressa, litografada, pintada, gravada a fogo, a pressão ou 
autoadesiva, aplicada diretamente sobre recipientes, embalagens, invólucros ou qualquer 
protetor de embalagem externo ou interno, não podendo ser removida ou alterada 
durante o uso do produto e durante o seu transporte ou armazenamento;   

XVII. Embalagem - Invólucro, recipiente ou qualquer forma de acondicionamento, removível 
ou não, destinado a cobrir, empacotar, envasar, proteger ou manter, especificamente ou 
não, produtos de que trata este Regulamento;   

XVIII. Embalagem Primária - Acondicionamento que está em contato direto com o produto 
e que pode se constituir em recipiente, envoltório ou qualquer outra forma de proteção, 
removível ou não, destinado a envasar ou manter, cobrir ou empacotar matérias primas, 
produtos semi-elaborados ou produtos acabados;  

XIX. Fabricação - Todas as operações que se fizerem necessárias á obtenção dos produtos 
abrangidos por este Regulamento; 

XX. Registro de Produto - Ato privativo do órgão ou entidade competente do Ministério da 
Saúde, após avaliação e despacho concessivo de seu dirigente, destinado a comprovar o 
direito de fabricação e de importação de produto submetido ao regime da Lei nº. 6.360, 
de 1976, com a indicação do nome, do fabricante, da procedência, da finalidade e dos 
outros elementos que o caracterize;   

XXI. Registro de Medicamento - Instrumento por meio do qual o Ministério da Saúde, no 
uso de sua atribuição específica, determina a inscrição prévia no órgão ou na entidade 
competente, pela avaliação do cumprimento de caráter jurídico-administrativo e técnico-
científico relacionada com a eficácia, segurança e qualidade destes produtos, para sua 
introdução no mercado e sua comercialização ou consumo;.   

XXII. Autorização - Ato privativo do órgão ou da entidade competente do Ministério da Saúde, 
incumbido da vigilância sanitária dos produtos de que trata este Regulamento, contendo 
permissão para que as empresas exerçam as atividades sob regime de vigilância sanitária, 
instituído pela Lei nº. 6.360, de 1976, mediante comprovação de requisitos técnicos e 
administrativos específicos;   

XXIII. Licença - Ato privativo do órgão de saúde competente dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, contendo permissão para o funcionamento dos estabelecimentos que 
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desenvolvam qualquer das atividades sob regime de vigilância sanitária , instituído pela 
Lei nº. 6.360, de 1976;  

XXIV. Relatório Técnico - Documento apresentado pela empresa, descrevendo os elementos 
que componham e caracterizem o produto, e esclareça as suas peculiaridades, finalidades, 
modo de usar, as indicações e contra-indicações, e tudo o mais que possibilite à autoridade 
sanitária proferir decisão sobre o pedido de registro;  

XXV. Nome Comercial - Designação do produto, para distingüi-lo de outros, ainda que do 
mesmo fabricante ou da mesma espécie, qualidade ou natureza;  

XXVI. Marca - Elemento que identifica uma série de produtos de um mesmo fabricante ou 
que os distinga dos produtos de outros fabricantes, segundo a legislação de propriedade 
industrial;  

XXVII. Origem - Lugar de fabricação do produto; 

XXVIII. Lote -Quantidade de um produto obtido em um ciclo de produção, de etapas contínuas 
e que se caracteriza por sua homogeneidade; 

XXIX. Número do Lote - Qualquer combinação de números ou letras por intermédio da qual 
se pode rastrear a história completa da fabricação do lote e de sua movimentação no 
mercado, até o consumo;  

XXX. Controle de Qualidade - Conjunto de medidas destinadas a verificar a qualidade de cada 
lote de medicamentos e demais produtos abrangidos por este Regulamento, objetivando 
verificar se satisfazem as normas de atividade, pureza, eficácia e segurança;  

XXXI. Inspeção de Qualidade - Conjunto de medidas destinadas a verificar a qualquer 
momento, em qualquer etapa da cadeia de produção, desde a fabricação até o cumprimento 
das boas práticas específicas, incluindo a comprovação da qualidade, eficácia e segurança 
dos produtos;  

XXXII. Certificado de Cumprimento de Boas Práticas de Fabricação e Controle - Documento 
emitido pela autoridade sanitária federal declarando que o estabelecimento licenciado 
cumpre com os requisitos de boas práticas de fabricação e controle;  

XXXIII. Análise Prévia - Análise efetuada em determinados produtos sob o regime de vigilância 
sanitária, a fim de ser verificado se podem eles ser objeto de registro;  

XXXIV. Análise de Controle - Análise efetuada em produtos sob o regime de vigilância sanitária, 
após sua entrega ao consumo, e destinada a comprovar a conformidade do produto com 
a fórmula que deu origem ao registro;  

XXXV.  Análise Fiscal - Análise efetuada sobre os produtos submetidos ao sistema instituído 
por este Regulamento, em caráter de rotina, para apuração de infração ou verificação de 
ocorrência de desvio quanto à qualidade, segurança e eficácia dos produtos ou matérias-
primas;  

XXXVI. Órgão ou Entidade de Vigilância Sanitária Competente - Órgão ou entidade do 
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Ministério da Saúde, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, incumbido da 
vigilância sanitária dos produtos abrangidos por este Regulamento;  

XXXVII. Laboratório Oficial - Laboratório do Ministério da Saúde ou congênere da União, dos 
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, com competência delegada por convênio, 
destinado à análise de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos;  

XXXVIII. Empresa - Pessoa jurídica que, segundo as leis vigentes de comércio, explore atividade 
econômica ou industrialize produto abrangido por este Regulamento;  

XXXIX. Estabelecimento - Unidade da empresa onde se processe atividade enunciada no art. 
1º deste Regulamento; 

XL. Medicamento Similar - aquele que contém o mesmo ou os mesmos princípios ativos, 
apresenta a mesma concentração, forma farmacêutica, via de administração, posologia e 
indicação terapêutica, e que é equivalente ao medicamento registrado no órgão federal 
responsável pela vigilância sanitária, podendo diferir somente em características relativas 
ao tamanho e forma do produto, prazo de validade, embalagem, rotulagem, excipientes e 
veículos, devendo sempre ser identificado por nome comercial ou marca;  

XLI. Equivalência - Produtos farmaceuticamente equivalentes que, depois de administrados 
na mesma dose, seus efeitos com respeito à eficácia e segurança são essencialmente os 
mesmos;  

XLII. Titular de Registro - Pessoa jurídica que possui o registro de um produto, detentora de 
direitos sobre ele, responsável pelo produto até o consumidor final;  

XLIII. Prazo de Validade - Tempo durante o qual o produto poderá ser usado, caracterizado 
como período de vida útil e fundamentada nos estudos de estabilidade específicos;  

XLIV. Data de Vencimento - Data indicada pelo fabricante de maneira expressa, que se baseia 
nos estudos de estabilidade do produto e depois da qual o produto não deve ser usado;  

XLV. Empresa produtora - Empresa que possui pessoal capacitado, instalações e equipamentos 
necessários para realizar todas as operações que conduzem à obtenção de produtos 
farmacêuticos em suas distintas formas farmacêuticas;  

XLVI. Responsável Técnico - Profissional legalmente habilitado pela autoridade sanitária para 
a atividade que a empresa realiza na área de produto abrangidos por este regulamento;  

XLVII. Pureza - Grau em que uma droga determinada não contém outros materiais estranhos; 

XLVIII. Denominação Comum Brasileira (DCB) - Denominação do fármaco ou princípio 
farmacologiamente ativo aprovada pelo órgão federal responsável pela vigilância sanitária;  

XLIX. Denominação Comum Internacional (DCI) - Denominação do fármaco ou princípio 
farmacologicamente ativo recomendada pela Organização Mundial de Saúde;  

L. Medicamento Genérico - Medicamento similar a um produto de referência ou inovador, 
que se pretende ser com este intercambiável, geralmente produzido após a expiração ou 
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renúncia da proteção patentária ou de outros direitos da exclusividade, comprovada a 
sua eficácia, segurança e qualidade, e designado pela DCB ou, na sua ausência, pela DCI;  

LI. Medicamento de Referência - Produto inovador registrado no órgão federal responsáve 
lpela vigilância sanitária e comercializado no País, cuja eficácia, segurança e qualidade 
foram comprovadas cientificamente junto ao órgão federal competente, por ocasião do 
registro;  

LII. Produto Farmacêutico Intercambiável - Equivalente terapêutico de um medicamento de 
referência, comprovados, essencialmente, os mesmos efeitos de eficácia e segurança;  

LIII. Bioequivalência - Demonstração de equivalência farmacêutica entre produtos apresentados 
sob a mesma forma farmacêutica, contendo idêntica composição qualitativa e quantitativa 
de princípio ativo ou de princípios ativos, e que tenham comparável biodisponibilidade, 
quando estudados sob um mesmo desenho experimental;  

LIV. Biodisponibilidade - Indica a velocidade e a extensão de absorção de um princípio ativo 
em uma forma de dosagem, a partir de sua curva concentração/tempo na circulação 
sistêmica ou sua excreção na urina." (NR) alteração dada pelo Decreto nº 3.961, de 10 de 
outubro de 2001  

Art. 4º Os produtos de que trata este Regulamento não poderão ter nome ou designação 
que induza a erro quanto à sua composição, finalidade, indicação, aplicação, modo de usar e 
procedência.   

Art. 5º Os medicamentos contendo uma única substância ativa e os imunoterápicos, drogas e 
insumos farmacêuticos não poderão ostentar nomes de fantasia.   

Art. 6º É vedada a adoção de nome igual ou assemelhado para produtos de composição 
diferente, ainda que do mesmo fabricante, ficando assegurada a prioridade do registro, pela 
ordem cronológica da entrada dos pedidos no órgão de vigilância sanitária competente do 
Ministério da Saúde.   

§ 1º Poderá ser aprovado o nome do produto cujo registro for requerido posteriormente, 
desde que denegado pedido de registro anterior, por motivos de ordem técnica ou científica.   

§ 2º Quando ficar comprovada pelo titular existência de marca, caracterizando colidência com 
o nome de produto anteriormente registrado no Ministério da Saúde, a empresa que haja 
obtido tal registro deverá efetuar a modificação do nome colidente, no prazo de 90 (noventa) 
dias, contado da publicação no Diário Oficial da União do respectivo despacho do Diretor do 
órgão de vigilância sanitária competente do Ministério da Saúde, sob pena de cancelamento 
do registro.   

§ 3º É permitida a mudança de nome de produto registrado, antes da sua comercialização, 
quando solicitado pela empresa.  

Art. 7º Quando verificado que determinado produto, até então considerado útil, é nocivo à 
saúde ou não preenche os requisitos estabelecidos, o órgão de vigilância sanitária competente 
do Ministério da Saúde exigirá a modificação devida na fórmula de composição e nos dizeres 
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dos rótulos, das bulas e embalagens, sob pena de cancelamento do registro e da apreensão do 
produto em todo o território nacional.   

Art. 8º Como medida de segurança sanitária e à vista de razões fundamentadas o órgão 
de vigilância sanitária competente do Ministério da Saúde, poderá, a qualquer momento, 
suspender a fabricação e venda de qualquer dos produtos de que trata este Regulamento, o 
qual, embora registrado, se torne suspeito de ter efeitos nocivos à saúde humana.   

Parágrafo único. O cancelamento do registro previsto neste artigo, pelo órgão de vigilância 
sanitária competente do Ministério da Saúde dependerá do pronunciamento da câmara 
técnica competente do Conselho Nacional de Saúde, sendo facultado à empresa o direito de 
produzir provas de caráter técnico-científico para demonstrar a improcedência da suspeição 
levantada.   

Art. 9º Nenhum estabelecimento que fabrique ou industrialize produtos abrangido pela Lei nº 
6.360, de 23 de setembro de 1976, e por este Regulamento, poderá funcionar sem assistência 
e responsabilidade efetivas de técnico legalmente habilitado.   

Art. 10. Independem de licença para funcionamento os órgãos integrantes da Administração 
Pública ou entidades por ela instituídas, que exerçam atividades abrangidas pela Lei nº 6.360, 
de 23 de setembro de 1976 e regulamentadas por este Decreto, ficando, porém, sujeitos às 
exigências pertinentes às instalações, aos equipamentos e à aparelhagem adequados e à 
assistência e responsabilidade técnicas.   

Art. 11. É vedada a importação de qualquer dos produtos submetidos ao regime de vigilância 
sanitária, para fins industriais e comerciais, sem prévia e expressa manifestação favorável do 
Ministério da Saúde, através do órgão de vigilância sanitária competente.   

§ 1º Compreende-se nas exigências deste artigo as aquisições e doações destinadas a pessoas 
de direito público ou de direito privado, cuja quantidade e qualidade possam comprometer a 
execução de programas nacionais de saúde.   

§ 2º Excluem-se da vedação deste artigo as importações de matérias-primas, desde que 
figurem em relações publicadas pelo órgão de vigilância sanitária competente do Ministério 
da Saúde, que, para esse fim, levará em conta a precariedade de sua existência no mercado 
nacional, o seu caráter prioritário para a indústria específica e o atendimento dos programas 
de saúde.   

§ 3º Independe de autorização a importação, por pessoas físicas, dos produtos abrangidos por 
este Regulamento, não submetidos a regime especial de controle e em quantidade para uso 
individual, que não se destinem à revenda ou comércio.   

Art. 12. Os produtos abrangidos pelo regime de vigilância sanitária, inclusive os importados, 
somente serão entregues ao consumidor nas embalagens originais, a não ser quando o órgão 
de vigilância sanitária competente do Ministério da Saúde, autorize previamente a utilização 
de outras embalagens.  

§ 1º Ha hipótese prevista neste artigo in fine, a empresa deverá fundamentar o seu pedido 
com razões de ordem técnica, inclusive quando a finalidade vise a facilitar ao público, 
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proporcionando-lhe maior acesso a produtos de imprescindível necessidade, com menor 
dispêndio, desde que garantidas, em qualquer caso, as características que eram asseguradas 
na forma original, quer através de fracionamento ou de acondicionamento mais simples.   

§ 2º Os medicamentos importados, exceto aqueles cuja comercialização no mercado interno 
dependa de prescrição médica, e os demais produtos abrangidos por este Regulamento, 
terão acrescentados nas embalagens ou rótulos os esclarecimentos em idioma português, 
pertinentes à sua composição, indicações e modo de usar, e quando for o caso, as contra-
indicações e advertências.   

§ 3º É permitida a reembalagem no País de produtos importados a granel na embalagem 
original.  

Art. 13. As empresas que desejarem cessar a fabricação de determinada droga ou medicamento, 
deverão comunicar esse fato ao órgão de vigilância sanitária competente do Ministério da 
Saúde com antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) dias.   

Parágrafo único. O prazo a que se refere este artigo poderá ser reduzido em virtude de 
justificativa apresentada pela empresa, aceita pelo Ministério da Saúde.   

TÍTULO II  
Do registro 

Art. 14. Nenhum dos produtos submetidos ao regime de vigilância sanitária de que trata este 
Regulamento, poderá ser industrializado, exposto à venda ou entregue ao consumo, antes de 
registrado no órgão de vigilância sanitária competente do Ministério da Saúde.   

§ 1º O registro a que se refere este artigo terá validade por 5 (cinco) anos e poderá ser 
revalidado por períodos iguais e sucessivos, mantido o número de registro inicial.   

§ 2º Excetua-se do disposto no parágrafo anterior a validade do registro e a revalidação do 
registro dos produtos dietéticos, cujo prazo é de 2 (dois) anos.   

§ 3º O registro será concedido no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da data da 
entrega do requerimento, salvo nos casos de inobservância da Lei nº 6.360, de 23 de setembro 
de 1976, deste Regulamento ou de outras normas pertinentes.   

§ 4º Os atos referentes ao registro e à sua revalidação somente produzirão efeitos a partir da 
data da publicação dos despachos concessivos no Diário Oficial da União.   

§ 5º A concessão do registro e de sua revalidação, e as análises prévia e de controle, quando 
for o caso, ficam sujeitas ao pagamento de preços públicos, referidos no artigo 82 da Lei nº. 
6.360, de 23 de setembro de 1976.   

§ 6º A revalidação do registro deverá ser requerida no primeiro semestre do último ano do 
qüinqüênio de validade, e no terceiro trimestre do biênio tratando-se de produtos dietéticos, 
considerando-se automaticamente revalidado o registro se não houver sido proferida decisão 
até a data do término do período respectivo.   
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§ 7º Será declarada a caducidade do registro do produto cuja revalidação não tenha sido 
solicitado no prazo referido no § 6o deste artigo.   

§ 8º Não será revalidado o registro do produto sem que fique comprovada a sua industrialização 
no primeiro período de validade.   

§ 9º Constará obrigatoriamente do registro de que trata este artigo a fórmula de composição 
do produto, com a indicação das substâncias utilizadas, suas dosagens, as respectivas formas 
de apresentação e o número de unidades farmacotécnicas.   

§ 10º A concessão do registro e demais atos a ele pertinentes inclusive os de suspensão e 
cancelamento do registro, é de atribuição privativa do Diretor do órgão de vigilância sanitária 
competente do Ministério da Saúde.   

Art. 15. Dependerá de prévia e expressa autorização do órgão de vigilância sanitária competente 
do Ministério da Saúde, qualquer modificação de fórmula, alteração dos elementos de 
composição ou de seus quantitativos, adição, subtração ou inovação introduzida na elaboração 
do produto ou na embalagem, procedida em tal hipótese a imediata anotação no registro.   

Art. 16. Os produtos que, na data de vigência da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, 
se achavam registrados há menos de 10 (dez) anos, na forma das normas em vigor, terão 
assegurada a respectiva validade até que se complete aquele período, ficando porém 
obrigados a novo registro, podendo ser mantido o mesmo número, segundo o que dispõem 
a Lei referida, este Regulamento e demais normas pertinentes, para que possam continuar 
sendo industrializados, expostos à venda e entregues ao consumo.   

Parágrafo único. O prazo assegurado neste artigo é correspondente a 2 (dois) anos, quando 
se tratar de produto dietético.   

Art. 17 - O registro dos produtos submetidos ao sistema de vigilância sanitária fica sujeito à 
observância dos seguintes requisitos:   

I. Que o produto seja designado por nome que o distinga dos demais do mesmo fabricante 
e dos da mesma espécie de outros fabricantes.   

II. Que o produto seja elaborado consoante as normas da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 
1976, deste ou de demais Regulamento da mesma, ou atos complementares.   

III. Que o pedido da empresa ao dirigente do órgão de vigilância sanitária competente do 
Ministério da Saúde, indique os endereços de sua sede e do estabelecimento de fabricação, 
e seja acompanhado de relatório, assinado pelo responsável técnico, contendo:   

a. fórmula ou fórmulas de composição correspondendo às formas de apresentação do 
produto, com a especificação das quantidades das substâncias expressas de acordo 
com o sistema métrico decimal;   

b. relação completa do nome, sinônimos e quantidades de cada substância, ativa ou não, 
que figure em cada unidade de dose;   

c. indicação, finalidade ou uso a que se destine;  
d. modo e quantidades a serem usadas, quando for o caso, restrições ou advertências;  
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e. descrição da técnica de controle da matéria-prima e do produto acabado, com as provas 
de sua execução;  

f. contra-indicações, efeitos colaterais, quando for o caso;  
g. as diversas formas de apresentação;  
h. os demais elementos necessários, pertinentes ao produto de que se trata, inclusive os 

de causa e efeito, a fim de possibilitar a apreciação pela autoridade sanitária.   

IV. Comprovação de que a empresa se acha autorizada a funcionar no País, na forma do 
artigo 50 da Lei no 6.360, de 23 de setembro de 1976 e deste Regulamento.   

V. Comprovação de que o estabelecimento de produção acha-se devidamente licenciado 
pelo órgão de vigilância sanitária competente dos Estados, do Distrito Federal ou dos 
Territórios.   

VI. Comprovação de que o estabelecimento de fabricação tem assistência de técnico 
responsável, legalmente habilitado para aquele fim.   

VII. Apresentação dos textos datilografados contendo os dizeres dos rótulos e bulas; as 
amostras de embalagens somente serão exigidas, quando forem consideradas necessárias 
pelo órgão de Vigilância Sanitária competente do Ministério da Saúde, na hipótese prevista 
no artigo 120, <in fine>, deste Regulamento. (Redação dada pelo Decreto nº 83.239 de 6 
de março de 1979.)   

VIII. Comprovação, da existência de instalações e aparelhagem técnica e equipamentos 
necessários à linha de industrialização pretendida.   

IX. Quando o produto depender de análise prévia, que esta comprove as condições sanitárias 
indispensável à sua utilização. 

X. Comprovação, por intermédio de inspeção sanitária, de que o estabelecimento de 
produção cumpre as boas práticas de fabricação e controle mediante a apresentação do 
certificado de que trata o art. 3º, inciso XXXII. (Inclusão dada pelo Decreto nº 3.961, de 10 
de outubro de 2001)  

Parágrafo único. O disposto no item I deste artigo não se aplica aos produtos imunoterápicos, 
drogas, insumos farmacêuticos, e medicamentos contendo uma única substância ativa.   

TÍTULO III  
Do registro dos medicamentos, drogas e insumo farmacêuticos 

Art. 18. O registro dos medicamentos, drogas e insumos farmacêuticos dadas as suas 
característica sanitárias, medicamentosas ou profiláticas, curativas, paliativas, ou para fins de 
diagnóstico, além do atendimento do disposto no artigo 17 e seus itens, fica condicionado à 
satisfação dos seguintes requisitos específicos:   

I. Que o produto, através de comprovação científica e de análise, seja reconhecido como 
seguro e eficaz para o uso a que se propõe, e possua a identidade, atividade, qualidade, 
pureza e inocuidade necessárias.   
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II. Tratando-se de produto novo, que sejam apresentadas amplas informações sobre a 
sua composição e o seu uso, para avaliação de sua natureza e determinação do grau de 
segurança e eficácia necessários.   

III. Apresentação, quando solicitada, de amostras para análises e experiências que sejam 
consideradas necessárias pelos órgãos competentes do Ministério da Saúde.   

IV. Quando houver o emprego de substância nova na composição do medicamento, entrega 
de amostra respectiva, acompanhada dos dados químicos e físico-químicos ou biológicos 
que a identifiquem.   

V. Na hipótese referida no item IV, quando os métodos indicados exigirem padrões, reagentes 
especiais, meios de cultura, cepas macrobiológicas, e outros materiais específicos, a 
empresa ficará obrigada a fornecê-lo ao laboratório oficial de controle competente se 
julgado necessário.   

VI. Quando se trate de droga ou medicamento cuja elaboração necessite de aparelhagem 
técnica específica, prova de que o estabelecimento se acha devidamente equipado e 
mantém pessoal habilitado ao seu manuseio ou tem contrato com terceiros para essa 
finalidade;  

VII. Cópia autenticada do documento que credencia a importadora como representante legal 
no País.(NR)(Inclusão dada pelo Decreto nº 3.961, de 10 de outubro de 2001)  

Art. 19. Para a concessão do registro de drogas, medicamentos e insumos farmacêuticos, as 
informações contidas nos respectivos relatórios deverão ser reconhecidas como cientificamente 
válidas pelo órgão competente do Ministério da Saúde.   

Art. 20. As informações descritivas de drogas ou medicamentos serão avaliadas pelo órgão 
ou pela entidade competente do Ministério da Saúde ou analisadas pelo seu competente 
laboratório de controle, em cujas conclusões deverá basear-se a autoridade sanitária para 
conceder ou denegar o registro. (Alteração dada pelo Decreto nº 3.961, de 10 de outubro de 
2001)  

§1º. Somente poderá ser registrado o medicamento que contenha em sua composição 
substância reconhecidamente benéfica do ponto de vista clínico e terapêutico.  

§2º. A comprovação do valor real do produto, sob o ponto de vista clínico e terapêutico do 
novo medicamento, será feita no momento do pedido de registro, por meio de documentação 
científica idônea que demonstre a qualidade, a segurança e a eficácia terapêutica. (NR) 
(Inclusão dada pelo Decreto nº 3.961, de 10 de outubro de 2001)  

Art. 21. O registro das drogas, medicamentos e insumos farmacêuticos de procedência 
estrangeira, além das condições, exigências e procedimentos previstos na Lei nº 6.360, de 
23 de setembro de 1976, neste Regulamento e demais normas pertinentes, dependerá da 
comprovação de que já é registrado no país de origem.   

Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo deverão ainda ser comprovadas as 
indicações, contra-indicações e advertências apresentadas para efeito de registro no país de 
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origem, reservando-se ao Ministério da Saúde o direito de proceder as alterações que julgue 
convenientes.  

Art. 22. O registro de drogas, medicamentos e insumos farmacêuticos será cancelado sempre 
que efetuada qualquer modificação em sua fórmula, dosagem, condições de fabricação e 
indicação de aplicações e especificações enunciadas em bulas, rótulos ou publicidade, não 
autorizada pelo Ministério da Saúde.   

Art. 23. A modificação da composição, das indicações terapêuticas ou da posologia, do 
processo e do local de fabricação de medicamentos, drogas e insumos farmacêuticos 
registrados e outras alterações consideradas pertinentes pela autoridade sanitária dependerá 
de autorização prévia do órgão ou da entidade competente do Ministério da Saúde, satisfeitas 
as seguintes exigências, dentre outras previstas em regulamentação específica. (Alteração 
dada pelo Decreto nº 3.961, de 10 de outubro de 2001).  

I. Justificativa da modificação pretendida.  

II. Comprovação científica pertinente ou observações clínicas, publicadas em revista 
indexada ou de reconhecida idoneidade.   

III. Literatura pertinente, acompanhada, quando de origem estrangeira, de tradução integral 
do trabalho original.  

IV. Comprovação, em se tratando de medicamento de origem estrangeira, das eventuais 
modificações de fórmula autorizada; 

V. Demonstração de equivalência do medicamento similar, de acordo com a legislação 
vigente, nos casos de modificação de excipiente quantitativo ou qualitativo;  

VI. Autorização de funcionamento do novo estabelecimento da empresa produtora e 
apresentação do Certificado de Cumprimento de Boas Práticas de Fabricação e Controle, 
mediante nova inspeção sanitária, no caso de mudança do local de fabricação; e  

VII. Comprovação, em se tratando de solicitação de transferência de titularidade de registro, 
de enquadramento da empresa detentora do registro específico em um dos seguintes 
casos: cisão, fusão, incorporação, sucessão ou mudança de razão social.(NR)(Inclusão 
dada pelo Decreto nº 3.961, de 10 de outubro de 2001)  

Art. 24. Somente será registrado o medicamento cuja preparação necessite cuidados especiais 
de purificação, dosagem, esterilização ou conservação quando:   

I. Tiver em sua composição substância nova.  

II. Tiver em sua composição substância conhecida, à qual seja atribuída aplicação nova ou 
vantajosa em terapêutica.  

III. Apresentar melhoramento de fórmula ou forma, sob o ponto de vista farmacotécnico e/
ou terapêutico.  
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§1º. É assegurado o direito ao registro de medicamentos similares a outros já registrados na 
forma deste artigo e desde que satisfeitas as demais exigências deste Regulamento.  

§2º. Os medicamentos similares a serem fabricados no País e aqueles fabricados e registrados 
em Estado-Parte do Mercado Comum do Sul - MERCOSUL, similares a nacional já registrado, 
consideram-se registrados se, após decorrido o prazo de cento e vinte dias contados da 
apresentação do respectivo requerimento, não houver qualquer manifestação por parte da 
autoridade sanitária, devendo os respectivos registros serem enviados para publicação oficial.  

§3º. A contagem do prazo mencionado no §2º será interrompida sempre que houver exigência 
formulada pela autoridade sanitária, que deverá ser cumprida pela empresa no prazo 
estabelecido por esta autoridade, sob pena de indeferimento do pedido.  

§4º. Em qualquer situação, o prazo total de tramitação do processo não poderá exceder a 
cento e oitenta dias. 

§5º. O registro concedido nas condições dos §§2º a 4º perderá a sua validade, independentemente 
de notificação ou interpelação, se o produto não for comercializado no prazo de um ano após 
a data de sua concessão, prorrogável por mais seis meses, a critério da autoridade sanitária, 
mediante justificação escrita de iniciativa da empresa interessada.  

§6º. O pedido de novo registro do produto poderá ser formulado dois anos após a verificação 
do fato que deu causa à perda de validade do anteriormente concedido, salvo se não for 
imputável à empresa interessada.  

§7º. O pedido de Registro de Produto Farmacêutico, registrado e fabricado em outro Estado-
Parte do MERCOSUL, similar ao produto registrado no País, deve ser assinado pelo responsável 
legal e pelo farmacêutico responsável da Empresa "Representante MERCOSUL " designada no 
Brasil pela empresa produtora, e conterá todas as informações exigidas pela Lei nº 6.360, de 
1976, por este Regulamento e pelas demais normas vigentes sobre o tema.  

§8º. A demonstração de equivalência do produto similar ao medicamento registrado no País 
deverá observar o previsto neste Regulamento e nas demais normas vigentes sobre o tema. 
(NR) (Inclusão dada pelo Decreto nº 3.961, de 10 de outubro de 2001)  

Art. 25. Será negado o registro de medicamento que não contenha em sua composição, 
substância reconhecidamente benéfica do ponto de vista clínico e terapêutico.   

§ 1º Aplica-se o disposto neste artigo ainda que a forma de apresentação do produto seja 
diferente da de outro anteriormente registrado.   

§ 2º A comprovação do valor real do produto, sob o ponto de vista clínico e terapêutico do 
novo medicamento será feita no momento do pedido de registro, através de documentação 
científica idônea que demonstre a eficácia terapêutica decorrente das modificações qualitativas 
ou quantitativas das substâncias ativas, que impliquem em inovação na elaboração.   

Art. 26. O registro dos soros e vacinas ficará sujeito à comprovação:  
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I. Da eficácia, inocuidade e esterilidade do produto, bem como da sua finalidade 
imunoterápica, dessensibilizante e pirogênica. 

II. Da concentração, identidade, estabilidade e condições de conservação e outras 
características inerentes ao produto. 

Art. 27. (Revogado pelo Decreto nº 3.961, de 10 de outubro de 2001) 

Art. 28. Estão isentos de registro:  

I. Os produtos de fórmula e preparação fixas, cuja conservação seja boa e relativamente 
longa, cujas fórmulas estejam inscritas na Farmacopéia Brasileira, no Codex ou nos 
formulários aceitos pela Comissão de Revisão da Farmacopéia do Ministério da Saúde, 
bem como as matérias-primas e insumos inscritos nos respectivos formulários.   

II. Os produtos equiparados aos de que trata o item anterior, que embora não tenham suas 
fórmulas inscritas na Farmacopéia Brasileira ou no Codex, sejam aprovados pelo órgão de 
vigilância sanitária competente do Ministério da Saúde.   

III. Os solutos concentrados que servem para a obtenção extemporânea de preparações 
farmacêuticas e industriais.  

IV. Os preparados homeopáticos constituídos por simples associações de tinturas ou por 
incorporação a substâncias sólidas.   

Parágrafo único. O disposto neste artigo não exclui a obrigatoriedade para fins de 
comercialização dos produtos neles referidos, da remessa pela empresa ao Ministério da 
Saúde das informações e dos dados elucidativos sobre os produtos injetáveis.   

Art. 29. Não serão igualmente objeto de registro os produtos cujas fórmulas sejam de fácil 
manipulação nos laboratórios das farmácias.   

Art. 30. Estão igualmente isentos de registro os medicamentos novos, destinados exclusivamente 
a uso experimental sob controle médico, os quais poderão ser importados mediante expressa 
autorização do órgão de vigilância sanitária competente do Ministério da Saúde.   

§ 1º A autorização de que trata este artigo dependerá de prévia aprovação do plano de pesquisa, 
ficando a empresa obrigada a fornecer informações periódicas do seu desenvolvimento.   

§ 2º A isenção prevista neste artigo só será válida pelo prazo de até 3 (três) anos, findo o qual 
o produto ficará sujeito a registro.   

Art. 31. É privativa da indústria farmacêutica homeopática a fabricação da tintura mãe, bem 
como, das altas dinamizações, não podendo os laboratórios das farmácias homeopáticas 
dinamizar senão a partir de 0 (Tintura Mãe), ou da dinamização inicial até 30C (trigésima 
centesimal ou 60D (sexagésima decimal) para as substâncias de alta toxicidade.   

Art. 32. (Revogado pelo Decreto nº 3.961, de 10 de outubro de 2001) 

Art. 33. Para a finalidade de registro do produto homeopático, deverão ser obedecidas as 
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codificações homeopáticas, e a Farmacopéia Brasileira no que se refere à denominação, 
nomenclatura homeopática, sinonímia, escala e abreviatura, nome tradicional e símbolos.   

Art. 34. Será registrado como medicamento homeopático o produto cuja fórmula é constituída 
por substâncias de comprovada ação terapêutica.  

TÍTULO IV  
Do registro de correlatos 

Art. 35. Os aparelhos, instrumentos e acessórios usados em medicina, odontologia, 
enfermagem e atividades afins, bem como na educação física, embelezamento ou correção 
estética, somente poderão ser fabricados ou importados para exposição à venda e entrega ao 
consumo, depois que o órgão de vigilância sanitária competente do Ministério da Saúde se 
pronuncie sobre a obrigatoriedade, ou não, do registro.  

Parágrafo único. Estão dispensados do registro os aparelhos, instrumentos ou acessórios de 
que trata este artigo, que figurem em relações elaboradas pelo órgão de vigilância sanitária 
competente do Ministério da Saúde, ficando, porém para os demais efeitos da Lei nº 6.360, 
de 23 de setembro de 1976, e deste Regulamento, sujeitos ao regime de vigilância sanitária.   

Art. 36. O registro dos aparelhos, instrumentos e acessórios de que trata o artigo anterior será 
obrigatório quando a sua utilização dependa de prescrição médica, de cuidados especiais de 
aplicação ou da observação de precauções, sem as quais possam produzir danos à saúde.   

Art. 37. A empresa interessada em fabricar ou importar os aparelhos, instrumentos e acessórios 
de que trata o artigo 35, deverá encaminhar junto ao seu requerimento dirigido ao órgão de 
vigilância sanitária competente do Ministério da Saúde, relatório descritivo contendo, além 
dos elementos indicados no artigo 17 e seus itens, mais os seguintes:   

I. Finalidade a que se destina.  

II. Apresentação ou forma de apresentação comercial do produto.  

III. Voltagem, ciclagem e peso, recomendados, quando for o caso. 

IV. Prazo de garantia.  

V. Dispositivos de segurança, se houver necessidade.  

VI. Indicações e contra-indicações.  

VII. Efeitos colaterais e secundários.  

VIII. Precauções e dados sobre toxicidade, quando for o caso.  

IX. Aplicação máxima e mínima, quando for o caso.  

X. Tempo de uso, de exposição ou aplicação.  

XI. Indicação de uso exclusivo sob prescrição médica, quando for o caso.  
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XII. Comprovação e considerações sobre os resultados verificados.  

Parágrafo único. Deverá ser aposto no aparelho, instrumento ou acessório de que trata 
este artigo, gravado ou em etiquetas, o número do registro no órgão de vigilância sanitária 
competente do Ministério da Saúde, seguido da sigla respectiva, ou dos dizeres "Declarado 
isento de registro pelo Ministério da Saúde".   

TÍTULO V  
Do registro dos cosméticos, produtos de higiene, perfumes e outros 

Art. 38. Somente serão registrados como cosméticos, produtos para a higiene pessoal, 
perfumes e outros de natureza e finalidades idênticas, os produtos que se destinem a uso 
pessoal externo ou em ambientes, consoantes suas finalidades estéticas, protetora, higiênica 
ou odorífica, sem causar irritações à pele, nem danos à saúde.   

Art. 39. Além de sujeito as exigências do artigo 17 e seu itens, o registro dos produtos referidos 
no artigo anterior, dependerá da satisfação das seguintes exigências:   

I. Enquadrar-se na relação de substâncias inócuas, elaborada pela câmara técnica 
competente do Conselho Nacional de Saúde e publicada no Diário Oficial da União, a 
qual conterá as especificações pertinentes a cada categoria, bem como os insumos, as 
matérias-primas, os corantes e os solventes permitidos em sua fabricação.   

II. Não se enquadrando na relação referida no item I, ter sido reconhecida a inocuidade das 
respectivas fórmulas, em pareceres conclusivos emitidos pelos órgãos competentes de 
análise e técnico do Ministério da Saúde.   

Art. 40. Aplicar-se-á aos cosméticos, produtos destinados à higiene pessoal, estípticos, 
depilatórios e outros de finalidade idêntica, que contenham substâncias medicamentosas, 
embora em dose infraterapêutica, as disposições próprias ao registro dos medicamentos, no 
que couber.   

Art. 41. Somente será registrado produto referido no artigo 38, que contendo matéria-prima, 
solvente, insumo farmacêutico, corante ou outro aditivo, este figure em relação elaborada 
pela câmara técnica competente do Conselho Nacional de Saúde, publicada no Diário Oficial 
da União e desde que ressalvadas expressamente nos rótulos e embalagens as restrições de 
uso em conformidade com a área do corpo em que deva ser aplicado.  

Art. 42. Os cosméticos e produtos de higiene destinados ao uso infantil não poderão ser 
apresentados sob a forma de aerosol, deverão estar isentos de substâncias cáusticas ou 
irritantes e suas embalagens não poderão apresentar partes contundentes.   

Art. 43. Os produtos mencionados no artigo 38, apresentados sob a forma de aerosol, somente 
serão registrados mediante o preenchimento dos seguintes requisitos:   

I. Se o vasilhame for de vidro envolvido por material plástico, deve apresentar orifícios que 
possibilitem a saída do conteúdo, no caso de quebrar-se o vidro.   
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II. Só poderão apresentar-se com premidos os vasilhames dos produtos cujo conteúdo não 
for superior a 500 (quinhentos) mililitros.   

III. Se o propelente usado figurar em relação elaborada pela câmara técnica competente do 
Conselho Nacional de Saúde, publicada em Diário Oficial da União, destinada a divulgar 
aqueles cujo emprego possa ser permitido em aerosóis.   

Art. 44. Os cosméticos, produtos destinados à higiene pessoal, perfumes e seus congêneres, 
poderão ter alteradas as suas fórmulas de composição, desde que as alterações solicitadas pela 
empresa sejam aprovadas pelos setores técnicos encarregados, em cujos pronunciamentos se 
louvará o dirigente do órgão de vigilância sanitária competente do Ministério da Saúde, para 
proferir a sua decisão.   

Parágrafo único. A alteração de fórmula será averbada junto ao registro no livro correspondente, 
após a publicação do despacho permissivo no Diário Oficial da União.   

Art. 45. A câmara técnica competente do Conselho Nacional de Saúde organizará e fará 
publicar no Diário Oficial da União, a relação dos aditivos, corantes, inorgânicos e orgânicos 
artificiais, incluindo seus sais e suas lacas, permitidos na fabricação dos produtos de que trata 
o artigo 38.   

§ 1º Será excluído da relação de que trata este artigo, todo e qualquer corante ou outro aditivo 
que venha a revelar evidência de toxicidade eminente ou em potencial.   

§ 2º A exclusão do corante ou outro aditivo da relação mencionada neste artigo implicará 
na sua imediata exclusão da fórmula do produto, ficando a empresa obrigada a comunicar 
as substâncias que passará a adotar dentro do prazo de até 30 (trinta) dias, ao órgão de 
vigilância sanitária competente do Ministério da Saúde, contados da data da publicação do 
ato respectivo, no Diário Oficial da União.   

§ 3º A inclusão ou exclusão de novos corantes ou de outros aditivos, inclusive os coadjuvantes 
de tecnologia de fabricação, na relação de que trata este artigo constitui ato privativo da 
câmara técnica competente do Conselho Nacional de Saúde.   

§ 4º Para efeito de utilização de novos aditivos, a empresa deverá apresentar requerimento 
ao dirigente do órgão de vigilância sanitária competente do Ministério da Saúde, que ouvirá a 
câmara técnica competente do Conselho Nacional de Saúde, acompanhado da documentação 
científica, em idioma português, evidenciando a inocuidade dos mesmos e contendo:   

I. A indicação dos produtos em cuja composição devem figurar.  

II. A indicação da natureza química de cada qual e a respectiva quantidade.  

§5º - A relação de que trata este artigo incluirá os limites máximos de impurezas tolerados nos 
corantes e em outros aditivos destinados ao emprego nos cosméticos, perfumes, produtos de 
higiene pessoal e seus congêneres.   

Art. 46. Para os efeitos deste Regulamento, incluem-se entre os corantes, os intermediários 
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de corantes que tenham esta propriedade manifestada ou desenvolvida por reações químicas 
ocorridas no local de aplicação.   

Art. 47. É permitido o emprego dos corantes em misturas ou diluentes apropriados.  

Art. 48. Aplicam-se aos produtos de ação exclusivamente repelente, as normas previstas no 
artigo 45.  

Art. 49. Para o fim de registro, os produtos definidos nos itens VII, VIII e IX do artigo 3º 
compreendem:  

I. Produtos de higiene:  
a. Sabonetes - destinados à limpeza corporal, compostos de sais alcalinos, ácidos graxos 

ou suas misturas ou em outros agentes tensoativos ou suas misturas, podendo ser 
coloridos e/ou perfumados a apresentados em formas e consistência adequadas ao 
seu uso.   

b. Xampus - destinados à limpeza do cabelo e do couro cabeludo por ação tensoativa ou 
de absorção sobre as impurezas, apresentados em formas e veículos diversos, podendo 
ser coloridos e/ou perfumados, incluídos na mesma categoria dos produtos destinados 
ao embelezamento do cabelo por ação enxaguatória.   

c. Dentifrícios - destinados à higiene e limpeza dos dentes, dentaduras postiças e da boca, 
apresentados em aspecto uniforme e livres de partículas palpáveis na boca, em formas 
e veículos condizentes, podendo ser coloridos e/ou aromatizados.   

d. Enxaguatórios bucais - destinados à higiene momentânea da boca ou à sua aromatização.  
e. Desodorantes - destinados a combater os odores da transpiração, podendo ser coloridos 

e perfumados, apresentados em formas e veículos apropriados.   
f. Antiperspirantes - destinados a inibir ou diminuir a transpiração, podendo ser coloridos 

e/ou perfumados, apresentados em formas e veículos apropriados, bem como, 
associados aos desodorantes.   

g. Cremes para barbear - destinados a preparar os pêlos do rosto para o corte, apresentados 
em formas e veículos apropriados, não irritantes à pele, de ação espumígena ou não, 
podendo ser coloridos e perfumados.   

h. Produtos para após o barbear - destinados a refrescar, desinfetar e amaciar a pele 
depois de barbeada, podendo ser apresentados em formas e veículos apropriados.   

II. Perfumes:  
a. Extratos - constituídos pela solução ou dispersão de uma composição aromática em 

concentração mínima de 10% (dez por cento) e máxima de 30% (trinta por cento).   
b. Águas perfumadas, águas de colônia, loções e similares - constituídas pela dissolução 

até 10% (dez por cento) de composição aromática em álcool de diversas graduações, 
não podendo ser nas formas sólidas nem na de bastão.   

c. Perfumes cremosos - semi-sólidos ou pastosos, de composição aromática até a 
concentração de 30% (trinta por cento), destinados a odorizar o corpo humano.   



304

d. Produtos para banho e similares - destinados a perfumar e colorir a água do banho e/
ou modificar sua viscosidade ou dureza, apresentados em diferentes normas.   

e. Odorizantes de ambientes - destinados a perfumar objetos de uso pessoal ou o 
ambiente por liberação de substâncias aromáticas absorvidas em material inerte ou 
por vaporização, mediante propelentes adequados.   

III. Cosméticos:  
a. Pós-faciais - destinados a modificar temporariamente a tonalidade da pele e a 

uniformizar o seu aspecto, constituídos essencialmente por substâncias pulverulentas, 
em veículos ou formas apropriados, podendo ser coloridos e perfumados.   

b. Talcos - constituídos de substância pulverulentas contendo essencialmente o mínimo 
de 80% (oitenta por cento) de talco, podendo ser coloridos e perfumados.   

c. Cremes de beleza, cremes para as mãos e similares - destinados ao embelezamento 
da pele, com finalidade lubrificante, de limpeza, hidratante e de base evanescente, 
nutriente e de maquilagem, em forma semi-sólida ou pastosa, podendo ser coloridos 
e perfumados.   

d. Máscaras faciais - destinadas a limpar, amaciar, estimular ou refrescar a pele, constituídas 
essencialmente de substâncias coloidais ou argilosas que aplicadas sobre o rosto devem 
sofrer endurecimento para posterior remoção.   

e. Loções de beleza - entre as quais se incluem as soluções leitosas, cremosas e 
adstringentes, loções para as mãos, bases de maquilagem, e outros destinados a 
limpar, proteger, estimular, refrescar ou embelezar a pele, apresentadas em solução, 
suspensão ou outra qualquer forma líquida ou semilíquida-cremosa, podendo ser 
coloridas e perfumadas.   

f. Rouges (blushes) - destinados a colorir as faces e constituídos de corantes que não 
sejam foto-sensibilizantes, não podendo conter mais do que 2 (dois) p.p.m. de arsênico 
(As2 03), nem mais do que 20 (vinte) p.p.m. de metais pesados (em Pb), e dispersos em 
veículo apropriado, perfumado ou não, apresentados em forma adequada.   

g. Batons e lápis labiais - destinados a colorir e proteger os lábios e não podem conter 
mais do que 2 (dois) p.p.m. de arsênico (em As2 03) nem mais do que 20 (vinte) p.p.m. 
de metais pesados (em Pb).   

h. Produtos para a área dos olhos - destinados a colorir ou sombrear os anexos dos olhos, 
ou seja, a área abrangida pela circunferência formada pelas arcadas supra e infra-
orbitrárias, incluindo a sobrancelha, a pele abaixo das sobrancelhas, as pálpebras, os 
cílios, o saco conjuntival do olho e o tecido areolar situado imediatamente acima da 
arcada infraorbitrária, constituídos de pigmentos inorgânicos altamente purificados e 
corantes naturais não foto-sensibilizante, insolúveis em água e dispersos em veículo 
apropriado, apresentados em forma adequada e não podendo conter mais do que 2 
(dois) p.p.m. de arsênico (em As2 03) nem mais do que 20 (vinte) p.p.m. de metais 
pesados em Pb.   

i. Produtos anti-solares - destinados a proteger a pele contra queimaduras e 
endurecimento provocado pelas radiações, diretas ou refletidas, de origem solar 
ou não, dermatologicamente inócuos e isentos de substâncias irritantes ou foto-
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sensibilizantes, e nos quais as substâncias utilizadas como protetoras sejam estáveis e 
não se decomponham sob a ação direta das radiações ultravioletas, por tempo mínimo 
de duas horas.   

j. Produtos para bronzear - destinados a proteger a pele contra queimaduras provocadas 
pelas radiações diretas ou refletidas, de origem solar ou não, sem contudo impedir a 
ação escurecedora das mesmas.   

k. Produtos bronzeadores simulatórios - destinados a promover o escurecimento da pele 
por aplicação externa, independentemente da exposição a radiações solares e outras, 
dermatologicamente inócuos e isentos de substâncias irritantes ou foto-sensibilizantes.   

l. Tinturas capilares - incluídos os xampus e similares, que também apresentem 
propriedades modificadoras da cor ou tonalidade, destinadas a tingir o cabelo, de 
imediato ou progressivamente.   

m. Agentes clareadores dos cabelos - destinados a clarear ou descolorar os cabelos.  
n. Produtos para ondular os cabelos - destinados a ondular ou frisar os cabelos, de maneira 

mais ou menos duradoura, podendo ser coloridos ou perfumados, apresentados em 
forma e veículos apropriados cuja alcalinidade livre não exceda a 2% (dois por cento) 
em NH3 e que quando preparados à base de ácido tioglicólico ou seus derivados, 
contenham no máximo 10% (dez por cento) de substância ativa em ácido tioglicólico, 
não podendo o seu pH exceder de 10,0 (dez vírgula zero).   

o. Produtos para alisar os cabelos - de maneira mais ou menos duradoura, podendo 
ser coloridos e perfumados, apresentados em forma e veículo apropriados, com 
características iguais aos produtos para ondulação, e conter no máximo 15% (quinze 
por cento) de substância ativa em ácido tioglicólico, não podendo o seu pH exceder de 
11,0 (onze vírgula zero).   

p. Produtos para assentar os cabelos - incluídos as brilhantinas, fixadores, laquês e 
similares, apresentados sob diversas formas adequadas, destinadas a fixar ou a lubrificar 
e amaciar os cabelos.   

q. Tônicos capilares - destinados a estimular o couro cabeludo, apresentados em forma 
líquida com concentração variável de álcool, podendo ser coloridos e perfumados.   

r. Depilatórios ou epilatórios - destinados a eliminar os pêlos do corpo, quando aplicados 
sobre a pele, em tempo não superior ao declarado na embalagem, inócuos durante 
o tempo de aplicação e sem causar ação irritante à pele, apresentados em forma e 
veículos apropriados, hermeticamente fechados.   

s. Esmaltes, vernizes para unhas, removedores, clareadores, removedores de cutículas e 
de manchas de nicotina, polidores e outros - destinados ao cuidado e embelezamento 
das unhas, apresentados em formas e veículos apropriados, devendo ser inócuos às 
unhas e cutículas, sendo obrigatório para os esmaltes e vernizes ter a cor estável, não 
podendo o corante sedimentar-se de maneira irreversível pelo repouso ou reagir com 
outros constituintes da forma.  

Art. 50. Os produtos de higiene e cosméticos para uso infantil, além das restrições contidas no 
artigo 42, para obterem o registro deverão observar os seguintes requisitos:   
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I. Talcos - destinados a proteger a pele da criança, especialmente contra irritações e 
assaduras, podem ser levemente perfumados, mas não poderão conter corante ou 
partículas palpáveis, matérias estranhas ou sujidade.   

II. Óleos - destinados à higiene e à proteção da superfície cutânea da criança, podem ser 
levemente perfumados, líquidos e a base de substâncias graxas de origem natural ou 
seus derivados, altamente refinados e sem indícios de acidez, serão obrigatoriamente 
transparentes, sem adição de corantes, isentos de partículas estranhas, sujidade em água, 
e sem apresentar turbidez, a 20oC (vinte graus centígrados).   

III. Loções - destinadas a limpar, proteger ou refrescar a pele das crianças, serão apresentadas 
em emulsão ou suspensão, podendo ser levemente perfumadas.   

IV. Xampus - destinados à limpeza do cabelo e do couro cabeludo das crianças, por ação 
tensoativa ou de absorção sobre sujidades, podem ser apresentados em forma e veículos 
apropriados, mas sem ser irritantes ao couro cabeludo e aos olhos da criança, e devem 
ser facilmente removíveis após a sua aplicação e o pH deve estar compreendido entre os 
limites de 7,0 (sete vírgula zero) e 8,5 (oito vírgula cinco).   

V. Dentifrícios - destinados à higiene dos dentes e da boca, apresentados em forma e veículos 
apropriados, com aspecto uniforme e livres de partículas sensíveis à boca, podendo ser 
coloridos e/ou aromatizados, mas sem irritar a mucosa bucal íntegra, nem prejudicar a 
constituição normal dos dentes da criança.   

VI. Águas de colônia e similares - destinadas a adorizar o corpo ou objetos de uso pessoal 
da criança, contendo composições aromáticas, podem ser apresentadas em diferentes 
formas segundo seu veículo ou excipiente, mas sua concentração alcoólica não poderá 
exceder de 60% (sessenta por cento), nem a composição aromática de 2% (dois por cento).   

VII. Sabonetes - destinados a limpeza corporal das crianças, serão constituídos de sais de ácidos 
graxos ou suas misturas, ou de outros agentes tensoativos ou suas misturas, podendo ser 
levemente coloridos e perfumados, apresentados em formas e consistências adequadas e 
com alcalinidade livre até o máximo de 0,5% (cinco décimos por cento) em NaOH.   

Art. 51. A câmara técnica competente do Conselho Nacional de Saúde fará publicar no Diário 
Oficial da União a relação dos propelentes permitidos para uso em aerosóis, contendo os 
produtos de higiene, cosméticos, perfumes e similares.   

Art. 52. Não serão registrados os produtos que contenham substâncias cujo uso continuado 
possa causar dano à saúde.  

Art. 53. Os produtos destinados a ondular cabelos somente serão registrados se a sua entrega 
ao consumo for condicionada ao acompanhamento de substâncias neutralizantes indicadas e 

em quantidade suficiente para seu uso.   
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TÍTULO VI  
Do registro dos saneantes domissanitários 

Art. 54. O registro dos saneantes domissanitários definidos no artigo 3º, item X, alíneas a, b, c 
e d, obedecerá além do disposto no artigo 17 e seus itens, às normas específicas quanto à sua 
natureza e finalidade.   

Art. 55. Somente poderão ser registrados os inseticidas que:  

I. Possam ser aplicados corretamente, em estrita observância às instruções dos rótulos e 
demais elementos explicativos.  

II. Não ofereçam qualquer possibilidade de risco à saúde humana e dos animais domésticos 
de sangue quente.  

III. Não sejam corrosivos ou prejudiciais às superfícies tratadas.  

Art. 56. Será negado registro aos inseticidas que não obedeçam às seguintes formas de 
apresentação:  

I. Pó - preparações pulverulentas.  

II. Líquido - preparações em forma de solução, emulsão ou suspensão, destinadas a serem 
aplicadas por aspersão.  

III. Fumigação - preparações a serem aplicadas por volatização ou por combustão.  

IV. Isca - preparações de forma variada contendo substâncias capazes de atrair insetos.  

V. Premido - preparações autopropelentes em embalagem apropriada.  

§ 1º Os produtos mencionados nos itens I, II, III, IV e V terão obrigatoriamente em sua 
composição:  

a. substância inseticida natural sintética destinada a exercer a ação impediente ou letal 
para os insetos;  

b. substâncias sinérgica ou ativadora natural ou sintética destinada a reforçar a atividade 
dos inseticidas.  

c. outras substâncias que venham a ser autorizadas pela câmara técnica competente do 
Conselho Nacional de Saúde.  

§ 2º A concentração máxima para cada substância inseticida ou sinérgica será fixada em relação 
elaborada pela câmara técnica competente do Conselho Nacional de Saúde, e publicada no 
Diário Oficial da União.   

Art. 57. Para o registro dos inseticidas a fórmula de composição deve ser elaborada com vistas 
às precauções necessárias ao manuseio do produto e o relatório que acompanha o pedido 
deverá indicar:   

I. Forma de preparação e modo de aplicação.  
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II. Toxicidade aguda e crônica pelas vias oral, cutânea e respiratória, em animais de 
laboratório.  

III. Alterações metabólicas registradas em mamíferos.  

IV. Observações de casos humanos de envenenamento, principalmente quanto à presença 
de sinais e sintomas precoces ou de alarme.   

V. Indicações sobre o emprego de antídotos em caso de intoxicação, e as medidas a serem 
adotadas em caso de acidente.  

Parágrafo único. Não será registrado inseticida cuja fórmula contenha substâncias em 
concentração superior a que for estabelecida pela câmara técnica competente do Conselho 
Nacional de Saúde, para segurança de seu emprego.   

Art. 58. Para fins de registro dos inseticidas as substâncias componentes as fórmulas respectivas 
serão consideradas:  

I. Solventes e diluentes - quando empregadas como veículos nas preparações inseticidas.  

II. Propelentes - quando atuem como agentes propulsores utilizados nas preparações 
premidas.  

Art. 59. Será tolerada quando pertencentes à mesma classe, a associação de inseticidas desde 
que as concentrações dos elementos ativos sejam proporcionalmente reduzidas.   

Art. 60. As associações de inseticidas deverão satisfazer aos requisitos do artigo 57 e itens II a 
IV, quanto à toxicidade para animais submetidos a prova de eficiência.   

Art. 61. Somente será registrado inseticida quando se destine:  

I. À pronta aplicação por qualquer pessoa, para fins domésticos.  

II. À aplicação e manipulação por pessoa ou organização especializada, para fins profissionais.  

Art. 62. Registrar-se-ão como raticidas as preparações cujas fórmulas de composição incluam 
substâncias ativas, isoladas ou em associação, em concentrações diversas e sob determinadas 
formas e tipos de apresentação.   

Art. 63. Poderá ser registrado raticida em cuja fórmula figurem, além do elemento essencial 
representado por substâncias naturais ou sintéticas que exerçam ação letal nos roedores, 
outros elementos facultativos, a saber:   

III. Sinérgico - representado por substâncias naturais ou sintéticas que ativem a ação dos 
raticidas.  

IV. Atraente - representado por substâncias que exerçam atração para ratos, camundongos 
e outros roedores.  

Art. 64. Para o registro dos raticidas o relatório que acompanha o pedido respectivo, deverá 
prever as precauções necessárias à sua aplicação, e as medidas terapêuticas a serem adotadas 
no caso de acidente tendo em conta:   
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I. A ação raticida propriamente dita.  

II. A toxicidade aguda ou crônica, por absorção pelas vias respiratórias, para animais de 
laboratório.  

III. Os caminhos metabólicos em mamíferos e a conseqüente capacidade de desintoxicação 
do organismo.  

IV - As observações de casos de intoxicação do homem, principalmente quanto à presença de 
sinais e sintomas precoces de alarme.   

V - As indicações sobre o emprego de antídoto no caso de intoxicação.  

Art. 65. Somente será permitida a venda dos raticidas a granel, para embalagem, às empresas 
habilitadas a exercer essa atividade, na forma prevista no artigo 2o deste Regulamento.   

Art. 66. A venda dos raticidas e sua entrega ao consumo ficarão restritas, exclusivamente 
aos produtos classificados como de baixa e média toxicidade, sendo privativo das empresas 
especializadas ou de órgãos e entidades da administração pública direta e indireta, o 
fornecimento e controle da aplicação dos classificados como de alta toxicidade.   

Art. 67. Para os fins da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976 e deste Regulamento são 
equiparados aos produtos saneantes domissanitários, os detergentes, desinfetantes e 
respectivos congêneres, destinados a aplicação em objetos inanimados e em ambientes, 
sujeitos às mesmas exigências e condições pertinentes a registro, industrialização e entrega 
ao consumo e fiscalização.   

Art. 68. Dentro do prazo de 4 (quatro) anos, contados da vigência deste Regulamento fica 
proibida a fabricação, comercialização ou importação de saneantes de qualquer natureza, 
contendo tensoativo aniônico, não-biodegradável.   

§ 1o - Não serão concedidos novos registros nem serão revalidados os atuais, além do prazo 
previsto neste artigo, dos produtos a que se referem.   

§ 2o - As fórmulas modificadas serão submetidas pelas empresas ao órgão de vigilância sanitária 
competente do Ministério da Saúde, acompanhadas do relatório e obedecidos os requisitos 
de ordem técnica, julgados necessários, mantido o mesmo número do registro inicial.   

Art. 69. Somente serão registrados desinfetantes de ação destrutiva ou inativa, de uso 
indiscriminado, que, satisfaçam as exigências peculiares que venham a ser fixadas para cada 
substância.   

Parágrafo único. A câmara técnica competente do Conselho Nacional de Saúde elaborará listas 
de substâncias permitidas e proibidas, fixará as concentrações, formas de uso e promoverá 
outras medidas destinadas à proteção da saúde.   

Art. 70. Somente serão registrados detergentes contendo basicamente agente tensoativo e 
substância coadjuvante, tais como espessantes, sinérgicas, solventes, substâncias inertes e 
outras especialmente formuladas para a remoção de gorduras, óleos e outras sujidades ou de 
higienização de objetos e utensílios domésticos, inclusive pisos e paredes.   
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TÍTULO VII  
Do registro dos produtos dietéticos 

Art. 71. Serão registrados como produtos dietéticos os destinados à ingestão oral, desde 
que não enquadrados nas disposições do Decreto-lei no 986, de 21 de outubro de 1969, e 
respectivos regulamentos, cujo uso e venda dependam de prescrição médica, tendo como 
finalidades principais:   

I. Suprir necessidades dietéticas especiais.  

II. Suplementar e enriquecer a alimentação habitual com vitaminas, aminoácidos, minerais 
e outros elementos. 

III. Iludir as sensações de fome, de apetite e de paladar, substituindo os alimentos habituais 
nas dietas de restrição.  

Art. 72. Só serão registrados como dietéticos os produtos constituídos por:  

I. Alimentos naturais modificados em sua composição ou características, quando destinados 
a finalidade dietoterápica.  

II. Produtos naturais, ainda que não considerados alimentos habituais, contendo nutrimentos 
ou adicionados deles.  

III. Produtos minerais ou orgânicos, puros ou associados, em condições de contribuir para a 
elaboração de regimes especiais.   

IV. Substâncias isoladas ou associadas, sem valor nutritivo, destinadas a dietas de restrição.  

V. Complementos contendo vitaminas, minerais ou outros nutrimentos em quantidades ou 
limites a serem estabelecidos pela câmara técnica competente do Conselho Nacional de 
Saúde.   

VI. Outros produtos que, isoladamente ou em associação, possam ser caracterizados como 
dietéticos pela câmara técnica competente do Conselho Nacional de Saúde.   

Art. 73. Os produtos dietéticos serão apresentados sob as formas usuais dos medicamentos, 
observadas a nomenclatura e as características próprias aos mesmos, e, eventualmente, sob 
as formas de alimento.   

Art. 74. Para assegurar a eficiência dietética mínima e evitar que sejam confundidos com os 
produtos terapêuticos, o teor dos componentes dietéticos que justifique sua indicação em 
dietas especiais, deverá obedecer a padrões universalmente aceitos, e constantes de relação 
elaborada pela câmara técnica competentes do Conselho Nacional de Saúde.   

Parágrafo único. Não havendo padrão estabelecido para o fim de que trata este artigo, 
a concessão de registro ficará sujeita, em cada caso, ao prévio pronunciamento da câmara 
técnica competente do Conselho Nacional de Saúde.   
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TÍTULO VIII  
Da autorização das empresas e do licenciamento dos estabelecimentos 

Art. 75. O funcionamento das empresas que exerçam atividades enumeradas no artigo 1o 
dependerá de autorização do órgão de vigilância sanitária competente do Ministério da Saúde, 
à vista do preenchimento dos seguintes requisitos:   

I. Indicação da atividade industrial respectiva.  

II. Apresentação do ato constitutivo, do que constem expressamente as atividades a serem 
exercidas e o representante legal da mesma.   

III. Indicação dos endereços da sede dos estabelecimentos destinados à industrialização, dos 
depósitos, dos distribuidores e dos representantes.   

IV. Natureza e espécie dos produtos.  

V. Comprovação da capacidade técnica e operacional.  

VI. Indicação do responsável ou responsáveis técnicos, de suas respectivas categorias 
profissionais e dos números das inscrições nas respectivas autarquias profissionais a que 
se filiem.   

§1º. A autorização de que trata este artigo habilitará a empresa a funcionar em todo o território 
nacional e necessitará ser renovada quando ocorrer alteração ou mudança de atividade 
compreendida no âmbito deste Regulamento ou mudança do sócio, diretor ou gerente que 
tenha a seu cargo a representação legal da empresa.  

§2º. As empresas titulares de registro de produtos farmacêuticos fabricados em outro Estado-
Parte do MERCOSUL, denominadas "Representante MERCOSUL ", devem atender, no tocante a 
requisitos técnicos e administrativos para autorização de funcionamento e suas modificações, 
às exigências estabelecidas na Lei nº 6.360, de 1976, neste Regulamento e em regulamentação 
específica sobre o tema.  

§3º. Só será permitida a realização de contrato de fabricação de produtos por terceiros quando 
a empresa contratante desenvolver atividades de fabricação de produtos farmacêuticos e 
desde que sejam respeitados os requisitos previstos em legislação específica sobre o tema. 
(NR) (Inclusão dada pelo Decreto nº 3.961, de 10 de outubro de 2001)  

Art. 76. As empresas que exerçam exclusivamente atividades de fracionamento, embalagem e 
reembalagem, importação, exportação, armazenamento, transporte ou expedição dos produtos 
sob o regime deste Regulamento, deverão dispor de instalações, materiais, equipamentos, e 
meio de transporte apropriados.   

Art. 77. O órgão de vigilância sanitária competente do Ministério da Saúde expedirá documento 
de autorização às empresas habilitadas na forma deste Regulamento para o exercício de 
atividade enumerada no artigo 1º.   

Art. 78. O licenciamento dos estabelecimentos que exerçam atividades de que trata este 
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Regulamento pelas autoridades dos Estados, do Distrito Federal, e dos Territórios, dependerá 
do preenchimento dos seguintes requisitos:   

I. Autorização de funcionamento da empresa pelo Ministério da Saúde.  

II. Existência de instalações, equipamentos e aparelhagem técnica indispensáveis e em 
condições necessárias à finalidade a que se propõe.   

III. Existência de meios para a inspeção e o controle de qualidade dos produtos que 
industrialize.  

IV. Apresentarem condições de higiene, pertinentes a pessoal e material indispensáveis e 
próprias a garantir a pureza e eficácia do produto acabado para a sua entrega ao consumo.   

V. Existência de recursos humanos capacitados ao desempenho das atividades de sua 
produção.  

VI. Possuírem meios capazes de eliminar ou reduzir elementos de poluição decorrente da 
industrialização procedida, que causem efeitos nocivos à saúde.   

VII. Contarem com responsáveis técnicos correspondentes aos diversos setores de atividade.  

Parágrafo único. Poderá ser licenciado o estabelecimento que não satisfazendo o requisito do 
item III deste artigo, comprove ter realizado convênio com instituição oficial reconhecida pelo 
Ministério da Saúde para a realização de exames e testes especiais que requeiram técnicas e 
aparelhagem destinadas ao controle de qualidade.   

Art. 79. Os estabelecimentos terão licenças independentes, mesmo que se situem na mesma 
unidade da federação e pertençam a uma só empresa.   

Art. 80. Os Estados, o Distrito Federal e os Territórios poderão estabelecer em legislação 
supletiva condições para o licenciamento dos estabelecimentos a que se refere este 
Regulamento, observados os seguintes preceitos:   

I. Quando um só estabelecimento industrializar ou comercializar produtos de natureza 
ou finalidade diferentes, será obrigatória a existência de instalações separadas, para a 
fabricação e o acondicionamento dos materiais, substâncias e produtos acabados.   

II. Localização adequada, proibido que se situem em zonas urbanas os que fabriquem 
produtos biológicos e outros que possam produzir risco de contaminação aos habitantes.   

III. Aproveitamento para residências ou moradias das suas dependências e áreas contínuas e 
contíguas aos locais de industrialização.   

IV. Aprovação prévia pelo órgão de saúde local dos projetos e das plantas dos edifícios, para 
a verificação do atendimento dos requisitos estabelecidos pela Lei nº 6.360, de 23 de 
setembro de 1976, e por este Regulamento.   

V. Instalações para o tratamento de água e esgoto nas indústrias que trabalhem com 
microrganismos patogênicos.  
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VI. Comprovação das medidas adequadas contra a poluição ambiental.  

Art. 81. Constará expressamente da licença do estabelecimento quais os produtos que 
constituirão a sua linha de fabricação.   

Art. 82. Os estabelecimentos que fabricarem ou manipularem produtos injetáveis ou outros 
que exijam preparo assético, serão obrigatoriamente dotados de câmara ou sala especialmente 
destinada a essa finalidade.   

Art. 83. Os estabelecimentos fabricantes de produtos biológicos, tais como soros, vacinas, 
bacteriófagos, hormônios e vitaminas naturais ou sintéticas, fermentos e outros, deverão 
possuir câmara frigorífica de funcionamento automático, com capacidade suficiente para 
assegurar a conservação dos produtos e da matéria-prima passíveis de se alterarem sem essas 
condições.   

§ 1º A capacidade da câmara frigorífica será aferida em função da produção.  

§ 2º As empresas revendedoras de produtos biológicos ficam obrigadas a conservá-los em 
refrigeradores, em conformidade com as indicações determinadas pelos fabricantes e 
aprovadas pelo órgão de vigilância sanitária competente do Ministério da Saúde.   

Art. 84. Os estabelecimentos fabricantes de hormônios naturais e produtos opoterápicos 
deverão proceder à colheita do material necessário, em condições técnicas adequadas, no 
próprio local e logo após o sacrifício dos animais.   

§ 1º Os estabelecimentos somente poderão abastecer-se de órgãos dos animais colhidos e 
mantidos refrigerados, nas condições referidas neste artigo, em matadouros licenciados pelos 
órgãos sanitários locais.   

§ 2º Somente poderão ser utilizados para a preparação de hormônios os órgãos que provenham 
de animais integralmente sãos, não estafados ou emagrecidos, e que não apresentem sinais 
de decomposição no momento de sua utilização.   

Art. 85. Os estabelecimentos produtores de hormônios artificiais, além da obrigatoriedade 
do fornecimento de equipamentos individuais de proteção - EIP - destinado ao uso dos 
empregados, e do cumprimento do disposto no item II do artigo 78, somente poderão ser 
licenciados se dispuserem de recinto próprio e separado para a manipulação dos hormônios, 
e para a lavagem diária dos trajes utilizados durante o trabalho.   

Art. 86. Os estabelecimentos de que trata o artigo 82, deverão, conforme o caso, possuir:  

I. Aparelhos de extração.  

II. Clorímetro ou fotômetro para dosagem de vitaminas.  

III. Lâmpadas de luz ultravioleta ou fluorímetro.  

IV. Recipientes próprios à conservação e acondicionamento das substâncias sensíveis à 
variação da concentração iônica.  
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Art. 87. Os estabelecimentos que fabriquem produtos biológicos deverão, ser dotados das 
seguintes instalações:  

I. Biotério para animais inoculados.  

II. Sala destinada à montagem de material e ao preparo do meio de cultura.  

III. Sala de esterilização e assética.  

IV. Forno crematório.  

V. Outras que a tecnologia e controle venham a exigir.  

Art. 88. Os estabelecimentos em que sejam produzidos soros antitetânicos, vacina 
anticarbunculose ou vacina BCG, deverão ter, completamente isolados de outros serviços de 
laboratório, para cada produto:   

I. Compartimento especial dotado de utensílios, estufa e demais acessórios.  

II. Tanque com desinfetantes para imersão dos vasilhames, depois de utilizados.  

III. Forno e autoclave, exclusivos.  

IV. Culturas conservadas em separado das demais culturas de laboratório.  

V. Outros meios que a tecnologia e controle venham a exigir.  

TÍTULO IX  
Da responsabilidade técnica 

Art. 89. As empresas que exerçam atividades previstas neste Regulamento ficam 
obrigadas a manter responsáveis técnicos legalmente habilitados, suficientes, qualitativa e 
quantitativamente para a correspondente cobertura das diversas espécies de produção, em 
cada estabelecimento.   

Art. 90. Caberá ao responsável técnico, além de suas atribuições específicas, e a assistência 
efetiva ao setor de sua responsabilidade, a elaboração do relatório a ser submetido ao órgão 
de vigilância sanitária competente do Ministério da Saúde, para fins de registro do produto.   

Parágrafo único. O relatório será datado e assinado pelo responsável técnico, com a indicação 
do número de inscrição na autarquia profissional a que esteja vinculado.   

Art. 91. No caso de interrupção ou cessação da assistência ao estabelecimento, a 
responsabilidade do profissional perdurará por 1 (um) ano, a contar da cessação do vínculo, 
em relação aos lotes ou partidas fabricados sob sua direção técnica.   

Art. 92. Independentemente de outras cominações legais, inclusive penais, de que 
sejam passíveis os responsáveis técnicos e administrativos, a empresa poderá responder 
administrativa e civilmente por infração sanitária resultante da inobservância da Lei nº 6.360, 
de 23 de setembro de 1976, deste Regulamento, ou demais normas complementares.   
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TÍTULO X  
Da rotulagem e publicidade 

Art. 93. Os rótulos, etiquetas, bulas e demais impressos dos medicamentos, cosméticos que 
contenham uma substância ativa cuja dosagem deve conformar-se com os limites estabelecidos 
e os desinfetantes cujo agente ativo deva ser citado pelo nome químico e sua concentração 
deverão ser escritos em vernáculo, conterão as indicações das substâncias da fórmula, com 
os componentes especificados pelos nomes técnicos correntes e as quantidades consignadas 
pelo sistema métrico decimal ou pelas unidades internacionais.   

Parágrafo único. Não poderão constar da rotulagem ou da publicidade e propaganda dos 
produtos submetidos ao regime deste Regulamento, designações, nomes geográficos, 
símbolos, figuras, desenhos ou quaisquer indicações que possibilitem interpretação falsa, 
erro ou confusão quanto à origem, procedência, natureza, composição ou qualidade, ou que 
atribuam ao produto, finalidades ou características diferentes daquelas que realmente possua. 
(Redação dada pelo Decreto nº 83.239 de 6 de março de 1979).  

Art. 94. Os dizeres da rotulagem, das bulas, etiquetas, prospectos ou quaisquer modalidades 
de impressos referentes aos produtos de que trata este Regulamento, terão as dimensões 
necessárias à fácil leitura visual, observado o limite mínimo de um milímetro de altura e 
redigido de modo a facilitar o entendimento do consumidor.   

§ 1º Os rótulos, as bulas, os impressos, as etiquetas, os dizeres e os prospectos mencionados 
neste artigo, conterão obrigatoriamente:   

I. Os nomes do produto, do fabricante, do estabelecimento de produção e o endereço deste.  

II. O número do registro precedido da sigla do órgão de vigilância sanitária competente do 
Ministério da Saúde.  

III. O número do lote ou partida com a data de fabricação.  

IV. O peso, volume líquido ou quantidade de unidades, conforme o caso.  

V. A finalidade, uso e aplicação.  

VI. O modo de preparar, quando for o caso.  

VII. As precauções, os cuidados especiais, e os esclarecimentos sobre o risco decorrente de 
seu manuseio, quando for o caso.   

VIII. O nome do responsável técnico, número de inscrição e sigla da respectiva autarquia 
profissional.  

IX. Em se tratando de medicamento importado observar o disposto no § 2o do artigo 12.  

§ 2º O rótulo da embalagem dos medicamentos, produtos dietéticos e correlatos, que só 
podem ser vendidos sob prescrição médica, deverão ter uma faixa vermelha em toda a sua 
extensão, do terço médio do rótulo e com largura não inferior a um terço da largura total, 
contendo os dizeres: "VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA".   
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§ 3º Em casos excepcionais a Câmara Técnica competente do Conselho Nacional da Saúde 
poderá dispensar a menção de qualquer elemento constante dos itens I a VIII, do § 1º deste 
artigo, desde que não haja prejuízo para as ações correspondentes de Vigilância Sanitária. 
(Redação dada pelo Decreto nº 83.239 de 06 de março de 1979).  

Art. 95. Tratando-se de drogas e medicamentos, os rótulos, bulas e impressos, conterão ainda 
as indicações terapêuticas, as contra-indicações e efeitos colaterais, e precauções, quando for 
o caso, a posologia, o modo de usar ou via de administração, o término do prazo de validade, a 
exigência de receita médica para a venda, se houver, as prescrições determinadas na legislação 
específica quando o produto estiver submetido a regime especial de controle, e as necessárias 
ao conhecimento dos médicos, dentistas e pacientes.   

§ 1º As drogas e produtos químicos e oficinais, destinados ao uso farmacêutico, deverão 
ostentar nos rótulos, os dizeres "FARMACOPÉIA BRASILEIRA" ou a abreviatura oficial "FARM. 
BRAS."   

§ 2º As contra-indicações, precauções e efeitos colaterais deverão ser impressos em tipos 
maiores dos que os utilizados nas demais indicações e em linguagem acessível ao público.   

§ 3º As drogas e os produtos químicos e oficinais não enquadrados no § 1o, mas, que constem 
de farmacopéia estrangeira ou de formulários admitidos pela Comissão de Revisão da 
Farmacopéia do Ministério da Saúde, terão nos rótulos a indicação respectiva.   

Art. 96. As bulas dos medicamentos somente poderão fazer referência à ação dos seus 
componentes, devendo as indicações terapêuticas se limitarem estritamente a repetir as 
contidas nos termos do registro.   

Parágrafo único. Nos casos em que não haja necessidade da menção de contra-indicações 
de uso ou esclarecimentos quanto a reações ou efeitos colaterais dos medicamentos, 
fica dispensada a apresentação de bulas nos medicamentos submetidos ao regime deste 
Regulamento, desde que seja mencionado na rotulagem ou embalagem externa, o modo de 
usar ou de aplicar o produto. (Redação dada pelo Decreto nº 83.239 de 6 de março de 1979).  

Art. 97. Nos rótulos e bulas dos medicamentos biológicos vendidos sob receita médica constarão 
ainda o método de dosagem de sua potência ou atividade e das provas de eficiência, o número 
de série por partida da fabricação, e as condições de conservação, quando for indicado, de 
acordo com a natureza do produto.   

Art. 98. As bulas dos medicamentos destinados ao tratamento de doenças infecto-contagiosas, 
deverão conter conselhos sobre as medidas de higiene recomendadas em cada caso.   

Art. 99. Os medicamentos cuja composição contenha substância entorpecente, deverão ter 
nos rótulos e bulas, a indicação da denominação comum do mesmo e a respectiva dosagem.   

Parágrafo único. Quando a substância entorpecente for o ópio ou a coca, deverá ser 
mencionada nos rótulos e bulas a correspondente dose de morfina ou cocaína.   

Art. 100. Os rótulos das embalagens dos medicamentos que contenham substância 
entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica deverão ter uma faixa preta 
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em toda a sua extensão com as dimensões estabelecidas no § 2o do artigo 94, com os dizeres 
"Venda sob prescrição médica", "Pode causar dependência física ou psíquica".   

Parágrafo único. O órgão de vigilância sanitária competente do Ministério da Saúde baixará 
instruções acerca da aplicação do disposto neste artigo.   

Art. 101. Poderá ser dispensada nos rótulos dos medicamentos a fórmula integral ou de seus 
componentes ativos, desde que figurem nas bulas respectivas.   

Art. 102. Os rótulos dos medicamentos homeopáticos deverão ostentar os dizeres 
"FARMACOPÉIA HOMEOPÁTICA BRASILEIRA", e conter obrigatoriamente a escala e a 
dinamização pertinentes, a via de administração e forma farmacêutica.   

Parágrafo único. As bulas dos produtos homeopáticos serão sucintas e restringir-se-ão aos 
termos das indicações terapêuticas aprovadas.   

Art. 103. Tratando-se de produtos de higiene, cosméticos e similares, os rótulos e demais 
impressos, explicativos, deverão conter, ainda:   

I. A advertência e cuidados necessários, se o uso prolongado ou quantidade em excesso 
puderem acarretar danos à saúde.  

II. Em destaque, o prazo de validade do uso, se sujeitos a possível perda de eficiência.  

Art. 104. Os produtos antiperspirantes quando associados aos desodorantes conterão 
obrigatoriamente nos rótulos a declaração da existência dessa associação.   

Art. 105. Os rótulos dos produtos anti-solares deverão declarar o período máximo de eficiência, 
e a necessidade de reaplicação se não forem de apreciável resistência à ação da água doce ou 
salgada.   

Art. 106. Os rótulos dos produtos destinados a simular o bronzeamento da pele deverão conter 
a advertência "Atenção: não protege contra a ação solar".   

Art. 107. Os rótulos das tinturas capilares e dos agentes clareadores de cabelos que contenham 
substâncias capazes de produzir intoxicações agudas ou crônicas deverão conter as advertências 
"CUIDADO. Contém substâncias passíveis de causar irritação na pele de determinadas pessoas. 
Antes de usar, faça a prova de toque. A aplicação direta em sobrancelhas ou cílios pode causar 
irritação nos olhos ou cegueira".   

Parágrafo único. É obrigatória a inclusão de instruções de uso, prospectos ou bulas no 
acondicionamento dos produtos a que se refere este artigo, contendo explicitamente a prova 
de toque.   

Art. 108. Os cosméticos, perfumes e produtos de higiene cuja embalagem seja sob a forma 
de aerosol, deverão trazer em caracteres destacados e indeléveis, no rótulo respectivo, as 
advertências: "CUIDADO. Conteúdo sob pressão. O vasilhame, mesmo vazio não deve ser 
perfurado. Não use ou guarde em lugar quente, próximo a chamas ou exposto ao sol. Nunca 
coloque esta embalagem no fogo ou incinerador. Guarde em ambiente fresco ou ventilado", 
ou outros dizeres esclarecedores.   
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Parágrafo único - Os produtos de que trata este artigo, apresentados sob a forma de aerosóis, 
premidos, incluirão nos rótulos, em caracteres destacados, as advertências "Evite a inalação 
deste produto" e "Proteja os olhos durante a aplicação".   

Art. 109. Os rótulos, bulas e demais impressos dos preparados para ondular cabelos deverão 
indicar os agentes ativos e a advertência "Este preparado somente deve ser usado para fim a 
que se destina, sendo PERIGOSO para qualquer outro uso; não deve ser aplicado se houver 
feridas, escoriações ou irritações no couro cabeludo".   

Art. 110. Os rótulos, bulas e demais impressos instrutivos dos tônicos capilares que contenham 
substâncias exacerbantes conterão a advertência "Este produto pode eventualmente causar 
irritações ao couro cabeludo de determinadas pessoas, caso em que seu uso deverá ser 
interrompido".   

Art. 111. Dos rótulos, bulas e demais impressos dos depilatórios ou epilatórios serão 
obrigatórias as advertências "Não deve ser aplicado sobre mucosas ou em regiões a ela 
circunvizinhas, sobre a pele ferida, inflamada ou irritada". "Imediatamente antes ou após sua 
aplicação não use desodorantes, perfumes ou outras soluções alcoólicas". "Não faça mais do 
que uma aplicação semanal na mesma região".   

Art. 112. Tratando-se de produtos dietéticos os rótulos e demais impressos conterão, ainda:  

I. A composição qualitativa indicando os nomes dos componentes básicos, em ordem 
decrescente.  

II. A análise aproximada percentual, especificando os teores dos componentes em que 
se baseia a utilização dietética especial e, nos produtos para dieta de restrição, a taxa 
eventualmente presente do componente restrito.   

III. Em destaque, os dizeres "PRODUTO DIETÉTICO", impressos em área equivalente à utilizada 
para o nome do produto.  

IV. O modo de preparar para o uso, quando for o caso.  

Art. 113. Tratando-se de aparelhos, instrumentos, acessórios ou outros correlatos, de utilização 
sujeita à prescrição médica, ou de cirurgião-dentista, os prospectos e impressos conterão essa 
advertência e, ainda, as destinadas a cuidados e advertências específicos.   

Art. 114. Tratando-se de saneantes domissanitários, desinfetantes, detergentes e similares, os 
rótulos, prospectos ou impressos conterão:   

I. Instruções devidas para o caso de acidente.  

II. Advertências para o não aproveitamento da embalagem vazia.  

III. Recomendações para conservação, quando for o caso.  

Parágrafo único. É proibido, nos rótulos, prospectos e demais impressos dos produtos referidos 
no artigo o uso de expressões como "Não tóxico", "Inofensivo", "Inócuo", e outras no mesmo 
sentido.   
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Art. 115. Os rótulos e demais impressos dos saneantes domissanitários, além da observância 
dos requisitos dos artigos 93, 94 e 114, parágrafo único, deverão conter, ainda:   

I. O grupo químico a que pertençam os componentes ativos da fórmula e seus antídotos, 
quando houver medidas terapêuticas a serem adotadas, em caso de acidente.   

II. A advertência, em destaque "CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS 
ANIMAIS DOMÉSTICOS".  

§ 1º Dos rótulos e impressos dos inseticidas deverão constar, obrigatoriamente, mais as 
seguintes frases de advertência:  

a. Quando apresentados em aerosóis premidos, as advertências, em caracteres destacados 
e indeléveis, impressos, gravados ou firmados diretamente no vasilhame continente, 
as expressões "Cuidado: evite a inalação deste produto e projeta os olhos durante a 
aplicação". "Inflamável: não perfure o vasilhame mesmo vazio". "Não jogue no fogo ou 
em incinerador, perigo de aplicação próxima a chamas ou em superfícies aquecidas".   

b. Quando apresentados como iscas, as advertências "Não coloque este produto em 
utensílio para uso alimentar".  

c. Quando apresentados sob as formas sólidas, pastosa ou líquida, advertências, tais 
como "Não aplique sobre alimentos e utensílios de cozinha", "Contato perigoso a seres 
humanos e animais domésticos durante a aplicação". "Em caso de contato direto com 
este produto, lave a parte atingida com água fria e sabão".   

d. Quando apresentados sob a forma de fumigantes que atuem por volatização, provocada 
ou espontânea, as advertências "Não permita a presença de pessoas ou animais no 
local durante a aplicação, arejando-o, após até a eliminação dos odores emanados".   

§ 2º Dos rótulos e impressos dos raticidas deverão constar obrigatoriamente, mais os seguintes 
dizeres:  

a. Quando apresentados sob a forma de bombas compressoras, contendo gazes tóxicos e 
venenosos, em caracteres destacados e indeléveis, gravados ou firmados diretamente, 
ou impressos nos rótulos, as advertências "Cuidado, conteúdo sob pressão. Guarde 
esta embalagem à sombra e em local seco e ventilado. Evite a inalação do produto e 
proteja os olhos durante sua aplicação".   

b. Quando tratar-se de produto de alta toxicidade, impressa com destaque, a figura da 
caveira e duas tíbias, símbolo do perigo de vida, acrescentado nos últimos, o aviso 
"Venda exclusiva à organização especializada em desratização".   

c. Quando apresentados sob a forma de iscas, deverão ser acompanhados de instruções 
relativas à sua colocação, de modo a evitar, por parte do consumidor, confusão com 
bebidas, produtos alimentícios, medicamentos, produtos de higiene e outros.   

Art. 116. As alterações na apresentação e dizeres da rotulagem e demais impressos dependerá 
de prévia e expressa autorização do órgão de vigilância sanitária competente do Ministério da 
Saúde, a ser anotada à margem do registro próprio.   

Art. 117.- (Revogado pelo Decreto nº 2.018 de 1º de outubro de 1996).  
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Art. 118.- (Revogado pelo Decreto nº 2.018 de 1º de outubro de 1996).  

Art. 119.- (Revogado pelo Decreto nº 2.018 de 1º de outubro de 1996).  

TÍTULO XI  
Das embalagens 

Art. 120. É obrigatória a aprovação, pelo órgão de vigilância sanitária competente do Ministério 
da Saúde, das embalagens, equipamentos e utensílios elaborados ou revestidos internamente 
com substâncias que, em contato com produto sob regime de vigilância sanitária deste 
Regulamento, possam alterar-lhes os efeitos ou produzir dano à saúde.   

§ 1º Não será autorizado o emprego de embalagem destinada a conter ou acondicionar droga, 
medicamento ou insumo farmacêutico, suscetível de causar direta ou indiretamente efeitos 
nocivos à saúde.   

§ 2º A aprovação do tipo de embalagem será precedida de análise prévia, quando necessária.  

Art. 121. A câmara técnica competente do Conselho Nacional de Saúde elaborará e fará 
publicar no Diário Oficial da União as relações:   

I. Das substâncias consideradas isentas de agentes patogênicos ou microrganismos que 
possam contaminar o produto ou produzir efeitos nocivos à saúde.   

II. Das substâncias que empregadas no revestimento interno das embalagens, equipamentos 
e utensílios possam alterar os efeitos dos produtos ou produzir danos à saúde.   

III. Das substâncias de emprego proibido nas embalagens ou acondicionamento dos 
medicamentos, especialmente os de via injetável, cuja presença possa tornar-se direta ou 
indiretamente, nociva à saúde.   

Art. 122. As embalagens dos produtos para ondular cabelos serão constituídas de recipientes 
hermeticamente fechados, para utilização única e individual, contendo a quantidade máxima 
do componente ativo.   

Art. 123. Os vasilhames dos produtos apresentados sob a forma de aerosol, sendo de vidro 
envolvido por material plástico, deverão conter pequenos orifícios para a saída do conteúdo, 
se quebrar.   

Art. 124. Os vasilhames dos produtos sob a forma de premidos em aerosóis não poderão ter 
capacidade superior a 500 (quinhentos) mililitros.   

Art. 125. Não será permitida a embalagem sob a forma de aerosóis para os talcos.  

Art. 126. As embalagens dos medicamentos que contenham substância entorpecente ou que 
determine dependência física ou psíquica obedecerão à padronização que vier a ser aprovada 
pelo órgão competente do Ministério da Saúde.   

Art. 127. Os produtos de que trata este Regulamento, que exijam condições especiais 
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de armazenamento e guarda para garantia de sua eficácia e pureza, somente poderão ser 
transportados em veículos devidamente equipados e munidos para esse fim.   

Art. 128. As empresas para realizarem o transporte de produtos sob regime de vigilância 
sanitária dependem de autorização específica, inclusive as autorizadas a industrializá-los.   

Parágrafo único. A habilitação da empresa será produzida em processo próprio e independente, 
mediante a apresentação do documento comprobatório de sua instituição legal, da qual conste 
o ramo de transporte como de sua atividade, a indicação de seu representante legal, a sede e 
locais de destino.   

Art. 129. Os veículos utilizados no transporte de qualquer dos produtos de que trata este 
Regulamento, não sujeitos às exigências do artigo 127, ficam, entretanto, obrigados a ter 
asseguradas as condições de desinfecção e higiene necessárias à preservação da saúde 
humana.   

TÍTULO XII  
Do controle de qualidade e da inspeção da produção 

Art. 130. Sempre que se fizer necessário, inclusive para atender a atualização do processo 
tecnológico, serão determinadas, mediante regulamentação dos órgãos e entidades 
competentes do Minsitério da Saúde, as medidas e os mecanismos destinados a garantir ao 
consumidor a qualidade dos produtos, tendo em vista a identidade, a atividade, a pureza, a 
eficácia e a segurança dos produtos. (Alteração dada pelo Decreto nº 3.961, de 10 de outubro 
de 2001)  

§1º. As medidas e mecanismos a que se refere este artigo efetivar-se-ão essencialmente pelas 
espeficicações de qualidade do produto, do controle de qualidade e da inspeção de produção 
para a verificação do cumprimento das boas práticas de fabricação e controle.  

§2º. Estão igualmente sujeitos a inspeção sanitária os estabelecimentos de dispensação, 
públicos ou privados, os transportadores, os armazenadores, os distribuidores e os demais 
agentes que atuam desde a produção até o consumo, para a verificação do cumprimento das 
boas práticas específicas e demais exigências da legislação vigente. (NR) (Inclusão dada pelo 
Decreto nº 3.961, de 10 de outubro de 2001)  

Art. 131. Nenhuma matéria-prima ou produto semi-elaborado poderá ser utilizado na produção 
de medicamentos, sem que seja verificado possuir qualidade aceitável, após submetido a 
provas adequadas, cujos resultados hão de ficar expressamente consignados.   

Art. 132. As especificações de qualidade visarão determinar, entre outros:  

I. Os critérios para a aceitação das matérias-primas e dos produtos semi-elaborados a serem 
utilizados na fabricação dos medicamentos.   

II. Os critérios para determinar se o produto acabado é dotado das qualidades que se lhe 
pretendeu atribuir.  
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Art. 133. As especificações de qualidade das matérias-primas constarão de compêndios 
oficiais, tais como, farmacopéias, codex e formulários, baseando-se nas características dos 
métodos empregados para a produção dessas matérias, compreendendo:   

I. Descrições das características físicas, físico-químicas e químicas.  

II. Provas específicas de identificação.  

III. Provas de Pureza.  

IV. Métodos de ensaio e/ou análise.  

V. Testes de contaminação microbiológica, quando for o caso.  

Art. 134. As especificações para os produtos semi-elaborados que interessem particularmente 
às empresas, terão em conta:  

I. Determinar as reais adequações dos produtos semi-elaborados aos procedimentos 
complementares de fabricação.  

II. A suficiência das qualidades dos produtos semi-elaborados, para orientar sua aquisição 
no mercado interno ou externo.   

Art. 135. As especificações para os produtos acabados visarão os resultados obtidos, através 
de descrição minuciosa e detalhada dos critérios a serem utilizados pelo serviço de inspeção 
para determinar a aceitação dos medicamentos.   

Art. 136. A inspeção da produção dos medicamentos, terá em vista, prioritariamente, o 
processo de fabricação levando em conta os fatores intrínsecos e extrínsecos desfavoráveis, 
tais como, a contaminação das matérias-primas, dos produtos semi-elaborados e do produto 
acabado.   

Art. 137. O controle de qualidade de medicamentos objetivará essencialmente o produto 
acabado, a fim de verificar-se o atendimento das especificações pertinentes pelos responsáveis 
técnicos pela fabricação, os locais e equipamentos, o saneamento do meio, as matérias-primas 
empregadas, e a eficácia dos sistemas de inspeção e auto-inspeção.   

Art. 138. Todo estabelecimento destinado à produção de medicamentos é obrigado a manter 
departamento técnico de inspeção de produção que funcione de forma autônoma em sua 
esfera de competência, com a finalidade de verificar a qualidade das matérias-primas ou 
substâncias, vigiar os aspectos qualitativos das operações de fabricação, a estabilidade dos 
medicamentos produzidos, e realizar os demais testes necessários, de forma a garantir o 
cumprimento das boas práticas de fabricação e controle. (Alteração dada pelo Decreto nº3.961, 
de 10 de outubro de 2001)  

§ 1º Os laboratórios especiais destinados ao cumprimento do disposto neste artigo, constituirão 
unidades independentes e realizarão o controle dos produtos em todas as fases de elaboração.   

§ 2º É facultado às empresas realizar o controle de qualidade dos produtos em institutos ou 
laboratórios oficiais, através de convênios ou contratos.   
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§3. A terceiração do controle de qualidade de matérias-primas e produtos terminados somente 
será facultada nos seguintes casos: 

I. quando a periculosidade ou o grau de complexidade da análise laboratorial tornar 
necessária a utilização de equipamentos ou recursos humanos altamente especializados;  

II. quando a freqüência com a qual se efetuam certas análises seja tão baixa que se faça 
injustificável a aquisição de equipamentos de alto custo. (NR) (Inclusão dada pelo Decreto 
nº 3.961, de 10 de outubro de 2001)  

Art. 139. Todos os informes sobre acidentes ou reações nocivas causadas por medicamentos 
serão notificados ao órgão de vigilância sanitária competente do Ministério da Saúde, que os 
retransmitirá à câmara técnica competente do Conselho Nacional de Saúde, para avaliação 
como caso de agravos inusitados à saúde, em conformidade com a Lei nº 6.259, de 30 de 
outubro de 1975.   

Parágrafo único. As mudanças operadas na qualidade dos medicamentos e qualquer 
alteração de suas características físicas serão investigadas com todos os detalhes, e, uma vez 
comprovadas, serão objeto das medidas corretivas cabíveis.   

Art. 140. As empresas adotarão normas adequadas para o controle em todos os compartimentos 
ou áreas de produção dos estabelecimentos e procederão ao lançamento dos pormenores 
operacionais em protocolos próprios, para que fiquem registrados.   

Art. 141. Todos os empregados em estabelecimentos de produção de medicamentos deverão 
ser submetidos a exames periódicos de saúde, incluindo exames microbiológicos, para que os 
acometidos de infecções inaparentes ou portadores de germes, sejam afastados.   

Art. 142. Aplicam-se, no que couber, as disposições dos artigos 130 a 141 aos demais produtos 
submetidos ao regime da Lei no 6.360, de 23 de setembro de 1976, e deste Regulamento.   

TÍTULO XIII  
Das infrações e penalidades 

Art. 143. A inobservância dos preceitos da Lei no 6.360, de 23 de setembro de 1976, deste ou 
de seus demais Regulamentos e normas complementares, ou de outras pertinentes, configura 
infração de natureza sanitária, ficando os infratores, empresas ou pessoas naturais, sujeitos 
ao processo e penalidades do Decreto-lei no 785, de 25 de agosto de 1969, sem prejuízo das 
cominações penais e civis cabíveis.   

Parágrafo único. O processo a que se refere este artigo poderá ser instaurado e julgado pelo 
órgão de vigilância sanitária competente do Ministério da Saúde ou pelas autoridades sanitárias 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, conforme couber, segundo a competência 
estabelecida pela Lei no 6.360, de 23 de setembro de 1976.   

Art. 144. Considera-se alterado, adulterado, ou impróprio para o uso o medicamento, a droga 
e o insumo farmacêutico:  
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I. Que houver sido misturado ou acondicionado com substância que modifique seu valor 
terapêutico ou a finalidade a que se destine.   

II. Quando houver sido retirado ou falsificado no todo ou em parte, elemento integrante de 
sua composição normal, ou substituído por outro de qualidade inferior, ou modificada a 
dosagem, ou lhe tiver sido acrescentada substância estranha à sua composição, de modo 
que esta se torne diferente da fórmula constante do registro.   

III. Cujo volume, peso ou unidade farmacotécnica não corresponder à quantidade aprovada.  

IV. Quando suas condições de pureza, qualidade e autenticidade não satisfizerem às exigências 
da Farmacopéia Brasileira ou de outro Código adotado pelo Ministério da Saúde.   

Parágrafo único. Tendo a empresa ciência de alteração do produto, indesejável sob o aspecto 
de saúde pública, fica obrigada a proceder imediatamente à sua retirada do consumo, sob 
pena de configurar-se infração sanitária e penal.   

Art. 145. Considera-se fraudado, falsificado ou adulterado o produto de higiene, cosmético, 
perfume ou similar, quando:  

I. Contenha indicações que induzam a erros, engano ou confusão, quanto à sua procedência, 
origem, composição ou finalidade.   

II. Não observados os padrões e paradigmas estabelecidos na Lei no 6.360, de 23 de setembro 
de 1976, neste Regulamento, ou às especificações contidas no registro.   

III. Acondicionamento, subtraído ou omitido, de substâncias ou componentes que alterem a 
sua natureza, composição, propriedades ou características essenciais, que constituíram as 
condições do registro.   

Parágrafo único - Sujeitam-se ao disposto neste artigo, os insumos constituídos por matéria-
prima ativa, aditiva ou complementar, de natureza química, bioquímica ou biológica, de origem 
natural ou sintética, ou qualquer outro material destinado à fabricação, manipulação e ao 
beneficiamento dos produtos de higiene, cosméticos, perfumes e similares.   

Art. 146. É proibido o reaproveitamento e a utilização de vasilhame tradicionalmente usado 
para alimentos, bebidas e refrigerantes, produtos dietéticos, medicamentos, drogas, produtos 
químicos, de higiene, cosméticos e perfumes, no envasilhamento dos saneantes e congêneres.   

Art. 147. Independentemente das previstas no Decreto-lei no 785, de 25 de agosto de 1969 
configuram infrações graves ou gravíssimas, segundo os termos da Lei no 6.360, de 23 de 
setembro de 1976, as seguintes práticas, puníveis com as sanções indicadas naquele diploma 
legal:   

I. A rotulagem e a propaganda dos produtos sob regime de vigilância sanitária sem 
observância do disposto na Lei no 6.360, de 23 de setembro de 1976, neste Regulamento, 
e demais normas pertinentes ou contrariando as condições do registro ou autorização, 
respectivos.   
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II. A alteração do processo de fabricação sem prévio assentimento do órgão de vigilância 
sanitária competente do Ministério da Saúde.   

III. A venda ou exposição à venda de produto cujo prazo de validade haja expirado.  

IV. A aposição de novas datas em produtos cujo prazo de validade haja expirado ou 
recondicionamento em novas embalagens, excetuados os soros terapêuticos que 
puderem ser redosados ou refiltrados.   

V. A industrialização de produtos sem assistência efetiva de técnico legalmente responsável.  

VI. A utilização, na preparação de hormônios, de órgãos de animais que estejam doentes, 
estafados ou emagrecidos, ou que apresentarem sinais de decomposição no momento 
de serem manipulados.   

VII. A revenda de produto biológico não guardado em refrigerador, de acordo com as 
indicações determinadas pelo fabricante, aprovadas pelo órgão de vigilância sanitária 
competente do Ministério da Saúde.   

VIII. A aplicação por empresas particulares de raticidas, cuja ação se produza por gás ou vapor, 
em galerias, bueiros, porões, sótãos ou locais de possível comunicação com residências 
ou freqüentados por pessoas ou animais úteis.   

IX. Sonegar ou procrastinar a entrega de informações ou documentos solicitados pelas 
autoridades sanitárias competentes, nos prazos fixados.   

TÍTULO XIV  
Da Fiscalização 

Art. 148. A ação de vigilância sanitária implicará também na fiscalização de todo e qualquer 
produto de que trata este Regulamento, inclusive os dispensados de registro, os estabelecimentos 
de fabricação, distribuição, armazenamento e venda, e os veículos destinados ao transporte 
dos produtos, para garantir o cumprimento das respectivas boas práticas e demais exigências 
da legislação vigente. (Alteração dada pelo Decreto nº 3.961, de 10 de outubro de 2001)  

§ 1º. As empresas titulares de registro, fabricantes ou importadoras, têm a responsabilidade 
de garantir e zelar pela manutenção da qualidade, segurança e eficácia dos produtos até o 
consumidor final, a fim de evitar riscos e efeitos adversos à saúde.  

§ 2º A responsabilidade solidária de zelar pela qualidade, segurança e eficácia dos produtos, 
bem como pelo consumo racional, inclui os demais agentes que atuam desde a produção até 
o consumo.  

§ 3º. Ficam igualmente sujeitos a ação de vigilância, a propaganda e a publicidade dos 
produtos e das marcas, por qualquer meio de comunicação, a rotulagem e a etiquetagem, de 
forma a impedir a veiculação de informações inadequadas, fraudulentas e práticas antiéticas 
de comercialização.  

§ 4º. As ações de vigilância sanitária incluem, também, a vigilância toxicológica e a 
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farmacovigilância como forma de investigar os efeitos que comprometem a segurança, 
a eficácia ou a relação risco-benefício de um produto, e, ainda, a fiscalização dos estudos 
realizados com medicamentos novos, principalmente na fase de estudos clínicos em seres 
humanos. (NR) (Inclusão dada pelo Decreto nº 3.961, de 10 de outubro de 2001)  

Art. 149. A ação fiscalizadora é da competência:  

I. Do órgão de vigilância sanitária competente do Ministério da Saúde:  
a. quando o produto estiver em trânsito de uma para outra unidade federativa em estrada, 

via fluvial, lacustre, marítima ou aérea, sob controle de órgãos e agentes federais;   
b. quando se tratar de produto importado ou exportado;  
c. quando se tratar de colheitas para análise prévia, de controle, e fiscal nos casos de 

suspeita de fraude ou infração sanitária, de que decorram cancelamento do registro 
ou interdição do produto em todo o território nacional, e outros de relevante interesse 
para a saúde pública.   

II. Do órgão competente de saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios:  
a. quando se tratar de produto industrializado ou entregue ao consumo na área de 

jurisdição respectiva;  
b. quanto aos estabelecimentos, instalações e equipamentos de indústria ou comércio;  
c. quanto aos transportes nas estradas e vias fluviais ou lacustres de suas áreas geográficas;  
d. quando se tratar de colheita de amostras para análise fiscal.  

Parágrafo único. A competência de que trata este artigo poderá ser delegada mediante 
convênio, reciprocamente, pela União, Estados e Distrito Federal, ressalvadas as hipóteses de 
poderes indelegáveis.   

Art. 150. A ação de vigilância sanitária se efetivará em caráter permanente e constituirá 
atividade de rotina dos órgãos de saúde.   

Parágrafo único - Quando solicitadas pelos órgãos de vigilância sanitária competente, deverão 
as empresas prestar as informações ou proceder a entrega de documentos, nos prazos fixados, 
a fim de não obstarem a ação de vigilância e as medidas que se fizerem necessárias.   

Art. 151. Os agentes a serviço da vigilância sanitária em suas atividades dentre outras, terão as 
atribuições e gozarão das prerrogativas, seguintes:  

I. Livre acesso aos locais onde se processe, em qualquer fase, a industrialização, o comércio, 
e o transporte dos produtos regidos pela Lei nº 6.360, 23 de setembro de 1976, por este 
Regulamento e demais normas pertinentes.   

II. Colher as amostras necessárias às análises de controle ou fiscal, lavrando o respectivo 
termo de apreensão.  

III. Proceder a visitas nas inspeções de rotina e a vistorias para apuração de infrações ou 
eventos que tornem os produtos passíveis de alteração, das quais lavrarão os respectivos 
termos.   
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IV. Verificar o atendimento das condições de saúde e higiene pessoal exigidas aos empregados 
que participam da elaboração dos medicamentos, produtos dietéticos e de higiene, 
cosméticos, perfumes e correlatos.   

V. Verificar a procedência e condições dos produtos, quando expostos à venda.  

VI. Interditar, lavrando o termo respectivo, parcial ou totalmente, os estabelecimentos 
industriais ou comerciais em que se realize atividade prevista neste Regulamento, bem 
como lotes ou partidas dos produtos, seja por inobservância ou desobediência aos termos 
da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, do Decreto-lei no 785, de 25 de agosto de 
1969, da Lei nº 5.726, de 29 de outubro de 1971, de seus Regulamentos, e de demais 
normas pertinentes ou por força do evento natural ou sinistro que tenha modificado as 
condições organoléticas do produto ou as de sua pureza e eficácia.   

VII. Proceder à imediata inutilização da unidade do produto cuja adulteração ou deterioração 
seja flagrante, e à apreensão e interdição do restante do lote ou partida, para análise 
fiscal.   

VIII. Lavrar os autos de infração para início do processo administrativo previsto no Decreto-lei 
nº 785, de 25 de agosto de 1969, inclusive, no que se refere à publicidade proibida.   

Art. 152. Sendo os produtos sujeitos à análise de controle, é a empresa responsável obrigada 
a comunicar a data e local de sua entrega ao consumo dentro do prazo de até 30 (trinta) dias, 
indicando o número do registro respectivo.   

§ 1º Descumprido o prazo previsto neste artigo, será cancelado o registro.  

§ 2º Recebida a comunicação a que se refere este artigo, o órgão competente de fiscalização 
do Ministério da Saúde processará a imediata colheita de amostras para realização de análise 
de controle.   

§ 3º Sendo aprobatório o resultado da análise, serão expedidas três vias do laudo respectivo, 
uma para ser arquivada no laboratório de controle do Ministério de Saúde, outra para ser 
entregue à empresa e a terceira para integrar o processo do registro e passar a constituir o 
elemento de identificação do produto.   

§ 4º No caso de falhas ou irregularidades sanáveis a empresa será notificada para proceder em 
prazo necessário a correção que for determinada.   

§ 5º Na hipótese de análise condenatória será cancelado o registro do produto e determinada 
a sua apreensão e inutilização em todo o território nacional.   

Art. 153. A apuração das infrações far-se-á mediante a apreensão de amostras e a interdição 
do produto e /ou do estabelecimento, mediante lavratura do termo respectivo.   

§ 1º Na hipótese de apreensão de amostras, será esta em quantidade suficiente do estoque 
existente, a qual, dividida em três partes, colocada em três invólucros, será tornada inviolável 
para que se assegurem as características de conservação e autenticidade, sendo uma delas 
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entregue à empresa para servir de controle, e as outras duas encaminhadas ao laboratório de 
controle competente para análise.   

§ 2º Se a quantidade ou natureza do produto não admitir a colheita de amostras, será o mesmo 
levado para o laboratório de controle, onde, na presença do representante da empresa e 
do perito pela mesma indicado, ou na falta destes, por duas testemunhas capacitadas, será 
efetuada, de imediato, a análise fiscal.   

§ 3º Havendo interdição, o prazo desta não excederá 60 (sessenta) dias, findo o qual cessará 
automaticamente, se não houver decisão da análise.   

§ 4º A interdição tornar-se-á definitiva no caso de análise fiscal condenatória, mas se não for 
comprovada a infração cessará e será liberado o produto.   

Art. 154. Será lavrado laudo da análise fiscal, com as vias necessárias para entrega ao órgão 
competente de fiscalização sanitária e à empresa.   

§ 1º Sendo a análise condenatória, será notificada a empresa para que apresente defesa ou, 
em caso de discordância, requeira a perícia de contraprova, no prazo de 10 (dez) dias.   

§ 2º A perícia de contraprova será procedida sobre a amostra em poder da empresa, e não 
será efetuada se houver indícios de violação.   

§ 3º Silenciando a empresa no transcurso do prazo de que trata o § 1o o laudo de análise será 
considerado definitivo.  

§ 4º Havendo divergência entre os peritos quanto ao resultado da análise condenatória ou 
entre o resultado desta com o da perícia de contraprova, caberá recurso ao dirigente do órgão 
competente de fiscalização, a ser interposto no prazo 10 (dez) dias contados da conclusão da 
análise, a ser decidido em igual período.   

Art. 155. Tratando-se de partida de grande valor econômico, configurada a condenação em 
perícia de contraprova poderá a empresa solicitar nova apreensão, aplicando-se adequada 
técnica de amostragem estatística.   

Art. 156. O resultado da análise condenatória de produto de que trata este Regulamento 
realizada por órgão de saúde dos Estados, do Distrito Federal ou dos Territórios, será comunicado 
no prazo de 3 (três) dias ao órgão competente de fiscalização do Ministério da Saúde, para que 
proceda à sua apreensão e inutilização em todo o território nacional, ao cancelamento do 
registro e, conforme o caso, à cassação da licença do estabelecimento, pelo Estado, Distrito 
Federal ou Território, e a cassação da autorização para funcionar no País.   

§ 1º As medidas de que trata este artigo somente se tornarão efetivas após a publicação da 
decisão condenatória irrecorrível no Diário Oficial da União.   

§ 2º Os cancelamentos da licença do estabelecimento e da autorização da empresa pelo 
Ministério da Saúde decorrerão da evidência de fraude ou adulteração do produto, constatada 
em processo instaurado segundo o disposto pelo Decreto-lei nº 785, de 25 de agosto de 1969.   

Art. 157. Darão igualmente motivo a apreensão, interdição e inutilização, as alterações havidas 
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em decorrência de causas, circunstâncias e eventos naturais ou imprevisíveis que determinem 
avaria, deterioração ou contaminação dos produtos tornando-os ineficazes ou nocivos à saúde.   

Art. 158. Para efeito de fiscalização sanitária os ensaios e análises destinados à verificação 
de eficiência da fórmula, serão realizados consoante as normas fixadas pelo laboratório de 
controle do Ministério da Saúde.   

Art. 159. Não poderão ter exercício em órgãos de fiscalização sanitária e em laboratórios de 
controle, os servidores públicos que sejam sócios, acionistas ou interessados, por qualquer 
forma, de empresas que exerçam atividades sujeitas ao regime da Lei nº 6.360, de 23 de 
setembro de 1976 e deste Regulamento, ou lhes prestem serviços, com ou sem vínculo 
empregatício.   

Art. 160. A fiscalização dos órgãos e entidades de que trata o artigo 10, obedecerá aos mesmos 
preceitos fixados para o controle sanitário dos demais estabelecimentos industriais, inclusive 
no que concerne às suas instalações, equipamentos, assistência e responsabilidade técnicas, 
e competirá ao órgão de saúde da respectiva alçada administrativa, civil ou militar, a que 
pertença.   

Parágrafo único. Na hipótese de ser apurada infração ao disposto na Lei nº 6.360, de 23 de 
setembro de 1976, neste Regulamento e nas demais normas sanitárias, inclusive, especiais, os 
responsáveis, além de incursos nas sanções previstas no Decreto-lei nº 785, de 25 de agosto 
de 1969, ou em outras dispostas em lei especial e na pena cabível, ficarão sujeitos à ação 
disciplinar própria ao regime jurídico a que estejam submetidos.   

TÍTULO XV  
Dos órgãos de Vigilância 

Art. 161. As atividades de vigilância sanitária de que trata a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 
1976 e este Regulamento serão exercidas:   

I. No plano federal, pelo Ministério da Saúde, - através dos seguintes órgãos:  
a. De vigilância sanitária competente, com funções deliberativas, normativas e executivas.  
b. Laboratório Central de Controle de Drogas, Medicamentos e Alimentos, com funções 

técnicas de controle e normativo.  
c. Órgão de Fiscalização de Entorpecentes, com funções de caráter normativo, destinadas 

a aprovar o emprego ou utilização de substâncias entorpecentes ou psicotrópicos, e 
exercer as demais atribuições previstas em Lei.   

d. Laboratórios de Universidade Federais em convênio com o Ministério da Saúde. 

e) Câmaras técnicas do Conselho Nacional de Saúde:  

1. de Biofarmácia ou a que lhe suceder com funções de caráter normativo destinadas 
a estabelecer as normas e especificações para a qualidade dos medicamentos e dos 
demais produtos abrangidos por este Regulamento, bem como a permissão e a proibição 
do emprego de aditivos, inclusive, coadjuvantes da tecnologia de fabricação, e funções 
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consultivas quando solicitava a se pronunciar pela Secretaria de Vigilância Sanitária 
e órgãos de sua estrutura, com a finalidade de fundamentar seus atos, e por outras 
instituições da administração pública.   

2. de Revisão da Farmacopéia Brasileira ou a que lhe suceder, com funções de atualização 
da Farmacopéia e do formulário nacional.   

II. No plano estadual, no Distrito Federal e nos Territórios, através de seus órgãos sanitários 
competentes, e de outros órgãos ou entidades oficiais, observado o que dispuserem as 
normas federais e a legislação supletiva estadual.  

TÍTULO XVI  
Disposições finais 

Art. 162. As empresas que já explorem as atividades de que trata a Lei nº 6.360, de 23 de 
setembro de 1976, terão o prazo de 12 (doze) meses, contados de sua vigência, para as 
alterações e adaptações necessárias ao cumprimento do que nela se dispõe.   

Art. 163. Os serviços prestados pelos órgãos do Ministério da Saúde relacionados com o 
disposto neste Regulamento, serão remunerados pelo regime de preços públicos, a serem 
estabelecidos em Portaria do Ministro da Saúde, fixando-lhes os valores e determinando o seu 
reconhecimento e destinação.   

Art. 164. As drogas, os produtos químicos e os produtos inscritos na Farmacopéia Brasileira, 
serão vendidos em suas embalagens originais, somente podendo ser fracionados, para 
revenda, nos estabelecimentos comerciais, quando sob a responsabilidade direta do respectivo 
responsável técnico.   

Art. 165. O disposto na Lei no 6.360, de 23 de setembro de 1976, e neste Regulamento, não 
exclui a aplicação das demais normas a que estejam sujeitas as atividades nela enquadradas, 
em relação a aspectos objeto de legislação específica.   

Art. 166. Aos produtos mencionados no art. 1o, regidos por normas especiais, aplicam-se no 
que couber as disposições deste Regulamento.   

Art. 167. Excluem-se do regime deste Regulamento, os produtos saneantes fitossanitários e 
zoossanitários, os de exclusivo uso veterinário, e os destinados ao combate na agricultura, a 
ratos e outros roedores.  

Art. 168. O Ministério de Saúde, através do órgão de vigilância sanitária e da câmara técnica, 
competentes, elaborará e fará publicar no Diário Oficial da União, as relações:   

I. O primeiro:  
a. Das matérias-primas cuja importação dependa de prévia autorização do Ministério da 

Saúde.  
b. Da substância e medicamento sujeitos a controle especial de venda.  
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c. Dos aparelhos, instrumentos, acessórios ou outros produtos mencionados no parágrafo 
único do artigo 35.  

II. A segunda:  
a. Das substâncias inócuas que podem ser utilizadas para o emprego nos cosméticos, 

perfumes, produtos de higiene pessoal e similares, contendo as especificações 
pertinentes a cada categoria, os insumos, as matérias-primas, os corantes e os solventes 
permitidos.   

b. Dos aditivos e coadjuvantes da tecnologia de fabricação dos produtos de que trata este 
Regulamento, e, em especial, dos aditivos, dos corantes inorgânicos e orgânicos, seus 
sais e suas lacas, permitidos na composição dos produtos referidos na alínea a, com a 
indicação dos limites máximos de impureza tolerados.   

c. Dos propelentes cujo uso seja permitido em aerosóis.  
d. Das concentrações máximas permitidas para cada substância inseticida ou sinérgica.  
e. Das substâncias consideradas isentas de agentes patogênicos ou microrganismos cujo 

emprego é permitido nas embalagens.   
f. Das substâncias que utilizadas no revestimento interno das embalagens, equipamentos 

e utensílios possam alterar os efeitos dos produtos ou produzir danos à saúde.   
g. Das substâncias proibidas no acondicionamento dos medicamentos, drogas e insumos 

farmacêuticos, por serem capazes, direta ou indiretamente, de causarem efeitos 
nocivos à saúde.   

Art. 169. Para exclusivo atendimento da Central de Medicamentos (CEME) fica ressalvado o 
disposto no artigo 2º, parágrafo único, e no artigo 4º do Decreto nº 72.343, de 8 de junho 
de 1973, quanto aos rótulos e bulas, e à fabricação, destinação dos medicamentos, drogas e 
insumos farmacêuticos.   

Art. 170. É permitida a distribuição de amostras gratuitas de medicamentos, exclusivamente 
a médicos, cirurgiões-dentistas, excetuadas aquelas de produtos que contenham substâncias 
entorpecentes ou que produzam dependência física ou psíquica.   

Parágrafo único. As amostras de que trata este artigo deverão corresponder, sempre que 
possível, à quantidade de unidades farmacotécnicas, necessárias ao tratamento de um 
paciente.  

Art. 171. Este Regulamento entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário, em especial os Decretos nº 20.397, de 14 de janeiro de 1946, nº 
27.763, de 8 de fevereiro de 1950, nº 33.932, de 28 de setembro de 1953, nº 43.702, de 9 de 
maio de 1958, nº 71.625, de 29 de dezembro de 1972, e os de no 57.395, de 7 de dezembro de 
1965, nº 61.149, de 9 de agosto de 1967, e no 67.112, de 26 de agosto de 1970.   
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RESOLUÇÃO - RDC N.º 204
De 6 de julho de 2005
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AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DIRETORIA COLEGIADA

RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA Nº204, DE 6 DE JULHO DE 2005. 

Regulamenta o procedimento de petições submetidas à análise pelos setores técnicos da 
ANVISA e revoga a RDC nº. 349, de 3 de dezembro de 2003 

O Diretor-Presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe 
confere o inciso IV do artigo 13 do Regulamento da ANVISA aprovado pelo Decreto nº. 3.029, 
de 16 de abril de 1999  

Considerando o disposto na lei n.º 9.782, De 26 de janeiro de 1999, em seu art. 7º, inciso ix e 
art. 41 

Considerando o disposto na lei n.º 6.360, De 23 de setembro de 1976, em seu art. 12, Caput, 
e § 3º, e, em seu art. 15; 

Considerando o disposto no art. 3º e seguintes, do capítulo ii, do decreto-lei n.º 986, de 21 de 
outubro de 1969;  

Considerando o disposto na lei nº. 9784, De 29 de janeiro de 1999, em seu art. 26 § 3º; 

Considerando as especificidades do processo de registro e de autorização de funcionamento e 
a necessidade de adequação das normas vigentes,   

Adota, "ad referendum", a seguinte Resolução de Diretoria Colegiada e determina a sua 
publicação: 

Art. 1º Esta Resolução regulamenta procedimento das petições submetidas à análise pelos 
setores técnicos da ANVISA. 

Art. 2º Para os efeitos desta Resolução, consideram-se: 

I. Aditamento - toda e qualquer complementação ao processo, não exigida formalmente, 
que se limita ao aprimoramento do conhecimento do objeto do processo, não resultando 
em manifestação diversa da peticionada;   

II. Arquivamento Temporário - ato formalizado mediante requerimento por meio do qual o 
interessado solicita o sobrestamento de petição que resulte abertura de processo, à vista 
de razões fundamentadas, não podendo ultrapassar o prazo de 1 (hum) ano a contar do 
seu requerimento;   

III. Deferimento de Petição - ato produzido pela autoridade competente após conclusão da 
análise técnica com resultado satisfatório;   

IV. Desarquivamento de Processo - ato formalizado mediante petição por meio do qual o 
interessado solicita o prosseguimento de processo que tenha sido arquivado;   

V. Exigência - providência que pode ser utilizada como diligência ao processo, quando a 
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autoridade sanitária entender necessária a solicitação de informações ou esclarecimentos 
sobre a documentação que instrui as petições protocolizadas na ANVISA;   

VI. Indeferimento de Petição - ato produzido pela autoridade competente seja pela conclusão 
da análise técnica com resultado insatisfatório, seja pela insuficiência da documentação 
técnica exigida;   

VII. Petição - toda e qualquer solicitação apresentada na ANVISA da qual resulte sua 
manifestação, seja na abertura de processo, seja quando vinculada a processo já existente;   

§ 1º Consideram-se para os fins do inciso VII deste artigo, as solicitações apresentadas nos 
Estados, onde já estiver implementado o processo de descentralização.   

§ 2º As exigências referidas neste artigo deverão observar as seguintes diretrizes:  

I. as petições ao serem analisadas pela área competente, somente poderão ser passíveis de 
diligências com vistas a informações e esclarecimentos sobre a documentação instruída 
quando do seu protocolo, com a remessa de exigência técnica ao interessado, ou seu 
responsável;  

II. não são passíveis de exigência técnica as petições que não estiverem instruídas com a 
documentação exigida quando do seu protocolo, incluindo o comprovante de recolhimento 
da taxa, quando couber.  

Parágrafo único. A insuficiência da documentação técnica exigida quando do protocolo 
da petição e a conclusão da análise técnica com resultado insatisfatório pelos documentos 
apresentados ensejam o indeferimento da petição.  

Art. 3º As exigências passarão a ser formuladas exclusivamente na forma eletrônica, através 
do sítio eletrônico da ANVISA, com controle informatizado de recebimento e, conterão, pelo 
menos, os seguintes dados.  

I. a razão social, número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, e o endereço da 
empresa;  

II. número do processo, denominação do produto e assunto de petição;  

III. descrição do item a ser suprido e prazo para seu cumprimento;  

IV. assinatura da autoridade administrativa responsável, com indicação do respectivo cargo 
ou função, ou comprovação de sua autenticidade.   

Parágrafo único. A autoridade administrativa responsável juntará aos autos do processo 
comprovação do recebimento da exigência pelo interessado.  

Art. 4º O interessado ou seu responsável será ainda notificado para cumprimento da exigência 
técnica por meio eletrônico, através do endereço eletrônico constante no cadastro da empresa 
junto ao sistema de segurança da ANVISA e do endereço eletrônico constante da petição para 
a qual está sendo feita a exigência.   

Art. 5º As empresas ficam responsabilizadas pela verificação junto ao sítio eletrônico da 
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ANVISA, na área de Atendimento e Arrecadação Eletrônicos, quanto à existência de exigências 
relativas às suas petições em análise na Agência.  

§ 1º A empresa deverá recuperar no endereço supracitado o conteúdo da exigência formulada. 

§ 2º A ANVISA não mais encaminhará cópia de exigência por nenhum outro meio de 
comunicação, salvo em casos de força maior motivados pela Agência.  

Art. 6º O prazo para cumprimento da exigência será de no máximo 30 (trinta) dias a partir da 
data da confirmação de recebimento da exigência de acordo com o artigo anterior.  

§ 1º O prazo de que trata o caput deste artigo poderá ser prorrogado uma única vez, pedido 
do notificado, à vista de razões fundamentadas, não podendo ser superior a 60 (sessenta) dias 
de prorrogação.   

§ 2º Excetua-se do disposto no parágrafo anterior os processos em exigência técnica por 
inspeção sanitária e interdição, nos quais os prazos poderão ser prorrogados sucessivamente, 
à vista de razões fundamentadas, não podendo, para todos os efeitos, ser superior a 90 
(noventa) dias de prorrogação.   

§ 3º A concessão ou não de prorrogação de prazo para cumprimento de exigência técnica 
será efetivada mediante despacho nos autos do processo e comunicado ao notificado ou 
responsável.   

Art. 7 º Quando formulada exigência, o notificado poderá:  

I. cumpri-la integralmente no prazo consignado, em ato único, apresentando o que tenha 
sido solicitado pela área técnica competente da ANVISA;   

II. solicitar prorrogação de prazo para seu cumprimento;  

III. apresentar justificativa pela não apresentação do que tenha sido solicitado pela área 
técnica competente da ANVISA, à vista de eventual inexatidão da avaliação desta;   

IV. solicitar o arquivamento temporário do processo.  

§ 1º O cumprimento da exigência se dará após o protocolo junto ao setor competente da 
ANVISA, ou do envio eletrônico dos documentos na área de Atendimento e Arrecadação 
Eletrônicos do sítio eletrônico da Agência.  

§ 2º Na hipótese do inciso III deste artigo, se a autoridade não reconsiderar seu ato, deverá 
encaminhar a justificativa à autoridade hierarquicamente superior para deliberação.   

Art. 8º A exigência recebida pelo notificado interrompe para todos os efeitos o prazo para 
decisão no processo, não sendo considerado o lapso temporal anteriormente decorrido.  

Art. 9º O arquivamento temporário de processo não interrompe, suspende ou prorroga os 
prazos para efeitos de revalidação de registro, nem cancela as obrigações decorrentes de 
exigências técnicas efetivadas.   

Art. 10 Quando ocorrer o arquivamento temporário do processo, o mesmo perderá a prioridade 
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da ordem cronológica de entrada, ficando submetido, quando do seu desarquivamento, ao 
cumprimento da regulamentação vigente.   

Art. 11 O não cumprimento da exigência técnica, na forma desta Resolução, acarretará o 
indeferimento da petição, inicial ou não, e sua publicação pela autoridade competente da 
ANVISA no Diário Oficial da União, na forma do Regimento.   

Parágrafo único. O indeferimento deverá ser motivado nos autos do processo pela autoridade 
que formulou a exigência técnica.   

Art. 12 Salvo disposição legal específica, o prazo para interposição de recurso administrativo é 
de 10 (dez) dias a contar da sua publicação, que deverá ser dirigido à autoridade que proferiu 
a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de cinco dias, o encaminhará a Diretoria 
Colegiada.   

Art. 13 Para fins de contagem de prazos, exclui-se o dia do começo e inclui-se o do vencimento.  

Art. 14 Revoga-se a Resolução-RDC nº. 349, de 3 de dezembro de 2003.  

Art. 15 Fica instituído o prazo de até sessenta dias para a adoção dos procedimentos aqui 
descritos por todas as áreas da Anvisa.  

Art. 16 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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RESOLUÇÃO - RDC N.º 206
De 14 de julho de 2005
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AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DIRETORIA COLEGIADA

RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº. 206, DE 14 DE JULHO DE 
2005. 

Estabelece normas que regulamentam a petição de arquivamento temporário e a guarda 
temporária.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que 
lhe confere o art. 11, inciso IV, do Regulamento da Anvisa, aprovado pelo Decreto no 3.029, 
de 16 de abril de 1999, c/c o art. 111, inciso I, alínea "b", § 1º do Regimento Interno aprovado 
pela Portaria nº. 593, de 25 de agosto de 2000, republicada em 22 de dezembro de 2000, em 
reunião realizada em 12 de julho de 2005.  

Considerando os princípios que a administração pública direta e indireta deve obedecer, 
constantes do artigo 37 da constituição federal, promulgada em 05 de outubro de 1988;  

Considerando o disposto na lei nº. 9.784, De 29 de janeiro de 1999, que regula o processo 
administrativo no âmbito da administração pública federal;  

Considerando a necessidade de garantir qualidade e eficiência dos atos de competência da 
agência nacional de vigilância sanitária - anvisa, bem como dos serviços prestados;  

Adota a seguinte resolução da diretoria colegiada e eu, diretor-presidente, determino a sua 
publicação: 

Art. 1º Esta Resolução estabelece normas que regulamentam a petição de arquivamento 
temporário e a guarda temporária. 

Art. 2º Para efeitos desta Resolução são adotadas as seguintes definições: 

I. Guarda Temporária: procedimento executado pelas áreas da ANVISA, por motivo de 
conveniência e oportunidade ou para os casos em que aguarda o atendimento pelo agente 
regulado, ao prazo fixado pelas mesmas, para o encaminhamento de dados, autuações ou 
documentos necessários à apreciação do pedido formulado;  

II. Arquivamento Temporário: ato formalizado, pelo agente regulado, mediante 
requerimento por meio do qual solicita a paralisação da análise de petição, à vista de 
razões fundamentadas;  

III. Desarquivamento de Petição: ato formalizado mediante requerimento, pelo interessado, 
onde é solicitado o prosseguimento da petição que esteja em arquivamento temporário;  

IV. Petição primária: requerimento contendo toda documentação referente a um assunto de 
petição que resultará na abertura de processo.  

Art. 3º A empresa que necessitar arquivar temporariamente uma petição deverá utilizar o 
serviço de peticionamento eletrônico constante no sítio eletrônico da ANVISA.  



341Registro de Produtos Biológicos e Hemoterápicos

Parágrafo único. O interessado deverá peticionar o assunto: Arquivamento Temporário de 
Petição. 

Art. 4º O Arquivamento Temporário de Petição não poderá ultrapassar o prazo de 1 (hum) ano, 
a contar da data do deferimento da solicitação pela área competente.  

Parágrafo único. Para solicitar o desarquivamento, o interessado deverá peticionar o assunto: 
Desarquivamento de Petição Arquivada Temporariamente.  

Art. 5º A falta da petição de desarquivamento, após o prazo constante no caput do Art. 4º, 
acarretará o indeferimento da petição que se encontra em arquivamento temporário, sua 
publicação no Diário Oficial da União e, no caso de petição primária, sua eliminação.  

Parágrafo único. A eliminação será efetuada pela Unidade Central de Documentação após seis 
meses da finalização do prazo constante no Art. 4º.  

Art. 6º O arquivamento temporário de petição não interrompe, suspende ou prorroga os 
prazos, para efeito de revalidação de registro, nem cancela as obrigações decorrentes de 
exigências técnicas efetivadas.  

Art. 7º Quando ocorrer o arquivamento temporário da petição, a mesma perderá a prioridade 
da ordem cronológica de entrada, ficando submetida, quando do seu desarquivamento, ao 
cumprimento da regulamentação então vigente.  

Art. 8º Após a devida protocolização na Agência, a petição de arquivamento temporário deverá 
seguir o seguinte fluxo: 

I. Análise da pertinência do pedido por parte da equipe da área competente; 

II. Acatado o pedido, a petição deverá ser encaminhada para UNDOC; 

III. Findo o prazo estipulado no Artigo 4º, a petição que se encontrar na UNDOC e que não 
apresentar petição de desarquivamento será indeferida.   

Art. 9º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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RESOLUÇÃO - RDC N.º 234
De 17 de agosto de 2005
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AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIRETORIA COLEGIADA

RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 234,  
DE 17 DE AGOSTO DE 2005. 

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe 
confere o art. 11 inciso IV do Regulamento da ANVISA aprovado pelo Decreto nº 3.029, de 16 
de abril de 1999, c/c o art. 111, inciso I, alínea "b", § 1º do Regimento Interno aprovado pela 
Portaria nº 593, de 25 de agosto de 2000, republicada no DOU de 22 de dezembro de 2000, 
em reunião realizada 9 de agosto de 2005,  

Considerando as disposições da lei n° 6.360, De 23 de setembro de 1976 em seu art 75 e o 
decreto n° 79.094, De 5 de janeiro de 1977, art 130, que regulamenta a lei n° 6.360/76;   

Considerando a necessidade de regulamentar as atividades de controle de qualidade dos 
produtos biológicos em sua embalagem primária e dos produtos biológicos terminados, 
importados pelas empresas detentoras do registro  

Adotou a seguinte resolução da diretoria colegiada e eu, diretor-presidente, determino a sua 
publicação: 

Art. 1º A importação de Produtos Biológicos em sua embalagem primária e o Produto 
Biológico Terminado sujeitos ao Regime de Vigilância Sanitária somente poderá ser efetuada 
pela empresa detentora do registro e legalmente autorizada para importar medicamentos 
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.  

Art. 2º A empresa importadora é responsável pela qualidade, eficácia e segurança dos lotes 
importados de produtos biológicos em sua embalagem primária, e de produtos biológicos 
terminados.  

§ 1º Todos os Lotes importados de Produtos Biológicos Terminados, devem ter sido submetidos a 
ensaios completos de controle de qualidade pelo fabricante e possuir o Certificado de Liberação 
do Lote, emitido pela empresa fabricante, de acordo com as especificações estabelecidas no 
registro.  

§ 2º Todos os Lotes importados de Produtos Biológicos em sua embalagem primária, devem 
ter sido submetidos a ensaios completos de controle de qualidade e possuir o Certificado de 
Liberação do lote de produto a granel em sua embalagem primária, emitido pela empresa 
fabricante, de acordo com as especificações estabelecidas no registro.  

Art. 3º A empresa importadora (detentora do registro) de Lotes de Produtos Biológicos 
Terminados e/ou Produtos Biológicos em sua embalagem primária ficará isenta da necessidade 
de realizar testes de controle de qualidade em território nacional quando cumprir com todos 
os seguintes requisitos:  

§ 1º A empresa fabricante do Produto Biológico Terminado e/ou Produtos Biológicos em 
sua embalagem primária, tiver sido inspecionada pela ANVISA e Certificada quanto ao 
cumprimento das Boas Práticas de Fabricação e Controle de medicamentos ou aguardando 
inspeção protocolada junto a ANVISA.   

§ 2º A empresa importadora (detentora do registro) for uma subsidiária da empresa fabricante 
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e/ou mantiver uma relação comercial exclusiva, devidamente documentada, com a empresa 
fabricante dos Produtos Biológicos em sua embalagem primária e/ou Produtos Biológicos 
Terminados.  

§ 3º A empresa importadora (detentora de registro) ter apresentado, ao solicitar a Licença de 
Importação (LI): 

 � Para Produto Biológico Terminado: o laudo analítico de controle de qualidade do(s) 
princípio(s) ativo(s); o laudo analítico de controle de qualidade do produto terminado 
e o Certificado de Liberação do Lote expedido pelo fabricante.   

 � Para Produto Biológico em sua embalagem primária: o laudo analítico de Controle de 
Qualidade do(s) princípio(s) ativo(s) e o laudo analítico de controle de qualidade do 
produto a granel, expedido pelo fabricante.  

§ 4º A empresa importadora (detentora do registro) ter importado somente embalagens 
primárias, contendo o produto biológico, com identificação em cada recipiente (número ou 
código alfanumérico) que identifica o lote de produção.  

§ 5º A empresa importadora (detentora do registro) possuir cadeia de transporte validada de 
acordo com as características de estabilidade de cada produto a ser importado. A documentação 
de validação da cadeia de transporte deve formar parte do processo de registro do produto.  

§ 6º. A empresa importadora (detentora do registro) possuir registros contínuos de temperatura 
da cadeia de transporte que comprovem que o produto foi mantido dentro das condições de 
armazenamento e de transporte preconizadas. Os registros de temperatura devem identificar 
o nome do produto, número de lote, hora e data de envio e recepção. As condições de 
armazenamento e transporte devem ser as especificadas na Licença de Importação, de acordo 
com as condições estabelecidas no registro do produto biológico terminado a ser importado.  

§ 7º A empresa importadora tiver uma Unidade de Garantia de Qualidade, em conformidade 
com as Boas Práticas de Fabricação e Controle de medicamentos, capaz de avaliar tecnicamente 
toda a documentação pertinente ao lote do produto importado, assim como os registros de 
temperatura que comprovem que o produto foi mantido dentro das condições preconizadas 
no registro do produto, de modo a garantir a qualidade, eficácia e segurança, e emitir o 
Certificado de Liberação do Lote de Produto Biológico Terminado sob a responsabilidade do 
Farmacêutico Responsável.   

Art. 4º A empresa importadora (detentora de registro), após o desembaraço dos lotes de 
produto biológico terminado, deverá apresentar o "Termo de Guarda e Responsabilidade" 
para o desembaraço do produto até que entreguem à Gerência Geral de Portos, Aeroportos 
e Fronteiras o Certificado de Liberação do lote importado emitido pela garantia da qualidade 
da empresa importadora e uma cópia dos registros de temperatura com toda a informação 
solicitada no parágrafo § 6º do Art. 3º desta resolução.  

§ 1º A empresa importadora, com autorização de fabricação (detentora de registro) de lotes de 
produtos biológicos em sua embalagem primária poderá desembaraçar os lotes de produtos 
importados para rotular as embalagens primárias e acondicioná-las nas embalagens secundária. 
Fica a empresa importadora proibida de comercializar os lotes de produto biológico terminado 
até a entrega à Gerência Geral de Portos e Aeroportos do Certificado de Liberação do lote de 
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produto biológico terminado, emitido pela Garantia da Qualidade da empresa importadora e 
cópia dos registros de temperatura de acordo com o solicitado no parágrafo § 6º do Art. 3º, 
desta resolução.  

Art. 5º A empresa importadora (detentora de registro) que não se enquadrar no regime acima 
deverá realizar, no território nacional, os testes completos de controle de qualidade, lote a 
lote, a cada importação e cumprir com os demais requisitos referentes à legislação vigente.   

Art. 6º A empresa importadora de Produto Biológico em sua embalagem primária deverá 
ter Autorização de Funcionamento como Fabricante (rotulagem, acondicionamento final e 
estocagem) ou autorização para realizar as referidas atividades, concedida pela ANVISA.  

Art. 7º A empresa importadora (detentora de registro) que importa matéria prima (princípio(s) 
ativo(s)) e/ou produtos biológicos a granel, para fabricar em território nacional lotes de 
Produto Biológico Terminado, deve contar com laboratório próprio de Controle de Qualidade 
que execute todos os ensaios de controle, de acordo com as especificações estabelecidas no 
registro.  

§ 1º A empresa fabricante (detentora do registro) poderá contratar empresa devidamente 
qualificada para a realização de testes de controle de qualidade. A empresa contratada 
deve estar autorizada e certificada pela Autoridade sanitária competente. A terceirização do 
Controle de Qualidade dos lotes de produtos biológicos terminados poderá ocorrer nos casos 
especificados no Decreto n° 3961/2001:  

 � Quando a periculosidade ou o grau de complexidade da análise laboratorial tornar 
necessária a utilização de equipamentos ou recursos humanos altamente especializados;  

 � Quando a freqüência com que se realiza certa análise seja tão baixa que se faça 
injustificável a aquisição de equipamento de alto custo.  

§ 2º A empresa fabricante (detentora do registro) deve ter uma Unidade de Garantia de 
Qualidade, em conformidade com as Normas de Boas Práticas de Fabricação e Controle de 
medicamentos, que seja capaz de avaliar tecnicamente toda a documentação pertinente aos 
lotes de principio(s) ativo(s) que formam parte do lote de Produto Biológico Terminado e/ou 
do lote de Produto Biológico em sua embalagem primária, os procedimentos de fabricação e 
de controle de qualidade realizados na empresa, assim como, os registros de temperatura que 
comprovem que os lotes importados foram mantidos dentro das condições preconizadas no 
registro do produto, de modo a garantir a qualidade, eficácia e segurança, e emitir o Certificado 
de Liberação do Lote de Produto Biológico Terminado sob a responsabilidade do Farmacêutico 
Responsável.  

§ 3º A empresa fabricante, detentora do registro, deve informar no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias à ANVISA, para sua aprovação, quais são os testes de análise de controle de qualidade que 
serão terceirizados.  

Art. 8º A empresa importadora de Produto Biológico hemoderivado deve cumprir com as 
exigências de controle de qualidade estabelecidas na RDC n° 46/00 ou em suas posteriores 
atualizações.  

Art. 9º Essa Resolução entra em vigor na data de publicação. 
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RESOLUÇÃO - RDC N.º 61
De 25 de agosto de 2008
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AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

DIRETORIA COLEGIADA

RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA Nº 61, DE 25 DE AGOSTO DE 2008 
Dispõe sobre Critérios para Harmonização de Nomenclatura (Denominação Comum Brasileira) 
de Soros e Vacinas. 

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que 
lhe confere o inciso IV do art. 11 do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 3.029, de 16 de 
abril de 1999, e tendo em vista o disposto no inciso II e nos §§ 1º e 3º do art. 54 do Regimento 
Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 
2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, em reunião realizada em 19 de agosto de 
2008, e  

Considerando as competências da agência nacional de vigilância sanitária face a lei n° 8.080/90, 
Lei n° 6.360/76, Lei n.º 9.782/99, Lei n.º 9.787/99, Decreto n° 79.094/77, Decreto n.º 3.029/99, 
Decreto n° 3.181/99 E instrução normativa n.º 1/94;  

Considerando a portaria nº. 782, De 27 de junho de 2008 que estabelece competência da 
farmacopéia brasileira de subsidiar a anvisa na elaboração das denominações comuns 
brasileiras (dcb) e no estabelecimento de regras de grafia e tradução das denominações 
comuns brasileiras (dcb) a serem aprovadas pela anvisa;  

Considerando a portaria nº. 142, De 26 de fevereiro de 2008, que nomeou o comitê técnico 
temático das denominações comuns brasileiras da farmacopéia brasileira;  

Considerando a necessidade de estabelecimento de regras específicas para a nomenclatura 
e de tradução para as denominações comuns brasileiras de soros e vacinas, elaboradas pela 
comitê técnico temático das denominações comuns brasileiras, da comissão da farmacopéia 
brasileira;  

Considerando a ausência de normas internacionais e recomendações da organização mundial 
da saúde (oms), aos seus países membros sobre a nomenclatura se soros e vacinas;  

Considerando a consulta pública nº. 102, De 22 de outubro de 2007, que tornou pública a 
proposta de regulamento técnico elaborado através de um trabalho conjunto entre as 
subcomissões de denominações comuns brasileiras (nomeada pela portaria nº. 481/2005) 
E de imunobiológicos (nomeada pela portaria nº. 1094/2003) Da farmacopéia brasileira, 
juntamente a outros convidados dos setores relacionados ao tema;  

Considerando a resolução de diretoria colegiada n.º 211, de 20 de novembro de 2006 das 
denominações comuns brasileiras (dcb) e as suas atualizações;  

Adota a seguinte Resolução da Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente, determino a sua 
publicação: 

Art. 1º Aprovar os Critérios para Harmonização de Nomenclatura (Denominação Comum 
Brasileira) de Soros e Vacinas na forma do anexo.  

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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ANEXO 

REGULAMENTO TÉCNICO: REGRAS DE TRADUÇÃO E GRAFIA  
PARA SOROS E VACINAS. 

1. Princípios gerais 

1.1. A denominação de uma vacina e/ou soro hiperimune e a seleção de nomes para 
os produtos imunobiológicos devem satisfazer os critérios das Denominações Comuns 
Brasileiras - DCB e Denominações Comuns Internacionais - DCI.  

1.2. A denominação comum ou genérica brasileira é escrita em letras minúsculas. 

1.3. Os nomes comuns ou genéricos deverão distinguir-se fonética e ortograficamente. 

1.4. Evitar nomes comuns ou genéricos que, por ortografia e/ou fonética, dêem margem 
a confusão com outros já em uso. 

1.5. A nomenclatura deverá obedecer à grafia e fonética da língua portuguesa do Brasil, 
exceto no caso de alguns produtos imunobiológicos em que o nome principal seja o 
agente patogênico.   

1.6. Não usar consoante muda no final do nome da vacina e/ou soro hiperimune, ou seja, 
os nomes terminados em d, n, t e outras consoantes mudas são seguidos de vogais.   

1.7. As vacinas e os soros hiperimunes são apresentados na lista da DCB em ordem 
alfabética e seguidos pelos respectivos derivados, igualmente relacionados em ordem 
alfabética, com exceção de nomes já aceitos tradicionalmente.  

1.8 Casos não contemplados e/ou que ocasionem dúvidas devem ser encaminhados 
à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que os submeterá à Comissão da 
Farmacopéia Brasileira.  

2. Regras para denominação de vacinas 

2.1. Nome (s) principal (ais) 

2.1.1. O nome principal da vacina deve ser constituído do nome da doença ou, para 
algumas situações em que o agente etiológico não causa uma doença específica, o 
nome da vacina deve ser constituído do nome formal em latim/grego daquele agente. 
Os nomes taxonômicos dos microorganismos celulares devem estar em itálico e não 
devem ser abreviados.   

Exemplos: 

 � vacina hepatite B 

 � vacina pneumocócica (doença pneumocócica) 

 � vacina herpes zoster (doença herpes zoster) 

 � vacina meningocócica (doença meningocócica) 

 � vacina Haemophilus influenzae b 

2.1.2. Em vacinas tradicionais, estabelecidas há muitos anos, em que os nomes já são 
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amplamente aceitos e utilizados, a denominação permanece inalterada e são indicadas 
com asteriscos (*) na listagem de nomes propostos apresentada no item 4 deste 
regulamento.  

Exemplo: vacina BCG 

2.2. Especificidade 

2.2.1. Para evitar ambigüidades entre os nomes das vacinas, selecionar o nome da doença 
ou do agente etiológico, de forma a distinguir vacinas com denominações semelhantes.  

2.2.2. Na denominação inicial de vacina, se a mesma for adsorvida, deve-se colocar o 
termo “adsorvida” após a palavra vacina.   

Exemplo: vacina adsorvida difteria e tétano 

2.2.3. Para indicar características distintas, não definidas no item 2.2.2, devem ser 
utilizados especificadores entre parênteses, em letras minúsculas, imediatamente após 
o nome da doença ou agente etiológico e que são os seguintes: acelular, conjugada, 
polissacarídica, atenuada, viva, inativada, recombinante, fragmentada, subunitária e 
virossomal.  

Exemplos: 
 � vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis (acelular) 
 � vacina Haemophilus influenzae b (conjugada) 
 � vacina poliomielite I, II e III (inativada) 
 � vacina poliomielite I, II e III (atenuada) 
 � vacina hepatite B (recombinante) 
 � vacina influenza (fragmentada) 
 � vacina influenza (subunitária) 
 � vacina hepatite A (virossomal) 

2.2.4. Em casos específicos nos quais ocorram alterações na formulação e seja relevante 
a diferenciação de uso, deve ser adicionado ao final do nome do produto o termo 
apropriado.  

2.2.5. Para indicar até no máximo 6 sorotipos específicos, devem ser adicionados, após o 
nome da vacina, letras e/ou números. No caso de os sorotipos serem definidos por letras, 
utilizar maiúsculas e sem espaço. Quando definidos por números devem ser separados 
por vírgulas. A partir de sete sorotipos usar o número seguido de hífem e da palavra 
valente sem espaço. Outros especificadores devem ser colocados após os sorotipos.  

Exemplos: 
 � vacina meningocócica AC (polissacarídica) 
 � vacina meningocócica ACWY (conjugada) 
 � vacina papilomavírus humano 6, 11, 16 e 18 (recombinante) 
 � vacina pneumocócica 7-valente (conjugada) 
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 � vacina pneumocócica 23-valente (polissacarídica) 
 � vacina poliomielite 1, 2, 3 (atenuada) 

2.2.6. Em algumas vacinas, quando for necessária a distinção da origem do agente 
patogênico, o termo especificador deve ser colocado após o nome do agente.  

Exemplos: 
 � vacina rotavírus humano G1P1[8] (atenuada) 
 � vacina rotavírus humano/bovino G1, G2, G3, G4 e P1[8] (atenuada) 

2.3. Vacinas combinadas com diferentes agentes etiológicos 

2.3.1. Denominações 

2.3.1.1. Para vacinas com antígenos para prevenir duas ou mais doenças, os nomes 
devem ser separados por vírgulas (,) e em ordem alfabética.  

2.3.1.2. Em combinações de vacinas tradicionais, em que os nomes já são aceitos e 
amplamente utilizados, a seqüência dos antígenos permanece inalterada, independente 
da ordem alfabética dos componentes.  

Exemplos:  
 � vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis 
 � vacina sarampo, caxumba e rubéola  

2.3.1.3. Quando um novo antígeno for adicionado a uma combinação já existente, o nome 
do novo componente deve ser posicionado após os antígenos previamente combinados.  

Exemplos: 

 � vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis, e Haemophilus influenzae b (conjugada) 

 � vacina sarampo, caxumba, rubéola e varicela.  

2.3.1.4. Quando diversos antígenos forem adicionados simultaneamente a uma 
determinada combinação existente, os novos antígenos devem ser posicionados, em 
ordem alfabética, após os antígenos previamente combinados. No caso de vacinas com 
reconstituição extemporânea o nome do produto liofilizado deverá ser colocado no final, 
independentemente de ordem alfabética.  

Exemplos: 
 � vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis (acelular), hepatite B (recombinante), 

poliomielite 1, 2 e 3 (inativada), Haemophilus influenzae b (conjugada)   

3. Regras para denominação de soros hiperimunes heterólogos 

3.1. Nome (s) principal (ais) 

3.1.1. Após o nome soro, deve ser utilizado o prefixo de origem grega anti-, seguido pelo 
radical específico sem o emprego de hífen, com exceção de radicais iniciados por h, r ou 
s, em que é necessário o acréscimo do hífen.   

3.1.2. O radical do nome principal do soro deve ser constituído pelo radical referente às 
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toxinas bacterianas, bactérias, vírus e gênero de animais peçonhentos especificamente 
neutralizados pelo soro.  

3.1.3. O sufixo grego - ico - deve ser adicionado para qualificar o radical. 

Exemplo: 

 � soro antibotrópico, em que o radical se refere às serpentes do gênero Bothrops. 

3.1.4. Em soros com nomenclatura tradicionais, em que os nomes já são amplamente 
aceitos e utilizados, a denominação permanece inalterada e são indicados com asterisco 
(*) na listagem de exemplos de nomenclatura de soros e vacinas, constante no item 4.  

Exemplos: 

 � O soro antielapídico se refere à família das serpentes corais e não ao gênero 
Micrurus. 

 � O soro antiescorpiônico se refere ao gênero Tityus. 

3.2. Especificidade 

3.2.1. Para evitar ambigüidades entre os nomes dos soros, selecionar o nome da toxina 
bacteriana, bactéria, vírus e gênero de animais peçonhentos, de forma a distinguir os 
soros com denominações semelhantes.  

3.2.2. Para soros contra células humanas, o nome principal deve ser constituído do nome 
célula utilizado como agente imunizante, seguido do nome do animal empregado, entre 
parênteses.  

Exemplo: soro antitimócito (coelho) 

3.2.3. Para identificar um soro por seu número de tipos, grupos ou antígenos neutralizados, 
a quantidade dos componentes ou valência é adicionada, entre parênteses, após o nome 
principal. Para soros que neutralizam acima de uma valência, utilizar termo numérico 
(bivalente ou trivalente).   

Exemplos: 

 � soro antibotulínico (trivalente), o que significa dizer que neutraliza três tipos de 
toxina 

 � soro antibotrópico (pentavalente), o que significa dizer que neutraliza venenos de 
cinco espécies de Bothrops. 

3.3. Denominação de soros combinados 

3.3.1. Para soros contendo imunoglobulinas heterólogas para neutralizar dois ou 
mais antígenos, os nomes devem ser separados por vírgulas, com exceção do soro 
antiaracnídico tradicionalmente utilizado.  
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Exemplos: 

 � soro antibotrópico (pentavalente), anticrotálico e antilaquético 

 � soro antiaracnídico (Loxosceles e Phoneutria) e antiescorpiônico 

3.3.2. Em combinações de soros que neutralizam diversos antígenos, os nomes principais 
são listados em ordem alfabética, de acordo com os nomes oficiais dos soros.  

4. A aplicação das regras para nomenclatura de soros e vacinas está exemplificada na 
lista a seguir:

4.1 Soro Antiaracnídico* (Loxosceles E Phoneutria) E Antiescorpiônico 
4.2 Soro Antibotrópico (Pentavalente) 
4.3 Soro Antibotrópico (Pentavalente) E Anticrotálico 
4.4 Soro Antibotrópico (Pentavalente), Anticrotálico E Antilaquético  
4.5 Soro Antibotrópico (Pentavalente) E Antilaquético  
4.6 Soro Antibotulínico (Trivalente) 
4.7 Soro Anticrotálico 
4.8 Soro Antidiftérico 
4.9 Soro Antielapídico* (Bivalente) 
4.10 Soro Antiescorpiônico* 
4.11 Soro Antilonômico  
4.12 Soro Antiloxoscélico (Trivalente) 
4.13 Soro Anti-Rábico 
4.14 Soro Antitetânico 
4.15 Soro Antitimócito (Coelho) 
4.16 Soro Antitimócito (Eqüino) 
4.17 Vacina BCG* 
4.18 Vacina Caxumba (Atenuada) 
4.19 Vacina Adsorvida Difteria E Tétano Adulto 
4.20 Vacina Adsorvida Difteria E Tétano Infantil 
4.21 Vacina Adsorvida Difteria, Tétano E Pertussis*  
4.22 Vacina Adsorvida Difteria, Tétano E Pertussis* (Acelular) 
4.23 Vacina Adsorvida Difteria, Tétano, Pertussis* (Acelular) Adulto 
4.24 Vacina Adsorvida Difteria, Tétano, Pertussis* E Haemophilus Influenzae B (Conjugada) 
4.25 Vacina Adsorvida Difteria, Tétano, Pertussis* (Acelular), Haemophilus Influenzae B 

(Conjugada)  
4.26 Vacina Adsorvida Difteria, Tétano, Pertussis* E Hepatite B (Recombinante) 
4.27 Vacina Adsorvida Difteria, Tétano, Pertussis*, Hepatite B (Recombinante) E Haemophilus 

Influenzae B (Conjugada) 
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4.28 Vacina Adsorvida Difteria, Tétano, Pertussis* (Acelular), Hepatite B (Recombinante) E 
Haemophilus Influenzae B (Conjugada) 

4.29 Vacina Adsorvida Difteria, Tétano, Pertussis* (Acelular) E Poliomielite 1, 2, 3 (Inativada) 
4.30 Vacina Adsorvida Difteria, Tétano, Pertussis* (Acelular), Poliomielite 1, 2, 3 (Inativada) 

E Haemophilus Influenzae B (Conjugada) 
4.31 Vacina Adsorvida Difteria, Tétano, Pertussis* (Acelular), Hepatite B (Recombinante), 

Poliomielite 1, 2, 3 (Inativada) E Haemophilus Influenzae B (Conjugada)  
4.32 Vacina Febre Amarela (Atenuada) 
4.33 Vacina Haemophilus Influenza B (Conjugada) 
4.34 Vacina Adsorvida Hepatite A (Inativada)  
4.35 Vacina Adsorvida Hepatite A (Virossomal) 
4.36 Vacina Adsorvida Hepatite A E Hepatite B (Recombinante) 
4.37 Vacina Hepatite B (Recombinante) 
4.38 Vacina Influenza (Fracionada, Inativada) 
4.39 Vacina Influenza (Inativada, Subunitária) 
4.40 Vacina Influenza (Inativada, Virossomal) 
4.41 Vacina Influenza (Atenuada) 
4.42 Vacina Meningocócica Ac (Polissacarídica) 
4.43 Vacina Meningocócica C (Conjugada) 
4.44 Vacina Meningocócica BC (Polissacarídica) 
4.45 Vacina Meningocócica ACWY (Conjugada) 
4.46 Vacina Papilomavírus Humano 6, 11, 16 E 18 (Recombinante) 
4.47 Vacina Papilomavírus Humano 16 E 18 (Recombinante) 
4.48 Vacina Pneumocócica 23-Valente (Polissacarídica) 
4.49 Vacina Pneumocócica 7-Valente (Conjugada) 
4.50 Vacina Poliomielite 1, 2 E 3 (Inativada) 
4.51 Vacina Poliomielite 1, 2 E 3 (Atenuada) 
4.52 Vacina Raiva (Inativada) 
4.53 Vacina Rotavírus Humano G1P1[8] (Atenuada) 
4.54 Vacina Rotavírus Humano/Bovino G1, G2, G3, G4 E P1[8] (Atenuada) 
4.55 Vacina Rubéola (Atenuada)  
4.56 Vacina Sarampo (Atenuada) 
4.57 Vacina Sarampo, Rubéola* 
4.58 Vacina Sarampo, Caxumba, Rubéola* 
4.59 Vacina Sarampo, Caxumba, Rubéola E Varicela (Atenuada)  
4.60 Vacina Tétano (Inativada) 
4.61 Vacina Febre Tifóide (Polissacarídica) 
4.62 Vacina Febre Tifóide (Atenuada) 
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RESOLUÇÃO - RDC N.º 47
De 8 de setembro de 2009
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AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DIRETORIA COLEGIADA

RESOLUÇÃO-RDC Nº 47, DE 8 DE SETEMBRO DE 2009 (*) 1

Estabelece regras para elaboração, harmonização, atualização, publicação e disponibilização 
de bulas de medicamentos para pacientes e para profissionais de saúde.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, no uso da atribuição 
que lhe confere o inciso IV do art. 11 do Regulamento aprovado pelo Decreto nº. 3.029, de 
16 de abril de 1999, e tendo em vista o disposto no inciso II e nos §§ 1º e 3º do art. 54 do 
Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº. 354 da Anvisa, de 11 de 
agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, em reunião realizada 04 em 
agosto de 2009;

Considerando que a saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, nos 
termos do art. 196 Da constituição da república federativa do brasil, de 5 de outubro de 1988; 

Considerando a lei nº. 6.360, De 23 de setembro de 1976, e o decreto nº. 79.094, De 5 de 
janeiro de 1977, que dispõe sobre o sistema de vigilância sanitária a que ficam sujeitos os 
medicamentos; 

Considerando a lei nº. 9.787, De 10 de fevereiro de 1999, que altera a lei nº. 6.360, De 23 de 
setembro de 1976,  que dispõe sobre o medicamento genérico e sobre a utilização de nomes 
genéricos em produtos farmacêuticos; 

Considerando a  lei nº. 5.991, De 17 de dezembro de 1973, e o decreto nº. 74.170, De 10 de 
junho de 1974  que dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, 
insumos farmacêuticos e correlatos; 

Considerando a lei nº. 6.437, De 20 de agosto de 1977, que dispõe sobre as infrações à 
legislação sanitária federal e estabelece as respectivas penalidades; 

Considerando o direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde conforme previsto 
nos termos do inciso v do art. 7º da lei orgânica da saúde (los), lei nº. 8.080, De 19 de setembro 
de 1990; 

Considerando o direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, 
com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem 
como sobre os riscos que apresentem, conforme o previsto pelo inciso iii do art. 6° Do código 
de defesa do consumidor, lei nº. 8078, De 11 de setembro de 1990; 

Considerando que compete à união cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia 
das pessoas portadoras de deficiência, nos termos do inciso ii do art. 23 Da constituição;

1 (*) Republicada em 19/01/2010 por ter saído publicado no DOU. Nº 172, de 9-9-2009, Seção 1, pág 31, com incorreção no original. Disponível 
em:  http://www.in.gov.br/imprensa/visualiza/index.jsp?data=19/01/2010 &jornal=1&pagina=36&totalArquivos=72
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Considerando as disposições previstas pela lei n°. 10.048, De 8 de novembro de 2000, que dá 
prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e dá outras providências;

Considerando as disposições previstas pela lei n°. 10.098, De 19 de dezembro de 2000, que 
estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas 
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências;

Considerando as disposições previstas pelo decreto nº. 5.296, De 02 de dezembro de 2004, que 
regulamenta a lei n°. 10.048, De 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento 
às pessoas que especifica, e a lei n°. 10.098, De 19 de dezembro de 2000, que estabelece 
normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras 
de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências;

Considerando as diretrizes estabelecidas pela comissão brasileira de braille – cbb, e pela 
associação brasileira de normas técnicas – abnt, quanto a utilização do sistema braille;

Considerando a lei n°. 8.926, De 9 de agosto de 1994, que torna obrigatória a inclusão, nas 
bulas de medicamentos, de advertências e recomendações sobre seu uso por pessoas de mais 
de 65 anos; 

Considerando o documento standard rules on the equalization of opportunities for persons 
with disabilities adotado pela assembléia geral das organizações das nações unidas;

Considerando as diretrizes, as prioridades e as responsabilidades estabelecidas na política 
nacional de medicamentos, instituída pela portaria n°. 3.916/Ms/gm, de 30 de outubro de 
1998, e aprovada pelo cns pela resolução n° 338, de 20 maio de 2004,  que busca garantir 
condições para segurança e qualidade dos medicamentos utilizados no país, promover o uso 
racional e o acesso da população àqueles considerados essenciais;  

Considerando a importância do acesso à informação imparcial e de qualidade para orientar o 
autocuidado e a automedicação disposta no report of the 4th who - consultative group on the 
role of the pharmacist;

Considerando que as informações sobre medicamentos devem orientar pacientes e profissionais 
de saúde, favorecendo o uso racional de medicamentos, as bulas devem ser elaboradas com 
alto padrão de qualidade, com informações imparciais e fundamentadas cientificamente, 
mesmo quando estiverem dispostas em linguagem simplificada;

Considerando que as bulas de medicamentos no mercado devem ser reavaliados e harmonizados 
em face da heterogeneidade e assimetria de informações; 

Considerando a necessidade de harmonizar a forma e o conteúdo das bulas de todos os 
medicamentos registrados e comercializados no brasil e unificar a regulamentação sobre o 
assunto;

Considerando a competência da anvisa, no cumprimento de suas atribuições regulamentares, 
quanto a implementação de ações para agilizar a operacionalização de suas atividades 
administrativas quanto ao registro, atualização e revalidação de produtos;
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Considerando a medida provisória no. 2.190-34, De 23 de agosto de 2001 que instituiu a 
isenção do recolhimento de taxa para acréscimo ou alteração de registro, referente a texto de 
bula;

Adota a seguinte resolução da diretoria colegiada e eu, diretor-presidente, determino a sua 
publicação:

Art. 1º Fica aprovado o Regulamento Técnico que estabelece os requisitos mínimos para 
elaboração, harmonização, atualização, publicação e disponibilização de bulas de medicamentos 
para pacientes e para profissionais de saúde. 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Seção I - Objetivo

Art. 2º Este Regulamento possui o objetivo de aprimorar a forma e o conteúdo das bulas de 
todos os medicamentos registrados e notificados, comercializados no Brasil, visando garantir o 
acesso à informação segura e adequada em prol do uso racional de medicamentos.

Seção II - Abrangência

Art. 3º Este Regulamento se aplica a todos os medicamentos registrados ou notificados na 
Anvisa.  

Seção III - Definições

Art. 4º Para efeito deste Regulamento Técnico são adotadas as seguintes definições: 

I. advertências e precauções: instruções sobre medidas antecipadas ou avisos que favorecem 
o uso correto, prudente e seguro do medicamento para prevenir agravos à saúde e que 
podem indicar a limitação do uso do medicamento, mas que não o contra-indique;

II. bula: documento legal sanitário que contém informações técnico-científicas e orientadoras 
sobre os medicamentos para o seu uso racional;

III. bula em formato especial: bula fornecida à pessoa portadora de deficiência visual em 
formato apropriado para atender suas necessidades. Pode ser disponibilizada: em áudio 
ou em texto com formato passível de conversão para áudio utilizando um meio magnético 
(ex: disquetes), meio óptico (ex: CDs, DVDs), meio eletrônico (ex: cartão de memória, pen 
drive) ou serviços e recursos da internet (ex: correio eletrônico, World Wide Web - www);  
impressas em Braille ou com fonte ampliada;

IV. bula para o paciente: bula destinada ao paciente, aprovada pela Anvisa, com conteúdo 
sumarizado, em linguagem apropriada e de fácil compreensão;

V. bula para o profissional de saúde: bula destinada ao profissional de saúde, aprovada pela 
Anvisa, com conteúdo detalhado tecnicamente; 
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VI. Bulário Eletrônico: base de dados disponibilizada no Portal da Anvisa que contém as 
últimas versões aprovadas dos textos de bulas de medicamentos ou outros documentos 
que possam substituí-las;

VII. Bula Padrão: bula definida como padrão de informação para harmonização das bulas de 
medicamentos específicos, fitoterápicos, genéricos e similares, cujos textos são publicados 
no Bulário Eletrônico. Para os medicamentos específicos e fitoterápicos, as Bulas Padrão 
são elaboradas pela Anvisa. Para os medicamentos genéricos e similares, as Bulas Padrão 
são as bulas dos medicamentos eleitos como medicamentos de referência; 

VIII. contra-indicação: qualquer condição relativa a uma doença, ao doente ou a uma interação 
medicamentosa, que implique a não utilização do medicamento. Caso essa condição 
não seja observada, poderá acarretar efeitos nocivos graves à saúde do usuário do 
medicamento ou mesmo levá-lo a óbito;

IX. deficiência visual: caracterizada como cegueira, quando a acuidade visual é igual ou menor 
que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; ou como baixa visão, quando a 
acuidade visual está entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; ou 
nos casos em que a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual 
ou menor que 60°; ou na ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores;

X. destinação comercial: venda permitida para farmácias e drogarias;

XI. destinação hospitalar: venda permitida para hospitais, clínicas e ambulatórios; 

XII. destinação institucional: venda permitida para os programas governamentais com destino 
aos postos de dispensação de medicamentos vinculados ao Sistema Único de Saúde;

XIII. destinação profissional/ empresa especializada: venda permitida para profissionais ou 
empresa especializada;

XIV. embalagem: invólucro, recipiente ou qualquer forma de acondicionamento removível, ou 
não, destinado a cobrir, empacotar, envasar, proteger ou manter, especificamente ou não, 
medicamentos;

XV. embalagem hospitalar: embalagem secundária de medicamentos de venda com ou sem 
exigência de prescrição médica, utilizada para o acondicionamento de medicamentos 
com destinação hospitalar;

XVI. embalagem múltipla: embalagem secundária de medicamentos de venda sem exigência 
de prescrição médica dispensados exclusivamente nas embalagens primárias;

XVII. embalagem primária: embalagem que mantém contato direto com o medicamento; 

XVIII. embalagem secundária: embalagem externa do produto, que está em contato com 
a embalagem primária ou envoltório intermediário, podendo conter uma ou mais 
embalagens primárias; 

XIX. evento adverso: qualquer ocorrência médica desfavorável, que pode ocorrer durante o 
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tratamento com um medicamento, mas que não possui, necessariamente, relação causal 
com esse tratamento;

XX. forma farmacêutica: estado final de apresentação que os princípios ativos farmacêuticos 
possuem após uma ou mais operações farmacêuticas executadas com a adição de 
excipientes apropriados ou sem a adição de excipientes, a fim de facilitar a sua utilização e 
obter o efeito terapêutico desejado, com características apropriadas a uma determinada 
via de administração;

XXI. forma farmacêutica básica: tipo geral da forma farmacêutica (ex: cápsula, comprimido, 
suspensão, solução) que agrupa formas farmacêuticas específicas com características 
semelhantes;

XXII. forma farmacêutica específica: forma farmacêutica na maioria das vezes originária da 
forma farmacêutica básica, com a indicação da forma de apresentação e administração 
e de outras características da formulação (ex: aerossol, para diluição, para infusão). São 
agrupadas pela forma farmacêutica básica;

XXIII. freqüência de reações adversas: proporção da ocorrência de experiência nociva entre os 
expostos a um dado medicamento que, para efeito de padronização, deve ser referenciada 
da seguinte forma: muito comum, comum (freqüente), incomum (infreqüente), rara e 
muito rara;

XXIV. gravidade de reações adversas: refere-se ao desfecho de uma reação após o uso do 
medicamento em um determinado paciente, classificada em graves e não graves. São 
consideradas graves as situações apresentadas a seguir: óbito; ameaça à vida, quando há 
risco de morte no momento do evento; hospitalização ou prolongamento de hospitalização 
já existente, caracterizada como um atendimento hospitalar com necessidade de 
internação ou um prolongamento da internação devido a um evento adverso; incapacidade 
significativa ou persistente, quando ocorre uma interrupção substancial da habilidade 
de uma pessoa conduzir as funções de sua vida normal; anomalia congênita; qualquer 
suspeita de transmissão de agente infeccioso por meio de um medicamento e evento 
clinicamente significante, caracterizado como qualquer evento decorrente do uso de 
medicamentos que ocasione a necessidade de intervenção médica, a fim de se evitar 
óbito, risco à vida, incapacidade significativa ou hospitalização. Qualquer outro evento 
que não esteja incluído nos critérios de evento adverso grave é considerado não grave;

XXV. Guia de Redação de Bulas: documento publicado no Portal da Anvisa que apresenta alguns 
princípios de redação clara, concisa e acessível para o leitor de bulas;

XXVI. Guia de Submissão Eletrônica de Bulas: documento publicado no Portal da Anvisa 
que estabelece as orientações para a submissão dos arquivos eletrônicos das bulas dos 
medicamentos à Anvisa;

XXVII. incompatibilidade medicamentosa: interações do tipo físico-químicas que ocorrem 
fora do organismo durante o preparo e administração dos medicamentos de uso parenteral, 
inviabilizando a terapêutica clínica. Pode ocorrer entre medicamento-medicamento, 
medicamento-solução, medicamento-veículo, medicamento-material de embalagem, 
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medicamento-recipiente, medicamento-impureza e freqüentemente resultam no 
aparecimento de coloração diferente, precipitação ou turvação de uma solução, liberação 
de gás, formação de espuma ou inativação do princípio ativo;

XXVIII. interação medicamentosa: é uma resposta farmacológica ou clínica causada pela 
interação de medicamento-medicamento, medicamento-alimento, medicamento-
substância química, medicamento-exame laboratorial e não laboratorial, medicamento-
planta medicinal, medicamento-doença cujo resultado final pode ser a alteração dos 
efeitos desejados ou a ocorrência de eventos adversos;

XXIX. Memento Terapêutico: publicação de responsabilidade dos laboratórios oficiais 
destinada aos profissionais de saúde que contempla as informações técnico-científicas 
orientadoras sobre medicamentos disponibilizadas nas bulas dos profissionais de saúde, 
para a promoção do seu uso racional; 

XXX. populações especiais: subgrupos de populações que apresentam características especiais, 
tais como: crianças, idosos, lactentes, gestantes, diabéticos, alérgicos a um ou mais 
componentes do medicamento, cardiopatas, hepatopatas, renais crônicos, celíacos, 
imunodeprimidos, atletas e outros que necessitam de atenção especial ao utilizar 
determinado medicamento; 

XXXI. reação adversa a medicamentos: qualquer resposta a um medicamento que seja 
prejudicial, não-intencional, e que ocorra nas doses normalmente utilizadas, em seres 
humanos, para profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças ou para a modificação de 
uma função fisiológica; 

XXXII. restrição de uso: limitação de uso de um medicamento quanto à população alvo, 
podendo ser para uso pediátrico, para uso adulto ou para uso adulto e pediátrico;

XXXIII. restrição de prescrição: limitação de prescrição de um medicamento de acordo com 
a sua categoria de venda, podendo ser de venda sem exigência de prescrição médica, 
venda sob prescrição médica, com ou sem retenção de receita, de acordo com norma 
específica;

XXXIV. restrição de destinação: limitação do estabelecimento alvo para a venda do 
medicamento, sendo que uma mesma apresentação pode ter mais de uma destinação, 
podendo ser comercial, hospitalar, institucional e profissional/ empresa especializada;

XXXV. Sistema Braille: processo de leitura e escrita em relevo, com base em 64 (sessenta 
e quatro) símbolos resultantes da combinação de 6 (seis) pontos, dispostos em duas 
colunas de 3 (três) pontos; 

XXXVI. severidade da reação adversa: a intensidade da reação adversa que pode ser 
classificada como: leve, quando não afeta a atividade cotidiana habitual do paciente; 
moderada, quando perturba ou altera a atividade cotidiana habitual do paciente; e severa 
(intensa), quando impede a atividade cotidiana habitual do paciente;

XXXVII. Uso restrito a hospitais: medicamentos cuja administração é permitida apenas em 
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ambiente hospitalar, independente da restrição de destinação, definidos em norma 
específica; e

XXXVIII.  via de administração: local do organismo por meio do qual o medicamento é 
administrado.

CAPÍTULO II 
DA FORMA E CONTEÚDO DAS BULAS   

Art. 5° Quanto à forma, as bulas dos medicamentos devem:

I. apresentar fonte Times New Roman no corpo do texto com tamanho mínimo de 10 pt 
(dez pontos) nas bulas para o paciente e 8 pt (oito pontos) nas bulas para o profissional 
de saúde, com espaçamento simples entre letras;

II. quando houver necessidade, o limite de redução do espaçamento entre letras será de       
-10% (menos dez por cento);

III. apresentar texto com espaçamento entre linhas de no mínimo 11 pt (onze pontos) nas 
bulas para o paciente e 9 pt (nove pontos) nas bulas para o profissional de saúde;

IV. apresentar colunas de texto com no mínimo 50 mm (cinquenta milímetros) de largura;

V. ter o texto alinhado à esquerda ou justificado, hifenizado ou não;

VI. utilizar caixa alta e negrito para destacar as perguntas e os itens de bula;

VII. possuir texto sublinhado e itálico apenas para nomes científicos;

VIII. ser impressas na cor preta em papel branco de forma que, quando a bula estiver sobre 
uma superfície, a visualização da impressão na outra face não interfira na leitura.

§ 1° Para a impressão de bulas em formato especial, com fonte ampliada, deve ser utilizada a 
fonte Verdana com tamanho mínimo de 24 pt (vinte e quatro pontos), com o texto corrido e 
não apresentar colunas.  

§ 2° Para a impressão de bulas em formato especial, em Braille, o arranjo dos pontos e o 
espaçamento entre as celas Braille devem atender às diretrizes da Comissão Brasileira de 
Braille – CBB e das Normas Brasileiras de Acessibilidade editadas pela Associação Brasileira de 
Normas Técnicas - ABNT. 

§ 3° Para a disponibilização da bula no Bulário Eletrônico e por meio de serviços e recursos de 
internet, o texto deve ser corrido e não apresentar colunas.  

Art. 6° Quanto ao conteúdo, as bulas devem contemplar as informações preconizadas no 
Anexo I desta resolução, seguindo a ordem das partes e itens estabelecida.  

§ 1° As bulas para o paciente devem conter os itens relativos às partes Identificação do 
Medicamento, Informações ao Paciente e Dizeres Legais e os seus textos devem: 



363Registro de Produtos Biológicos e Hemoterápicos

I. ser organizados na forma de perguntas e respostas;

II. ser claros e objetivos sem a repetição de informações; 

III. ser escritos em linguagem acessível, com redação clara e concisa, conforme proposto no 
Guia de Redação de Bulas, de forma a facilitar compreensão do conteúdo pelo paciente; e

IV. possuir termos explicativos após os termos técnicos, quando eles forem utilizados e se 
fizer necessária uma explicação para compreensão do conteúdo pelo paciente.

§ 2° As bulas para o profissional de saúde devem conter os itens relativos às partes Identificação 
do Medicamento, Informações Técnicas aos Profissionais de Saúde e Dizeres Legais e os seus 
textos devem:

I. ser organizados na forma de itens;

II. ser claros e sem a repetição de informações, de forma a facilitar compreensão do 
conteúdo; e

III. contemplar a referência a sinais, sintomas e doenças conforme a terminologia preconizada 
pela Classificação Internacional de Doenças, dispostas na publicação mais atualizada. 

§ 3º É permitido suprimir itens de bula previstos no Anexo I ou partes deles, mediante justificativa 
técnica sobre sua não aplicabilidade para o medicamento, e realizar nova numeração dos itens, 
quando necessário. 

§ 4° Pode ser exigida a inclusão de outras informações não previstas no caput deste artigo, 
conforme normas específicas de registro e de notificação de medicamentos.  

§ 5° Todos os medicamentos devem possuir bulas para o paciente e bulas para o profissional 
de saúde, visando sua disponibilização no Bulário Eletrônico, por meio de serviços e recursos 
de internet e constituição do processo de registro do medicamento na Anvisa, independente 
do tipo de bula a ser disponibilizado na embalagem.

Art. 7° As bulas devem conter apenas as informações relativas às apresentações comercializadas 
dos medicamentos.

Art. 8° As bulas para o paciente devem contemplar informações sobre as apresentações 
comercializadas com a mesma forma farmacêutica básica e via de administração. 

§ 1° Os medicamentos com formas farmacêuticas específicas de liberação modificada devem 
apresentar bulas distintas, de forma a conferir maior segurança na utilização dos medicamentos.                                              

§ 2° Os medicamentos com formas farmacêuticas básicas e específicas que possuem 
concentrações com indicações terapêuticas diferentes, devem possuir bulas distintas, de 
forma a conferir maior segurança na utilização dos medicamentos.   

§ 3° Os medicamentos com formas farmacêuticas injetáveis com mesma formulação e 
diferentes vias de administração podem possuir uma única bula. 

Art. 9° As bulas para os profissionais de saúde podem contemplar as informações relativas 
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a todas as apresentações comercializadas do medicamento, independente das formas 
farmacêuticas, vias de administração e concentrações.

Art. 10. As frases de advertências a serem inseridas nos textos das bulas devem seguir a 
redação definida em norma específica. 

Seção I - Dos medicamentos que não possuem Bula Padrão

Art. 11. As bulas dos medicamentos que não possuem Bula Padrão devem ser elaboradas 
pelas empresas para cada produto obedecendo ao disposto nesta resolução, quanto à forma 
e conteúdo.

Parágrafo único.  Os medicamentos dinamizados de notificação simplificada devem conter 
Folheto de Orientação ao Consumidor em substituição à bula, o qual deve apresentar os itens 
relativos às partes Identificação do Medicamento, Informações ao Paciente e Dizeres Legais, 
previstos no Anexo I desta resolução, com exceção do item “1. Para quê este medicamento é 
indicado?”, conforme disposto em norma específica.    

Art. 12. Os medicamentos de notificação simplificada podem ser dispensados da apresentação 
de bula, sendo esta substituída por rótulo, conforme norma específica. 

Parágrafo único. Os medicamentos dinamizados de notificação simplificada devem conter 
Folheto de Orientação ao Consumidor, conforme disposto nesta resolução e em norma 
específica. 

Seção II - Dos medicamentos que possuem Bula Padrão 

Art. 13. As bulas dos medicamentos específicos e fitoterápicos que possuem Bula Padrão 
publicada no Bulário Eletrônico devem ser harmonizadas com esta e os campos: 

I. sinalizados com XXX na Bula Padrão e as informações relacionadas ao modo de usar devem 
ser preenchidos pela empresa de acordo com as características do produto aprovadas no 
registro; 

II. sublinhados na Bula Padrão não devem constar das bulas finais disponibilizadas para os 
medicamentos.

 Art. 14. As bulas dos medicamentos genéricos e similares devem ser harmonizadas com as 
suas respectivas Bulas Padrão no tocante à forma e ao conteúdo relativo às informações sobre 
a eficácia e segurança para uso do medicamento.

§ 1º As bulas dos medicamentos genéricos e similares podem diferir das suas respectivas Bulas 
Padrão apenas nas informações específicas para cada produto, que devem estar de acordo 
com as características farmacotécnicas aprovadas no registro, contidas nas partes: 

I. Identificação do Medicamento, descrita no Anexo I desta resolução, com exceção da 
informação da via de administração e idade mínima para uso adulto e pediátrico;

II. Informações ao Paciente, descritas no Anexo I desta resolução, quanto às frases de 
advertências específicas relacionadas aos excipientes, aos cuidados de armazenamento, 
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ao prazo de validade, às orientações de preparo e reações adversas que forem relacionadas 
à formulação do medicamento e não apenas ao princípio ativo;

III. Informações aos Profissionais de Saúde, descritas no Anexo I desta resolução, quanto 
às frases de advertências específicas relacionadas aos excipientes, aos cuidados de 
armazenamento, ao prazo de validade, às orientações de preparo e às incompatibilidades 
e reações adversas que forem relacionadas à formulação do medicamento e não apenas 
ao princípio ativo; 

IV. Dizeres Legais, descritos no Anexo I desta resolução, com exceção dos dizeres relacionados 
à restrição de venda ou uso que devem ser os mesmos dispostos nas respectivas Bulas 
Padrão.               

§ 2º As bulas dos medicamentos genéricos e similares devem contemplar apenas as informações 
das Bulas Padrão relativas às formas farmacêuticas e concentrações para as quais há registros 
relacionados para os genéricos e similares.

CAPÍTULO III 
DAS ALTERAÇÕES NOS TEXTOS DE BULAS

Art. 15. À Anvisa reserva-se o direito de exigir alterações nos textos de bulas, sempre 
que julgar necessário, por razões técnico-científicas ou por informações provenientes 
da farmacovigilância, visando o esclarecimento dos pacientes e profissionais de saúde e a 
segurança no uso dos medicamentos. 

Parágrafo único.  Poderá ser exigida a inclusão de alerta de segurança, após a parte Identificação 
do Medicamento, em formato retangular com fundo preto, com os dizeres determinados pelas 
áreas responsáveis da Anvisa, no prazo a ser estabelecido conforme o risco sanitário. 

Art. 16. São passíveis de notificação de alteração de bula, com implementação imediata sem 
manifestação prévia da Anvisa, as atualizações de informações nas bulas a seguir relacionadas: 

I. à Lista de Denominação Comum Brasileira (DCB);

II. ao Vocabulário Controlado;

III. ao novo enquadramento dos medicamentos quanto à restrição de uso e prescrição que 
venha a ser exigida em norma específica; 

IV. à incorporação de frases de alerta que venha a ser exigida em norma específica;

V. aos Dizeres Legais, quanto ao Telefone do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), 
e ao nome do responsável técnico, número de inscrição e sigla do Conselho Regional de 
Farmácia; 

VI. aos Dizeres Legais, quanto à razão social das empresas internacionais; e

VII. aos Dizeres Legais, quanto à razão social das empresas nacionais, após aprovação da 
Anvisa da alteração de razão social. 
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Parágrafo único. Para as alterações nos textos de bulas relativas aos incisos deste artigo, as 
bulas devem ser notificadas, submetidas eletronicamente à Anvisa, conforme instruções do 
Guia de Submissão Eletrônica de Bulas, e ser disponibilizadas em até 180 (cento e oitenta) 
dias após as atualizações, devendo ser implementadas independentemente de manifestação 
prévia da Anvisa.

Seção I - Dos medicamentos que não possuem Bula Padrão

Art. 17. Para alterações nos textos de bulas dos medicamentos que não possuem Bula Padrão, 
relativas às informações sobre a segurança para uso do medicamento, as bulas devem ser 
peticionadas ou notificadas, e se limitam aos seguintes itens de bulas:

I. “QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?”; 

II. “O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?”;

III. “QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?”;

IV. “O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA GRANDE QUANTIDADE DESTE MEDICAMENTO DE 
UMA SÓ VEZ?”;

V. “CONTRA-INDICAÇÕES”;

VI. “ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES”;

VII. “INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS”;

VIII. “REAÇÕES ADVERSAS”; e

IX. “SUPERDOSE”.

§ 1° Para a inclusão de informações de segurança, as bulas devem ser notificadas, submetidas 
eletronicamente à Anvisa, conforme instruções do Guia de Submissão Eletrônica de Bulas, e 
ser disponibilizadas em até 180 (cento e oitenta) dias após a notificação, independentemente 
de manifestação prévia da Anvisa.

§ 2° Para a exclusão ou alteração de informações de segurança, as bulas devem ser peticionadas 
na Anvisa e, posteriormente à análise, ser submetidas eletronicamente à Anvisa, conforme 
instruções do Guia de Submissão Eletrônica de Bulas, e ser disponibilizadas em até 180 (cento 
e oitenta) dias após a aprovação da petição pela Anvisa.

§ 3° Alterações em outros itens de bula devem estar vinculadas a petições de pós-registro ou 
de renovação. 

Art. 18. Para todas as alterações nos textos de bulas dos medicamentos que não possuem 
Bula Padrão, referentes informações sobre a segurança para uso do medicamento, provocadas 
pelas empresas matrizes ou autoridades sanitárias dos países que concederam o registro 
original aos medicamentos, as empresas titulares dos registros no Brasil devem peticionar ou 
notificar, conforme o caso, a alteração de textos de bulas em até 30 (trinta) dias após ciência.  

Art. 19. Para as alterações nos textos de bulas dos medicamentos que não possuem Bula 
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Padrão provenientes de petições de pós-registro ou renovação de registro, conforme normas 
específicas, as bulas devem ser submetidas eletronicamente à Anvisa, conforme instruções do 
Guia de Submissão Eletrônica de Bulas, e ser disponibilizadas em até 180 (cento e oitenta) dias 
após a aprovação da petição pela Anvisa.

Parágrafo único. Para as alterações dos rótulos do medicamento de notificação simplificada 
que substituem as informações de bulas, de acordo com norma específica, seus textos devem 
ser submetidos eletronicamente à Anvisa, conforme instrução do caput deste artigo.  

Seção II - Dos medicamentos que possuem Bula Padrão 

Art. 20. Para as alterações nos textos de bulas dos medicamentos que possuem Bula Padrão, 
vinculadas às alterações de suas respectivas Bulas Padrão, exceto para as informações específicas 
do produto, as bulas devem ser notificadas e disponibilizadas em até 180 (cento e oitenta) 
dias após a publicação das Bulas Padrão no Bulário Eletrônico, devendo ser implementadas, 
independentemente de manifestação prévia da Anvisa.

Art. 21. Para alterações nos textos de bulas dos medicamentos genéricos e similares, 
provenientes de petições de alterações de pós-registro ou renovação de registros, conforme 
norma específica, relacionadas às informações específicas para cada produto, as bulas devem 
ser disponibilizadas em até 180 (cento e oitenta) dias após a aprovação da petição pela Anvisa. 

Art. 22. Para as alterações nos textos de bulas dos medicamentos específicos e fitoterápicos 
que possuem Bula Padrão, provenientes de petições de pós-registro ou renovação de registro, 
conforme norma específica, relacionadas às informações dos campos sinalizados com XXX na 
Bula Padrão e preenchidos pelas empresas, as bulas devem ser disponibilizadas em até 180 
(cento e oitenta) dias após aprovação da petição pela Anvisa.  

Parágrafo único. Novas informações podem ser incluídas na bula de um determinado 
medicamento fitoterápico em relação à Bula Padrão e ser inseridas apenas na bula do 
medicamento testado quando forem provenientes de petições de pós-registro aprovadas, 
conforme descrito em norma específica, referentes à: 

I. inclusão de nova indicação terapêutica, com comprovação por meio de ensaios pré-
clínicos, quando necessário, e clínicos, realizados com o produto, e; 

II. ampliação de uso, com comprovação do aumento da população alvo do medicamento, 
advinda de estudos de Fase III e IV.

Art. 23. As empresas titulares do registro de medicamentos genéricos e similares que 
identificarem informações insuficientes sobre a segurança do medicamento em uma Bula 
Padrão, podem peticionar solicitação de sua revisão, desde que devidamente justificada, 
cabendo à Anvisa a análise quanto à pertinência da solicitação e verificação da necessidade de 
tais alterações.

§ 1º Não são passíveis de revisão, por meio da petição prevista no caput deste artigo, as 
informações específicas para cada produto, previstas nesta resolução, que podem diferir da 
Bula Padrão para as bulas dos medicamentos genéricos e similares.  
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§ 2º A deliberação sobre a necessidade de revisão da Bula Padrão será comunicada pela Anvisa 
à empresa solicitante e à empresa titular do registro do Medicamento de Referência que terá 
um prazo de até 90 (noventa) dias, conforme o risco sanitário, para peticionar ou notificar a 
alteração de texto de bula, com a possibilidade de recorrer da decisão em até 10 (dez) dias.

Art. 24. As Bulas Padrão de medicamentos fitoterápicos e específicos serão avaliadas e 
republicadas periodicamente pela Anvisa e as alterações nos textos de Bula Padrão deverão 
constar nas bulas de todos os medicamentos específicos e fitoterápicos relacionados.

Parágrafo único. No caso de surgirem novas informações que devam ser inseridas nas Bulas 
Padrão de medicamentos fitoterápicos e específicos, qualquer interessado pode enviar 
sugestões à Anvisa, por meio da Central de Atendimento ou carta à área técnica responsável, 
cabendo à Anvisa a análise e verificação da pertinência da solicitação e necessidade de 
implementar as alterações.

Art. 25. As alterações nos textos de Bulas Padrão que forem publicadas no Bulário Eletrônico 
serão divulgadas pela Anvisa por meio de publicação de alertas em seu portal.

CAPÍTULO IV  
DA DISPONIBILIZAÇÃO DAS BULAS

Seção I - Por meio das embalagens dos medicamentos

Art. 26. As embalagens dos medicamentos devem conter bulas com conteúdo atualizado 
no mercado, conforme o Bulário Eletrônico, obedecendo ao estabelecido nesta Resolução, 
quanto à forma e ao conteúdo. 

Parágrafo único. Na parte Dizeres Legais das bulas para o paciente e para o profissional de 
saúde deve constar a data de sua aprovação ou a data de aprovação da Bula Padrão com a qual 
a bula foi harmonizada e/ou atualizada.

Art. 27. As embalagens de medicamentos destinadas aos estabelecimentos que realizam 
atividade de dispensação de medicamentos para o paciente, prevista na legislação específica, 
devem conter bula para o paciente. 

Parágrafo único. É facultativo disponibilizar a bula do paciente nas embalagens dos 
medicamentos de uso restrito a hospitais, com destinação profissional/empresa especializada 
ou para administração por profissional de saúde.

Art. 28. As embalagens dos medicamentos de uso restrito a hospitais, com destinação 
profissional/empresa especializada ou para administração por profissional de saúde devem 
conter bula para o profissional de saúde. 

Art. 29. As embalagens múltiplas, embalagens com destinação hospitalar e embalagens com 
destinação institucional devem conter um número mínimo de bulas que atenda à quantidade 
relativa ao menor período de tratamento discriminado na indicação do medicamento.

§ 1° No caso de medicamentos para uso agudo que são dispensados para o paciente na 
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embalagem primária, o número de bulas para o paciente deve ser equivalente ao número de 
embalagens primárias.

§ 2° No caso de medicamento de uso contínuo que são dispensados para o paciente na 
embalagem primária, deve-se utilizar como referência o período de 30 dias de tratamento 
para se calcular o número de bulas para o paciente a serem disponibilizadas na embalagem 
secundária.

§ 3° No caso de medicamentos uso restrito a hospitais, de uso profissional/empresa 
especializada ou para administração por profissional de saúde, deve-se dispor de, no mínimo, 
1 (uma) bula para o profissional de saúde. 

§ 4° As bulas podem ser acondicionadas fora da embalagem secundária.

Art. 30. As embalagens dos medicamentos fracionáveis devem conter o número de bulas 
preconizado em normas específicas.

Seção II - Por meio dos Mementos Terapêuticos

Art. 31. Os laboratórios oficiais podem disponibilizar as informações para os profissionais 
de saúde por meio dos Mementos Terapêuticos e sua distribuição deve garantir o acesso à 
informação para os profissionais de saúde do SUS.

Parágrafo único. Caso não haja publicação de Memento Terapêutico, os Laboratórios Oficiais 
devem disponibilizar bulas para os profissionais de saúde por meio das embalagens dos 
medicamentos, obedecendo ao disposto nesta resolução quanto à forma e conteúdo.  

Art. 32. Os Mementos Terapêuticos devem contemplar as bulas para os profissionais de saúde 
dos medicamentos registrados pelos Laboratórios Oficiais, que devem obedecer ao disposto 
nesta resolução quanto à forma e conteúdo.  

Parágrafo único. Em cada bula para o profissional de saúde que constitui o Memento 
Terapêutico deve constar a data de sua aprovação ou a data de aprovação da Bula Padrão com 
a qual a bula foi harmonizada e/ou atualizada. 

Art. 33.  A publicação de Memento Terapêutico não isenta os Laboratórios Oficiais da 
submissão eletrônica, da harmonização e da alteração de textos de bulas, conforme disposto 
nesta resolução.

Seção III - Por meio do Bulário Eletrônico

Art. 34. Serão publicadas no Bulário Eletrônico, no Portal Anvisa, as últimas versões dos textos 
de bulas dos medicamentos para o paciente e para o profissional de saúde, regulamentadas 
por esta Resolução, e os textos do rótulo do medicamento de notificação simplificada que 
substituem informação de bula, conforme norma específica. 

§ 1º Somente serão publicados no Bulário Eletrônico as bulas e os textos de rótulos, que 
substituem informação de bula, referentes aos medicamentos comercializados. 

§ 2º A utilização do conteúdo do Bulário Eletrônico é permitida, desde que se façam constar 
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a fonte de onde foram retiradas as informações, qual seja: a empresa titular do registro do 
medicamento, bem como a data da respectiva consulta, e sejam respeitados os direitos autorais, 
sem prejuízo de sanções cíveis e criminais em eventuais alterações, que são expressamente 
proibidas.

Seção IV - Por meio de serviços e recursos de internet

Art. 35. As empresas podem disponibilizar por meio de serviços e recursos de internet as bulas 
para o paciente e para o profissional da saúde de todos os seus medicamentos registrados, sem 
acesso restrito, desde que reproduzam fielmente as últimas versões aprovadas pela Anvisa.

§ 1º Devem ser veiculados, nos serviços e recursos de internet que disponibilizam as bulas, 
alertas sobre o risco da automedicação ou do uso do medicamento em desacordo com o 
estabelecido pelo prescritor.

§ 2º Na parte Dizeres Legais das bulas para o paciente e para o profissional de saúde deve 
constar a data de sua aprovação ou a data de aprovação da Bula Padrão com a qual a bula foi 
harmonizada e/ou atualizada. 

§ 3° As bulas disponibilizadas por meio de serviços e recursos de internet devem ter formato 
de arquivo passível de conversão em áudio e ampliação de fonte. 

Seção V - Para pessoas portadoras de deficiência visual

Art. 36. As bulas em formato especial devem ser disponibilizadas gratuitamente pelas empresas 
titulares do registro do medicamento, mediante solicitação da pessoa física portadora de 
deficiência visual.

§ 1° As empresas devem disponibilizar para escolha da pessoa portadora de deficiência visual 
bulas: 

I. em áudio ou em texto com formato passível de conversão para áudio utilizando meio 
magnético, meio óptico, meio eletrônico ou serviços e recursos da internet; 

II. impressas em Braille;

III. impressas com fonte ampliada.

§ 2° Os textos dos rótulos de medicamentos de notificação simplificada, que substituem a 
bula, e dos Folhetos de Orientação ao Consumidor, no caso de medicamentos dinamizados, 
também devem ser disponibilizadas em formato especial, conforme definido neste artigo. 

Art. 37. A empresa titular de registro do medicamento deve enviar a bula em formato especial 
solicitado pela pessoa física portadora de deficiência visual no prazo máximo de até 10 (dez) 
dias úteis após recebimento do pedido. 

Parágrafo único. A empresa titular de registro do medicamento deve disponibilizar a bula em 
áudio, por meio do seu Serviço Telefônico de Atendimento ao Consumidor (SAC) ou outro de 
sua responsabilidade, com a opção de leitura parcial ou total, para escolha da pessoa portadora 
de deficiência visual e acesso rápido às informações sobre o medicamento.
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Art. 38. A empresa titular do registro do medicamento tem a responsabilidade de garantir e 
zelar pela veracidade e atualização das informações prestadas nas bulas em formato especial, 
objeto desta Resolução.

Parágrafo único. Na parte Dizeres Legais das bulas para o paciente e para o profissional de 
saúde deve constar a data de sua aprovação ou a data de aprovação da Bula Padrão com a qual 
a bula foi harmonizada. 

Art. 39. A empresa titular de registro do medicamento tem a responsabilidade de arquivar, 
por 5 (cinco) anos, o registro das solicitações e do envio das bulas em formato especial para 
pessoas portadoras de deficiência visual, contendo no mínimo as seguintes informações:

I. nome completo do requerente;

II. endereço residencial completo para correspondência;

III. formato de bula solicitada;

IV. nome comercial do medicamento;

V. a denominação genérica de cada princípio ativo ou insumos ativos, no caso de 
medicamentos dinamizados, ou nomenclatura botânica, no caso de medicamentos 
fitoterápicos;

VI. concentração e forma farmacêutica;

VII. data e comprovante de envio da bula; e

VIII. data e comprovante de recebimento da bula.

Parágrafo único. As empresas deverão manter em sigilo os dados pessoais do requerente, 
devendo esses ser utilizados exclusivamente para os fins do atendimento. 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 40. As bulas que sofrerão adequação a esta resolução devem apresentar conteúdo de 
acordo com a última bula aprovada, sendo permitidas apenas:

I. inclusões de informações que passaram a ser exigidas por esta resolução;

II. atualizações de informações relativas às alterações de texto de bulas que são passíveis de 
notificação e que podem ser implementadas independentemente da manifestação prévia 
da Anvisa, conforme disposto nesta resolução; 

III. inclusões de informações de segurança;

IV. inclusões de informações relacionadas a alterações pós-registro deferidas pela Anvisa 
após a última bula aprovada.

Art. 41. Para os medicamentos já registrados que não possuem Bula Padrão, suas bulas devem 
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ser adequadas quanto à forma e ao conteúdo, obedecendo ao disposto nesta resolução, e ser 
peticionadas e submetidas eletronicamente à Anvisa, conforme Guia de Submissão Eletrônica 
de Bulas, no prazo de até:

V. 180 (cento e oitenta) dias, a partir da publicação desta resolução, para todos os 
medicamentos registrados sob categorias relacionadas ao aparelho digestivo, metabolismo 
e nutrição; ao aparelho respiratório; ao aparelho cardiovascular; a parasitoses, neoplasias 
e infecções; à defesa, imunologia e alergia e aos produtos naturais e homeopáticos, 
conforme detalhado na Lista 1 no Portal da Anvisa;

VI. 360 (trezentos e sessenta) dias, a partir da publicação desta resolução, para os 
medicamentos registrados sob categorias relacionadas a sangue e órgãos hematopoiéticos; 
à pele, mucosas e aparelhos auditivo e visual; ao aparelho geniturinário e hormônios 
sexuais; ao sistema endócrino, exclusive metabolismo e aparelho genital; ao sistema 
nervoso; ao sistema musculoesquelético; ao diagnóstico e à situações não especificadas, 
conforme detalhado na Lista 2 no Portal da Anvisa.

§ 1° Os medicamentos que forem incluídos na Lista de Medicamento de Referência durante 
o período de adequação a esta resolução passam a ter suas bulas enquadradas como Bula 
Padrão que devem ser adequadas quanto à forma e ao conteúdo, obedecendo ao disposto 
nesta resolução, e serem peticionadas e submetidas eletronicamente à Anvisa, conforme Guia 
de Submissão Eletrônica de Bulas nos prazos estabelecidos nos incisos deste artigo ou em até 
180 (cento e oitenta) dias, a partir da sua inclusão na Lista de Medicamento de Referência, 
valendo o maior prazo.

§ 2° Para os medicamentos que forem incluídos na Lista de Medicamento de Referência, as 
suas bulas já adequadas a esta resolução devem ser submetidas eletronicamente à Anvisa, 
conforme instruções do Guia de Submissão Eletrônica de Bulas, em até 30 (trinta) dias a partir 
de sua inclusão na Lista de Medicamento de Referência, caso não estejam publicadas no 
Bulário Eletrônico. 

§ 3° Os medicamentos específicos e fitoterápicos, que não possuem Bula Padrão elaborada e 
publicada pela Anvisa, devem seguir as instruções do caput deste artigo.

Art. 42. Para a solicitação de registro de medicamentos que não possuem Bula Padrão, suas 
bulas devem ser elaboradas pelas empresas, obedecendo ao disposto nesta resolução quanto 
à forma e conteúdo, e ser submetidas eletronicamente à Anvisa, conforme instruções do Guia 
de Submissão Eletrônica de Bulas, em até 30 (trinta) dias após o início da comercialização. 

Art. 43. Para os medicamentos já registrados que possuem Bula Padrão, suas bulas devem ser 
harmonizadas com a Bula Padrão, obedecendo ao disposto nesta resolução, e ser  notificadas 
em até 90 (noventa) dias a partir da publicação das suas respectivas Bulas Padrão no Bulário 
Eletrônico da Anvisa.

Art. 44. Para a solicitação de registro de medicamentos que possuem Bula Padrão, suas bulas 
devem ser harmonizadas com a Bula Padrão, obedecendo ao disposto nesta resolução. 

§ 1° Para os medicamentos genéricos e similares, cuja Bula Padrão não estiver adequada 
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quanto à forma e ao conteúdo, obedecendo ao disposto nesta resolução, suas bulas devem 
seguir a última bula aprovada do medicamento de referência.

§ 2° Para os medicamentos específicos ou fitoterápicos, cuja Bula Padrão não estiver adequada 
quanto à forma e ao conteúdo, obedecendo ao disposto nesta resolução, suas bulas devem 
seguir a última bula elaborada e publicada pela Anvisa.

Art. 45. Para os medicamentos de notificação simplificada já aprovados, suas bulas ou 
Folhetos de Orientação ao Consumidor devem ser adequadas quanto à forma e ao conteúdo, 
obedecendo ao disposto nesta resolução, e ser notificadas e submetidas eletronicamente à 
Anvisa, conforme instruções do Guia de Submissão Eletrônica de Bulas, em até 180 (cento e 
oitenta) dias a partir da publicação desta resolução. 

Parágrafo único. Os textos dos rótulos dos medicamentos de notificação simplificada que 
substituem as informações de bulas, de acordo com norma específica, devem ser submetidos 
eletronicamente à Anvisa, conforme instruções do caput deste artigo. 

Art. 46. Para a solicitação de notificação simplificada de medicamentos, suas bulas ou Folhetos 
de Orientação ao Consumidor devem ser elaborados pelas empresas, obedecendo ao disposto 
nesta resolução, e ser submetidas eletronicamente à Anvisa, conforme instruções do Guia de 
Submissão Eletrônica de Bulas, em até 30 (trinta) dias após o início da comercialização. 

Parágrafo único. Os textos dos rótulos dos medicamentos de notificação simplificada que 
substituem as informações de bulas, de acordo com norma específica, devem ser submetidos 
eletronicamente à Anvisa, conforme instrução do caput deste artigo.  

Art. 47. As bulas adequadas a esta resolução, quanto à forma e conteúdo, devem ser 
disponibilizadas por meio das embalagens dos medicamentos, dos Mementos Terapêuticos, 
se for o caso, e para as pessoas portadoras de deficiência visual, conforme previsto nesta 
resolução, em até: 

I. 180 (cento e oitenta) dias após a publicação da bula no Bulário Eletrônico, para os 
medicamentos que não possuem Bula Padrão, sendo este o tempo previsto para o 
esgotamento do estoque; e, 

II. 180 (cento e oitenta) dias a partir da publicação da Bula Padrão no Bulário Eletrônico, 
para os medicamentos que possuem Bula Padrão, independente da manifestação prévia 
da Anvisa quanto à notificação de alteração do texto de bula para adequação a esta 
resolução, sendo este o tempo previsto para o esgotamento do estoque.

Parágrafo único. A empresa titular do registro deve disponibilizar as últimas versões aprovadas 
pela Anvisa das bulas dos medicamentos, por meio do correio eletrônico ou da sua leitura, 
parcial ou total, pelo Serviço Telefônico de Atendimento ao Consumidor (SAC), conforme 
escolha e necessidade das pessoas portadoras de deficiência visual, em até 30 (trinta) dias 
após publicação desta resolução, mesmo que as bulas ainda não estejam adequadas a esta 
norma, de forma a garantir às pessoas portadoras de deficiência visual acesso às informações 
constantes nas bulas durante o prazo de adequação à norma. 

Art. 48. Após as alterações de texto de bula, provenientes de petições ou notificações, as 
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empresas devem disponibilizar as novas bulas, nos prazos previstos nesta resolução, por meio 
das embalagens dos medicamentos, dos Mementos Terapêuticos, se for o caso, dos serviços e 
recursos de internet, se utilizados pela empresa, e para as pessoas portadoras de deficiência 
visual, sendo estes prazos os previstos para esgotamento de estoque.

Art. 49. Compete à autoridade de vigilância sanitária estadual, municipal e federal proceder, 
nas inspeções rotineiras nas indústrias farmacêuticas ou importadoras de medicamentos, a 
verificação das alterações nos textos de bula, em consonância com as datas de fabricação dos 
lotes, datas de publicação da bula no Bulário Eletrônico da Anvisa e prazos para adequação 
estabelecidos nesta resolução.

Art. 50. O descumprimento das disposições contidas nesta resolução e no regulamento por ela 
aprovado constituem infração sanitária, nos termos da Lei n° 6.437, de 20 de agosto de 1977, 
sem prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e penal cabíveis.

Art. 51. Fica revogada a Portaria SVS/MS nº. 110, de 10 de março de 1997; as Resoluções da 
Diretoria Colegiada RDC nº. 140, de 29 de maio de 2003, RDC nº. 126, de 16 de maio de 2005, 
Resolução RDC nº. 94, de 11 de dezembro de 2008, e RDC n°. 95 de 11 de dezembro de 2008; 
o item 10.1 da parte III do anexo I da RDC nº. 16, de 02 de março de 2007; o item h.1 da parte 
II do anexo da RDC nº. 17, de 02 de março de 2007; e o anexo IV da RDC n°. 26, de 30 março 
de 2007. 

Art. 52. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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ANEXO I
IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO:

 � Citar o nome comercial do medicamento.
 � Citar a denominação genérica do(s) princípio(s) ativo(s), utilizando a Denominação 

Comum Brasileira (DCB). 
 � Para medicamentos fitoterápicos, informar espécie vegetal (Gênero + epíteto específico) 

para sua a denominação genérica, a família, a parte da planta utilizada e a nomenclatura 
popular.

 � No caso de medicamentos dinamizados, descrever os insumos utilizando a nomenclatura 
das farmacopéias e compêndios reconhecidos pela Anvisa para sua a denominação 
genérica. 

 � Para medicamentos fitoterápicos, registrados com base na tradicionalidade de uso, 
inserir as frases: “Medicamento fitoterápico registrado com base no uso tradicional.” 
(em negrito) 

 � “Não é recomendado o uso por período prolongado enquanto estudos clínicos amplos 
sobre sua segurança não forem realizados.”

 � Para medicamentos dinamizados, incluir a frase, conforme a categoria do medicamento, 
em negrito: “Medicamento Homeopático”, “Medicamento Antroposófico” ou 
“Medicamento Anti-homotóxico”.

 � Para os medicamentos genéricos, incluir a frase "Medicamento Genérico, Lei nº. 9.787, 
de 1999". 

APRESENTAÇÕES

I. Citar apresentações comercializadas, informando:
a. a forma farmacêutica;
b. a concentração do(s) princípio(s) ativo(s), por unidade de medida ou unidade 

farmacotécnica, conforme o caso; 
c. a quantidade total de peso, volume líquido ou unidades farmacotécnicas, conforme o 

caso;
d. a quantidade total de acessórios dosadores que acompanha as apresentações, quando 

aplicável.  

II. Citar via de administração, usando caixa alta e negrito.

III. Incluir a frase, em caixa alta e em negrito, “USO ADULTO”, “USO ADULTO E PEDIÁTRICO 
ACIMA DE___” ou “USO PEDIÁTRICO ACIMA DE ____”, indicando a idade mínima, em 
meses ou anos, para qual foi aprovada no registro o uso do medicamento. No caso de 
medicamentos sem restrição de uso por idade, conforme aprovado no registro, incluir a 
frase “USO ADULTO e PEDIÁTRICO”. 

COMPOSIÇÃO

I. Para o(s) princípio(s) ativo(s), descrever a composição qualitativa, conforme DCB, e 
quantitativa e indicar equivalência sal-base, quando aplicável.  
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II. Para os excipientes, descrever a composição qualitativa, conforme DCB.

III. Para formas farmacêuticas líquidas, quando o solvente for alcoólico, mencionar a 
graduação alcoólica do produto final.

IV. Para medicamentos com forma farmacêutica líquida e em gotas, informar a equivalência 
de gotas para cada mililitro (gotas/mL) e massa por gota (mg/gotas) .

V. Para os medicamentos para Terapia de Reidratação Oral (TRO), informar a quantidade dos 
princípios ativos em unidades de massa ou massa/volume, e na forma de mEq/L.

VI. Para os medicamentos injetáveis classificados como soluções parenterais de grande 
volume (SPGV), informar a composição qualitativa e quantitativa, percentual, conteúdo 
eletrolítico em mEq/L ou mmol/L e osmolaridade.

VII. Para medicamentos fitoterápicos, a composição do medicamento deve indicar a relação 
real, em peso ou volume, do derivado vegetal utilizado a correspondência em marcadores 
e a descrição do derivado.

VIII. Para medicamentos dinamizados, descrever a composição qualitativa e quantitativa 
para os insumos ativos, informando a potência e escala de cada insumo, e a composição 
qualitativa para os insumos inertes. 

INFORMAÇÕES AO PACIENTE:

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Descrever as indicações de uso do medicamento devidamente registradas na Anvisa indicando 
o objetivo terapêutico, ou seja, se é destinado para o tratamento, diagnóstico, auxiliar no 
diagnóstico ou prevenção. Exemplos: Este medicamento é destinado ao tratamento de... Este 
medicamento é destinado ao tratamento e prevenção de ...

Para medicamentos dinamizados, descrever sucintamente em qual(is) situação(ções) clínica(s) 
o medicamento se propõe a agir. Destacar que: Este medicamento é um auxiliar no tratamento 
de...

Para medicamentos dinamizados, inserir a seguinte frase, em negrito: 

“A indicação deste medicamento somente poderá ser alterada a critério do prescritor.”  

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Descrever resumidamente as ações do medicamento em linguagem acessível à população em 
geral. 

Informar o tempo médio estimado para início da ação terapêutica do medicamento, quando 
aplicável. 
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3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? 

Descrever as contra-indicações para o uso do medicamento.

No caso de contra-indicação de uso do medicamento para populações especiais, incluir as 
seguintes frases, em negrito:

“Este medicamento é contra-indicado para uso por ____________” (informando a 
população especial).

“Este medicamento é contra-indicado para menores de _____” (citando a idade em 
meses ou anos). 

No caso de contra-indicação de uso do medicamento por homens ou mulheres, incluir uma 
das seguintes frases, em negrito:

“Este medicamento é contra-indicado para uso por homens.” ou “Este medicamento 
é contra-indicado para uso por mulheres.” 

No caso de contra-indicação do uso do medicamento por mulheres grávidas, incluir, em 
negrito, de acordo com o período gestacional, as frases de alerta associadas às categorias de 
risco de fármacos destinados às mulheres grávidas, conforme norma específica.  

No caso de contra-indicação para o uso de princípios ativos, classe terapêutica e excipientes, 
incluir, em negrito, as frases de alerta previstas em norma específica.

Para medicamentos dinamizados, descrever, quando houver, as contra-indicações específicas 
ou fatores que limitem a utilização do medicamento, como hipersensibilidade aos insumos 
ativos (obrigatoriamente para dinamizações 1CH, 2DH ou menor) e insumos inertes.  

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

I. Descrever as advertências e precauções para o uso adequado do medicamento, incluindo, 
quando aplicável, informações sobre:

a. cuidados e advertências para populações especiais;
b. alterações de condições fisiológicas, incluindo aquelas que possam afetar a capacidade 

de dirigir veículos e operar máquinas; e
c. sensibilidade cruzada.

II. No caso de medicamentos destinados ao tratamento de doenças infecto-contagiosas, 
inserir orientações sobre as medidas de higiene recomendadas em cada caso.   

III. Nos casos de advertências e precauções para uso do medicamento por mulheres grávidas, 
incluir, em negrito, de acordo com o período gestacional, as frases de alerta associadas 
às categorias de risco de fármacos destinados às mulheres grávidas, conforme norma 
específica.  

IV. No caso de advertências e precauções para o uso de princípios ativos, classe terapêutica e 
excipientes, incluir, em negrito, as frases de alerta previstas em norma específica. 
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V. Para medicamentos que podem causar doping, conforme especificação do Comitê 
Olímpico Internacional - COI, incluir a seguinte frase, em negrito: 

“Este medicamento pode causar doping.”

VI. Para medicamentos dinamizados, incluir, em negrito, as frases de advertências e 
precauções relativas aos insumos inertes, conforme o caso: 

“Este medicamento contém ÁLCOOL.”;

“Este medicamento contém LACTOSE.”;

“Atenção diabéticos: este medicamento contém SACAROSE.” 

VII. Descrever as interações medicamentosas, por potencial de significância clínica, 
esclarecendo quanto às conseqüências e prejuízos para o paciente ou para o tratamento, 
agrupando os casos similares e dispondo informações, quando aplicável, sobre:

as interações medicamento-medicamento, inclusive com medicamentos fitoterápicos.

VIII. Caso a interação seja relacionada a uma classe terapêutica, exemplificar com os princípios 
ativos mais importantes;

IX. as interações medicamento-planta medicinal;

X. as interações medicamento-substância química, com destaque para o álcool e nicotina;

XI. as interações medicamento-exame laboratorial e não laboratorial;

XII. as interações medicamentos-doenças, caso não estejam dispostas juntamente com 
contra-indicações, advertências e precauções; 

XIII. as interações medicamento-alimento.

“Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum 
outro medicamento.” 

Para os medicamentos vendidos sob prescrição médica, incluir a seguinte frase, em 
negrito:

“Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para 
a sua saúde.”

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE 
MEDICAMENTO? 

Descrever os cuidados de conservação do medicamento.  

Incluir as seguintes frases, em negrito:

“Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.”
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“Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua 
embalagem original.” 

Descrever os cuidados específicos de conservação para medicamentos que uma vez 
abertos ou preparados para o uso sofram redução do prazo de validade original ou 
alteração do cuidado de conservação original, incluindo uma das seguintes frases, em 
negrito:

"Após aberto, válido por _____ " (indicando o tempo de validade após aberto, 
conforme estudos de estabilidade do medicamento) 

"Após preparo, manter _____ por ____” (indicando o cuidado de conservação e o 
tempo de validade após preparo, conforme estudos de estabilidade do medicamento) 

Descrever as características físicas e organolépticas do produto e outras características 
do medicamento, inclusive após a reconstituição e/ou diluição. 

Incluir as seguintes frases, em negrito:

“Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de 
validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para 
saber se poderá utilizá-lo.”

Incluir a seguinte frase, em negrito:

“Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.”

Para medicamentos dinamizados, inserir a seguinte frase, em negrito:

“Proteger da luz solar e de fontes de radiação eletromagnética, como por exemplo: 
forno de microondas, aparelho celular, televisão, etc.” 

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Descrever as principais orientações sobre o modo correto de preparo, manuseio e 
aplicação do medicamento.

Incluir o risco de uso por via de administração não recomendada, quando aplicável.

Para soluções para diluição ou pós ou granulados para solução, suspensão ou emulsão 
de uso oral ou injetável, incluir:

 � o procedimento detalhado para reconstituição e/ou diluição antes da administração; 
 � o(s) diluente(s) a ser(em) utilizado(s);
 � o volume final do medicamento preparado; e
 � concentração do medicamento preparado.

Descrever a posologia, incluindo as seguintes informações:
 � dose para forma farmacêutica e concentração, expresso, quando aplicável, em 
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unidades de medida ou unidade farmacotécnica correspondente em função ao 
tempo, definindo o intervalo de administração em unidade de tempo;

 � a dose inicial e de manutenção, quando aplicável;
 � duração de tratamento; 
 � vias de administração;
 � orientações para cada indicação terapêutica nos casos de posologias distintas; 
 � orientações para uso adulto e/ou uso pediátrico, de acordo com o aprovado no 

registro; e
 � orientações sobre o monitoramento e ajuste de dose para populações especiais.

Para os medicamentos com apresentação líquida para uso sistêmico, expressar a dose 
do medicamento em unidade de medida, em massa ou Unidade Internacional (UI) do 
princípio ativo, por quilograma (kg) corpóreo ou superfície corporal.

Para as formas farmacêuticas de liberação modificada expressar a dose liberada por 
unidade de tempo e tempo total de liberação do princípio ativo. 

Descrever o limite máximo diário de administração do medicamento expresso em 
unidades de medida ou unidade farmacotécnica correspondente.

Para medicamento dinamizado, citar a dose máxima diária quando o insumo ativo for 
considerado tóxico (tabela constante da Farmacopéia Homeopática dos Estados Unidos - 
HPUS) e a dinamização for tal que possa induzir efeitos tóxicos se utilizado além do limite 
estabelecido. 

Para os medicamentos vendidos sob prescrição médica, incluir as seguintes frases, em 
negrito:

“Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a 
duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu 
médico.”

Para os medicamentos isentos de prescrição médica, incluir a seguinte frase, em negrito:

“Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, 
procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure 
orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.”

Conforme característica da forma farmacêutica, incluir a seguinte frase, em negrito:

“Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.” (para comprimidos 
revestidos, cápsulas e compridos de liberação modificada e outras que couber) ou “Este 
medicamento não deve ser cortado.” (para adesivos e outras que couber)

Para medicamentos dinamizados, alertar para o aparecimento de sintomas novos ou 
agravação de sintomas atuais, quando aplicável, e incluir as seguintes frases, em negrito: 
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“Informe ao seu médico, cirurgião-dentista o aparecimento de sintomas novos, agravação 
de sintomas atuais ou retorno de sintomas antigos.”  

“O uso inadequado do medicamento pode mascarar ou agravar sintomas.” 

“Consulte um clínico regularmente. Ele avaliará corretamente a evolução do tratamento. 
Siga corretamente suas orientações.”

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE 
MEDICAMENTO?

Descrever a conduta necessária, caso haja esquecimento de administração (dose 
omitida), quando for o caso.

Orientar sobre a atitude adequada quando houver a possibilidade de síndrome de 
abstinência.

Incluir a seguinte frase, em negrito:

“Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou 
cirurgião-dentista.”

Para os medicamentos dinamizados, inserir a seguinte frase, em negrito: 

“Caso você esqueça de usar o medicamento, não duplique a quantidade de 
medicamento na próxima tomada.” 

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Citar as reações adversas, ordenando-as e agrupando-as por freqüência, das mais 
comuns para as muitas raras, explicitando os sinais e sintomas relacionados a cada uma. 

Informar sobre a gravidade e severidade, quando aplicável. 

Incluir, quando possível, os seguintes textos informativos e explicativos sobre a incidência 
de ocorrência das reações adversas, antes de citá-las:

“Reação muito comum (ocorre em mais de 10% dos pacientes que utilizam este 
medicamento): __________ .”

“Reação comum (ocorre entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento): 
__________ .”

“Reação incomum (ocorre entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este 
medicamento): __________ .”

“Reação rara (ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este 
medicamento): __________ .” 

“Reação muito rara (ocorre em menos de 0,01% dos pacientes que utilizam este 
medicamento): ______.”
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Ao classificar a freqüência das reações, utilizar os seguintes parâmetros:

Freqüência das Reações Adversas Parâmetros

> 1/10 (> 10%) muito comum

> 1/100 e ≤ 1/10 (> 1% e ≤ 10%) comum (freqüente)

> 1/1.000 e ≤ 1/100 (> 0,1% e ≤ 1%) incomum (infreqüente)

> 1/10.000 e ≤ 1/1.000 (> 0,01% e ≤ 0,1%) rara

≤ 1/10.000 (≤ 0,01%) muito rara

Incluir as seguintes frases, em negrito:

“Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de 
reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através 
do seu serviço de atendimento.”

Substituir a frase anterior pela seguinte, quando se tratar de um medicamento 
novo, referente à molécula nova isolada ou em associação, no Brasil, em condições 
normais de comercialização ou dispensação durante os cinco primeiros anos de 
comercialização: 

 “Atenção: este produto é um medicamento novo e, embora as pesquisas 
tenham indicado eficácia e segurança aceitáveis, mesmo que indicado e utilizado 
corretamente, podem ocorrer eventos adversos imprevisíveis ou desconhecidos. 
Nesse caso, informe seu médico ou cirurgião-dentista.”

Substituir a frase anterior pela seguinte, quando já houver passado o prazo dos cinco 
primeiros anos para molécula nova isolada ou em associação, e incluí-la durante cinco 
anos de comercialização do medicamento com nova indicação terapêutica, nova via de 
administração, nova concentração, nova forma farmacêutica e/ou nova associação no 
país:

“Atenção: este produto é um medicamento que possui __________ no país e, 
embora as pesquisas tenham indicado eficácia e segurança aceitáveis, mesmo que 
indicado e utilizado corretamente, podem ocorrer eventos adversos imprevisíveis 
ou desconhecidos. Nesse caso, informe seu médico”. (incluindo no espaço: nova 
indicação terapêutica, nova via de administração, nova concentração, nova forma 
farmacêutica e/ou nova associação, conforme o caso)

Para medicamentos dinamizados, quando couber, informar quais os tipos mais comuns 
e freqüência das possíveis agravações do medicamento, obrigatoriamente somente para 
aqueles dentro da faixa de toxicidade (com tarja) nas dinamizações 1CH, 2DH ou menor. 
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Para medicamentos dinamizados, inserir a frase: 

“Em caso de sintomas que causem mal estar durante o tratamento, procure seu 
médico ou farmacêutico.”  

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A 
INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Descrever os sintomas que caracterizam a superdose e orientar quanto a medidas 
preventivas que amenizem o dano até a obtenção do socorro médico.

Para medicamentos dinamizados, incluir a conduta adequada para atendimento 
emergencial, especialmente para medicamentos que contenham insumos ativos nas 
dinamizações 1CH, 2DH ou menor, conforme o caso. 

Inserir as seguintes frases, em negrito:

“Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente 
socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 
0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.”

INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

1. INDICAÇÕES

Descrever as indicações de uso do medicamento devidamente registradas na Anvisa informando 
o objetivo terapêutico, ou seja, se é destinado para o tratamento, diagnóstico, auxiliar no 
diagnóstico ou profilaxia. Exemplos: Este medicamento é destinado ao tratamento de... Este 
medicamento é destinado ao tratamento e profilaxia de ...

Para medicamentos dinamizados, descrever sucintamente em qual(is) situação(ções) clínica(s) 
o medicamento se propõe a agir. Destacar que: Este medicamento é um auxiliar no tratamento 
de...

2. RESULTADOS DE EFICÁCIA

Apresentar o resultado de eficácia do grupo tratado com o medicamento em questão e o 
grupo controle, incluindo diferenças que permitam uma maior visualização da relevância do 
tratamento e citando as referências bibliográficas. 

Para os medicamentos genéricos e similares, apresentar os resultados de eficácia do seu 
respectivo medicamento de referência, mencionando apenas o(s) nome(s) do(s) princípio(s) 
ativo(s). 

Para medicamentos específicos, fitoterápicos e dinamizados, apresentar os resultados 
deeficácia quando aplicável.
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3. CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS

Descrever o medicamento com as suas propriedades farmacológicas, tanto as farmacodinâmicas 
quanto as farmacocinéticas, fundamentadas técnico-cientificamente. 

Informar o tempo médio estimado para início da ação terapêutica do medicamento, quando 
aplicável 

Para medicamentos específicos, fitoterápicos e dinamizados, apresentar as características 
farmacológicas quando aplicável.

Para medicamentos dinamizados, descrever o medicamento com as suas propriedades 
fundamentadas técnico-cientificamente no âmbito da terapêutica homeopática, antroposófica 
ou homotoxicológica, conforme o caso. 

4. CONTRA-INDICAÇÕES

Descrever as contra-indicações para o uso do medicamento.

No caso de contra-indicação de uso do medicamento para populações especiais, incluir as 
seguintes frases, em negrito:

“Este medicamento é contra-indicado para uso por ____________.” (informando a 
população especial).

“Este medicamento é contra-indicado para menores de _____.” (citando a idade em 
meses ou anos). 

No caso de contra-indicação de uso do medicamento por homens ou mulheres, incluir um das 
seguintes frases, em negrito:

“Este medicamento é contra-indicado para uso por homens.” ou “Este medicamento 
é contra-indicado para uso por mulheres.” 

No caso de contra-indicação do uso do medicamento por mulheres grávidas, indicar e descrever 
a categoria de risco na gravidez, de acordo com período gestacional, e incluir, em negrito, as 
frases de alerta associadas às categorias de risco de fármacos destinados às mulheres grávidas, 
conforme norma especifica.

No caso de contra-indicação para o uso de princípios ativos, classe terapêutica e excipientes, 
incluir, em negrito, as frases de alerta previstas em norma específica.

Para medicamentos dinamizados, descrever, quando houver, as contra-indicações específicas 
ou fatores que limitem a utilização do medicamento, como hipersensibilidade aos insumos 
ativos (obrigatoriamente para dinamizações 1CH, 2DH ou menor) e insumos inertes.  

5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Descrever as advertências e precauções para o uso adequado do medicamento.

Incluir, quando aplicável, informações sobre:
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 � cuidados e advertências para populações especiais;
 � alterações de condições fisiológicas, incluindo aquelas que possam afetar a capacidade 

de dirigir veículos e operar máquinas;
 � sensibilidade cruzada; e
 � teratogenicidade, mutagenicidade e reprodução, quando houver, e outros cuidados 

necessários.

No caso de medicamentos destinados ao tratamento de doenças infecto-contagiosas, inserir 
orientações sobre as medidas de higiene recomendadas em cada caso.   

Nos casos de advertências e precauções para uso do medicamento por mulheres grávidas, 
indicar e descrever a categoria de risco na gravidez, de acordo com período gestacional, e 
incluir, em negrito, as frases de alerta associadas às categorias de risco de fármacos destinados 
às mulheres grávidas, conforme norma específica. 

No caso de advertências e precauções para o uso de princípios ativos, classe terapêutica e 
excipientes, incluir, em negrito, as frases de alerta previstas em norma específica. 

Para medicamentos que podem causar doping, conforme especificação do Comitê Olímpico 
Internacional - COI, incluir a seguinte frase, em negrito: 

“Este medicamento pode causar doping.”

Para medicamentos dinamizados, incluir, em negrito, as frases de advertências e 
precauções relativas aos insumos inertes, conforme o caso: 

“Este medicamento contém ÁLCOOL.”;

“Este medicamento contém LACTOSE.”;

“Atenção diabéticos: este medicamento contém SACAROSE.” 

6. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Descrever as interações medicamentosas, por potencial de significância clínica, esclarecendo 
quanto às conseqüências e prejuízos para o paciente ou para o tratamento, agrupando os 
casos similares e dispondo informações, quando aplicável, sobre:

 � as interações medicamento-medicamento, inclusive com medicamentos fitoterápicos.
 � Caso a interação seja relacionada a uma classe terapêutica, exemplificar com os 

princípios ativos mais importantes.
 � as interações medicamento-planta medicinal;
 � as interações medicamento-substância química, com destaque para o álcool e nicotina;
 � as interações medicamento-exame laboratorial e não laboratorial;
 � as interações medicamentos-doenças, caso não estejam dispostas juntamente com 

contra-indicações, advertências e precauções; e
 � as interações medicamento-alimento.



386

7. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO

Descrever os cuidados específicos para o armazenamento do medicamento e informar o prazo 
de validade do medicamento a partir da data de fabricação, aprovado no registro, citando o 
número de meses.  

“Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.”

“Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua 
embalagem original.”

Descrever os cuidados específicos de conservação para medicamentos que uma vez abertos ou 
preparados para o uso sofram redução do prazo de validade original ou alteração do cuidado 
de conservação original, incluindo uma das seguintes frases, em negrito:

“Após aberto, válido por _____ “ (indicando o tempo de validade após aberto, 
conforme estudos de estabilidade do medicamento) 

“Após preparo, manter _____ por ____” (indicando o cuidado de conservação e o 
tempo de validade após preparo, conforme estudos de estabilidade do medicamento) 

Descrever as características físicas e organolépticas do produto e outras características do 
medicamento, inclusive após a reconstituição e/ou diluição. 

Incluir as seguintes frases, em negrito:

“Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.”

Incluir a seguinte expressão em negrito:

“Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças” 

Para medicamentos dinamizados, inserir a seguinte frase, em negrito:

“Proteger da luz solar e de fontes de radiação eletromagnética, como por exemplo: 
forno de microondas, aparelho celular, televisão, etc.” 

8. POSOLOGIA E MODO DE USAR

Descrever as principais orientações sobre o modo correto de preparo, manuseio e aplicação 
do medicamento.

Incluir o risco de uso por via de administração não recomendada, quando aplicável.

Para soluções para diluição ou pós ou granulados para solução, suspensão ou emulsão de uso 
oral ou injetável, incluir:

 � o procedimento detalhado para reconstituição e/ou diluição antes da administração; 
 � o(s) diluente(s) a ser(em) utilizado(s);
 � o volume final do medicamento preparado;
 � concentração do medicamento preparado.
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Para soluções de uso parenteral, incluir informações sobre incompatibilidade esclarecendo as 
consequências e possíveis prejuízos para o tratamento.

Descrever a posologia, incluindo as seguintes informações:
 � dose para forma farmacêutica e concentração, expresso, quando aplicável, em unidades 

de medida ou unidade farmacotécnica correspondente em função ao tempo, definindo 
o intervalo de administração em unidade de tempo;

 � a dose inicial e de manutenção, quando aplicável;
 � intervalos de administração (em minutos ou horas);
 � duração de tratamento; 
 � vias de administração;
 � orientações para cada indicação terapêutica nos casos de posologias distintas; 
 � orientações para uso adulto e/ou uso pediátrico, de acordo com o aprovado no registro;
 � orientações sobre o monitoramento e ajuste de dose para populações especiais.

Para os medicamentos com apresentação líquida para uso sistêmico, expressar a dose do 
medicamento em unidade de medida, em massa ou Unidade Internacional (UI) do princípio 
ativo, por quilograma (kg) corpóreo ou superfície corporal.

Para as formas farmacêuticas de liberação modificada expressar a dose liberada por unidade 
de tempo e tempo total de liberação do princípio ativo. 

Descrever o limite máximo diário de administração do medicamento expresso em unidades de 
medida ou unidade farmacotécnica correspondente.

Para medicamento dinamizado, citar a dose máxima diária quando o insumo ativo for 
considerado tóxico (tabela constante da Farmacopéia Homeopática dos Estados Unidos - 
HPUS) e a dinamização for tal que possa induzir efeitos tóxicos se utilizado além do limite 
estabelecido. 

Conforme característica da forma farmacêutica, incluir a seguinte frase, em negrito:

“Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.” (para comprimidos 
revestidos, cápsulas e compridos de liberação modificada e outras que couber)

“Este medicamento não deve ser cortado.” (para adesivos e outras que couber)

9. REAÇÕES ADVERSAS

Citar as reações adversas, ordenando-as e agrupando-as por freqüência, das mais comuns 
para as muitas raras, explicitando os sinais e sintomas relacionados a cada uma. 

Informar sobre a gravidade e severidade, quando aplicável. 

Incluir, quando possível, os seguintes textos informativos e explicativos sobre a incidência de 
ocorrência das reações adversas, antes de citá-las:

“Reação muito comum (> 1/10): __________ .”
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“Reação comum (> 1/100 e ≤ 1/10): __________ .”

“Reação incomum (> 1/1.000 e ≤ 1/100): __________ .”

“Reação rara (> 1/10.000 e ≤ 1.000): __________ .” 

“Reação muito rara (≤ 1/10.000): __________.”

Ao classificar a freqüência das reações, utilizar os seguintes parâmetros:

Freqüência das Reações Adversas Parâmetros

> 1/10 (> 10%) muito comum

> 1/100 e ≤ 1/10 (> 1% e ≤ 10%) comum (freqüente)

> 1/1.000 e ≤ 1/100 (> 0,1% e ≤ 1%) incomum (infreqüente)

> 1/10.000 e ≤ 1/1.000 (> 0,01% e ≤ 0,1%) rara

≤ 1/10.000 (≤ 0,01%) muito rara

Inserir a seguinte frase: 

“Em casos de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificações em Vigilância 
Sanitária - NOTIVISA, disponível em www.____________, ou para a Vigilância 
Sanitária Estadual ou Municipal.” (incluindo no espaço o endereço eletrônico 
atualizado do NOTIVISA)

Substituir a frase anterior pela seguinte, quando se tratar de um medicamento novo, referente 
à molécula nova isolada ou em associação, no Brasil, em condições normais de comercialização 
ou dispensação durante os cinco primeiros anos de comercialização: 

“Atenção: este produto é um medicamento novo e, embora as pesquisas tenham 
indicado eficácia e segurança aceitáveis, mesmo que indicado e utilizado corretamente, 
podem ocorrer eventos adversos imprevisíveis ou desconhecidos. Nesse caso, 
notifique os eventos adversos pelo Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária - 
NOTIVISA, disponível em www.____________, ou para a Vigilância Sanitária Estadual 
ou Municipal.” (incluindo no espaço o endereço eletrônico atualizado do NOTIVISA)

Substituir a frase anterior pela seguinte, quando já houver passado o prazo dos cinco 
primeiros anos para molécula nova, isolada ou em associação, e incluí-la durante cinco anos de 
comercialização do medicamento com nova indicação terapêutica, nova via de administração, 
nova concentração, nova forma farmacêutica e/ou nova associação no país:

“Atenção: este produto é um medicamento que possui___________________ no país 
e, embora as pesquisas tenham indicado eficácia e segurança aceitáveis, mesmo que 
indicado e utilizado corretamente, podem ocorrer eventos adversos imprevisíveis 
ou desconhecidos. Nesse caso, notifique os eventos adversos pelo Sistema de 
Notificações em Vigilância Sanitária - NOTIVISA, disponível em www.____________, 
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ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.” (incluindo no primeiro espaço 
o termo: nova indicação terapêutica, nova via de administração, nova concentração, 
nova forma farmacêutica e/ou nova associação, conforme o caso; e no último espaço, 
o endereço eletrônico atualizado do NOTIVISA)

Para medicamentos dinamizados, quando aplicável, informar quais os tipos mais comuns e 
freqüência das possíveis agravações do medicamento, obrigatoriamente somente para aqueles 
dentro da faixa de toxicidade (com tarja) nas dinamizações 1CH, 2DH ou menor. 

10. SUPERDOSE

Descrever os sintomas que caracterizam a superdose e orientar quanto a medidas preventivas 
que amenizem o dano até a obtenção do socorro médico.

Para medicamentos dinamizados, incluir a conduta adequada para atendimento emergencial, 
especialmente para medicamentos que contenham insumos ativos nas dinamizações 1CH, 
2DH ou menor, conforme o caso.  

Inserir a seguinte frase em negrito:

“Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais 
orientações.”

11. DIZERES LEGAIS

Informar a sigla “MS” mais o número de registro no Ministério da Saúde conforme publicado 
em Diário Oficial da União (D.O.U.), sendo necessários os 9 (nove) dígitos iniciais.

Informar o nome, número de inscrição e sigla do Conselho Regional de Farmácia do responsável 
técnico da empresa titular do registro.

Informar o nome e endereço da empresa titular do registro no Brasil. 

Informar o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do titular do registro.

Inserir a expressão “Indústria Brasileira”, quando aplicável.

Informar o telefone do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), de responsabilidade da 
empresa titular do registro.

Informar o nome e endereço da empresa fabricante, quando ela diferir da empresa titular do 
registro, citando a cidade e o estado precedidos pela frase “Fabricado por:” e inserindo a frase 
“Registrado por:” antes dos dados da detentora do registro.

Informar o nome e endereço da empresa fabricante, quando o medicamento for importado, 
citando a cidade e o país precedidos pela frase “Fabricado por” e inserindo a frase “Importado 
por:” antes dos dados da empresa titular do registro.

Informar o nome e endereço da empresa responsável pela embalagem do medicamento, 
quando ela diferir da empresa titular do registro ou fabricante, citando a cidade e o estado 
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ou, se estrangeira, a cidade e o país, precedidos pela frase “Embalado por:” e inserindo a frase 
“Registrado por:” ou “Importando por:”, conforme o caso, antes dos dados da empresa titular 
do registro;

Informar, se descrito na embalagem do medicamento, o nome e endereço da empresa 
responsável pela comercialização do medicamento, citando a cidade e o estado precedidos 
pela frase “Comercializado por” e incluindo a frase “Registrado por:” antes dos dados da 
detentora do registro.

É facultativo incluir a logomarca da empresa farmacêutica titular do registro, bem como das 
empresas fabricantes e responsáveis pela embalagem e comercialização do medicamento, 
desde que não prejudiquem a presença das informações obrigatórias e estas empresas estejam 
devidamente identificadas nos dizeres legais.

Incluir as seguintes frases, quando for o caso: 

“Uso restrito a hospitais” (para os medicamentos de uso restrito a hospitais);

“Venda sob prescrição médica” (para os medicamentos de venda sob prescrição 
médica);

“Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure 
orientação médica” (para os medicamentos vendidos sem exigência de prescrição 
médica); 

“Uso sob prescrição médica.” (para embalagens com destinação institucional);

“Venda proibida ao comércio.” (para os medicamentos com destinação institucional).

Incluir as frases de restrições de venda, uso e dispensação previstas na norma específica para 
produtos controlados.

Incluir, exceto nos textos de bula a serem submetidos eletronicamente à Anvisa, uma das 
seguintes frases, conforme o caso, em negrito:

“Esta bula foi aprovada pela Anvisa em (dia/mês/ano)” (informando a data de 
publicação da bula no Bulário Eletrônico) 

“Esta bula foi atualizada conforme Bula Padrão aprovada pela Anvisa em (dia/
mês/ano)” (informando a data de publicação da respectiva Bula Padrão no Bulário 
Eletrônico com a qual a bula foi harmonizada e/ou atualizada) 

Incluir símbolo da reciclagem de papel.



391Registro de Produtos Biológicos e Hemoterápicos

RESOLUÇÃO - RDC N.º 71
De 22 de dezembro de 2009
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AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DIRETORIA COLEGIADA

RESOLUÇÃO-RDC No- 71, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009 (D.O.U.23/12/2009)

Estabelece regras para a rotulagem de medicamentos.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, no uso da atribuição 
que lhe confere o inciso IV do art. 11 do Regulamento aprovado pelo Decreto nº. 3.029, de 
16 de abril de 1999, e tendo em vista o disposto no inciso II e nos §§ 1º e 3º do art. 54 do 
Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº. 354 da Anvisa, de 11 de 
agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, em reunião realizada 16 em 
dezembro de 2009; considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação, nos termos do art. 196 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de 
outubro de 1988;  considerando a Lei nº. 6.360, de 23 de setembro de 1976, e o Decreto nº. 
79.094, de 5 de janeiro de 1977, que dispõe sobre o sistema de vigilância sanitária a que ficam 
sujeitos os medicamentos;  considerando a Lei nº. 9.787, de 10 de fevereiro de 1999, que 
altera a Lei nº. 6.360, de 23 de setembro de 1976,  que dispõe sobre o medicamento genérico 
e sobre a utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos;  considerando a  Lei nº. 
5.991, de 17 de dezembro de 1973, e o Decreto nº. 74.170, de 10 de junho de 1974  que dispõe 
sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos 
e correlatos;  considerando a Lei nº. 6.437, de 20 de agosto de 1977, que dispõe sobre as 
infrações à legislação sanitária federal e estabelece as respectivas penalidades;  considerando 
o direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde conforme previsto nos termos 
do inciso V do art. 7º da Lei Orgânica da Saúde (LOS), Lei nº. 8.080, de 19 de setembro de 
1990;  considerando o direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e 
serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e 
preço, bem como sobre os riscos que apresentem, conforme o previsto pelo inciso III do art. 6° 
do Código de Defesa do Consumidor, Lei nº. 8078, de 11 de setembro de 1990;  considerando 
que compete à União cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas 
portadoras de deficiência, nos termos do inciso II do art. 23 da Constituição; considerando as 
disposições previstas pela Lei n°. 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de 
atendimento às pessoas que especifica, e dá outras providências; considerando as disposições 
previstas pela Lei n°. 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e 
critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou 
com mobilidade reduzida, e dá outras providências; considerando as disposições previstas 
pelo Decreto nº. 5.296, de 02 de dezembro de 2004, que Regulamenta a Lei n°. 10.048, de 
8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e a 
Lei n°. 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos 
para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 
reduzida, e dá outras providências; considerando as diretrizes estabelecidas pela Comissão 
Brasileira de Braille – CBB, e pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, quanto a 
utilização do sistema Braille; considerando o documento Standard Rules on the Equalization of 
opportunities for person with disabilities adotado pela Assembléia Geral das Organizações das 
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Nações Unidas; considerando as diretrizes, as prioridades e as responsabilidades estabelecidas 
na Política Nacional de Medicamentos, instituída pela Portaria n°. 3.916/MS/GM, de 30 de 
outubro de 1998, e aprovada pelo CNS pela Resolução n°. 338, de 20 maio de 2004,  que busca 
garantir condições para segurança e qualidade dos medicamentos utilizados no país, promover 
o uso racional e o acesso da população àqueles considerados essenciais;   considerando a 
importância do acesso à informação imparcial e de qualidade para orientar o autocuidado e 
a automedicação disposta no Report of the 4th WHO - Consultative Group on the Role of the 
Pharmacist; considerando que as informações sobre medicamentos devem orientar pacientes 
e profissionais de saúde, favorecendo o uso racional, os rótulos de medicamentos devem 
conter informações que permitam identificá-lo, armazená-lo e rastreá-lo adequadamente, 
além de informar sobre riscos sanitários para algumas populações especiais e dispor que 
outras informações para o uso seguro do medicamento estarão dispostas na sua bula;

Considerando as disposições específicas da Resolução - RDC n°. 59, de 24 de novembro de 
2009 que dispõe sobre a implantação do Sistema Nacional de Controle de Medicamentos e 
definição dos mecanismos para rastreamento de medicamentos, por meio de tecnologia de 
captura, armazenamento e transmissão eletrônica de dados e dá outras providências;

Considerando a competência da Anvisa, no cumprimento de suas atribuições regulamentares, 
quanto a implementação de ações para agilizar a operacionalização de suas atividades 
administrativas quanto ao registro, atualização e revalidação de produtos;  considerando a 
Medida Provisória no. 2.190-34, de 23 de agosto de 2001 que instituiu a isenção do recolhimento 
de taxa para acréscimo ou alteração de registro, referente aos rótulos de medicamentos;

Adota a seguinte Resolução da Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente, determino a sua 
publicação: 

Art. 1º Fica aprovado o Regulamento Técnico que estabelece as diretrizes para a rotulagem de 
medicamentos. 

 CAPÍTULO I  
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS  

Seção I Objetivo

Art. 2º Este Regulamento possui o objetivo de aprimorar a forma e o conteúdo dos rótulos de 
todos os medicamentos registrados e comercializados no Brasil, visando garantir o acesso à 
informação segura e adequada em prol do uso racional de medicamentos.

 Seção II Abrangência

Art. 3º Este Regulamento se aplica a todos os medicamentos registrados na Anvisa.

Seção III Definições

Art. 4º Para efeito deste Regulamento Técnico são adotadas as seguintes definições: 
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I. bula: documento legal sanitário que contém informações técnico-científicas e orientadoras 
sobre os medicamentos para o seu uso racional; II - destinação comercial: venda permitida 
para farmácias e drogarias;

II. destinação hospitalar: venda permitida para hospitais, clínicas e ambulatórios; 

III. destinação institucional: venda permitida para os programas governamentais com destino 
aos postos de dispensação de medicamentos vinculados ao Sistema Único de Saúde; 

IV. destinação profissional/ empresa especializada: venda permitida para profissionais ou 
empresa especializada; 

V. embalagem: invólucro, recipiente ou qualquer forma de acondicionamento removível, ou 
não, destinado a cobrir, empacotar, envasar, proteger ou manter, especificamente ou não, 
medicamentos; 

VI. embalagem de transporte: embalagem utilizada para transporte de medicamentos 
acondicionados em suas embalagens primárias ou secundárias;

VII. embalagem hospitalar: embalagem secundária de medicamentos de venda com ou sem 
exigência de prescrição médica, utilizada para o acondicionamento de medicamentos 
com destinação hospitalar;

VIII. embalagem múltipla: embalagem secundária de medicamentos de venda sem exigência 
de prescrição médica dispensados exclusivamente nas embalagens primárias;

IX. embalagem primária: embalagem que mantém contato direto com o medicamento;

X. embalagem secundária: embalagem externa do produto, que está em contato com 
a embalagem primária ou envoltório intermediário, podendo conter uma ou mais 
embalagens primárias; 

XI. envoltório intermediário: embalagem opcional que está em contato com a embalagem 
primária e constitui um envoltório ou qualquer outra forma de proteção removível, 
podendo conter uma ou mais embalagens primárias, conforme aprovação da Anvisa;  

XII. restrição de uso: limitação de uso de um medicamento quanto à população alvo, podendo 
ser para uso pediátrico, para uso adulto ou para uso adulto e pediátrico; 

XIII. restrição de prescrição: limitação de prescrição de um medicamento de acordo com a sua 
categoria de venda, podendo ser de venda sem exigência de prescrição médica, venda 
sob prescrição médica, com ou sem retenção de receita, de acordo com norma específica;

XIV. restrição de destinação: limitação do estabelecimento alvo para a venda do medicamento, 
sendo que uma mesma apresentação pode ter mais de uma destinação, podendo ser 
comercial, hospitalar, institucional e profissional/ empresa especializada; 

XV. rótulo: identificação impressa ou litografada, bem como dizeres pintados ou gravados a 
fogo, pressão ou decalco, aplicados diretamente sobre recipientes, vasilhames, invólucros, 
envoltórios ou qualquer outro protetor de embalagem;
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XVI. Sistema Braille: processo de leitura e escrita em relevo, com base em 64 (sessenta e quatro) 
símbolos resultantes da combinação de 6 (seis) pontos, dispostos em duas colunas de 3 
(três) pontos; e, 

XVII. Uso restrito a hospitais: medicamentos cuja administração é permitida apenas em 
ambiente hospitalar, independentemente da restrição de destinação, definidos em norma 
específica. 

CAPÍTULO II  
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS PARA OS RÓTULOS DE MEDICAMENTOS   

Art. 5° Os rótulos das embalagens secundárias de medicamentos devem conter as seguintes 
informações: 

I. o nome comercial do medicamento; 

II. a denominação genérica de cada princípio ativo, em letras minúsculas, utilizando a 
Denominação Comum Brasileira (DCB);

III. a concentração de cada princípio ativo, por unidade de medida ou unidade farmacotécnica, 
conforme o caso;

IV. a via de administração;

V. a quantidade total de peso líquido, volume e unidades farmacotécnicas, conforme o 
caso; VI – a quantidade total de acessórios dosadores que acompanha as apresentações, 
quando aplicável;

VI. a forma farmacêutica;

VII. a restrição de uso por faixa etária, na face principal, incluindo a frase, em caixa alta, “USO 
ADULTO”, “USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE___”, “USO PEDIÁTRICO ACIMA DE 
____”, indicando a idade mínima, em meses ou anos, para qual foi aprovada no registro 
o uso do medicamento, ou “USO ADULTO e PEDIÁTRICO”, no caso de medicamentos sem 
restrição de uso por idade, conforme aprovado no registro;

VIII. a composição qualitativa, conforme Denominação Comum Brasileira (DCB), e quantitativa 
de cada princípio ativo, incluindo, quando aplicável, a equivalência sal base;

IX. os cuidados de conservação, indicando a faixa de temperatura e condições de 
armazenamento, conforme estudo de estabilidade do medicamento; XI – o nome e 
endereço da empresa titular do registro no Brasil;

X. o nome e endereço da empresa fabricante, quando ela diferir da empresa titular do 
registro, citando a cidade e o estado, precedidos pela frase “Fabricado por:” e inserindo a 
frase “Registrado por:” antes dos dados da empresa titular do registro;

XI. o nome e endereço da empresa fabricante, quando o medicamento for importado, citando 
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a cidade e o país precedidos pela frase “Fabricado por” e inserindo a frase “Importado 
por:” antes dos dados da empresa titular do registro; 

XII. o nome e endereço da empresa responsável pela embalagem do medicamento, quando 
ela diferir da empresa titular do registro ou fabricante, citando a cidade e o estado ou, se 
estrangeira, a cidade e o país, precedidos pela frase “Embalado por:” e inserindo a frase 
“Registrado por:” ou “Importando por:”, conforme o caso, antes dos dados da empresa 
titular do registro;

XIII. o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do titular do registro; XVI – a 
expressão “Indústria Brasileira”, quando aplicável; XVII – o nome do responsável técnico, 
número de inscrição e sigla do Conselho Regional de Farmácia da empresa titular do 
registro; XVIII – telefone do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa 
titular do registro ou de sua responsabilidade; e,

XIV. a sigla “MS” adicionada ao número de registro no Ministério da Saúde conforme publicado 
em Diário Oficial da União (DOU), sendo necessários os treze dígitos.

§ 1° No caso de medicamento genérico e imunoterápico, é proibido usar nome comercial, 
devendo ser adotada apenas a denominação genérica. 

§ 2° No caso de medicamentos injetáveis classificados como Soluções Parenterais de Pequeno 
Volume (SPPV), tais como solução de cloreto de sódio, água para injeção, solução de glicose e 
outros açúcares e eletrólitos, é facultativo usar nome comercial, podendo ser adotada apenas 
a denominação genérica.

§ 3° No caso de medicamentos fitoterápicos, deve-se utilizar a nomenclatura botânica, 
indicando espécie (Gênero + epíteto específico) para sua a denominação genérica; a 
concentração de cada princípio ativo deve ser expressa pela concentração de cada derivado 
vegetal e a composição do medicamento deve indicar a relação real, em peso ou volume, do 
derivado vegetal utilizado a correspondência em marcadores e a descrição do derivado. 

§ 4° No caso de medicamentos dinamizados, deve-se descrever os insumos utilizando 
a nomenclatura das farmacopéias e compêndios reconhecidos pela Anvisa para sua a 
denominação genérica e a concentração de cada principio ativo deve ser expressa pela 
potência e escala de cada insumo ativo.  

§ 5° É facultativo incluir a composição qualitativa dos excipientes, conforme Denominação 
Comum Brasileira (DCB), ou dos insumos inertes, no caso dos medicamentos dinamizados.

§ 6° É facultativo incluir informações sobre a empresa responsável pela comercialização do 
medicamento, informando o seu nome e endereço, citando a cidade e o estado precedidos 
pela frase “Comercializado por” e incluindo a frase “Registrado por:” antes dos dados da 
detentora do registro e informar

§ 7° É permitido incluir a logomarca da empresa farmacêutica titular do registro, bem como 
das empresas fabricantes e responsáveis pela embalagem e comercialização do medicamento, 
desde que não prejudiquem a presença das informações obrigatórias. 
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Art. 6° Nos rótulos das embalagens secundárias de medicamentos devem ser inseridas as 
seguintes frases de advertência: I - “TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO 
ALCANCE DAS CRIANÇAS”, em caixa alta; e, II - “Informações ao paciente, indicações, contra-
indicações e precauções: vide bula” ou “Informações ao profissional de saúde, indicações, 
contra-indicações e precauções: vide bula”, conforme o tipo de bula disponibilizada na 
embalagem do medicamento, de acordo com norma específica.

Art. 7° No caso de contra-indicação, precaução ou advertência para o uso de princípios ativos, 
classe terapêutica e excipientes, devem-se incluir, em negrito, as frases de advertências 
previstas em norma específica.

Seção II Das informações para as embalagens primárias

Art. 8° Os rótulos das embalagens primárias de medicamentos devem conter as seguintes 
informações: 

I. o nome comercial do medicamento; 

II. a denominação genérica de cada princípio ativo, em letras minúsculas, utilizando a 
Denominação Comum Brasileira (DCB);

III. concentração de cada princípio ativo, por unidade de medida ou unidade farmacotécnica, 
conforme o caso;

IV. a via de administração;

V. o nome da titular do registro ou sua logomarca desde que a mesma contenha o nome da 
empresa; e, VI – o telefone do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), da empresa 
titular do registro ou de sua responsabilidade.

§ 1° No caso de medicamento genérico e imunoterápico, é proibido usar nome comercial, 
devendo ser adotada apenas a denominação genérica. 

§ 2° No caso de medicamentos injetáveis classificados como Soluções Parenterais de Pequeno 
Volume (SPPV), tais como solução de cloreto de sódio, água para injeção, solução de glicose e 
outros açúcares e eletrólitos, é facultativo usar nome comercial, podendo ser adotada apenas 
a denominação genérica.

§ 3° No caso de medicamentos fitoterápicos, deve-se utilizar a nomenclatura botânica, indicando 
espécie (Gênero + epíteto específico) para sua a denominação genérica e a concentração de 
cada princípio ativo deve ser expressa pela concentração de cada derivado vegetal. 

§ 4° No caso de medicamentos dinamizados, deve-se descrever os insumos utilizando 
a nomenclatura das farmacopéias e compêndios reconhecidos pela Anvisa para sua a 
denominação genérica e a concentração de cada principio ativo deve ser expressa pela 
potência e escala de cada insumo ativo.  

§ 5º É permitido incluir o nome ou as logomarcas das empresas responsáveis pela fabricação, 
embalagem e comercialização dos medicamentos, desde que a mesma contenha o nome da 
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empresa e seja informada a etapa da cadeia de sua responsabilidade, incluindo as frases: 
“Fabricado por:”, “Comercializado por”; “Embalado por”, e não se prejudique a legibilidade 
das informações exigidas para a embalagem primária.

§ 6º É permitido incluir as demais informações previstas para a embalagem secundária na 
embalagem primária, desde que não prejudiquem a legibilidade das informações obrigatórias. 

Art. 9° A impossibilidade de fazer constar na embalagem primária todas as informações 
exigidas nesta resolução, deve ser justificada à Anvisa no momento da notificação, do registro 
ou pós-registro.

Seção III Das informações para as caixas de transporte

Art. 10. Os rótulos das caixas de transporte de medicamentos devem conter, impressas ou 
etiquetadas, as seguintes informações mínimas: 

I. o nome comercial do medicamento; 

II. a denominação genérica de cada princípio ativo, em letras minúsculas, utilizando a 
Denominação Comum Brasileira (DCB);

III. a concentração de cada princípio ativo, por unidade de medida ou unidade farmacotécnica, 
conforme o caso; IV - a forma farmacêutica;

IV. o nome da titular do registro ou sua logomarca desde que a mesma contenha o nome da 
empresa; os cuidados de conservação, indicando a faixa de temperatura e condições de 
armazenamento, conforme estudo de estabilidade do medicamento.

§ 1° No caso de medicamento genérico e imunoterápico, é proibido usar nome comercial, 
devendo ser adotada apenas a denominação genérica. 

§ 2° No caso de medicamentos injetáveis classificados como Soluções Parenterais de Pequeno 
Volume (SPPV), tais como solução de cloreto de sódio, água para injeção, solução de glicose e 
outros açúcares e eletrólitos, é facultativo usar nome comercial, podendo ser adotada apenas 
a denominação genérica.

§ 3° No caso de medicamentos fitoterápicos, deve-se utilizar a nomenclatura botânica, indicando 
espécie (Gênero + epíteto específico) para sua a denominação genérica e a concentração de 
cada princípio ativo deve ser expressa pela concentração de cada derivado vegetal. 

§ 4° No caso de medicamentos dinamizados, deve-se descrever os insumos utilizando 
a nomenclatura das farmacopéias e compêndios reconhecidos pela Anvisa para sua a 
denominação genérica e a concentração de cada principio ativo deve ser expressa pela 
potência e escala de cada insumo ativo.  

Seção IV Da disposição das informações nos rótulos 

Art. 11. As letras utilizadas nos rótulos para identificação do nome comercial do medicamento 
e para a denominação genérica dos princípios ativos, devem ser de fácil leitura e ostentar o 
mesmo destaque. 
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Art. 12. A denominação genérica de cada princípio ativo deve ser disposta nos rótulos 
imediatamente abaixo do nome comercial, respeitando as seguintes regras de proporcionalidade: 
I - para os medicamentos com até dois princípios ativos, o nome genérico de cada um deve ser 
disposto com tamanho mínimo de 50% da altura do maior caractere do nome comercial;  II - 
para os medicamentos com três ou mais princípios ativos, o nome genérico de cada um deve 
ser disposto com tamanho mínimo de 30% da altura do maior caractere do nome comercial. § 
1° No caso de limitação no campo de impressão para descrever os princípios ativos conforme 
Denominação Comum Brasileira (DCB), englobando o nome do sal e da base, deve constar no 
rótulo o nome da substância base com tamanho mínimo de 50% da altura do maior caractere 
do nome comercial e, imediatamente após, o nome do sal, com tamanho mínimo de 30% da 
altura do maior caractere da base. § 2° No caso de limitação no campo de impressão para 
descrever os três ou mais princípios ativos, deve constar no rótulo a denominação genérica do 
princípio ativo que melhor justifique a indicação terapêutica do produto seguida da frase “+ 
ASSOCIAÇÃO”, com tamanho mínimo de 50% da altura do maior caractere do nome comercial 
e a composição do medicamento, qualitativa e quantitativa de todos os princípios ativos deve 
estar disposta no rótulo, em uma das faces da embalagem secundária ou, na sua ausência, na 
embalagem primária. § 3° No caso de limitação no campo de impressão para descrever todos 
os princípios ativos dos polivitamínicos, poliminerais e poliaminoácidos, podem ser adotadas 
as palavras: Polivitamínico, Polimineral e Poliaminoácido, como denominação genérica, com 
tamanho mínimo de 50% da altura do maior caractere do nome comercial, e a composição 
do medicamento, qualitativa e quantitativa de todos os princípios ativos deve estar disposta 
no rótulo, em uma das faces da embalagem secundária ou, na sua ausência, na embalagem 
primária. § 4° No caso de limitação no campo de impressão para utilizar a denominação 
genérica do princípio ativo de produtos biológicos, ela pode ser abreviada conforme aprovado 
no registro. 

Art. 13. A concentração por unidade de medida ou unidade farmacotécnica de cada princípio 
ativo que for disposto na identificação do medicamento, deve estar no mesmo campo de 
impressão, abaixo ou ao lado, do nome comercial ou da denominação genérica dos princípios 
ativos, com tamanho mínimo de 50% da altura do maior caractere do nome comercial. 
Parágrafo único. Para medicamentos genéricos, a concentração deve estar disposta abaixo da 
denominação genérica dos princípios ativos com tamanho mínimo de 50% da altura do maior 
caractere da denominação genérica. 

Art. 14. A descrição da forma farmacêutica pode ser disposta com a quantidade total de peso 
líquido, volume ou unidades farmacotécnicas do medicamento. 

Art. 15. As impressões do nome comercial, denominação genérica de cada princípio ativo 
e respectivas concentrações, devem ser repetidas nos rótulos das embalagens primárias 
destrutíveis, com mais de uma dose, visando permitir a identificação do medicamento durante 
todo o tratamento.  

Art. 16. No caso de serem incluídas as logomarcas das empresas farmacêuticas: titular do 
registro, fabricante e responsáveis pela comercialização e embalagem do medicamento, elas 
devem ter dimensão máxima de 50% do tamanho do nome comercial ou, na sua ausência, da 
denominação genérica dos princípios ativos.  



400

Art. 17. Não podem constar nos rótulos dos medicamentos, designações, símbolos, figuras, 
representações gráficas ou quaisquer indicações que possam tornar a informação falsa 
e incorreta, que possibilitem interpretação falsa, equívoco, erro e confusão em relação 
à verdadeira natureza, composição, procedência, qualidade, forma de uso, finalidade e 
características do medicamento. 

§ 1° É proibido: 

I. incluir imagens de pessoas fazendo uso do medicamento; II - incluir selos, marcas 
nominativas, figurativas ou mistas de instituições governamentais, entidades filantrópicas, 
fundações, associações e sociedades médicas, organizações não-governamentais, 
associações que representem os interesses dos consumidores ou dos profissionais de 
saúde e selos de certificação de qualidade, exceto se exigidos em normas específicas;  
III - inclusão de imagens ou figuras que remetam à indicação do sabor do medicamento; 
IV - usar expressões ou imagens que possam sugerir que a saúde de uma pessoa poderá 
ser afetada por não usar o medicamento; e,

II. utilizar rótulos com layout semelhante ao de um medicamento com o mesmo princípio 
ativo, forma farmacêutica e concentração, registrado anteriormente por outra empresa.

§ 2° É permitido: 

I. utilizar figuras anatômicas, a fim de orientar o profissional de saúde ou o paciente sobre 
a correta utilização do produto; e, II - informar o sabor do medicamento.

Art. 18. É permitido incluir em outro idioma as mesmas informações exigidas para os rótulos 
de medicamentos, desde que não prejudiquem a legibilidade das informações obrigatórias e 
estejam de acordo com as informações constantes do registro do medicamento. 

Seção V Das informações e dispositivos para rastreabilidade do medicamento

Art. 19. O número do lote, data de fabricação (mês/ano) e data de validade (mês/ano), devem 
ser impressos nas embalagens de medicamentos de forma facilmente compreensível, legível e 
indelével, utilizando letras com a maior dimensão possível para a sua fácil leitura e identificação.

§ 1° A legibilidade destas informações deve ser garantida sem a utilização de instrumentos 
ópticos, a não ser para aquelas pessoas que necessitem de correção visual.

§ 2° Nas embalagens secundárias é proibido usar exclusivamente de relevo negativo ou 
positivo, sem cor ou com cor que não mantenha nítido e permanente o contraste com a cor do 
suporte para a impressão das informações exigidas no caput deste artigo.

§ 3° É facultativo imprimir nas embalagens primárias a data de fabricação (mês/ano).

Art. 20. As embalagens secundárias devem conter lacre ou selo de segurança que seja 
irrecuperável após seu rompimento e permita detectar qualquer tentativa de rompimento, 
para garantir a inviolabilidade das embalagens. § 1º Quando utilizado a colagem de abas, ela 
deve garantir os requisitos descritos no caput deste artigo para ser considerada um lacre de 
segurança. § 2º Quando utilizado selos de segurança, além das características descritas no caput 
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deste artigo, eles não podem permitir a recolagem e devem conter a identificação personalizada 
do laboratório. § 3º No caso de embalagens que permitam o acesso às embalagens primárias 
por mais de uma extremidade, ambas devem atender aos requisitos contidos no caput deste 
artigo. § 4° Quando o medicamento for disponibilizado exclusivamente em embalagem 
primária e for passível de abertura, ela deverá conter lacre ou selo de segurança, conforme 
características do caput deste artigo.

Art. 21. As embalagens de medicamentos devem conter mecanismos de identificação e 
segurança que possibilitem o rastreamento do produto desde a fabricação até o momento da 
dispensação, conforme dispostos em normas específicas. 

Art. 22.  É facultativo incluir nas embalagens secundárias de medicamentos ou, na sua ausência, 
nas embalagens primárias, o código de barras GTIN de identificação do produto, caso elas 
contenham mecanismos de identificação e segurança que possibilitem o rastreamento do 
produto desde a fabricação até o momento da dispensação. 

Parágrafo único. É permitido colocar o Código de Barras GTIN na face lateral da embalagem, 
sobre a faixa de restrição de prescrição, estruturando uma abertura na mesma.

Art. 23. É facultativo incluir nas embalagens secundárias de medicamentos ou, na sua ausência, 
nas embalagens primárias, a tinta reativa e sob a mesma a palavra “Qualidade” e a logomarca da 
empresa titular do registro caso elas contenham mecanismos de identificação e segurança que 
possibilitem o rastreamento do produto desde a fabricação até o momento da dispensação.  § 
1° A tinta reativa deve ser disposta em uma das laterais, na altura da faixa vermelha ou preta, 
sendo para isto permitido abrir uma janela nas referidas faixas que permita a fixação da tinta. 
§ 2° Os medicamentos sem exigência de prescrição médica devem colocar a tinta reativa na 
altura do local que corresponde à faixa de restrição de uso. § 3° Qualquer outro local da face 
externa da embalagem pode ser utilizado desde que seja justificado tecnicamente, não afete 
as demais exigências legais e seja colocada uma indicação ao consumidor do local onde se 
deve raspar.

Seção VI Das informações para as pessoas portadoras de deficiência visual

Art. 24. As embalagens secundárias de medicamentos que são dispensados para o paciente 
devem conter em sistema Braille, sem afetar a legibilidade das informações, o nome comercial 
do medicamento ou, na sua falta, a denominação genérica de cada princípio ativo pela 
Denominação Comum Brasileira (DCB).

§ 1° No caso de medicamentos fitoterápicos, deve-se utilizar a nomenclatura botânica, 
indicando espécie (Gênero + epíteto específico). § 2° No caso de medicamentos dinamizados, 
deve-se descrever cada insumo ativo utilizando a nomenclatura das farmacopéias e compêndios 
reconhecidos pela Anvisa.

§ 3° No caso de medicamentos com mais de quatro princípios ativos, pode-se informar o nome 
do princípio ativo que justifique a indicação terapêutica do produto seguida da expressão “+ 
associação”.
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§ 4° No caso de medicamentos identificados pela denominação genérica de cada princípio 
ativo, em que haja limitação no campo de impressão para o sistema Braille, pode-se utilizar 
apenas o nome da base do princípio ativo.

CAPÍTULO III 
DAS DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS PARA OS RÓTULOS DE MEDICAMENTOS

Seção I Dos medicamentos de venda sob prescrição médica

Art. 25.  Os rótulos das embalagens secundárias dos medicamentos com venda sob prescrição 
médica devem possuir faixa vermelha, em toda a sua extensão, no seu terço médio inferior 
e com largura não inferior a um quinto da maior face. Parágrafo único. É proibido colocar as 
faixas no rodapé das embalagens, devendo-se respeitar o limite mínimo de 10 mm nas bases 
das embalagens ou na extremidade contrária a sua abertura. 

Art. 26. Na faixa vermelha deve ser utilizada a referência de cor vermelha PANTONE 485C, 
que pode ser obtida através da mistura de pigmentos de qualquer fabricante de tintas, com 
variações máximas e mínimas aceitáveis para este tom, e ser aplicado um verniz sobre ela. § 
1° É proibida a utilização de cores nos rótulos de medicamentos que possam causar confusão 
ou erro na identificação da faixa vermelha. § 2° É permitido utilizar o PANTONE 485C fora 
da faixa vermelha apenas na: I – descrição da concentração; II - descrição da quantidade do 
medicamento; III - descrição da via de administração; IV - frase “Amostra Grátis”, seja nas letras 
ou em fundo vermelho;  V – frase “Nova Fórmula”; e, VI – frase “Agite antes de usar”. 

Art. 27. No interior da faixa vermelha dos medicamentos de venda sob prescrição médica 
deve ser incluída apenas a frase, em caixa alta, “VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA”.  Parágrafo 
único. É permitida a inscrição qualitativa de todos os excipientes na face lateral da embalagem, 
sobre a faixa vermelha, estruturando uma abertura na mesma, utilizando letras com a maior 
dimensão possível para a sua fácil leitura e identificação. 

Art. 28.  Os rótulos das embalagens primárias dos medicamentos com venda sob prescrição 
médica devem possuir a frase, em caixa alta, “VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA”. 

Seção II Dos medicamentos de venda sem exigência de prescrição médica

Art. 29. Os rótulos das embalagens secundárias dos medicamentos com venda sem exigência 
de prescrição médica, além das informações mínimas exigidas nesta resolução, devem conter: 

II. a frase, em negrito: “Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas 
procure orientação médica”; 

III. a indicação do medicamento, conforme disposto para o princípio ativo e classe terapêutica 
em norma específica; e,

IV. as contra-indicações de uso do medicamento.  

Art. 30. Os rótulos das embalagens primárias dos medicamentos sem exigência de prescrição 
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médica, disponibilizados exclusivamente em embalagem primária, além das informações 
exigidas nesta resolução, devem possuir:  

I. a frase “EXIJA A BULA”, em caixa alta, com tamanho mínimo de 30% da altura do maior 
caractere do nome comercial ou, na sua ausência, da denominação genérica; 

II. a sigla “MS” adicionada ao número de registro no Ministério da Saúde, conforme publicado 
em Diário Oficial da União (DOU), sendo necessários os treze dígitos; e,

III. a restrição de uso por faixa etária, incluindo a frase, em caixa alta, “USO ADULTO”, “USO 
ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE___”, “USO PEDIÁTRICO ACIMA DE ____”, indicando a 
idade mínima, em meses ou anos, para qual foi aprovada no registro o uso do medicamento, 
ou “USO ADULTO e PEDIÁTRICO”, no caso de medicamentos sem restrição de uso por 
idade, conforme aprovado no registro.

Seção III - Dos medicamentos à base de substâncias sujeitas a controle especial 

Art. 31. Os rótulos das embalagens secundárias dos medicamentos à base de substâncias 
sujeitas a controle especial devem possuir uma faixa em toda sua extensão, no seu terço 
médio inferior e na cor vermelha ou preta, conforme definido em norma específica e suas 
atualizações, para a substância ou lista à qual pertence.  Parágrafo único. É proibida a colocação 
das faixas no rodapé das embalagens, devendo-se respeitar o limite mínimo de 10 mm nas 
bases das embalagens ou na extremidade contrária sua abertura. 

Art. 32. Na faixa preta, deve ser utilizada a referência de cor preta PANTONE PROCESSO BLACK 
C, que pode ser obtida através da mistura de pigmentos de qualquer fabricante de tintas, com 
variações máximas e mínimas aceitáveis para este tom, e ser aplicado um verniz sobre ela. § 
1° A faixa preta deve ter largura não inferior a um terço da maior face e exclui a exigência de 
faixa vermelha. § 2° É proibida a utilização de cores nos rótulos que possam causar confusão 
ou erro na identificação da faixa preta. 

Art. 33. Na faixa vermelha devem ser utilizadas as especificações definidas nesta resolução 
para os medicamentos com venda sob prescrição médica.  

Art. 34. No interior da faixa dos medicamentos à base de substâncias sujeitas a controle 
especial, devem ser incluídas, em caixa alta, as frases definidas em norma específica e suas 
atualizações, para a substância ou lista à qual pertence. 

Art. 35. Os rótulos das embalagens primárias dos medicamentos a base de substâncias sujeitas 
a controle especial devem possuir as frases definidas em norma específica e suas atualizações, 
para a substância ou lista a qual pertence.

Seção IV - Dos medicamentos com destinação hospitalar

Art. 36. Os rótulos das embalagens secundárias dos medicamentos com destinação 
exclusivamente hospitalar devem possuir a frase, em caixa alta, “EMBALAGEM HOSPITALAR”, 
com tamanho mínimo de 30% da altura do maior caractere do nome comercial ou, na sua 
ausência, da denominação genérica.
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Seção V - Dos medicamentos de uso restrito a hospitais

Art. 37. Os rótulos das embalagens secundárias de todos os medicamentos com uso restrito a 
hospitais, definidos em norma específica, devem possuir a frase, em caixa alta, “USO RESTRITO 
A HOSPITAIS”, com tamanho mínimo de 30% da altura do maior caractere do nome comercial 
ou, na sua ausência, da denominação genérica. § 1° A frase deve ser disposta logo acima da 
faixa de restrição de prescrição, na face principal da embalagem. § 2° No caso de medicamentos 
com destinação hospitalar, a frase “USO RESTRITO A HOSPITAIS” dispensa a inclusão da frase 
“EMBALAGEM HOSPITALAR”. 

Seção VI - Dos medicamentos oriundos dos Laboratórios Oficiais

Art. 38. No caso de medicamentos oriundos de Laboratórios Oficiais para os quais são 
disponibilizados Mementos Terapêuticos ao invés de bulas para os profissionais de saúde, 
seguindo o estabelecido em norma específica, substituir a frase “Informações ao profissional 
de saúde, indicações, contra-indicações e precauções: vide bula” exigida para os rótulos das 
embalagens secundárias, por “Informações ao profissional de saúde, indicações, contra-
indicações e precauções: vide Memento Terapêutico”.

Seção VII - Dos medicamentos com destinação institucional

Art. 39. Os rótulos das embalagens primárias e secundárias de todos os medicamentos com 
destinação institucional, independente da restrição de prescrição, devem possuir a frase, em 
caixa alta, “PROIBIDA VENDA AO COMÉRCIO”, com tamanho mínimo de 30% da altura do maior 
caractere do nome comercial ou, na sua ausência, da denominação genérica. Parágrafo único. 
Nos rótulos das embalagens secundárias, a frase deve ser disposta logo acima da faixa de 
restrição de prescrição, ou em posicionamento equivalente no caso de inexistência da mesma, 
em sua face principal. 

Art. 40. Os medicamentos com destinação institucional e de venda sob prescrição médica, 
com ou sem retenção de receita, podem substituir a palavra “VENDA” por “USO” nas frases 
exigidas para os rótulos das embalagens primárias e secundárias.

Seção VIII - Dos medicamentos destinados ao Ministério da Saúde

Art. 41. Os rótulos das embalagens dos medicamentos com destinação institucional destinados 
ao Ministério da Saúde, para distribuição através de programas de saúde pública, devem 
obedecer à identificação padronizada e descrita no Manual de Identificação Visual para 
Embalagens de Medicamentos, instituído por norma específica. 

Seção IX - Dos medicamentos genéricos

Art. 42. Para os medicamentos genéricos, deve ser adotada para sua identificação, a 
denominação genérica de cada princípio ativo, em letras minúsculas, utilizando a Denominação 
Comum Brasileira (DCB), sendo expressamente proibido o uso de nome comercial. 

Art. 43. Os rótulos de todas as embalagens dos medicamentos genéricos devem possuir, 
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com tamanho de 30% da altura do maior caractere da denominação genérica, localizada 
imediatamente abaixo desta e com o mesmo destaque, a frase “Medicamento genérico Lei nº. 
9.787, de 1999”. 

Art. 44. Os rótulos das embalagens secundárias dos medicamentos genéricos devem possuir o 
logotipo que os identifica, impresso dentro de uma faixa amarela disposta em sua face principal 
e faces laterais, no seu terço médio inferior e com largura não inferior a um quinto da maior 
face.  § 1° É proibido colocar a faixa no rodapé das embalagens, devendo-se respeitar o limite 
mínimo de 10 mm nas bases das embalagens ou na extremidade contrária a sua abertura.

§ 2° Nas embalagens secundárias de medicamentos de venda sob prescrição médica, com ou 
sem retenção de receita, a faixa amarela deve ficar justaposta logo acima da faixa vermelha. § 3° 
Nas embalagens secundárias de medicamentos à base de substâncias sujeitas a controle especial 
para as quais é exigida a faixa preta, constantes na norma específica e suas atualizações, a faixa 
amarela deve ficar justaposta logo abaixo da faixa preta. § 4° Nas embalagens secundárias de 
medicamentos que podem ser vendidos sem exigência de prescrição médica, a faixa amarela 
deve estar no local correspondente ao que seria o da faixa vermelha.  

Art. 45. Nas embalagens primárias dos medicamentos sem exigência de prescrição médica, 
que sejam disponibilizados em embalagens múltiplas e comercializados exclusivamente em 
embalagem primária, deve ser incluída a faixa amarela com o logotipo do medicamento 
genérico.

Art. 46. Na faixa amarela, deve ser utilizada a referência de cor amarela PANTONE 116C, 
que pode ser obtida através da mistura de pigmentos de qualquer fabricante de tintas, com 
variações máximas e mínimas aceitáveis para este tom, e ser aplicado um verniz sobre ela.

§ 1° É proibida a utilização da cor amarela PANTONE 116C fora da faixa amarela e em embalagens 
de medicamentos que não sejam genéricos. § 2° É proibida a utilização de cores nos rótulos 
que possam causar confusão ou erro na identificação da faixa amarela. 

Art. 47. O logotipo do medicamento genérico consiste em uma letra “G” estilizada e as palavras 
“Medicamento Genérico” escritas na cor azul PANTONE 276C, inseridas em um retângulo 
amarelo PANTONE 116C. § 1° As palavras “Medicamento Genérico” devem ser escritas com 
a letra tipo “Frutiger Bold Condensed”. § 2° A palavra “Medicamento” deve ter o mesmo 
comprimento da palavra “Genérico”, ou seja, a letra “M” deve iniciar no mesmo ponto da letra 
“G” e as letras “o” devem terminar nos mesmos pontos. § 3° O logotipo pode ser disposto na 
versão horizontal e deve ser composto pelas palavras “Medicamento” escrito logo acima da 
palavra “Genérico”, precedido pela letra “G”, conforme modelo no Anexo I desta resolução. 
§ 4° O logotipo pode ser disposto na versão vertical e deve ser composto pela letra ”G”, pela 
palavra ”Medicamento”, escrita logo abaixo e pela palavra “Genérico” logo abaixo desta, 
conforme modelo no Anexo I desta resolução. 

Art. 48. O tamanho do logotipo de medicamento genérico é variável conforme o tamanho da 
face principal da embalagem secundária do medicamento, entretanto, todas as proporções 
estabelecidas no logotipo devem ser rigorosamente mantidas, conforme Anexo I desta 
resolução. § 1° Para embalagens de orientação horizontal deve ser utilizada a versão vertical 
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do logotipo com as seguintes características:  I - a largura (w) deve ser igual a um quinto 
da largura da maior face; e II - a altura (h) deve ser igual a 1,25 w. § 2° Para embalagens de 
orientação vertical deve ser utilizada a versão horizontal do logotipo, onde o retângulo tem as 
seguintes dimensões:  I - a altura (h) deve ser um quinto da altura da maior face; e II - a largura 
(w) deve ser igual a 2,5 h. 

Art. 49. É permitido imprimir informações exigidas para os rótulos nas laterais da faixa amarela, 
caso necessário. 

Seção X - Dos medicamentos dinamizados

Art. 50. Os rótulos das embalagens dos medicamentos dinamizados devem conter a 
frase, conforme a categoria do medicamento, em negrito: “Medicamento Homeopático”, 
“Medicamento Antroposófico” ou “Medicamento Anti-homotóxico”. 

Art. 51. Os rótulos das embalagens dos medicamentos dinamizados devem atender ao disposto 
em normas específicas sobre o registro e notificação de medicamentos dinamizados, além do 
disposto nesta resolução. 

Seção XI - Dos medicamentos fitoterápicos

Art. 52. Os rótulos das embalagens de medicamentos fitoterápicos devem conter a frase 
“MEDICAMENTO FITOTERÁPICO”, em caixa alta e com tamanho mínimo de 30% da altura do 
maior caractere do nome comercial. 

Art. 53. Os medicamentos fitoterápicos que utilizarem como princípios ativos derivados 
vegetais, como extrato, suco e óleo, podem especificá-los logo após ou abaixo do nome 
botânico.

Seção XII - Dos medicamentos para reconstituição e uso oral

Art. 54. No caso de medicamentos nas formas farmacêuticas pó ou granulado, para suspensão 
ou solução, de uso oral, deve-se: 

I. indicar na embalagem primária a posição precisa, de forma clara e de fácil leitura, até 
onde o usuário deve acrescentar o diluente; 

II. inserir a frase “Modo de preparar: vide bula”, no rótulo da embalagem secundária e 
primária;

III. inserir a frase: “Após preparo, manter _____ por ____”, indicando o cuidado de conservação 
e prazo de validade da solução ou suspensão reconstituída, no rótulo da embalagem 
primária ou da secundária, no caso de limitação no campo de impressão da embalagem 
primária, caso o cuidado de conservação do medicamento depois de preparado diferir do 
cuidado de conservação antes de aberto.

Seção XIII - Dos medicamentos com prazo de validade alterado após aberto

Art. 55. No caso de medicamentos cujo prazo de validade original reduzir após aberto, inserir 
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a frase: “Após aberto, valido por ____”, indicando após de validade após aberto, no rótulo 
da embalagem primária ou da secundária, no caso de limitação no campo de impressão da 
embalagem primária.

Seção XIV - Dos medicamentos para Terapia de Reidratação Oral (TRO)

Art. 56. Nos rótulos das embalagens dos medicamentos para Terapia de Reidratação Oral 
(TRO) deve ser expressa a quantidade dos princípios ativos em unidades de massa ou massa/
volume, e na forma de mEq/L. § 1° Em caso de concentração de sódio entre 40 e 60 mEq/L, 
deve-se incluir a frase “Para prevenção da desidratação e manutenção da hidratação após a 
fase de reidratação”. § 2° Quando o teor de sódio for igual a 90 mEq/L, deve-se incluir a frase 
“Para reidratação e manutenção da hidratação”.

Seção XV - Das Soluções Parenterais de Pequeno Volume (SPPV)  

Art. 57.  Os rótulos das embalagens primárias das SPPV devem apresentar dimensões de modo 
a envolver, no máximo, 3/4 da área total do corpo do recipiente e o espaço livre para permitir 
a visualização do conteúdo do recipiente deve ser no sentido longitudinal do mesmo e ocupar 
a maior área possível, conforme figura 1 do Anexo II. 

Art. 58. As informações impressas no rótulo da embalagem primária das SPPV devem estar 
dispostas paralelamente ao maior eixo do recipiente, com a margem esquerda do rótulo 
começando o mais próximo possível da base, e devem permitir a leitura integral do texto 
quando o recipiente for seguro pela haste ou gargalo, conforme figura 2 do Anexo II. § 1° Quando 
o nome comercial, a denominação genérica do princípio ativo, a concentração e volume total 
puderem ser impressos dentro de 180º da circunferência do recipiente, a impressão pode ser 
feita de forma perpendicular ao seu maior eixo, de acordo com a figura 3 do Anexo II. § 2° Para 
seringas preenchidas, o texto deve ser orientado no sentido “agulha - êmbolo” e de forma a 
não comprometer a visualização da sua graduação.

Art. 59. Para a rotulagem das embalagens primárias das SPPV contendo as substâncias 
definidas em instrução normativa específica, deve ser respeitada a padronização de cores para 
a gravação dos dizeres estabelecida na norma específica.

Art. 60. As ampolas de vidro dos medicamentos, definidos em instrução normativa específica, 
devem ser identificadas por dois anéis de cor estabelecida na norma específica, impressos na 
haste, com largura mínima de 0,6 mm. § 1° Quando o medicamento for constituído por apenas 
um princípio ativo, os dois anéis devem ser da mesma cor indicada para a família. § 2° Quando 
se tratar de associação com no máximo dois princípios ativos, cada anel deve corresponder 
à cor indicada para a respectiva família. § 3° No caso do princípio ativo ser um antagonista, 
um dos anéis deve ser branco e o outro da cor indicada para a família do princípio ativo a ser 
antagonizado. 

Art. 61. As embalagens de SPPV que não permitam a identificação por anéis devem ser 
diferenciados pelos critérios de cores de impressão no rótulo e colocação de faixa com largura 
mínima de 3mm na parte superior do rótulo, com a cor correspondente a do anel de ruptura, 
definida em instrução normativa específica. 
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Seção XVI - Das Soluções Parenterais de Grande Volume (SPGV)

Art. 62. Os rótulos das embalagens das SPGV, além das informações mínimas exigidas nesta 
resolução, devem conter: I – a composição qualitativa e quantitativa, percentual;  II - conteúdo 
eletrolítico em mEq/L ou mmol/L; e, III – osmolaridade; e IV - volume total. 

Art. 63. No caso da SPGV, de sistema fechado, que possuam apenas um sítio destinado a 
colocação do equipo, deve-se incluir a frase “Não é indicada a adição de outro medicamento.”

Seção XVII Dos Concentrados Polieletrolíticos para Hemodiálise (CPHD)

Art. 64. Os rótulos das embalagens dos CPHD devem apresentar:

I. faixa vermelha, com a cor vermelha PANTONE VERMELHO 485 C e largura correspondente 
a um quinto da maior face do rótulo, com os dizeres “Uso sob prescrição médica”; 

II. faixa no cabeçalho, com largura correspondente a um quinto da menor face do rótulo, de 
cor azul PANTONE BLUE 072 C.

Parágrafo único. Deve ser respeitado o limite mínimo de 10 mm nas bases das rotulagens, 
como caracterização daquilo que se entende como rodapé. 

Art. 65. Para a denominação genérica dos CPHD, utilizar o nome de dois sais da formulação 
seguidos da expressão: “+ ASSOCIAÇÃO”. Parágrafo único. A seqüência de sais a ser utilizada 
deve seguir a ordem: sódio, potássio e cálcio.  

Art. 66. Os rótulos das embalagens dos CPHD, além das informações mínimas exigidas nesta 
resolução, devem conter:  I – composição qualitativa, de acordo com a Denominação Comum 
Brasileira (DCB), e quantitativa dos sais expressas em p/v (g/L) ou p/p (g/g) no concentrado e 
mEq/L dos íons ou mMol/L das moléculas, após diluição, atendendo aos limites estabelecidos 
no Anexo III; II – o modo de preparo, incluindo a proporção de diluição a ser empregada. 

Art. 67. Nos rótulos das embalagens dos CPHD deve ser incluída, em negrito, a frase “USO 
RESTRITO EM HEMODIÁLISE”.

Seção XVIII - Dos polivitamínicos, poliminerais e poliaminoácidos

Art. 68. Nos rótulos das embalagens dos polivitamínicos, poliminerais e poliaminoácidos, deve 
constar a formulação qualitativa e quantitativa por unidade farmacotécnica e o teor percentual 
de cada princípio ativo na dose/posologia diária máxima preconizada, expresso claramente 
em índices percentuais, relativos à Ingestão Diária Recomendada (IDR).

Seção XIX - Dos medicamentos com envoltórios intermediários

Art. 69. Os envoltórios intermediários devem possuir todas as informações mínimas exigidas 
para as embalagens primárias, quando ele impedir a visualização das informações dispostas 
nas embalagens primárias.  Parágrafo único. Quando o envoltório intermediário é utilizado para 
garantir a estabilidade do medicamento, conforme demonstrado em estudo de estabilidade, 
ele deve possuir a frase: “Apenas remover o envoltório para o uso”. 



409Registro de Produtos Biológicos e Hemoterápicos

Seção XX - Dos medicamentos com duas ou mais apresentações para uso 
concomitante ou seqüencial

Art. 70. As embalagens secundárias e primárias dos medicamentos com duas ou mais 
apresentações para uso concomitante ou seqüencial devem conter as suas datas de fabricação, 
validade e número de lote. 

§ 1° O numero do lote da apresentação final deve ser correspondente ao da montagem do 
conjunto das apresentações para uso concomitante ou seqüencial. § 2° A data de fabricação 
do conjunto das apresentações deve ser a data da montagem do conjunto das apresentações 
para uso concomitante ou seqüencial. § 3° A data de validade da apresentação final deve ser a 
data da primeira apresentação a vencer.

Art. 71. Os rótulos das embalagens primárias das formas farmacêuticas sólidas ou outras 
previamente fracionadas para uso concomitante ou seqüencial devem possuir na parte 
frontal um retângulo, ou outra marcação divisória, em destaque, incluindo e indicando as 
unidades farmacotécnicas a serem administradas por dose e, no verso, devem constar a 
denominação genérica de cada princípio ativo e concentrações correspondentes àquela 
unidade farmacotécnica. 

Seção XXI - Dos medicamentos com dessecantes desprendidos em sua embalagem

Art. 72. Quando na embalagem do medicamento houver dessecantes desprendidos em 
seu interior, na própria unidade do dessecante devem constar: I - os dizeres, em caixa alta: 
“PERIGO. NÃO COMER”;  II – a frase “Conteúdo: ____.”, indicando a substância que constitui 
o dessecante.

Art. 73. É facultativo usar imagem, com no mínimo 10 mm de diâmetro, de um rosto de 
boca aberta ingerindo um sólido dentro de um círculo com uma faixa diagonal, ambos na 
cor vermelha, ou, de uma caveira, com ossos cruzados atrás ou abaixo do crânio da caveira, 
ambos de cor preta, conforme figuras do Anexo IV, informando sobre a proibição de ingestão 
do dessecante,

CAPÍTULO IV  
DAS ALTERAÇÕES DE ROTULAGEM DE MEDICAMENTOS

Seção I - Das notificações de alterações de rotulagem 

Art. 74. São passíveis de notificação de alteração de rotulagem, com implementação 
imediata sem manifestação prévia da Anvisa, as atualizações de informações nos rótulos a 
seguir relacionadas:  I – à Lista de Denominação Comum Brasileira (DCB); II - ao Vocabulário 
Controlado; III – ao novo enquadramento dos medicamentos quanto à restrição de uso e 
prescrição que venha a ser exigida em norma específica;  IV - à incorporação de frases de 
alerta que venha a ser exigida em norma específica; V - aos Dizeres Legais, quanto ao Telefone 
do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), e ao nome do responsável técnico, número 
de inscrição e sigla do Conselho Regional de Farmácia;  VI - aos Dizeres Legais, quanto à 
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razão social das empresas internacionais; e VII - aos Dizeres Legais, quanto à razão social das 
empresas nacionais, após aprovação da Anvisa da alteração de razão social. 

Art. 75. Após qualquer alteração de rotulagem, relacionada à notificação de alteração de 
rotulagem, as empresas terão um prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para começarem 
a fabricar medicamentos com os novos rótulos a partir da data da notificação, sendo este o 
tempo previsto para esgotamento de estoque.

Seção II - Das alterações de rotulagem relacionadas ao pós-registro e renovação

Art. 76. Após qualquer alteração de pós-registro e renovação que envolva adequação de 
informação na rotulagem, as empresas terão um prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias 
para começarem a fabricar medicamentos com os novos rótulos, a partir da aprovação da 
petição pela Anvisa, sendo este o tempo previsto para esgotamento de estoque.

Art. 77. No caso de alterações qualitativas excipientes aprovadas pela Anvisa, em que a empresa 
desejar manter o nome comercial e a mesma indicação terapêutica, os rótulos das embalagens 
secundárias e, na sua ausência, da primária, devem conter a frase “Nova Fórmula” próxima ao 
nome comercial ou, na sua ausência, da denominação genérica, com tamanho mínimo de 30% 
da altura do seu maior caractere.

Parágrafo único. Esta frase é obrigatória por no mínimo um ano depois de aprovada a alteração.

Seção III - Da inclusão de informações não previstas nos rótulos de medicamentos

Art. 78. Caso seja identificada a necessidade de incluir alguma informação não prevista nesta 
resolução nos rótulos de medicamentos, as empresas deverão peticionar uma alteração de 
rotulagem acompanhada de justificativa técnica. § 1° A inclusão de informações somente 
poderá ser implementada com a aprovação expressa da Anvisa, que será publicada em Diário 
Oficial da União (DOU).  § 2° As empresas terão um prazo máximo de 180 (cento e oitenta) 
dias para começarem a fabricar medicamentos com os novos rótulos a partir da aprovação da 
petição pela Anvisa, sendo este o tempo previsto para esgotamento de estoque.

Seção IV - Da inclusão de rótulo para apresentações com nova destinação

Art. 79. Para incluir novo rótulo para apresentação de medicamento anteriormente registrada 
que contemplará nova destinação, deve ser peticionada a inclusão de rotulagem.

Parágrafo único. O novo rótulo poderá diferir do rótulo aprovado anteriormente apenas no 
que se refere às informações específicas exigidas para a nova destinação.

CAPÍTULO V  
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITORIAS

Art. 80. As empresas devem notificar a adequação da rotulagem, atendendo ao disposto nesta 
Resolução, e disponibilizar os novos rótulos nas embalagens dos medicamentos fabricados ou 
importados para venda no mercado nacional em até 540 (quinhentos e quarenta) dias a partir 
da publicação desta Resolução.
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§ 1° Os novos rótulos deverão contemplar informações em conformidade com as aprovadas 
no registro, pós-registro ou renovação dos medicamentos.  § 2° Os novos rótulos deverão ser 
disponibilizados no prazo previsto no caput deste artigo independentemente de manifestação 
prévia da Anvisa. § 3° As notificações de adequação das rotulagens serão verificadas durante 
a análise de pós-registro e renovações de registro, momento no qual poderão ser feitas 
exigências caso a rotulagem não se enquadre no estabelecido nesta Resolução.

Art. 81. Compete à autoridade sanitária estadual, municipal e federal proceder, nas inspeções 
rotineiras nas indústrias farmacêuticas ou importadoras de medicamentos, à verificação dos 
rótulos dos medicamentos, conforme o disposto nesta Resolução e aprovado no registro, pós-
registro e renovação dos medicamentos, respeitando-se o prazo de adequação. 

Art. 82. O descumprimento das disposições contidas nesta Resolução e no regulamento por 
ela aprovado constituem infração sanitária, nos termos da Lei n° 6.437, de 20 de agosto de 
1977, sem prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e penal cabíveis. 

Art. 83. Ficam revogados os artigos 4° e 5° da Portaria nº. 802, de 8 de outubro de 1998; a 
Resolução - RDC n°. 9, de 2 de janeiro de 2001; e a Resolução - RDC nº. 333, de 19 de novembro 
de 2003, com exceção do item 3 do Anexo, referente à regulamentação de nomes comerciais, 
e do item 17 do Anexo, cuja vigência foi restabelecida pela Resolução - RDC nº. 60 de 26 de 
novembro de 2009 durante o período de transição de 90 dias. 

Art. 84. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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Anexo I

Manual de Identidade Visual para a Rotulagem de Medicamentos GenéricosANEXO I 
 
MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL PARA A ROTULAGEM DE MEDICAMENTOS 

GENÉRICOS 
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ANEXO II 
 

Figura 1 - Ampola com representação do rótulo. 
 

 
 
 

Figura 2 - Impresso paralelo e perpendicular ao maior eixo do recipiente 
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Figura 3 – Impresso paralelo e perpendicular ao maior eixo do recipiente 
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ANEXO III 
 

Tabela 1 - Soluções concentradas com acetato ou lactato 
 

 MMol / L   mEq/L   
Acetato ou lactato (equivalente a bicarbonato)   32,0 - 45,0   32,0 - 45,0   
Cálcio   1,0 - 2,0   2,0 - 4,0   
Cloreto   90,0 - 120   90,0 - 120   
Magnésio   0,25 - 1,2   0,5 - 2,4   
Potássio   0,0 - 3,0   0,0 - 3,0   
Sódio   130,0 - 145,0   130,0 - 145,0  
Glicose   0,0 - 12,0    

 
Tabela 2 - Soluções concentradas ácidas, SEM ADIÇÃO DE BICARBONATO: 

 
 MMol / L   MEq/L   
Ácido Acético 2,5 - 10,0   2,5 - 10,0   
Cálcio   1,0 - 2,0   2,0 - 4,0   
Cloreto   90,0 - 120   90,0 - 120   
Magnésio   0,25 - 1,2   0,5 - 2,4   
Potássio   0,0 - 3,0   0,0 - 3,0   
Sódio   80,0 – 110,0   80,0 - 110,0   
Glicose   0,0 - 12,0    

 
NOTA: Soluções de bicarbonato de sódio ou bicarbonato de sódio sólido, para serem 
adicionadas imediatamente antes do uso, devem ser fornecidas em quantidades que não 
ultrapassem a concentração de 45 mMol/L ou 45 mEq/L no produto diluído. Neste caso, 
deve considerar o somatório dos íons sódio na concentração final diluída das soluções 
concentradas ácidas.   
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ANEXO IV 
 
 

Figura 1 – Imagens para dessecantes 
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Guia para Realização do Exercício de Comparabilidade para Registro de Produtos 
Biológicos
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Introdução
O presente Guia é uma orientação para a realização do exercício de comparabilidade para 
registro de produtos biológicos pela via de desenvolvimento por comparabilidade, conforme 
a legislação específica (RDC nº 55/10 e suas atualizações). O objetivo deste Guia é esclarecer 
os requisitos regulatórios para o exercício de comparabilidade no que diz respeito aos critérios 
de qualidade do produto, necessários para o registro de um produto biológico pela via da 
comparabilidade na Anvisa. São abordados neste Guia somente os requisitos para os estudos 
de comparabilidade em relação aos atributos de qualidade, sendo que todos os demais itens 
das normas específicas devem ser cumpridos para o registro sanitário do produto.

Caso o solicitante consiga comprovar a comparabilidade dos produtos por outros estudos 
científica e tecnicamente mais viáveis, os dados apresentados serão considerados e  avaliados 
pela ANVISA. 

As decisões tomadas com respeito ao licenciamento dos produtos biológicos devem ser 
cientificamente comprovadas. Desta  maneira, a empresa que deseja registrar um produto 
biológico pela via de desenvolvimento por comparabilidade deve apresentar as evidências 
necessárias à comprovação de todos os aspectos necessários em relação a qualidade, 
segurança e eficácia do produto, no momento de uma solicitação de registro. 

Como ocorre com qualquer programa de desenvolvimento de um medicamento, o 
desenvolvimento de um produto biológico pela via de desenvolvimento por comparabilidade 
inclui um enfoque gradual, começando com a caracterização e a avaliação dos atributos 
de qualidade do produto, seguido de estudos não-clínicos e clínicos. A caracterização e a 
comparação integrais no nível de qualidade são as bases para uma possível redução de 
dados no desenvolvimento não-clínico e clínico. Se diferenças entre o produto biológico (PB) 
e o produto biológico comparador (PBC) forem encontradas, em qualquer etapa, as razões 
fundamentais para as diferenças devem ser investigadas. Estas diferenças devem ser sempre 
explicadas e justificadas, sendo que dados adicionais, como por exemplo, dados de segurança, 
podem ser necessários. 

Além dos dados de qualidade, o registro de PB requer dados não-clínicos e clínicos gerados 
com o produto propriamente dito. Os requisitos para apresentação de dados não-clínicos e 
clínicos não serão abordados neste guia e deverão seguir a norma vigente e demais guias 
específicos. A quantidade de dados não-clínicos e clínicos considerada necessária, dependerá 
do produto ou da classe de produtos; do grau de caracterização possível empreendido, com 
modernos métodos analíticos; das diferenças observadas ou em potencial do PB e do PBC e da 
experiência clínica com a classe do produto. Uma análise caso a caso é claramente necessária 
para cada classe de produto.

Um PB deve ser semelhante ao PBC licenciado, para o qual segurança e eficácia são 
substancialmente comprovadas através da apresentação de um dossiê completo. A possibilidade 
de um PB ser autorizado, com base em dados não-clínicos e clínicos reduzidos, depende da 
evidência da sua similaridade a um PBC apropriado por meio do exercício de comparabilidade. 
Os fabricantes devem demonstrar uma compreensão completa da fabricação do seu produto, 
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de sua fabricação uniforme e robusta, e apresentar um dossiê completo de qualidade que 
inclui uma caracterização completa do produto. 

O exercício de comparabilidade entre o PB e o PBC no aspecto qualidade representa um 
elemento adicional ao tradicional dossiê completo de qualidade. A forma farmacêutica e a via 
de administração do PB devem ser as mesmas que as do PBC. 

Os estudos devem ser de natureza comparativa com o emprego de métodos analíticos 
sensíveis à detecção das diferenças em potencial entre o PB e o PBC. Os principais estudos 
clínicos devem usar a formulação final derivada do material final do processo de fabricação 
do PB. Caso contrário, poderá será exigida evidência adicional da de comparabilidade para 
demonstrar que o PB a ser comercializado é comparável ao utilizado nos principais estudos 
clínicos. 

O exercício de comparabilidade deve utilizar sempre o mesmo PBC, sendo que este deve ser a 
molécula registrada no Brasil com base em um dossiê completo.
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Exercício de Comparabilidade
O exercício de comparabilidade para um PB é estruturado para indicar que o PB tenha atributos 
de qualidade altamente semelhantes quando comparado ao PBC. Entretanto, também inclui 
os estudos não-clínicos e clínicos que fornecem uma coleção integrada de dados comparativos. 
Os dados de comparabilidade, no nível de qualidade, podem funcionar como um conjunto de 
dados extras àqueles normalmente exigidos para um produto originador desenvolvido como 
um produto novo e independente. Esta é a base para possibilitar a redução dos requisitos de 
dados não-clínicos e clínicos. 

Para que o exercício de comparabilidade seja consistente, é preciso idealmente avaliar o 
produto durante as etapas do processo de fabricação mais apropriado para detecção de uma 
alteração dos atributos de qualidade. Na maioria dos casos, isso pode ser limitado ao princípio 
ativo e ao produto farmacêutico e poderia levar à avaliação desses últimos. O número de 
estudos necessários para demonstração da comparabilidade dependerá:

 » Da natureza do produto;

 » Da disponibilidade de técnicas de análise adequadas que permitam detectar possíveis 
divergências;

 » Da relação entre os atributos de qualidade com o perfil de eficácia e segurança do 
produto

 » Com o objetivo de demonstrar a comparabilidade de dois produtos, o fabricante deve 
avaliar, por exemplo:

 » Ds dados de caracterização físico-químicos e biológicos pertinentes e relacionados aos 
atributos de qualidade;

 » Os resultados de análises sobre amostras pertinentes colhidas em etapas apropriadas 
do processo de fabricação (tanto do princípio ativo quanto do produto terminado)

 » Os dados sobre a estabilidade, inclusive dados obtidos após estudos de estabilidade 
acelerados ou sob condições de estresse, para compreender melhor as diferenças 
potenciais das vias de degradação do produto e as diferenças potenciais relativas às 
substâncias e impurezas associadas ao produto;

 » Os dados obtidos de inúmeros lotes do produto biológico e do produto biológico 
comparador para auxiliar na caracterização de possíveis diferenças. Isso não supõe que 
seja necessário realizar todos os ensaios para todos os lotes; um método matricial pode 
ser utilizado se for racionalizado.

 » Também se deve determinar se os resultados fornecem indicações sobre:

 » Os pontos de controle críticos do processo de fabricação que tenham influência sobre 
as características do produto;

 » A precisão dos controles durante a fabricação, inclusive pontos de controle críticos e 
análises durante a fabricação

 » O tipo e a abrangência dos dados que se deve obter após os estudos clínicos e não 
clínicos sobre o produto biológico.
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Qualidade
A comparação de qualidade, mostrando semelhança molecular entre o PB e o PBC é 
imprescindível para justificar que a segurança clínica e o perfil de eficácia do PB seriam 
potencialmente similares ao PBC para que se possa reduzir o grau de dados não-clínicos 
e clínicos exigidos para o PB. Em condições ideais, o desenvolvimento de um PB envolve a 
caracterização completa de vários lotes de representação do PBC e, depois, o desenho de 
um processo de fabricação que reproduzirá um produto altamente parecido com o PBC em 
todos os atributos de qualidade clinicamente relevantes; ou seja, aqueles atributos que 
poderiam repercutir no desempenho clínico. Um PB é, em geral, derivado de outro banco de 
célula-mestre que utiliza processos e controle de fabricação independentes. Estes devem ser 
selecionados e delineados para satisfazer os critérios necessários de comparabilidade. Um 
relatório técnico completo desde o princípio ativo até o produto biológico terminado será 
sempre requerido. 

Um maior conhecimento da relação entre as propriedades bioquímicas, físico-químicas e 
biológicas do produto e dos resultados clínicos facilitará o desenvolvimento de um PB. Devido 
à natureza heterogênea das proteínas (especialmente aquelas com modificações extensas pós-
traducionais, como as glicoproteínas), às limitações de algumas técnicas analíticas e à natureza 
geralmente imprevisível das consequências clínicas das pequenas diferenças nas propriedades 
estruturais/físico-químicas da proteína, a avaliação de comparabilidade terá que ser realizada 
independentemente para cada produto. Assim, todas as diferenças detectadas entre o PB e o 
PBC precisarão ser avaliadas e discutidas, assim como sua relevância clínica

Além do conjunto completo de dados sobre a química e a fabricação necessários, o conjunto 
de dados apresentado relativamente a um produto biológico a ser registrado pela via de 
desenvolvimento por comparabilidade deve comportar um grande número de dados visando 
a demonstração da similaridade com o PBC, inclusive uma caracterização detalhada do PB e 
PBC. Para que um produto biológico possa ser registrado pela via de desenvolvimento por 
comparabilidade, a similaridade deverá essencialmente ser determinada por meio de estudos 
de qualidade rigorosos e extensos. Para avaliar a comparabilidade, o fabricante deve realizar 
uma caracterização físico-química e biológica integral do PB em comparações diretas com o 
PBC. Todos os aspectos de qualidade e heterogeneidade do produto devem ser avaliados.

Devido à indisponibilidade do princípio ativo isolado para o PBC, o fabricante do PB, 
normalmente, estará usando um PBC acabado para o exercício de comparabilidade. O 
produto biológico terminado, por definição, estará na forma farmacêutica final contendo 
o(s) princípios(s) ativo(s) formulada(s) com os excipientes. Nos casos em que os excipientes 
não limitam a sensibilidade dos ensaios utilizados para a caracterização, poderá  realizar-se o 
estudo de comparabilidade por meio do PBC terminado.

Porém, a realização de estudos comparando os princípios ativos pode apresentar algumas 
vantagens ou em alguns casos, ser a única opção científica. Se o princípio ativo comparador 
utilizado para a caracterização for isolado a partir de um PBC, é preciso demonstrar por meio 
de estudos adicionais, que o princípio ativo não foi alterado por ocasião do processo de 
isolamento. Uma das maneiras de qualificar o processo de isolamento consiste em submeter 
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o PB formulado ao mesmo processo de extração do PBC e comparar o princípio ativo do PBC 
assim extraído (sem fórmula) ao princípio ativo do PB obtido antes da formulação. Todos os 
métodos utilizados devem ser justificados.

 O alto grau de semelhança entre um PB e um PBC é a base para a redução dos requisitos não- 
clínicos e clínicos de licenciamento. No entanto, algumas diferenças provavelmente poderão ser 
encontradas, por exemplo, devido às diferenças em impurezas ou excipientes. Tais diferenças 
devem ser avaliadas com relação ao seu impacto em potencial na segurança e na eficácia clínica 
de um PB e uma justificativa, como por exemplo, os próprios resultados de estudo ou dados de 
bibliografia que permitam tais diferenças, deve ser fornecida. As diferenças desconhecidas de 
relevância clínica, particularmente as relacionadas à segurança, talvez tenham de ser abordadas 
em outros estudos antes ou após a comercialização. As diferenças nos atributos de qualidade 
que tenham um potencial impacto sobre a atividade clínica influenciarão na consideração de 
considerar tal produto para registro pela via de desenvolvimento por comparabilidade. 

3.1-  Considerações Relativas à Qualidade:

3.1.1 - Técnicas de análise:

Embora o poder dos métodos analíticos para a caracterização das proteínas tenha aumentado 
drasticamente durante as últimas décadas, ainda há obstáculos para se caracterizar 
completamente os produtos biológicos complexos. É necessária uma série de análises modernas 
para determinar a estrutura, a função, a pureza e a heterogeneidade dos produtos. Os métodos 
empregados devem separar e analisar diferentes variantes do produto com base em diferentes 
propriedades químicas, físicas e biológicas subjacentes das moléculas protéicas. Por exemplo, 
PAGE, cromatografia de troca iônica, focalização isoelétrica e eletroforese capilar, todos esses 
separam proteínas baseando-se na carga, mas o fazem sob diferentes condições e levando 
em conta diferentes propriedades físico-químicas. Como resultado, um método pode detectar 
variantes que outro método não detecta. O objetivo da investigação de comparabilidade é ser 
o mais integral possível, a fim de minimizar a possibilidade de diferenças não detectadas entre 
o PBC e o PB que poderiam repercutir na atividade clínica. As limitações analíticas de cada 
técnica (por exemplo, os limites da sensibilidade, poder de resolução) devem ser consideradas 
ao se determinar a semelhança entre o PB e o PBC. 

A série de ensaios a serem efetuados no âmbito do exercício de comparabilidade deverá 
ser escolhida meticulosamente e otimizada de modo a maximizar a detecção de diferenças 
nos atributos de qualidade entre o PB e o PBC. Poderá ser oportuno modificar os ensaios 
então utilizados no processo de elaboração do PB ou acrescentar novos ensaios. No intuito de 
examinar a gama completa de propriedades físico-químicas ou de atividades biológicas, pode 
ser necessário empregar mais de uma técnica de análise para avaliar um mesmo atributo de 
qualidade. Nesses casos, será preciso usar técnicas baseadas em diferentes princípios físico-
químicos ou biológicos para colher os dados associados a um mesmo parâmetro de modo a 
maximizar a detecção das diferenças potenciais entre o PB e PBC.

Tanto os métodos usados para medir os atributos de qualidade por liberação de lotes quanto 
os métodos utilizados no exercício de comparabilidade devem ser validados de acordo com as 



434

normas vigentes. Na solicitação do registro, deve ser fornecida uma descrição completa das 
técnicas analíticas empregadas para a liberação e a caracterização do produto. 

3.1.2 - Caracterização

Caracterização completa tanto do PB como do PBC deverá ser realizada com técnicas 
bioquímicas, biofísicas e analíticas biológicas modernas e apropriadas. Para o(s) princípio(s) 
ativo(s), devem ser proporcionados detalhes sobre a estrutura de ordem primária e maior, as 
modificações pós-traducionais (incluindo, mas não se limitando às glicoformas), a atividade 
biológica, a pureza, as impurezas, as substâncias (variantes) relacionadas com produto (ativo) 
e as propriedades imunoquímicas, quando pertinente. 

Durante um exercício de comparabilidade, exigem-se estudos de caracterização direta que 
comparem o PB ao PBC. A estrutura primária do PB e do PBC devem ser idênticas.

Se forem encontradas diferenças entre o PB e o PBC, seus impactos em potencial na segurança 
e eficácia do PB devem ser avaliados. Os limites pré-definidos devem ser considerados com 
antecedência. A avaliação dos resultados deve incluir a investigação das diferenças encontradas 
entre o PB e o PBC. Esta determinação será baseada no conhecimento da relação entre os 
atributos de qualidade do produto e a atividade clínica do PBC e produtos relacionados, na 
história clínica do PBC e nas diferenças de cada lote do PB para os lotes comerciais do PBC. 
Por exemplo, deve-se justificar os atributos de qualidade, como a composição e o perfil da 
glicosilação, a atividade biológica que sabe-se estar relacionada com atividade clínica e a 
atividade de ligação do receptor. Entretanto, uma caracterização adicional pode ser necessária 
em certos casos. Portanto, quando os perfis de caracterização são diferentes, é preciso avaliar 
a importância dessas diferenças. 

O conhecimento das limitações analíticas de cada técnica utilizada para caracterizar o 
produto (por exemplo, os limites da sensibilidade, o poder de resolução) deve ser aplicado 
na determinação da semelhança. Devem ser fornecidos dados brutos representativos para 
todos os métodos analíticos complexos (por exemplo, reproduções de alta qualidade dos géis, 
cromatogramas etc. ), além de dados tabulares resumindo o conjunto completo de dados e 
mostrando os resultados de todas as análises de liberação e de caracterização realizados com 
o PB e o PBC. 

A caracterização de um produto biológico/biotecnológico por meio de técnicas apropriadas 
envolve a determinação das propriedades físico-químicas, da atividade biológica, das 
propriedades imunoquímicas (se for o caso), da pureza, das impurezas, dos contaminantes e 
da quantidade.

Cada um dos critérios seguintes deveria ser visto como sendo essencial à realização do exercício 
de comparabilidade:

3.1.3 - Propriedades físico-químicas

O fabricante, quando elabora e realiza um exercício de comparabilidade, deve considerar 
o conceito do produto desejado (e de suas variações). Ele deverá considerar também a 
complexidade da entidade molecular, a saber, o grau de heterogeneidade molecular. O 
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fabricante deverá tentar demonstrar que as estruturas de ordem superior (secundária, 
terciária e quaternária, se for o caso) são comparáveis por meio da utilização de métodos 
analíticos apropriados (por exemplo, espectrometria de massa, RMN). Se não for possível 
obter os dados necessários relativos às estruturas de ordem superior, um ensaio de atividade 
biológica pertinente poderá permitir a verificação de uma conformação correta. 

Um grau inerente de heterogeneidade estrutural pode ocorrer nas proteínas, devido ao 
processo de biossíntese, sendo que o PB e o PBC provavelmente conterão uma mistura das 
formas modificadas pós-traducionalmente. Tais formas e suas potenciais diferenças devem 
ser devidamente investigadas, identificadas, caracterizadas e quantificadas e seu impacto 
analisado. 

3.1.4 - Atividade biológica

A atividade biológica é a habilidade ou a capacidade específica do produto de conseguir um 
efeito biológico definido. Utiliza-se para diversos fins na avaliação da qualidade do produto 
e é necessária à caracterização e análise de lotes. Em condições ideais, a avaliação biológica 
refletirá o mecanismo compreendido da ação da proteína e, portanto, servirá de vínculo à 
atividade clínica. A avalição biológica é uma medida de qualidade da “função” do produto 
protéico e pode ser usado para determinar se uma variante de um produto possui o nível 
adequado da atividade (ou seja, uma substância relacionada ao produto), ou é inativa (o que, 
por isso, é definida como uma impureza). A avaliação biológica também complementa as 
análises físico-químicas ao confirmar a correta estrutura de ordem maior da molécula. Assim, 
o uso de um ensaio biológico relevante, com a precisão apropriada, consiste em um meio 
importante de confirmar que uma diferença significativa funcional não existe entre o PB e o 
PBC. 

O fabricante deverá levar em conta os limites dos testes biológicos, como o forte nível de 
variabilidade, que podem impedir a detecção de diferenças entre dois produtos muito similares.

Nos casos em que os testes biológicos são utilizados como complemento às análises físico-
químicas, por exemplo, enquanto teste de substituição para a análise das estruturas de ordem 
superior, um teste biológico pertinente, suficientemente preciso e exato pode constituir um 
meio aceitável de confirmar a ausência de alteração nas estruturas de ordem superior. Nos 
casos em que os testes físico-químicos e biológicos não sejam considerados como meios 
aceitáveis para confirmar que a estrutura de ordem superior é conservada, é possível utilizar 
dados provenientes de estudos clínicos ou não clínicos. Entretanto, caso seja necessário 
utilizar tais estudos, deve-se considerar se realmente é viável registrar o produto pela via de 
desenvolvimento por comparabilidade

Quando os produtos comparados têm atividades biológicas múltiplas, os fabricantes deverão 
efetuar uma série de testes funcionais pertinentes concebidos para avaliar o leque das 
atividades. Essas atividades podem resultar de inúmeros campos funcionais. Nessas situações, 
todas as atividades funcionais deverão ser avaliadas no âmbito do estudo de comparabilidade.

Potência é a medida quantitativa da atividade biológica. Um exame relevante e validado de 
potência deve fazer parte da especificação do princípio ativo e/ou do produto terminado, 
assim como do exercício de comparabilidade.
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Os resultados do exame de potência devem ser fornecidos e expressos nas unidades da 
atividade. Quando possível (por exemplo, para análises bioquímicas in vitro, como exames da 
enzima ou exames de ligação), os resultados podem ser expressos em atividades específicas 
(por exemplo, unidade/mg da proteína). Os exames devem ser calibrados por um padrão 
nacional ou internacional ou padrão de referência, quando disponível e apropriado. Por isso, 
padrões internacionais ou nacionais e reativos de referência devem ser usados para determinar 
a potência e para expressar resultados em IU ou U.  Esses padrões não são concebidos para 
uso como um PBC durante o exercício de comparabilidade. 

As análises biológicas podem ser usadas para outros fins que não o de determinação da 
potência. Por exemplo, um exame biológico relevante é essencial à determinação de se os 
anticorpos que se desenvolvem em resposta ao produto possuem atividade neutralizante que 
repercuta na atividade biológica do produto e/ou nas contrapartes endógenas, se presentes. 

Quando os produtos comparados têm atividades biológicas múltiplas, os fabricantes deverão 
efetuar uma série de testes funcionais pertinentes concebidos para avaliar o leque das 
atividades. Essas atividades podem resultar de inúmeros campos funcionais. Nessas situações, 
todas as atividades funcionais deverão ser avaliadas no âmbito do estudo de comparabilidade.

3.1.5 - Propriedades imunoquímicas

Quando a caracterização abrange também as propriedades imunoquímicas (ex.: nos casos 
de anticorpos ou produtos a base de anticorpos) o fabricante deverá confirmar que o PB é 
equivalente ao PBC, em termos de especificidade, afinidade, cinética de ligação, atividade 
funcional de Fc, quando pertinente. 

3.1.6 - Pureza e impurezas 

As impurezas relacionadas ao processo e ao produto deverão ser identificadas, quantificadas 
com tecnologia de ponta e comparadas entre o PB e o PBC. Algumas diferenças serão esperadas, 
porque as proteínas são produzidas por diferentes processos de fabricação. Se diferenças 
significativas forem observadas no perfil de impureza entre o PB e o PBC, seu potencial 
impacto na eficácia e na segurança, incluindo imunogenicidade, deve ser avaliado e discutido. 
É fundamental conduzir exames apropriados para verificar as impurezas relacionadas ao 
processo, específicos para a linha celular usada para produção. 

A combinação das técnicas de análise escolhidas deverá gerar dados que permitem avaliar as 
diferenças pertinentes no que diz respeito aos perfis de pureza.

Se forem observadas diferenças em nível do perfil de pureza e do perfil de impurezas do PB 
com relação ao PBC, essas diferenças deverão ser avaliadas e justificadas para que se possa 
determinar a incidência potencial sobre a inocuidade e a eficácia. Quando o PB apresenta 
um perfil de impurezas diferente, essas impurezas deverão ser identificadas e caracterizadas. 
Segundo o tipo e a quantidade das impurezas, a realização de estudos clínicos e não clínicos 
permitirá confirmar que não há efeito negativo no que tange à inocuidade ou à eficácia do 
produto biológico que se pretende registrar.
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3.1.7 - Especificações

Os testes e análises escolhidos para definir as especificações da substância medicamentosa ou 
do produto terminado não são considerados, isoladamente, como adequados para a avaliação 
das diferenças, pois são escolhidos para servir de controle de qualidade de rotina e não para 
efetuar uma caracterização completa. O fabricante deve confirmar que as especificações 
escolhidas para o PB podem garantir a qualidade do produto de maneira adequada.

São empregadas especificações para comprovar a qualidade atual do princípio ativo e do 
produto biológico terminado, em vez de plenamente caracterizá-los. As especificações para 
o PB devem ser fixadas segundo descrito nas diretrizes e monografias estabelecidas, quando 
estas existirem. Deve-se notar que as monografias farmacopéicas podem conter apenas um 
conjunto mínimo de requisitos para um produto particular e parâmetros de teste adicionais 
podem ser requeridos. Referência aos métodos analíticos usados e aos limites de aceitação 
para cada parâmetro do teste do PB deve ser fornecida e justificada. Todos os métodos 
analíticos referidos na especificação devem ser validados; a validação correspondente deve 
ser documentada. 

As especificações para um PB poderão não ser as mesmas que para o PBC, já que os processos de 
fabricação serão diferentes e procedimentos analíticos e laboratórios diferentes para os exames 
serão usados. Todavia, as especificações devem captar e controlar os atributos importantes de 
qualidade conhecidos do produto para o PBC (por exemplo, a identidade correta; a pureza, 
potência; heterogeneidade molecular, em termos de tamanho, carga e hidrofobicidade, se 
relevante; o grau de sialilação; o número de cadeias de polipeptídeos individuais; glicosilação 
de um domínio funcional; os níveis de agregamento; as impurezas, tais como a proteínas e 
DNA da célula hospedeira); as especificações devem ser baseadas na experiência do fabricante 
com o PB (por exemplo, a história de fabricação; capacidade do exame; perfil da segurança e 
eficácia do produto), e os resultados experimentais obtidos, mediante o teste, e comparando o 
PB com o PBC. Lotes suficientes do PB devem ser empregados nas especificações estabelecidas. 
O fabricante deve demonstrar, sempre que possível, que os limites fixados para uma dada 
especificação não sejam significativamente maiores do que o alcance da variabilidade do PBC 
durante o período máximo de armazenamento do produto, a menos que justificado. 
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Estabilidade
No caso de certos processos de fabricação, até mesmo variações mínimas entre as etapas da 
fabricação do PB e do PBC podem provocar diferenças na estabilidade dos produtos.

Em casos excepcionais, poderá ser útil ou necessário efetuar ensaios de estabilidade 
comparativos em tempo real/condições reais de conservação com PB e o PBC para comparar 
a estabilidade dos dois produtos nas mesmas condições de estocagem. Em certos casos, 
pode ser possível e vantajoso realizar estudos de estabilidade lado a lado sobre amostras 
que foram combinadas, na medida do possível, em função da data de fabricação. Entretanto, 
estas situações se apresentam raramente e não são obrigatórias. Os ensaios de estabilidade 
comparativos em tempo real só serão necessários em situações excepcionais e específicas, no 
caso em que seja necessário utilizar o estudo de estabilidade como ferramenta para detectar 
diferenças sutis entre o PB e o PBC onde os estudos de caracterização não permitam esta 
avaliação. Por exemplo, a presença de vestígios de uma protease só pode ser detectada por 
uma degradação do produto que ocorre por um longo período. Em certos casos, o perfil de 
estabilidade pode ser alterado se íons divalentes passarem pelo sistema de fechamento do 
recipiente, pois haverá ativação dos vestígios de proteases. Os estudos em tempo real realizados 
apenas com o produto biológico que se pretende registrar serão sempre necessários.

Por sua vez, os estudos de degradação acelerada e os estudos em condições de estresse 
são recomendados e se mostram frequentemente como ferramentas úteis para estabelecer 
perfis de degradação e podem, então, contribuir para a comparação direta do PB e do PBC. 
Os resultados assim obtidos podem revelar diferenças entre os produtos que justificariam a 
realização de avaliações adicionais. É preciso considerar a realização de estudos apropriados 
para garantir que as amostras e as condições de estocagem sejam adequadas.  

Os estudos de estabilidade realizados durante o exercício de comparabilidade devem ser 
consuzidos de acordo com a RDC nº 50/11 e suas atualizações.
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Processo de Fabricação
A elaboração de um PB deve ser baseada em um processo de produção integralmente 
desenhado que considere todas as diretrizes relevantes. O fabricante precisa demonstrar 
a uniformidade e a robustez do processo de fabricação executando as Boas Práticas de 
Fabricação, os procedimentos modernos de controle e garantia da qualidade, os controles 
internos do processo e validação de processos. O processo de fabricação deve cumprir com 
as normas vigentes para Boas Páticas de Fabricação e deve ser otimizado para minimizar as 
diferenças entre o PB e o PBC e qualquer impacto previsível na segurança e na eficácia clínica 
do produto. Algumas diferenças entre o PB e o PBC são esperadas e seriam aceitáveis, desde 
que se apresente justificativa apropriada com respeito ao impacto negativo no desempenho 
clínico. 

Entende-se que um fabricante desenvolvendo um PB não tem acesso aos detalhes confidenciais 
do processo de fabricação do PBC, de tal maneira que o processo diferirá do processo licenciado 
para o PBC (a menos que haja uma disposição contratual com o fabricante do PBR). O processo 
de fabricação para um PB deve empregar ciência e tecnologia de ponta para se conseguir 
um PB de alta qualidade que seja o mais semelhante possível ao PBC. Isto envolverá uma 
avaliação ampla do PBC, antes do desenvolvimento do processo de fabricação para o PB. O 
fabricante do PB deve reunir todo conhecimento disponível do PBC com respeito ao tipo de 
célula hospedeira, à formulação e ao sistema de fechamento de containers usados para a 
comercialização do PBC. Conforme seja o caso, o fabricante do PB, deve determinar o impacto 
potencial na alteração de qualquer desses elementos, na qualidade, segurança e eficácia do 
produto, com base em evidências disponíveis de informação pública e experiência em uso 
anterior do PBC. O fabricante do PB deve aplicar este conhecimento ao desenhar o processo 
de fabricação. A justificativa para a aceitação dessas diferenças tem de ser demonstrada com 
base em concretas experiências científicas e clínicas, tanto com o PB quanto com o PBC. 

Como regra geral, o produto deve ser expresso e produzido no mesmo tipo de célula hosepdeira 
que o PBC a fim de minimizar o potencial de importantes mudanças nos atributos críticos de 
qualidade da proteína, e evitar a introdução de certos tipos de impurezas relacionadas ao 
processo que poderiam repercutir nos resultados clínicos e na imunogenicidade. Caso o tipo da 
célula hospedeira para a fabricação do PB apenas seja trocado o produto deverá ser registrados 
pela via do desenvolvimento individual e deverá ser demonstrado convincentemente que o 
perfil clínico do produto não será alterado. 

Deve ser apresentado um pacote completo com descrição e dados delineando o processo 
de fabricação, iniciado com o desenvolvimento de vetores de expressão e bancos de células, 
cultivo/fermentação de células, colheita, reações de purificação e modificação, inserção em 
containers a granel ou finais, e armazenamento. Os estudos de desenvolvimento realizados 
para estabelecer e validar a forma e a formulação da dosagem, e o sistema de fechamento do 
container (incluindo de integridade para prevenir contaminação microbiana), e instruções de 
uso, devem ser também documentados.



440

Determinação da Similaridade
A determinação final da similaridade deve ser fundamentada no seguintes elementos: 
análises, ensaios biológicos e dados provenientes de estudos clínicos e de estudos não clínicos. 
Entretanto, para que um determinado produto seja considerado como um produto biológico 
passível de registro pela via de comparabilidade, será preciso que a maioria dos dados resulte 
de uma caracterização analítica e biológica semelhante ao PBC.

É possível que não seja adequado considerar um produto como viável para registro através da 
via de desenvolvimento por comparabilidade nas situações seguintes:

I. as técnicas de análise utilizadas não permitem distinguir diferenças pertinentes que 
podem ter uma incidência sobre a inocuidade e a eficácia do produto;

II. o vínculo entre certos atributos de qualidade, como a inocuidade e a eficácia não foi 
estabelecido e é provável que haja diferenças entre os atributos de qualidade do PB e do 
PBC.

Nestes casos deve se utilizar a via de desenvolvimento individual para registro do produto, 
realizando todos as etapas necessárias para comprovação de sua qualidade, eficácia e 
segurança conforme norma vigente.
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Organização dos Dados
Embora as comparações de qualidade sejam empreendidas em diversos pontos em toda a 
aplicação/o dossiê de qualidade, uma distinção deve ser feita entre requisitos de dados de 
qualidade usuais e aqueles apresentados como parte dos exercícios de comparabilidade. O 
ideal é que todos os dados de comparabilidade sejam apresentados em uma seção separada e 
devidamente identificada no módulo de qualidade.

Referências
- Guidelines on evaluation of similar biotherapeutic products (SEBs). WHO, http://www.
biosimilars.ca/docs/BIOTHERAPEUTICS_FOR_WEB_22APRIL2010.pdf ; 2009 Oct..

- Guidance for Sponsors: Information and Submission Requirements for Subsequent Entry 
Biologics (SEBs). Health Canada; 2010 Mar.
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1. Introdução  
O presente Guia dispõe de uma orientação quanto às informações mínimas necessárias e o 
formato adequado para organização e apresentação de um relatório clínico em uma petição 
de registro ou pós registro de produtos biológicos e produtos biológicos novos. 

São abordados neste Guia somente os requisitos de formato e conteúdo para apresentação 
dos dados clínicos em uma petição de registro ou pós registro. 

Em relação aos estudos clínicos necessários para registro e pós registro de produtos biológicos 
novos e produtos biológicos, as bases científicas e as exigências regulatórias quanto aos tipos 
de estudos estão estabelecidas pelas normas vigentes e as mesmas deverão ser atendidas.

Todos os demais itens não relacionados aos estudos clínicos, também das normas específicas, 
devem ser cumpridos para a obtenção do registro sanitário ou de uma ocasional alteração pós 
registro. 

Para comprovação de eficácia e segurança de um produto biológico é necessária a apresentação 
de estudos clínicos conduzidos com o produto, de acordo com os requisitos da RDC Nº 55/2010 
e suas atualizações, sendo recomendado que o relatório clínico contenha o conteúdo mínimo 
e o formato conforme especificado neste Guia.
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2. Conteúdo do Relatório Clínico
O relatório sobre os estudos clínicos realizados com o produto biológico devem conter 
minimamente as informações abaixo descritas.

 » 2.1 – Índice 

É necessário que o relatório contenha um índice composto de : 
 � O número da página ou outras informações de localização de cada seção, incluindo 

tabelas, figuras e gráficos; 
 � Uma lista e os locais dos apêndices, tabulações e quaisquer formas de relato de caso 

fornecidas. 

 » 2.2 – Lista de Abreviaturas e Definição de Termos 

A lista de abreviaturas e a lista de definições de termos específicos ou incomuns ou unidades 
de medidas utilizadas no relatório devem ser fornecidas.

 » 2.3 – Introdução Geral

O relatório deve conter uma introdução geral que informe o nome e indicação do produto 
testado e deve contextualizar o medicamento investigado e as doenças relacionadas. 

Deve ser explicado também o racional científico utilizado para o desenvolvimento clínico do 
produto. 

Esta introdução deve ainda informar resumidamente quais estudos foram realizados, suas 
fases de desenvolvimento e objetivos.

Para cada estudo deverá ser apresentado um resumo do estudo com informações numéricas 
dos resultados, acompanhado da tabela abaixo:

Nome do produto investigacional terminado (substância ativa)

Nome da empresa requisitante

Título e código do estudo

País(es) onde foi conduzido o estudo

Fabricantes do produto investigacional

Investigador coordenador principal

Data de início e término do estudo



449Registro de Produtos Biológicos e Hemoterápicos

Fase de desenvolvimento do estudo

Objetivos

Metodologia (desenho do estudo, incluindo randomização e 
mascaramento)

Números de sujeitos de pesquisas (planejados e analisados)

Critérios de inclusão

Dosagem e via de administração do Produto investigacional

Números e data de fabricação dos lotes do produto terminado 
utilizados no estudo

Duração do tratamento

Controle do estudo

Produto comparador

Fabricante do produto comparador

Critérios principais para avaliação de eficácia (ou desfechos 
principais)
Critérios principais para avaliação de segurança (ou desfechos 
principais)

Tratamento estatístico

Resumo das conclusões:

Eficácia

Segurança

Data de elaboração do relatório

 » 2.4 – Ética 

Deve ser demonstrado que o estudo e todas as alterações foram analisados e aprovados do 
ponto de vista ético.

 » 2.5 – Objetivos do Estudo 

Os objetivos primários, secundários e exploratórios do estudo devem ser descritos. 
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 » 2.6 – Plano de Investigação 

 9 2.6.1 – Descrição Geral do Desenho do Estudo 
a. O plano geral e o desenho do estudo devem ser descritos de forma resumida. 
b. As informações fornecidas devem incluir os tratamentos estudados; a população 

de sujeitos de pesquisas estudados, e o número de sujeitos de pesquisas 
a serem incluídos se o estudo não estiver finalizado; o nível e o método de 
mascaramento; o(s) tipo(s) de controle(s) utilizado(s) tais como controles ativos, 
placebos ou históricos; o método de alocação para cada braço de tratamento 
do estudo tais como randomização, estratificação; a seqüência e a duração de 
todos os períodos do estudo, incluindo o pré-randomização e períodos pós-
tratamento, os períodos de abstinência e a terapia simples e os períodos de 
tratamento duplo-cego; e o fluxograma com o calendário das avaliações.

 9 2.6.2 – Discussão do Estudo
a. O controle escolhido e o desenho do estudo utilizado devem ser discutidos e 

justificados. 
b. Problemas conhecidos ou potenciais associados com o desenho do estudo 

ou do grupo controle escolhido devem ser discutidos em função da doença e 
terapias específicas do estudo. 

 9 2.6.3 – Seleção da População 
 � 2.6.3.1 – Critérios de Inclusão

a.  A população e os critérios de seleção utilizados para inserir os sujeitos de 
pesquisas no estudo devem ser descritos.

b. Critérios de diagnóstico utilizados, bem como os requisitos específicos de 
patologias  devem ser apresentados.

c. A adequação da população para os efeitos do estudo deve ser discutida.

 9 2.6.3.2 – Critérios de Exclusão
a.  Os critérios e razões de exclusão devem ser especificados. 
b. O possível impacto das exclusões, deve ser discutido na conclusão do relatório, 

ou em uma visão geral de segurança e eficácia. 

 9 2.6.3.3 – Remoção de sujeitos de pesquisas de terapia ou de avaliação
a.  As razões pré-determinadas para a remoção de sujeitos de pesquisas da 

avaliação, se houver, devem ser descritas, assim como a natureza e duração 
prevista de qualquer seguimento nesses sujeitos de pesquisas. 

 9 2.6.3.4 – Adiamento Temporário do Início da Administração do Produto 
Investigacional
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a. Os critérios adotados para o adiamento do início da administração do produto 
investigacional devem ser informados

 » 2.7 – Emendas ao Protocolo
a. As emendas realizadas ao protocolo clínico aprovado devem ser descritas 

sucintamente.

 » 2.8 – Tratamentos 

 9 2.8.1 – Tratamentos administrados 
a. Os tratamentos que foram administrados em cada braço do estudo, e para 

cada período do estudo, devem ser descritos, incluindo a via, o modo de 
administração e a posologia. 

 » 2.8.2 – Identificação do(s) Produto(s) Investigacional(is) 
a. No texto do relatório, uma breve descrição do produto(s) investigacional(is) e 

do produto utilizado como comparador  deve ser fornecida. 
b. Devem estar descritas, além de outras características dos produtos, a formulação, 

a dosagem e o mecanismo de ação dos produtos.
c. Deve-se informar os códigos e datas de fabricação dos lotes do produto 

invetigacionalque foram utilizados no estudo.
d. Qualquer modificação do produto comparador ocorrida durante a condução do 

estudo deve ser descrita.

 » 2.8.3 – Seleção de doses no estudo 
a. As doses e intervalos de dose utilizados no estudo devem ser informados, 

discutidos e justificados para todos os tratamentos.

 » 2.8.4 – Terapia concomitante e anterior
a. Devem ser descritos quais os medicamentos ou procedimentos foram 

autorizados antes e durante o estudo.
b. Os efeitos destas terapias concomitantes, como a ocorrência de interações 

medicamentosas ou efeitos diretos sobre os pontos finais do estudo e efeitos 
independentes devem ser discutidos.

 » 2.9 – Randomização e Mascaramento

 9 2.9.1 – Método de alocação 
a. Os métodos utilizados para alocação dos sujeitos de pesquisas para os grupos 

de tratamento devem ser descritos.
b. Quaisquer características incomuns devem ser justificadas. 

 9 2.9.2 – Mascaramento
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a. Uma breve descrição dos procedimentos utilizados para a realização do 
mascaramento deve ser fornecida, incluindo as circunstâncias em que haveria 
quebra de mascaramento para um indivíduo ou para todos os sujeitos de 
pesquisas, como por exemplo, em casos de ocorrência de eventos adversos 
graves. 

b. Se o mascaramento foi considerado desnecessário para reduzir o viés de 
algumas ou todas as observações, isto deve ser justificado.

c. Se o mascaramento era considerado desejável, mas não viável, as razões e as 
implicações devem ser discutidas. 

 » 2.10 – Desfechos de Eficácia e Segurança
a. Os desfechos de eficácia e segurança avaliados, incluindo os exames laboratoriais 

realizados devem ser descritos.
b. Um fluxograma com a freqüência e a data das medições de eficácia e segurança 

deve ser apresentado. 
c. Os meios de coleta de dados de eventos adversos devem ser descritos.
d. O método para avaliação de eventos adversos pelo investigador, pelo 

patrocinador ou pela equipe auditora deve ser descrito e os critérios para essa 
classificação de eventos adversos devem ser fornecidos. 

e. As medidas e parâmetros primários utilizados para determinar a eficácia devem 
ser claramente especificados e a sua escolha deve ser justificada. 

f. A justificativa e a discussão dos métodos de avaliação de eficácia e de segurança 
utilizadas devem ser apresentadas.

 » 2.11 – Dados de Garantia da Qualidade
a. Deve ser fornecida a descrição das medidas adotadas pelo patrocinador para 

garantir a qualidade e a confiabilidade dos dados coletados. Caso nenhum 
sistema de controle seja utilizado, isto deve ser indicado e justificado.

 » 2.12 – Métodos Estatísticos 
a. Deve-se descrever os métodos estatísticos previstos e utilizados na análise 

dos resultados, assim como a descrição do método utilizado para o cálculo do 
tamanho da amostra e a descrição do teste de hipótese.

 9 2.12.1 – Determinação do Tamanho da Amostra
a. Deve-se apresentar a descrição do método utilizado para o cálculo do tamanho 

da amostra, acompanhado de referência científica; Devem ser descritos os 
parâmetros utilizados em seu cálculo, acompanhado de justificativa científica 
para a sua escolha.

b. Em estudos que pretendem verificar uma diferença entre grupos, a diferença 
determinada como aceitável entre os grupos, para determinação da 
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superioridade ou não-inferioridade, deve ser justificada clinicamente. Tal 
justificativa deve ser acompanhada de um racional científico com apresentação 
de referências, que devem  ser anexadas ao relatório clínico.

 9 2.12.2 – Populações analisadas
a. Todas as populações analisadas devem ser descritas e deve ser apresentada 

uma categorização de acordo com o tipo de análise utilizada tais como intenção 
de tratamento, por protocolo e/ou população de segurança.

 9 2.12.3 – Planos Estatístico e Analítico Previstos
a. Os métodos estatísticos que foram previstos para a análise dos resultados para 

cada desfecho de eficácia e de segurança devem ser descritos com detalhamento 
para análise de subgrupos e ajustes para co-variáveis.

 9 2.12.3 – Planos Estatístico e Analítico Utilizados
a. Uma descrição detalhada dos métodos estatísticos utilizados deve ser fornecida 

e caso tenham sido diferentes daqueles previstos, deve ser apresentada 
justificativa para sua alteração e uma breve discussão sobre as eventuais 
implicações da(s) mudança(s) para a interpretação do estudo.

 9 2.12.4 – Análise Interina
a. Nos casos em que houver uma análise interina prevista para ocorrer durante o 

estudo, devem ser apresentados descrição e justificativa para tal.

 9 2.12.5 – Imputação de Dados
a. Nos casos em que houver imputação de dados, deve ser apresentada uma 

justificativa explicando como a análise estatística seria realizada nesses casos.

 » 2.13 – Sujeitos de Pesquisas do Estudo
As informações relacionadas aos sujeitos de pesquisa do estudo devem ser apresentadas de 
forma descritiva, acompanhadas de um fluxograma. 

 9 2.13.1 – Disposição dos Sujeitos de pesquisas
a. Para demonstração do fluxo de sujeitos de pesquisas durante o estudo deve 

ser informado quantos sujeitos de pesquisas foram selecionados, quantos 
foram excluídos, o porquê da exclusão, quantos foram randomizados e quantos 
completaram cada etapa do estudo, além de explicitar as razões para a saída de 
sujeitos de pesquisas durante o estudo.

b. Uma lista dos sujeitos de pesquisas descontinuados deverá ser anexada ao 
relatório, contendo informações sobre o tratamento, nº do paciente, sexo, 
idade, data da última visita, duração do tratamento, medicações concomitantes 
e razão para a saída do estudo.

 9 2.13.2 – Desvios de Protocolo
a. Todos os desvios de protocolo relacionados aos critérios de inclusão e exclusão 

e condução do estudo devem ser informados e justificados. 
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 » 2.14 – Avaliação da Eficácia 

Deve-se apresentar os resultados para todos os desfechos e análises exploratórias descritas 
em protocolo.

 9 2.14.1 – Conjunto de Dados Analisados
a. O número exato de sujeitos de pesquisas que constituiu cada conjunto de dados 

ou cada população de análise deve ser informado, assim como a descrição 
desses sujeitos de pesquisas, em termos de características que os fizeram ser 
analisados em determinada população.

b. Uma tabela deverá ser anexada ao relatório, contendo informações sobre os 
sujeitos de pesquisas e os dados que foram excluídos da análise de eficácia. 

c. A razão para as exclusões devem ser informadas.

 9 2.14.2 – Características Demográficas e de Base
a. Devem ser apresentados todos os dados relativos às características demográficas 

e de base dos sujeitos de pesquisas, bem como outros fatores que surgirem 
durante o estudo que podem afetar a resposta. 

b. A comparabilidade dos grupos de tratamento para todas as características 
relevantes deve ser indicada por meio de tabelas ou gráficos.

c. Para cada população de análise, uma tabela com as características demográficas 
deverá ser apresentada. Ao descrever as características das populações, o texto/
tabela deverá conter informações sobre as características demográficas (sexo, 
idade etc), fatores relacionados à doença, outros fatores que possam influenciar 
a resposta ao tratamento e outros fatores relevantes sempre que pertinentes.

d. Dados individuais relevantes, como determinados dados laboratoriais e 
medicações concomitantes, deverão ser apresentados na forma de tabela 
anexa ao relatório. 

 9 2.14.3 – Medidas Para Verificação da Adesão ao Tratamento
a. O procedimento adotado para verificar a aderência dos sujeitos de pesquisas 

ao tratamento deve ser descrito e a análise da aderência ao tratamento deverá 
ser apresentada na forma de tabela anexa ao relatório.

 9 2.14.4 – Resultados de Eficácia

 9 2.14.4.1 – Análise da Eficácia
a.  Deverão ser apresentados todos os dados coletados sobre os parâmetros de 

eficácia.
b. Deverão constar as comparações dos desfechos primários e secundários e de 

farmacodinâmica nos diferentes grupos analisados. 
c. A análise descrita deverá mostrar o tamanho da diferença encontrada, 

acompanhado das medidas de variação, dos intervalos de confiança e dos 
resultados dos testes de hipótese.
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d. Caso os dados do estudo tenham sido analisados por um comitê independente, 
estes resultados devem ser apresentados, assim como uma comparação entre 
os resultados obtidos pelo comitê e pela equipe do estudo.

 9 2.14.4.2 – Aspectos da Análise Estatística
a. As análises estatísticas realizadas devem estar descritas, com detalhamento 

dos métodos estatísticos utilizados, incluindo discussão sobre ajustes realizados 
para medidas de características demográficas basais e terapias concomitantes, 
manejo de exclusões e dados faltantes, ajustes para múltiplas comparações, 
análises especiais de estudos multicêntricos e ajustes em análises interinas. 

b. No caso da ocorrência de alterações nas análises após a quebra do mascaramento, 
estas devem ser discutidas e justificadas.

 9 2.14.4.3 – Ajustes Para Co-variáveis
a. A seleção e o ajuste de co-variáveis demográficas ou medidas basais ou 

qualquer outra co-variável ou fator de prognóstico devem ser descritas nesta 
parte, incluindo os métodos utilizados para realizar os ajustes. 

b. Qualquer alteração de método previsto no protocolo deve ser descrita e 
justificada.

 9 2.14.4.4 – Manejo de Exclusões e Dados Faltantes
a. Deve-se apresentar, preferencialmente na forma de tabela, a quantidade de 

sujeitos de pesquisas que foram excluídos de cada grupo e a quantidade de 
dados faltantes. As implicações desses dados faltantes sobre os resultados do 
estudo, principalmente com relação ao poder do estudo devem ser discutidas.

b. As razões para as exclusões ou ausência de dados também devem ser descritas.

 9 2.14.4.5 – Análise de Subgrupos 
a. Devem ser descritas as análises de subgrupos pré-especificadas e análises de 

subgrupo pertinentes, mesmo que não especificadas em protocolo, desde que 
o tamanho de amostra permita a obtenção de conclusões.

 9 2.14.4.6 – Dose, Concentração e Resposta 
a. Quando a dose em cada sujeito de pesquisa foi variável, as doses reais recebidas 

pelos sujeitos de pesquisas devem ser demonstradas e as doses individuais do 
paciente devem ser tabuladas.

 9 2.14.4.7 – Interações Medicamentosas e Relação Droga-Doença
a. Qualquer relação aparente entre a resposta observada e a terapia concomitante 

e entre a resposta e a doença concomitante ou prévia devem ser informadas. 

 9 2.14.4.8 – Conclusões de Eficácia
a. As conclusões importantes sobre eficácia devem ser apresentadas de forma 

concisa, considerando-se os desfechos primários e secundários, as abordagens 
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estatísticas pré-especificadas, bem como as análises alternativas e os resultados 
de análises exploratórias. 

 » 2.15 – Avaliação da Segurança 

Devem ser apresentadas as análises dos dados coletados sobre segurança, considerando o 
grau de exposição ao produto investigacional tais como adose e a duração do tratamento. 

Devem ser apresentadas a identificação e a frequência de todos os eventos adversos, com 
a uma análise aprofundada dos eventos adversos que resultaram em abandono prematuro 
de sujeitos de pesquisas e em morte, sejam esses eventos relacionados ou não ao produto 
investigacional.

O resumo dos dados deve ser apresentado na forma de tabelas e gráficos.

Devem ser enviadas listagens dos dados individuais dos sujeitos de pesquisas e narrativas de 
eventos adversos graves ou de interesse para o produto investigacional.

Em todas as tabulações e análises, os eventos associados com o produto investigacional e/ou 
com o produto comparador devem ser descritos. 

 9 2.15.1 – Grau de exposição ao produto investigacional
a. Deve-se discorrer sobre a extensão a qual os sujeitos de pesquisas foram 

expostos ao medicamento investigacional , de acordo com o número de sujeitos 
de pesquisas expostos, a duração da exposição e dose a qual foram expostos.

 9 2.15.2 – Eventos Adversos (EAs) 

 9 2.15.2.1 – Resumo de Eventos Adversos
a. Os eventos adversos relatados durante o estudo devem ser descritos de forma 

concisa, com a apresentação de tabelas e gráficos, englobando os eventos 
adversos de todos os braços do estudo. 

b. As tabelas devem incluir alterações nos sinais vitais e alterações laboratoriais e 
listagem de todos os eventos adversos, organizados por sistemas corporais, por 
número de sujeitos de pesquisas em cada grupo de tratamento em que ocorreu 
o evento, e por taxa de ocorrência. 

 9 2.15.2.2 – Análise dos Eventos Adversos 
a. Deve ser fornecida uma análise comparativa dos eventos adversos entre os 

grupos tratamento e controle.

 9 2.15.2.3 – Listagem de Eventos Adversos 
a. Todos os eventos adversos para cada sujeito de pesquisa, incluindo o mesmo 

evento em várias ocasiões, devem ser listados e anexados ao relatório. 
b. A listagem deve incluir a duração, a seriedade, a gravidade do evento e avaliação 

de causalidade.

 9 2.16 – Mortes e Outros Eventos Adversos Graves 
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 9 2.16.1 – Listagem e Narrativa de mortes e outros eventos adversos 
a. Deve-se apresentar uma narrativa de cada morte, outros eventos adversos 

graves e de outros eventos adversos clinicamente importantes. 
b. A descrição desses eventos deve conter pelo menos a identificação 

e a características do paciente, os tratamentos aos quais ele estava 
submetido, a natureza e a intensidade do evento, o curso clínico, as 
medidas laboratoriais relevantes, as medidas adotadas em conseqüência 
do evento, se e quando o medicamento foi interrompido, achados pós-
morte e conclusão do investigador e do patrocinador sobre a causalidade. 

 9 2.16.2 – Análise e Discussão de Mortes e Outros Eventos Adversos 
a. Uma discussão sobre o significado da morte, de outros eventos adversos graves 

e de outros eventos adversos significativos levando à retirada, à redução da 
dose ou à instituição da terapêutica concomitante deve ser apresentada. 

 » 2.17 – Avaliação Laboratorial

Deve ser apresentada uma discussão sobre os resultados laboratoriais anormais identificados, 
com comparação entre os grupos do estudo.

Uma tabela contendo todos os resultados anormais por sujeito de pesquisa deve ser anexada 
ao relatório.

 9 2.17.1 – Alterações Individuais do Paciente 
a. Uma análise das alterações laboratoriais individuais do sujeito de pesquisa por 

grupo de tratamento deve ser apresentada.

 9 2.17.2 – Anormalidades Individuais Clinicamente Significativas
a. As observações clinicamente relevantes tais como, os sinais vitais, os dados 

físicos e outras observações relacionadas com a segurança, devem ser fornecidas 
com a análise comparativa entre os grupos avaliados. 

 » 2.18 – Conclusões de Segurança 

Deve ser apresentada uma discussão da avaliação da segurança global do produto investigacional, 
com destaque para eventos resultantes da alteração da dose ou da necessidade de medicação 
concomitante e de eventos adversos graves e mortes, que resultaram em exclusão do estudo.

Os grupos de sujeitos de pesquisas de maior risco devem ser identificados e deve ser dada 
atenção especial aos sujeitos potencialmente vulneráveis, que podem estar presentes em 
pequeno número no estudo.

 » 2.19 – Discussão e Conclusões Gerais 

Os resultados de eficácia e segurança e da relação risco-benefício devem ser discutidos.



458

A discussão e as conclusões deverão indicar claramente qualquer achado novo ou inesperado, 
com comentários sobre a sua significância. 

A relevância clínica e a importância dos resultados devem também ser discutidas à luz de 
outros dados científicos existentes. 

Quaisquer benefícios específicos ou precauções especiais necessárias para indivíduos ou 
grupos de risco e as implicações para a realização de futuros estudos devem ser identificados. 

 » 2.20 – Lista de Referência

Uma lista de artigos da literatura pertinentes para a avaliação do estudo deve ser fornecida.
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