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29/01/2020 
Portaria 74/2020 
Dispõe sobre a criação de Grupo de Emergência em Saúde Pública para condução das ações 
referentes ao Novo Coronavírus (NCoV). 
 
12/03/2020 
Covid-19: produtos para diagnóstico terão prioridade 
Objetivo é tornar mais rápida a avaliação dos pedidos das empresas, agilizando a 
regularização de produtos e a oferta de diagnóstico. 
As empresas interessadas na priorização devem encaminhar e-mail para gevit@anvisa.gov.br 
com o assunto PRIORIDADE COVID19. É necessário informar o número do processo. 
 
13/03/2020 
Géis antissépticos e desinfetantes: priorizada análise 
Agência prioriza a análise de processos de registro de géis antissépticos para mãos, água 
sanitária e desinfetantes de uso geral e hospitalar. 
 
13/03/2020 
RDC 346/2020 
Coronavírus: alternativas para certificação de BPF 
Foram definidas estratégias de certificação de Boas Práticas de Fabricação para manter a 
normalidade do acesso a medicamentos, insumos e produtos para a saúde. 
 
17/03/2020 
Edital de chamamento 5/2020 
Empresas devem informar sobre risco de desabastecimento 
Objetivo é identificar possíveis ameaças à saúde pública relacionadas à pandemia de Covid-
19. 
 
18/03/2020 
PORTARIA N° 295/ANVISA, DE 18 DE MARÇO DE 2020 
Estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do novo coronavírus 
 
18/03/2020 
Reuniões da Dicol terão participação apenas por vídeo 
 
18/03/2020 
RDC 347/2020 
Farmácias de manipulação podem vender álcool gel ao público 
Autorização é temporária e faz parte das ações de proteção para o enfrentamento da 
emergência de saúde de importância internacional em decorrência do novo coronavírus. 
 



  
 
 
19/03/2020 
A Anvisa aprovou os primeiros oito kits específicos para o diagnóstico de Covid-19 
 
19/03/2020 
Medicamentos: descontinuação temporária e notificação 
As empresas devem notificar a descontinuação temporária ou a redução da fabricação e 
importação de medicamentos por motivo relacionado ao novo coronavírus. 
 
20/03/2020 
Registro de medicamentos: orientações sobre a RDC 348 
procedimentos extraordinários e temporários referentes às petições de registro e pós-
registro de medicamentos 
 
20/03/2020 
Pedidos de AFE relacionados à Covid-19 terão prioridade 
A Anvisa vai priorizar a análise de solicitações referentes à Autorização de Funcionamento de 
Empresa (AFE) para indústrias e importadoras que realizam – ou pretendam realizar – 
atividades relacionadas a produtos destinados ao diagnóstico, à prevenção ou ao tratamento 
da Covid-19. Em caso de deferimento do pedido de Autorização de Funcionamento, a 
empresa não precisará esperar a publicação no Diário Oficial da União. 
 
20/03/2020 
RDC 350/2020 
Anvisa simplifica autorização de produtos para higiene 
Regulamento estabelece condições extraordinárias e temporárias para que empresas 
fabriquem itens como álcool gel sem autorização prévia. 
 
21/03/2020 
CONTROLE ESPECIAL (RDC 351/2020) 
Hidroxicloroquina: orientação aos pacientes e farmácias 
Toda prescrição de medicamento à base de cloroquina ou hidroxicloroquina precisa ser feita 
em receita especial de duas vias 
 
21/03/2020 
NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 05/2020 
ORIENTAÇÕES PARA A PREVENÇÃO E O CONTROLE DE INFECÇÕES PELO NOVO CORONAVÍRUS 
(SARS-CoV-2) EM INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI) 
 
23/03/2020 
RDC 349/2020 
Simplificada a regularização de EPIs e outros produtos 
Objetivo da medida é dar prioridade para a análise e a regularização desses produtos. 
 
 



  
 
 
23/03/2020 
Anvisa aprova 3 novos testes para detectar o Covid-19 
 
23/03/2020 
RDC 353/2020 
Delegação de competência: ações de controle em rodovias 
Resolução da Anvisa delega aos órgãos de vigilância sanitária estaduais e do Distrito Federal 
a competência para elaborar recomendação técnica e fundamentada de restrição de 
locomoção interestadual e intermunicipal. 
 
23/03/2020 
NOTA TÉCNICA Nº 3/2020/SEI/CETER/GESEF/GGMED/DIRE2/ANVISA 
Pesquisa clínica e bioequivalência: confira orientações 
Anvisa se coloca à disposição da comunidade científica e do setor produtivo de medicamentos 
e produtos para a saúde para discutir propostas e prazos específicos para análise de pesquisas 
clínicas contra o novo coronavírus. 
 
23/03/2020 
RDC 354/2020 
Cloroquina e hidroxicloroquina: regras para venda e uso 
As mudanças foram publicadas no Diário Oficial da União (D.O.U.), por meio da RDC 
354/2020, e estão em vigor a partir de segunda-feira (23/3). 
 
23/03/2020 
Covid-19: atuação conjunta nos aeroportos do Brasil 
Decisão judicial destaca que estados e Distrito Federal devem atuar nos aeroportos, de forma 
conjunta com a Anvisa. 
 
24/03/2020 
NOTA TÉCNICA 02/2020 
Máscaras N95 ou equivalentes: uso racional e doação 
A Anvisa orienta as indústrias de medicamentos, insumos farmacêuticos, produtos para a 
saúde, cosméticos e saneantes a fazer o uso racional de respiradores descartáveis e, quando 
possível, fazer a doação das unidades excedentes para serviços de saúde 
 
24/03/2020 
Dispõe sobre a autorização prévia para fins de exportação de 
cloroquina e hidroxicloroquina, azitromicina e seus sais 
destinados ao combate da Covid-19 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
24/03/2020 
RDC 356/2020 
Simplificadas regras para dispositivos médicos 
Lista inclui produtos como máscaras cirúrgicas, óculos de proteção, protetores faciais, 
respiradores e vestimentas hospitalares descartáveis, entre outros. 
 
24/03/2020 
RDC 357/2020 
Medicamentos controlados: regras para receitas 
Alteração temporária inclui aumento da quantidade permitida em notificação de receita e 
receita de controle especial, além da entrega de medicamento controlado no domicílio do 
paciente. 
 
A Anvisa integra o Centro de Operações de Emergência (COE) – Coronavírus. Instituído pelo 
Ministério da Saúde, o comitê tem como objetivo preparar a rede pública de saúde para o 
atendimento de casos no Brasil. 
 
24/03/2020 
RDC 358/2020 
Dispõe sobre os requisitos sanitários para a importação realizada por pessoa física pela 
modalidade de remessa postal, remessa expressa e bagagem acompanhada durante a 
pandemia do Novo Coronavírus 
 
24/03/2020 
Alterados prazos processuais e de acesso à informação 
Medida Provisória (MP) 928/2020 e Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 355/2020 
alteraram os prazos em função da emergência de saúde pública internacional. 
 
24/03/2020 
Uso de ibuprofeno em pacientes com Covid-19:  
Todos os medicamentos aprovados para uso humano apresentam benefícios e riscos. É 
importante considerar as opções de tratamento e o histórico do paciente. 
A Anvisa esclarece que não há evidências científicas conclusivas sobre o agravamento da 
infecção pelo novo coronavírus devido ao uso de ibuprofeno ou cetoprofeno. São necessários 
estudos epidemiológicos que forneçam dados mais robustos referentes aos efeitos dos anti-
inflamatórios na infecção por Covid-19.    
 
24/03/2020 
Nota Tecnica 2 
Álcool 70%: atualizada nota técnica sobre doação 
A medida é mais uma das ações estratégicas para viabilizar os estoques de produtos que 
podem ser utilizados no enfrentamento da pandemia. O álcool é essencial para promover a 
higienização das mãos quando não há água e sabão 



  
 
 
25/03/2020 
RDC 356/2020 
Normas técnicas da ABNT estão com acesso gratuito 
O acesso gratuito facilitará o trabalho de empresas que estão convertendo suas linhas de 
produção para fornecer produtos essenciais ao combate à Covid-19. 
 
26/03/2020 
Medicamentos controlados: receitas com assinatura digital 
Alternativa para evitar saídas de casa, a assinatura digital com certificação ICP-Brasil se aplica 
à receita de controle especial e prescrição de antimicrobianos. 
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 29/01/2020 | Edição: 20 | Seção: 1 | Página: 42

Órgão: Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária

PORTARIA Nº 74, DE 27 DE JANEIRO DE 2020 (*)

Dispõe sobre a criação de Grupo de Emergência em Saúde

Pública para condução das ações referentes ao Novo

Coronavírus (NCoV).

O Diretor-Presidente Substituto da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso de suas

atribuições e tendo em vista o disposto no art. 54, III, § 3º, aliado ao art. 52, IV do Regimento Interno

aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n°255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1° Constituir Grupo de Emergência em Saúde Pública para monitorar, no âmbito da Agência

Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, as ações referentes ao Novo Coronavírus (NCoV).

Art. 2° O Grupo de Emergência será composto por representantes de cada área abaixo:

I - Gabinete do Diretor Presidente da Anvisa;

II - Gerência-Geral de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados;

III- Gerência- Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde;

IV - Assessoria de Comunicação; e

V - Assessoria do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.

Art. 3° Caso necessário, poderão ser convocados, a qualquer momento, representantes das

demais áreas de atuação da Anvisa.

Art. 4° O Grupo de Emergência terá prazo de duração indeterminado, com suas atividades se

iniciando a partir da data de publicação desta Portaria.

Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANTONIO BARRA TORRES

Republicado por ter saído com incorreção no original publicado no DOU nº 19 de 28 de janeiro de 2020,

seção 1, página 67.

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 13/03/2020 | Edição: 50 | Seção: 1 | Página: 66

Órgão: Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Diretoria Colegiada

RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 346, DE 12 DE MARÇO DE 2020

Define os critérios e os procedimentos extraordinários e

temporários para a certificação de boas práticas de fabricação

para fins de registro e alterações pós-registro de insumo

farmacêutico ativo, medicamento e produtos para saúde em

virtude da emergência de saúde pública internacional do novo

Coronavírus.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que

lhe confere o art. 15, III e IV, aliado ao art. 7º, III, e IV, da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, e ao art. 53, V,

§§ 1º e 3º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n° 255, de 10 de

dezembro de 2018, resolve adotar a seguinte Resolução, conforme deliberado deliberado em Reunião

Extraordinária Interna - RExtra nº 4, realizada em 12 de março de 2020, e eu, Diretor-Presidente Substituto,

determino a sua publicação

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES INICIAIS

Seção I

Objetivos

Art. 1° Esta Resolução define os critérios e os procedimentos extraordinários e temporários para

a certificação de boas práticas de fabricação para fins de registro e alterações pós-registro de insumo

farmacêutico ativo, medicamentos e produtos para saúde em virtude da emergência de saúde pública

internacional do novo Coronavírus.

Seção II

Da Abrangência

Art. 2° Os procedimentos estabelecidos nesta Resolução se aplicam às petições de certificação

de boas práticas de fabricação.

CAPÍTULO II

DA CERTIFICAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO

Art. 3° Para fins da certificação de boas práticas de fabricação, nos termos desta Resolução, fica

permitida a utilização temporária e emergencial de informações provenientes de Autoridades Regulatórias

Estrangeiras em substituição às inspeções sanitárias realizadas pela Anvisa para fins de Certificação de

Boas Práticas de Fabricação.

Parágrafo único. As autoridades Regulatórias Estrangeiras para fins das ações descritas no

caput são aquelas membros do:

I- PIC/S (Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme) para as certificações relacionadas a

medicamentos e insumos farmacêuticos;

II-MDSAP (Medical Device Single Audit Program) para as certificações relacionadas a produtos

para saúde; ou

III- Programme to rationalize international GMP inspections of active pharmaceutical

ingredientes/active substance manufacturers para as certificações relacionadas a insumos farmacêuticos.
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Art. 4° Na vigência desta Resolução, é permitida, a utilização temporária e emergencial, pela

Anvisa, de mecanismos de inspeção remota, em substituição à inspeção sanitária presencial para fins de

Certificação de Boas Práticas de Fabricação.

§ 1° A inspeção remota é realizada por meio de tecnologias de videoconferência e transmissão

de dados para verificação das boas práticas de fabricação.

§ 2° A inspeção remota substitui a necessidade da presença dos inspetores in loco na planta

produtiva.

Art.5° A validade da Certificação de Boas Práticas de Fabricação concedida nos termos do art.

3°ou art. 4° desta Resolução será de dois anos, contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial

da União.

Art.6° O disposto no art. 3°desta Resolução não se aplica quando a última inspeção realizada

pela Anvisa tenha considerado o estabelecimento como inapto ao fornecimento de produtos ao mercado

brasileiro.

Art.7° Os mecanismos alternativos e temporários de certificação descritos no art. 3° e no art. 4°

aplicam-se, somente, às petições protocoladas antes da vigência desta Resolução.

§ 1° Considera-se como exceção ao previsto no caput a solicitação de certificação de boas

práticas de fabricação para medicamento ou produto da saúde que atendam ao menos uma das seguintes

condições:

I- produtos destinados ao controle, diagnóstico, prevenção ou tratamento para atender às

necessidades de saúde causada pelo novo Coronavírus;

II- produto essencial para manutenção da vida cuja disponibilidade esteja ameaçada por

desabastecimento (iminente ou instalado) no mercado nacional motivado por razão comprovadamente

ligada ao novo Coronavírus.

§ 2° O desabastecimento, iminente ou instalado, no mercado nacional de medicamentos ou

produtos para saúde deve ser atestado pela empresa solicitante da certificação.

§ 3° A empresa deve informar quanto ao cenário de ausência de substitutos de medicamentos

ou produtos para saúde já registrados.

§ 4° Será validada pela Anvisa, atendido os requisitos, a ausência de substitutos de

medicamentos ou produtos para saúde já registrados.

Art. 8° Nos casos em que o medicamento ou produto para saúde, objeto do pedido de

certificação de boas práticas de fabricação, não possa ser certificado pelos mecanismos alternativos

descritos nesta Resolução, fica a Gerência-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária autorizada a emitir

uma Certificação Temporária quando os condicionantes abaixo forem integralmente atendidos:

I- medicamento ou produto de saúde utilizados em casos de grave risco à saúde destinados ao

controle, diagnóstico, prevenção ou tratamento para atender às necessidades de saúde causada pelo

novo Coronavírus;

II-produto essencial para manutenção da vida cuja disponibilidade esteja ameaçada por

desabastecimento (iminente ou instalado) no mercado nacional motivado por razão comprovadamente

ligada ao novo Coronavírus;

III- a certificação em Boas Práticas de Fabricação for o único impedimento ao registro sanitário e

à comercialização do produto.

§ 1° O desabastecimento, iminente ou instalado, no mercado nacional de medicamentos ou

produtos para saúde deve ser atestado pela empresa solicitante da certificação.

§ 2° A empresa deve informar quanto ao cenário de ausência de substitutos de medicamentos

ou produtos para saúde já registrados.

§ 3° Será validada pela Anvisa, atendido os requisitos, a ausência de substitutos de

medicamentos ou produtos para saúde já registrados.

Art.9° A certificação temporária concedida nos termos do art 8° tem a mesma validade vinculada

à vigência desta Resolução.
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Parágrafo Único. Finda a validade da certificação temporária a Gerência-Geral de Inspeção e

Fiscalização Sanitária deverá adotar, em regime de prioridade, os mecanismos convencionais de

certificação.

Art. 10. As empresas certificadas nos termos desta Resolução podem ser inspecionadas a

qualquer tempo pela Anvisa, disso podendo resultar o cancelamento do Certificado emitido e a adoção

das demais medidas sanitárias restritivas caso se conclua pelo não cumprimento das Boas Práticas de

Fabricação.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 11. Esta Resolução tem validade de 180 (cento e oitenta) dias.

Parágrafo único. Esta Resolução pode ser renovada por iguais e sucessivos períodos, caso a

pandemia do novo Coronavírus mantenha inviável a realização das inspeções internacionais pela Anvisa.

Art. 12. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANTONIO BARRA TORRES

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 16/03/2020 | Edição: 51 | Seção: 3 | Página: 98

Órgão: Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária

EDITAL DE CHAMAMENTO N° 5, DE 13 DE MARÇO DE 2020

O Diretor-Presidente Substituto da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso de suas

atribuições e tendo em vista o disposto no art. 54, VII do Regimento Interno aprovado pela Resolução de

Diretoria Colegiada - RDC n° 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve tornar público o presente Edital de

Chamamento às empresas detentoras de autorização ou registro de produtos sujeitos à vigilância sanitária

instaladas em território nacional, para apresentarem informações.

ANTONIO BARRA TORRES

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

Em 11 de março de 2020, devido ao aumento na disseminação global do novo Coronavírus

(SARS-CoV-2), foi decretada Pandemia de COVID-19 pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Considerando a Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus

responsável pelo surto de 2019;

Considerando a Portaria n° 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde que declara

Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo

novo Coronavírus;

Considerando o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus e

que o Ministério da Saúde ampliou, em 24/02/2020, os critérios para definição de caso suspeito para o

novo Coronavírus;

Considerando o risco de desabastecimento de produtos no mercado brasileiro como

consequência da pandemia de COVID-19; o Diretor-Presidente Substituto da Anvisa determina a coleta de

informações acerca do risco de desabastecimento de produtos sujeitos à vigilância sanitária no Brasil.

2. OBJETIVO

Convocar empresas a fornecerem informações sobre produtos sujeitos à vigilância sanitária

com risco de desabastecimento - utilizados ou não como insumos para enfrentamento do novo

Coronavírus (SARS-CoV-2) - de forma a identificar proativamente possíveis ameaças à saúde pública,

devido às consequências relacionadas à pandemia de COVID-19.

3. PÚBLICO-ALVO

Empresas detentoras de autorização ou registro no Brasil de medicamentos, produtos para a

saúde, alimentos para fins especiais, saneantes e cosméticos - utilizados ou não como insumos para

enfrentamento do novo Coronavírus (SARS-CoV-2) - considerados relevantes pela Anvisa, que podem estar

sujeitos a desabastecimento no mercado.

4. FORMA DE PARTICIPAÇÃO

Será enviada, até o dia 17 de março de 2020, uma notificação via caixa-postal do sistema

Datavisa às empresas selecionadas pela Anvisa, contendo o endereço eletrônico para formulários que

deverão ser preenchidos com informações sobre o risco de desabastecimento de produtos no mercado

brasileiro.

As informações devem ser prestadas no momento em que forem identificados riscos de

desabastecimento de produtos previstos na notificação.

5. PRAZO
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Os formulários permanecerão disponíveis para que as empresas enviem informações sobre

desabastecimento até o dia 30 de abril de 2020.

6. UTILIZAÇÃO DOS DADOS

As informações prestadas nos formulários serão agrupadas e comparadas aos bancos de dados

da Anvisa para avaliação da possibilidade de desabastecimento de mercado.

Serão protegidos os dados pessoais nos termos da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.

7. PENALIDADES

A desobediência ao disposto na notificação configura infração sanitária, sujeita às penalidades

previstas nos termos da Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, sem prejuízo das responsabilidades civil,

administrativa e penal eventualmente cabíveis.

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 18/03/2020 | Edição: 53 | Seção: 1 | Página: 59

Órgão: Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Diretoria Colegiada

RESOLUÇÃO RDC Nº 347, DE 17 DE MARÇO DE 2020

Define os critérios e os procedimentos extraordinários e

temporários para a exposição à venda de preparações

antissépticas ou sanitizantes oficinais, em virtude da

emergência de saúde pública internacional relacionada ao

SARS-CoV-2.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que

lhe confere o art. 15, III e IV, aliado ao art. 7º, III, e IV da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, e ao art. 53, V,

§§ 1º e 3º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n° 255, de 10 de

dezembro de 2018, resolve adotar a seguinte Resolução, conforme deliberado em reunião realizada em 17

de março de 2020, e eu, Diretor-Presidente Substituto, determino a sua publicação.

Art. 1º Esta Resolução define os critérios e os procedimentos extraordinários e temporários para

a exposição à venda de preparações antissépticas ou sanitizantes oficinais por Farmácias Magistrais, em

virtude da emergência de saúde pública internacional relacionada ao SARS-CoV-2.

Parágrafo único. Esta Resolução não se aplica as farmácias hospitalares de manipulação.

Art. 2º Fica permitida de forma temporária e emergencial a exposição ao público para venda de

preparações antissépticas ou sanitizantes oficinais manipuladas de acordo com as diretrizes da Resolução

de Diretoria Colegiada RDC nº 67, de 8 de outubro de 2007, nas Farmácias Magistrais.

Art. 3º Para o fim do art. 2° são permitidas exclusivamente as seguintes preparações oficinais:

I - aìlcool etiìlico 70% (p/p), desde que limitado a embalagens de 50ml quando destinado a fim

não institucional;

II - aìlcool etiìlico glicerinado 80%, desde que limitado a embalagens de 50ml quando destinado

a fim não institucional;

III - aìlcool gel;

IV - aìlcool isopropiìlico glicerinado 75%, desde que limitado a embalagens de 50ml quando

destinado a fim não institucional;

V - aìgua oxigenada 10 volumes, ou

VI - digliconato de clorexidina 0,5%.

Art. 4º A preparação magistral dos antissépticos ou sanitizantes oficinais deve seguir as

diretrizes da 2ª Edição, Revisão 2, do Formulário Nacional da Farmacopeia Brasileira.

Paragrafo único. Na ausência de veículos, excipientes ou substâncias adjuvantes preconizadas

pelo Formulário Nacional, é permitido ao Farmacêutico Responsável Técnico a substituição por insumos

que tenham a mesma função farmacotécnica e garantam a mesma eficácia e estabilidade ao produto.

Art. 5º Esta Resolução tem validade de 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser renovada por

iguais e sucessivos períodos, enquanto reconhecida pelo Ministério da Saúde emergência de saúde

pública relacionada ao SARS-CoV-2.

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANTONIO BARRA TORRES

Diretor-Presidente Substituto

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
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PORTARIA N° 295/ANVISA, DE 18 DE MARÇO DE 2020 
 

Dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do 
disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, no 
âmbito da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 
Anvisa, que estabelece as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do novo coronavírus. 

 
A Chefe de Gabinete da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das 

atribuições que lhe confere o art. 65, VI, aliado ao art. 54, III, § 3º do Regimento Interno 
aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada – RDC n° 255, de 10 de dezembro de 
2018, tendo em vista o disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e 

 
considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional 

pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção 
Humana pelo novo coronavírus; 

 
considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara 

Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção 
Humana pelo novo coronavírus; 

 
considerando a Portaria n° 256, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre a 

regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 
que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do novo coronavírus; e 

 
considerando a Instrução Normativa nº 21, de 16 de março de 2020, que altera a Instrução 

Normativa nº 19, de 12 de março de 2020, que estabelece orientações aos órgãos e entidades 
do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal – SIPEC, quanto às medidas de 
proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do novo coronavírus, resolve: 

  
Art. 1º Esta Portaria regulamenta o disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 

que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), no 
âmbito da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa. 

  
Art. 2º Para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional e 

internacional, decorrente do novo coronavírus, poderão ser adotadas as medidas de saúde para 
resposta à emergência de saúde pública previstas no art. 3º da Lei nº 13.979, de 2020. 
  

Seção I 
Medidas de prevenção 

  
Art. 3º A fim de preservar a saúde e segurança dos colaboradores (servidores, 

terceirizados, estagiários, bolsistas e consultores), bem como visitantes da Agência, o Diretor 
Presidente-Substituto da Anvisa determina a adoção das seguintes medidas preventivas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo 
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coronavírus, ora classificado pela OMS como pandemia, observadas as informações e diretrizes 
estabelecidas pelo Ministério da Saúde, de modo que os frequentadores da Agência devem: 

  
§ 1º Seguir as orientações disponíveis no site do Ministério da Saúde sobre a técnica 

correta para a higiene das mãos com água corrente e sabonete líquido e/ou preparações 
alcoólicas, localizadas em pontos estratégicos da Agência. 

  
§ 2º Solicitar, sempre que necessário, a higienização adicional dos ambientes e superfícies 

(principalmente as mais tocadas, tais como elevadores, maçanetas e mesas de trabalho). 
  
§ 3º Redobrar os cuidados de higiene ao frequentar o restaurante e áreas de refeitório, 

bem como atentar às recomendações do local, como a de não falar próximo aos alimentos. 
  
§ 4º Manter os ambientes bem ventilados, com janelas abertas, sempre que possível, 

principalmente as salas de trabalho e de reunião. 
 

Seção II 
Viagens 

  
Art. 4º Enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do novo coronavírus, deverão ser adotadas as seguintes medidas pelos 
dirigentes das áreas: 

  
§ 1º Suspender as autorizações para afastamento de colaboradores em missão 

oficial ou para eventos de capacitação, compreendendo viagens nacionais e 
internacionais. 

  
§ 2º O disposto no parágrafo anterior também se aplica aos participantes de eventos 

de capacitação presencial fora da sede. 
  
§ 3º Submeter à quarentena (isolamento domiciliar) por 14 dias os 

colaboradores, que voltaram recentemente de viagens ao exterior, ou tiveram contato 
próximo com pessoas nesta situação e/ou com sintomas da COVID-19. 

  
§ 4º Os casos excepcionais serão tratados pela Gerência imediata. 

  
Seção III 

Eventos e reuniões 
  

Art. 5º Enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do novo coronavírus, deverão ser adotadas as seguintes medidas: 

  
§ 1º Suspender todas as reuniões e todos os eventos presenciais com pessoas 

externas à Agência, bem como no âmbito interno. 
  
§ 2º Modalidades de reunião não presenciais devem ser adotadas. 
  
§ 3º Casos excepcionais devem ser decididos no âmbito de suas gerências. 
  



Nº 12 
 

18/3/2020 
Boletim de Serviço 

 

 

6/7 

 

Seção IV 
Afastamento 

  
Art. 6º. Para a aplicação das medidas de isolamento e quarentena deverão ser observados 

os protocolos clínicos do novo coronavírus e as diretrizes estabelecidas no Plano Nacional de 
Contingência Nacional para Infecção Humana novo coronavírus (PCDT), disponíveis no sítio 
eletrônico do Ministério da Saúde, com a finalidade de garantir a execução das medidas 
profiláticas e o tratamento necessário. 

  
Art. 7º Enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do novo coronavírus, os atestados de afastamento gerados por motivo 
de saúde deverão ser digitalizados e encaminhados à GGPES, em até 5 dias contados do início 
do afastamento e o gestor da área deve ser avisado imediatamente quando da entrega do 
atestado. 

  
Art. 8º Os Gerentes-Gerais das áreas, juntamente com a GGPES deverão: 
  
§ 1º Avaliar a possibilidade de liberação dos servidores para desenvolver as suas 

atividades laborais em casa, caso o servidor ou profissional apresente sintomas 
gripais (gerências/unidades/setores). 

  
§ 2º  Em atenção ao Decreto Distrital nº 40.520, de 14 de março de 2020, os colaboradores 

que sejam responsáveis por crianças em idade escolar ou inferior, que não possuem idade 
suficiente para ficar sozinhas em casa, ou que não tenham a possibilidade de deixá-las em outro 
ambiente de segurança ou aos cuidados de um terceiro, podem, excepcionalmente e mediante 
autorização da chefia imediata, ser dispensados do controle de ponto eletrônico e trabalhar de 
maneira remota enquanto durar a suspensão das atividades educacionais nas redes de ensino 
pública e privada. Essa medida prevista poderá ser adotada nas demais unidades do Ministério, 
caso os governos locais adotem medidas semelhantes. 

  
§ 3º Os colaboradores com doenças pré-existentes crônicas, ou cujos familiares que 

habitam na mesma residência tenham doenças crônicas,  suspeita de infecção por 
COVID-19, ou necessidade de cuidar de filhos em idade escolar ou inferior. Deverão 
atentar aos formulários previstos no Memorando Circular nº 12/2020/SEI/GADIP-
CG/ANVISA. Gestantes e lactantes, ou com idade superior a 60 (sessenta) anos, mediante 
autorização da chefia imediata, podem ser dispensados do controle de ponto eletrônico e 
trabalhar de maneira remota pelo período 30 (trinta) dias, não sendo necessário o 
preenchimento do formulário, resguardado o quantitativo mínimo de colaboradores 
necessário para garantir a manutenção das atividades e a preservação do funcionamento 
dos serviços. 

  
§ 4º O trabalho externo deverá ser inserido no Sistema Eletrônico de Frequência com 

o código correspondente a “serviço externo”, e a critério da chefia imediata, os 
colaboradores que, em razão da natureza das atividades desempenhadas, não puderem 
executar suas atribuições remotamente, poderão ter sua frequência abonada; 

  
Art. 9º Os colaboradores, com sintomas de gripe (febre, tosse, falta de ar) deverão 

permanecer em casa e comunicar imediatamente o gestor da área. Em caso de agravamento 
dos sintomas, deverão procurar imediatamente uma unidade de saúde. 
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Parágrafo único. Para os colaboradores de empresas contratadas, seus supervisores 

deverão ser comunicados sobre suspeita ou confirmação da COVID-19, bem como os 
responsáveis pelos contratos com terceiros devem tomar as medidas cabíveis. 

  
Seção V 

Disposições finais 
  

Art. 10. Caberá aos dirigentes de gestão de pessoas, juntamente com as Diretorias 
supervisoras das áreas da Anvisa assegurar a preservação e funcionamento dos serviços 
considerados essenciais ou estratégicos. 

  
Art. 11. Deverá ser observado o Boletim Epidemiológico e Plano de Contingência Nacional 

para Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19). 
  
Parágrafo único. O Boletim Epidemiológico será atualizado semanalmente ou sempre que 

necessário e disponibilizado no sítio eletrônico do Ministério da Saúde 
http://maismedicos.gov.br/images/PDF/2020_03_13_Boletim-Epidemiologico-05.pdf. 

  
Art. 12. Os gestores dos contratos de prestação de serviços deverão notificar as empresas 

contratadas quanto à responsabilidade destes em adotar todos os meios necessários para 
cumprimento das regras estabelecidas pelo Ministério e conscientizar seus colaboradores 
quanto aos riscos do novo coronavírus, estando as empresas passíveis de responsabilização em 
caso de omissão que cause prejuízo à Saúde Pública. 

  
Art. 13. O encerramento da aplicação das medidas para enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional em decorrência da infecção humana pelo novo 
coronavírus (COVID-19) fica condicionado à situação de Emergência de Saúde Pública de 
Importância Nacional, declarada por meio da Portaria nº 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020. 

  
Parágrafo único. O encerramento da emergência de saúde pública de importância nacional 

está condicionada a avaliação de risco realizada pela Secretaria de Vigilância em Saúde do 
Ministério da Saúde, conforme Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março de 2020. 

  
Art. 14. Esta Portaria vigorará enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública 

de importância internacional decorrente do novo coronavírus. 
  
Art. 15. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
KARIN SCHUCK HEMESATH MENDES 
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Órgão: Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Diretoria Colegiada

RESOLUÇÃO RDC Nº 348, DE 17 DE MARÇO DE 2020

Define os critérios e os procedimentos extraordinários e

temporários para tratamento de petições de registro de

medicamentos, produtos biológicos e produtos para

diagnóstico in vitro e mudança pós-registro de medicamentos e

produtos biológicos em virtude da emergência de saúde

pública internacional decorrente do novo Coronavírus.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que

lhe confere o art. 15, III e IV, aliado ao art. 7º, III, e IV da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, e ao art. 53, V,

§§ 1º e 3º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n° 255, de 10 de

dezembro de 2018, resolve adotar a seguinte Resolução, conforme deliberado em reunião realizada em 17

de março de 2020, e eu, Diretor-Presidente Substituto, determino a sua publicação.

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES INICIAIS

Seção I

Objetivos

Art. 1º Esta Resolução dispõe sobre os critérios e os procedimentos extraordinários e

temporários para tratamento de petições de registro de medicamentos, produtos biológicos e produtos

para diagnóstico in vitro e mudança pós-registro de medicamentos e produtos biológicos em virtude da

emergência de saúde pública internacional decorrente do novo Coronavírus.

Seção II

Da Abrangência

Art. 2º Os procedimentos estabelecidos nesta Resolução se aplicam às petições de registro de

medicamentos, produtos biológicos e produtos para diagnóstico in vitro e mudanças pós-registro de

medicamentos e produtos biológicos.

§ 1° O registro poderá ser concedido nos termos desta Resolução quando ficar configurada a

indicação terapêutica específica para prevenção ou tratamento da doença causada pelo novo Coronavírus

(COVID-19) ou diagnóstico in vitro para SARS-CoV-2.

§ 2° Para as petições de mudanças pós-registro, os medicamentos deverão se enquadrar nos

seguintes critérios:

I - ser considerado essencial para manutenção da vida ou utilizado em caso de grave risco à

saúde; e

II - a disponibilidade esteja ameaçada por desabastecimento, iminente ou instalado, no

mercado nacional motivado por razão comprovadamente ligada ao novo Coronavírus.

Art. 3º Para as petições de mudança pós-registro protocoladas com base nesta Resolução, a

empresa deverá apresentar os dados de comercialização e outros que comprovem o desabastecimento,

iminente ou instalado.

§ 1° O desabastecimento, iminente ou instalado, no mercado nacional de medicamentos deve

ser atestado pela empresa solicitante da petição.
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§ 2° A empresa deve enviar informações quanto a possíveis substitutos de medicamentos já

registrados.

§ 3° A documentação citada neste artigo será analisada pela Anvisa para validação das

informações apresentadas.

CAPÍTULO II

Dos Procedimentos

Seção I

Das Mudanças Pós-Registro de Medicamentos e Produtos Biológicos

Art. 4º As mudanças pós-registro de que trata esta Resolução se restringem a:

I - substituição ou inclusão de novo fabricante do insumo farmacêutico ativo (IFA), quando um

ou mais locais de fabricação do IFA aprovados estiverem em regiões impactadas, direta ou indiretamente,

pela pandemia decorrente do novo Coronavírus;

II - substituição ou inclusão de local de fabricação do medicamento, quando um ou mais locais

de fabricação do medicamento aprovados estiverem em regiões impactadas, direta ou indiretamente, pela

pandemia decorrente do novo Coronavírus;

III - mudanças relacionadas aos métodos de análise do IFA ou do medicamento que não sejam

de implementação imediata, quando o fornecimento de padrões, solventes, reagentes ou outros materiais

analíticos depender de regiões impactadas, direta ou indiretamente, pela pandemia decorrente do novo

Coronavírus;

IV - mudanças relacionadas ao processo de produção do IFA, de forma a superar a dificuldade

de obtenção de materiais de partida, intermediários ou reagentes cujo fornecimento tenha sido impactado

pela pandemia decorrente do novo Coronavírus;

V - inclusão de nova indicação terapêutica ou ampliação de uso relacionada ao tratamento,

prevenção e controle de complicações decorrentes da COVID-19;

VI - ampliação de prazo de validade de medicamentos cujos estudos de estabilidade estejam

concluídos.

§ 1° As condições previstas nos incisos I, II, III, IV, V e VI deverão ser demonstradas na

documentação que acompanha a submissão da mudança pós-registro.

§ 2° Para os casos descritos no inciso I, estão incluídos no conceito de local de fabricação de IFA

os locais de fabricação dos intermediários.

§ 3° Também estão sujeitas ao disposto nesta Resolução as petições de mudanças pós-registro

peticionadas como paralelas ou concomitantes e que sejam necessárias para a implementação das

mudanças descritas neste artigo.

Art. 5º As petições de que trata o art. 4º poderão ser aprovadas condicionalmente mediante

Termo de Compromisso, conforme, no que couber, o disposto na Resolução de Diretoria Colegiada - RDC

nº 317, de 22 de outubro de 2019, para complementação posterior de dados e provas.

§ 1° Para pleitear aprovação condicional nos termos desta Resolução deverá ser protocolado

aditamento específico à petição de mudança pós-registro, instruído com os seguintes documentos:

I - termo de compromisso;

II - cronograma detalhado para apresentação dos dados e provas adicionais;

III - documentação comprobatória do risco de desabastecimento; e

IV - avaliação de risco realizada pela empresa requerente de forma a demonstrar relação

benefício-risco favorável da aprovação conforme pleiteado.

§ 2° O termo de compromisso deverá ser assinado pelo responsável técnico e representante

legal da empresa.

§ 3° O aditamento mencionado no §1° poderá ser protocolado a qualquer momento antes da

finalização da análise técnica da petição.
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§ 4° As petições vinculadas à realização de estudos de bioequivalência não são passíveis de

aprovação condicional, mas poderão ser aprovadas mediante termo de compromisso.

§ 5º As petições para as quais foram apresentadas todas as provas e dados requeridos pela

regulamentação sanitária vigente estão isentas de apresentar a documentação prevista nos incisos I, II, IV

do § 1º do art. 5º.

§ 6º As petições pós-registro para as quais for protocolado o aditamento nos termos desta

Resolução ficam isentas do protocolo de aditamento de aprovação condicional previsto pela Resolução de

Diretoria Colegiada - RDC nº 219, de 27 de fevereiro de 2018.

§ 7° Será permitido o uso de assinatura digital para todos os documentos que requeiram

assinatura conforme as normas específicas relacionadas, inclusive as petições protocolados fisicamente.

Art. 6º Será realizada avaliação por parte da ANVISA para fins de aprovação condicional nos

termos desta Resolução.

Parágrafo único. A avaliação mencionada no caput compreenderá o risco de desabastecimento,

o impacto para a saúde pública do eventual desabastecimento e a relação benefício-risco da aprovação

condicional mediante provas já apresentadas.

Art. 7º As petições de pós-registro de que trata esta Resolução terão prazo máximo para

manifestação da Anvisa de 30 (trinta) dias.

Parágrafo único. As petições pós-registro que se enquadrem nesta Resolução que tenham sido

protocoladas antes da sua vigência poderão seguir os trâmites aqui previstos desde que seja protocolado

o aditamento previsto no art. 5º.

Seção II

Do Registro de Medicamentos e Produtos Biológicos

Art. 8º O registro de medicamento ou produto biológico poderá ser concedido nos termos desta

Resolução quando ficar configurada a indicação terapêutica específica para prevenção ou tratamento da

doença causada pelo novo Coronavírus (COVID-19).

Parágrafo único. As petições de registro protocoladas nos termos do caput e as empresas

solicitantes deverão atender às normas específicas para registro da categoria regulatória, bem como as

normas complementares aplicáveis.

Art. 9º As petições de que trata o art. 8º poderão ser deferidas mediante a complementação

posterior de dados e provas adicionais via Termo de Compromisso, conforme, no que couber, o disposto na

Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 317, de 2019.

§ 1° Para pleitear o registro nos termos do art. 8° deverá ser protocolado aditamento, à petição

de registro instruído com os seguintes documentos:

I - termo de compromisso;

II - cronograma detalhado para apresentação dos dados e provas adicionais; e

III - avaliação de risco realizada pela empresa requerente de forma a demonstrar relação

benefício-risco favorável da aprovação conforme pleiteado.

§ 2° O termo de compromisso deverá ser assinado pelo responsável técnico e representante

legal da empresa.

§ 3° Para petições de registro de medicamentos e produtos biológicos, o aditamento

mencionado no § 1°será específico e poderá ser protocolado a qualquer momento antes do início da

análise técnica da petição.

§ 4° Será permitido o uso de assinatura digital para todos os documentos que requeiram

assinatura conforme as normas específicas relacionadas, inclusive as petições protocolados fisicamente.

Seção III

Do Registro de Produtos para Diagnóstico in vitro
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Art. 10. As petições de registro deverão ser instruídas com a documentação prevista na

Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 36, de 26 de agosto de 2015, que dispõe sobre a classificação

de risco, os regimes de controle de notificação, cadastro e registro e os requisitos de rotulagem e

instruções de uso de produtos para diagnóstico in vitro.

Parágrafo único. A ausência de qualquer estudo de desempenho ou restrição de dados deve ser

justificada com motivações técnicas que permitam a avalição da confiabilidade dos resultados e da

efetividade diagnóstica do produto.

Art. 11. Para situações em que a avaliação da estabilidade seja apresentada por comparação

com produtos similares e estando atendidos os demais critérios descritos neste Regulamento, será

aprovada a estabilidade máxima de 6 (seis) meses, salvo as situações em que os estudos comparativos

indicarem prazo menor.

§ 1° A concessão de prazo superior ao indicado no caput ocorrerá nas situações em que as

informações forem acompanhadas de estudos em tempo real não concluídos, mas que apresentem dados

avaliados em prazo superior aos 6 (seis) meses e atendam aos critérios de aceitabilidade estabelecidos no

protocolo, estando limitados ao prazo máximo de obtenção de resultados.

§ 2° Os prazos propostos em estudos de estabilidade acelerado, quando superiores aos

indicados no caput, somente serão aceitos quando os estudos estiverem integralmente concluídos.

Art. 12. Os registros concedidos nas condições desta Resolução terão a validade de 1 (um) ano,

exceto para os produtos que se enquadrarem exclusivamente no art. 11, que terão a concessão regular de

validade de registro de produtos para saúde de 10 (dez) anos.

§ 1° Dentro do período de validade do registro é facultado às empresas a apresentação das

informações complementares, de forma a atender integralmente todos os quesitos para o registro regular

de produtos para diagnóstico in vitro, por meio de petição de alteração do registro, sendo conferido os

demais 9 (nove) anos de validade na condição de aprovação da respectiva alteração.

§ 2° Não serão permitidas solicitações de revalidação do prazo de 1 (um) ano para os registros

concedidos nestas condições.

§ 3° Na rotulagem externa dos produtos que estejam em conformidade com o art. 12 deverá

constar a expressão: "Aprovado para Uso Emergencial" até que seja aprovada a alteração do registro.

CAPÍTULO III

Das Disposições Finais

Art. 13. Quando não ficar configurado risco de desabastecimento de medicamentos e produtos

biológicos com impacto para a saúde pública ou não for demonstrada relação benefício-risco favorável à

aprovação nos termos desta Resolução, a petição de seguirá rito de análise comum.

Art. 14. A aprovação condicional ou deferimento das petições de medicamentos e produtos

biológicos configurará a anuência do termo de compromisso e do cronograma apresentados.

Art. 15. A empresa deverá protocolar o cumprimento do termo de compromisso, por meio de

código de assunto específico de medicamentos e produtos biológicos, contendo os dados e provas

adicionais requeridos até o último dia do prazo estabelecido para cada item do termo, conforme

cronograma previamente anuído.

Art. 16. Caso os compromissos assumidos no termo de compromisso não sejam cumpridos, a

empresa detentora do registro do medicamento ou produto biológico estará sujeita às seguintes medidas,

sem prejuízo de outras sanções civis, penais e administrativas cabíveis:

I - no caso de mudança pós-registro, ao cancelamento da aprovação condicional da mudança

pós-registro e/ou suspensão da fabricação ou da importação do medicamento até a sua regularização;

II - no caso de registro, ao cancelamento do registro e/ou suspensão da fabricação do

medicamento ou produto biológico até a sua regularização.

Art. 17. A partir da aprovação condicional ou deferimento da petição caso sejam observados

resultados que indiquem desvio de qualidade, segurança ou eficácia do medicamento, produto biológico

ou produto para diagnóstico in vitro, a Anvisa deverá ser comunicada em até 5 (cinco) dias úteis após a
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comprovação do desvio, por meio de envio prematuro do cumprimento do termo de compromisso,

contendo os resultados parciais observados, e de notificação à Gerência-Geral de Medicamentos e

Produtos Biológicos ou Gerência de Produtos para Diagnóstico in vitro, conforme aplicável.

Art. 18. As petições de registro de medicamentos e produtos biológicos de que trata esta

Resolução seguirão os prazos específicos para registro previstos na Resolução de Diretoria Colegiada -

RDC nº 205, de 28 de dezembro de 2017.

Art. 19. As petições de registro de produtos para diagnóstico in vitro de que trata esta Resolução

serão analisadas em prioridade, sobrepondo-se ao critério cronológico, mediante sinalização da submissão

dos processos à Gerência de Produtos para Diagnóstico in vitro.

Art. 20. Esta Resolução tem validade de 180 (cento e oitenta) dias.

Art. 21 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANTONIO BARRA TORRES

Diretor-Presidente Substituto

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.



Perguntas e respostas: medicamentos para o combate à COVID-19 

 

Confira os principais questionamentos recebidos pela Anvisa sobre os medicamentos utilizados para 

a prevenção e o tratamento da COVID-19 e pesquisas clínicas conduzidas até o momento. 

1. O que a Anvisa tem feito para ajudar a população no acesso a medicamentos para o combate 

ao Coronavírus? 

A Anvisa tem adotado medidas para ampliar as opções de prevenção e tratamento da doença e evitar 

o desabastecimento de produtos. 

Publicamos a RDC 348/2020, que flexibilizou as provas necessárias para aprovação de medicamentos 

e vacinas. Na prática, a medida possibilita o acesso mais rápido a esses produtos, com a garantia de 

que tenham mais benefício do que riscos de efeitos colaterais.  

Além disso, a Anvisa é membro do ICH, um fórum internacional de agências reguladoras de vários 

países: Estados Unidos (US-FDA), Europa (EMA), Japão (PMDA) e Canadá (Health Canada). Isso permite 

o compartilhamento de informações e dados. Estamos em contato direto com essas agências para 

atualizar as informações sobre o combate ao vírus.   

2. Quais os medicamentos aprovados pela Anvisa para o tratamento da COVID-19? 

Os medicamentos atualmente aprovados são utilizados para tratamento dos principais sintomas da 

doença, como antitérmicos e analgésicos. Para casos em que há infecções associadas, recomenda-se 

usar agentes antimicrobianos (antibióticos). Os sintomas da doença são: 

• febre 

• tosse 

• dificuldade para respirar 

• dor na garganta 

• congestão nasal 

• Cefaleia (dor de cabeça)  

• Mialgia (dores no corpo) 

• Mal estar 

Essas orientações de tratamento estão previstas no Protocolo de Manejo Clínico para o Novo 

Coronavírus do Ministério da Saúde. 

3. Existem pesquisas clínicas sendo conduzidas para encontrar vacinas ou medicamentos para 

a cura? 

Sim. A Anvisa tem acompanhado de perto as pesquisas clínicas conduzidas em países como Estados 

Unidos, China, Japão, Coréia do Sul, Itália entre outros. Avaliamos diariamente os dados 

compartilhados e também estamos auxiliando com informações.  

A Anvisa também trabalha junto às empresas brasileiras e toma medidas como 

• flexibilização e simplificação de regulamentos 

• aconselhamento e orientação  

• assistência técnica  

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-348-de-17-de-marco-de-2020-248564332
http://portal.anvisa.gov.br/resultado-de-busca?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_struts_action=%252Fasset_publisher%252Fview_content&_101_assetEntryId=3080115&_101_type=content&_101_groupId=219201&_101_urlTitle=com-o-inicio-da-reforma-do-ich-a&inheritRedirect=true
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/11/protocolo-manejo-coronavirus.pdf
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/11/protocolo-manejo-coronavirus.pdf


Isso tudo para ajudar a acelerar quaisquer ensaios clínicos que possam ser apropriados para a 

descoberta de vacinas ou medicamentos necessários para o combate à doença. 

 

4. Ouvi falar que o FDA aprovou a cloroquina e hidroxicloroquina para o tratamento da COVID-

19. Por que a Anvisa não aprova também? 

É importante esclarecer que o FDA não aprovou esses medicamentos para o tratamento dessa doença.  

Em seu último comunicado à imprensa, o FDA esclarece que “tem trabalhado em estreita colaboração 

com outras agências governamentais e centros acadêmicos que estão investigando o uso da droga 

cloroquina, já aprovada para o tratamento da malária, lúpus e artrite reumatóide, para determinar se 

pode ser usada no tratamento de pacientes com COVID-19 leve a moderadas para reduzir 

potencialmente a duração dos sintomas, bem como a disseminação viral, o que pode ajudar a impedir 

a propagação da doença. Estudos estão em andamento para determinar a eficácia do uso de 

cloroquina no tratamento do COVID-19”. 

Os estudos conduzidos até o momento têm um número de pacientes muito reduzido e ainda é 

arriscado afirmar que vai funcionar para todas as pessoas. Mais dados precisam ser coletados, de 

maneira adequada, para haver certeza de que vai funcionar.  

Nós da Anvisa elaboramos uma Nota Técnica com os principais resultados obtidos até o momento 

para determinar a eficácia desses medicamentos. A Anvisa, da mesma forma que o FDA, não 

recomenda o uso indiscriminado desse medicamento, sem a confirmação de que realmente funciona.  

5. Posso usar cloroquina e hidroxicloroquina mesmo assim?  

O uso de medicamentos sem orientação médica e sem provas de que realmente está indicado para a 

doença traz uma série de riscos. No caso desses medicamentos, os principais problemas (eventos 

adversos) são:  

• Distúrbios do sangue e do sistema linfático: depressão da medula óssea, anemia (redução no 

número de células vermelhas do sangue), anemia aplástica (forma de anemia na qual a 

medula óssea falha em produzir números adequados de elementos do sangue), 

agranulocitose (diminuição de alguns tipos de leucócitos do sangue), leucopenia (redução das 

células brancas do sangue), trombocitopenia (diminuição no número de plaquetas 

sanguíneas). 

• Distúrbios do sistema imune: urticária (erupção na pele, geralmente de origem alérgica que 

causa coceira), angioedema (inchaço em região subcutânea ou em mucosas, geralmente de 

origem alérgica), broncoespasmo (contração dos brônquios, que pode ocasionar chiado no 

peito). 

• Distúrbios de metabolismo e nutrição: anorexia (perda de apetite), hipoglicemia (diminuição 

da taxa de açúcar no sangue). Pode exacerbar o quadro de porfiria (grupo de doenças 

metabólicas). 

• Distúrbios psiquiátricos: labilidade emocional (mudança rápida de humor), nervosismo, 

psicose, comportamento suicida. 

• Distúrbios do sistema nervoso: dor de cabeça, tontura, convulsões (contração involuntária 

dos músculos) têm sido reportadas com esta classe de medicamentos. 

• Distúrbios extrapiramidais (relacionados à coordenação e controle dos movimentos), como 

distonia (contrações musculares involuntárias), discinesia (movimentos involuntários 

anormais do corpo), tremor  

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-continues-facilitate-development-treatments
http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/Nota+Te%25C2%25B4cnica+sobre+Cloroquina+e+Hidroxicloroquina.pdf/659d0105-60cf-4cab-b80a-fa0e29e2e799


• Distúrbios oculares: visão borrada devido a distúrbios de acomodação que é dose dependente 

e reversível, retinopatia (doença da retina), com alterações na coloração e do campo visual. 

Na sua forma precoce, elas parecem ser reversíveis com a descontinuação da 

hidroxicloroquina. Caso o tratamento não seja suspenso a tempo existe risco de progressão 

da retinopatia, mesmo após a suspensão do mesmo. Pacientes com alterações retinianas 

podem ser inicialmente assintomáticos (sem sintomas), ou podem apresentar escotomas 

(perda total ou parcial da clareza ou nitidez da visão) visuais paracentral e pericentral do tipo 

anular, escotomas temporais e visão anormal das cores. Já foram relatadas alterações na 

córnea incluindo opacificação (perda da transparência) e inchaço. Tais alterações podem ser 

assintomáticas, ou podem causar distúrbios tais como halos, visão borrada ou fotofobia 

(sensibilidade à luz): casos de maculopatia e degeneração macular foram reportados e podem 

ser irreversíveis. 

• Distúrbios de audição e labirinto: vertigem (tontura), zumbido, perda de audição. 

• Distúrbios cardíacos: cardiomiopatia (doença do coração) que pode resultar em insuficiência 

cardíaca e em alguns casos podendo ser fatal. Toxicidade crônica deve ser considerada 

quando ocorrerem distúrbios de condução (dificuldade da passagem do estímulo elétrico) 

(bloqueio de ramo/bloqueio átrio-ventricular) bem como hipertrofia biventricular 

(espessamento da parede dos ventrículos). A suspensão do tratamento leva à recuperação.  

• Distúrbios gastrointestinais: dor abdominal, náusea, diarreia, vômito.  

• Distúrbios hepatobiliares: alterações dos testes da função do fígado, insuficiência hepática 

fulminante (redução grave da função do fígado). 

• Distúrbios de pele e tecido subcutâneo: erupção cutânea (da pele), prurido (coceira), 

alterações da cor na pele e nas membranas mucosas, descoloração do cabelo, alopecia (perda 

de cabelo), erupções bolhosas, incluindo eritema multiforme (manchas vermelhas planas ou 

elevadas, bolhas, ulcerações que podem acometer todo o corpo), síndrome de Stevens – 

Johnson (forma grave de reação alérgica caracterizada por bolhas em mucosas e grandes 

áreas do corpo) e necrólise epidérmica tóxica (quadro grave, caracterizado por erupção 

generalizada com bolhas rasas extensas e áreas de necrose epidérmica, à semelhança de 

grande queimadura,  resultante principalmente de uma reação tóxica a vários medicamentos), 

rash medicamentoso com eosinofilia e sintomas sistêmicos (erupção cutânea com aumento 

de eosinófilos no sangue), fotossensibilidade, dermatite esfoliativa (alteração da pele 

acompanhada de descamação), pustulose exantemática generalizada aguda (PEGA) (doença 

da pele geralmente induzida por droga, acompanhada de febre). PEGA deve ser diferenciada 

de psoríase (doença inflamatória da pele), embora a hidroxicloroquina possa precipitar crises 

de psoríase. Pode estar associada com febre e hiperleucocitose (contagem elevada de células 

brancas no sangue).  

• Distúrbios muscoloesqueléticos e tecidos conjuntivos: distúrbios motores sensoriais, 

miopatia (problema no sistema muscular) dos músculos esqueléticos ou neuromiopatia 

(problema que ataca ao mesmo tempo o sistema nervoso e os músculos) levando à fraqueza 

progressiva e atrofia (diminuição no tamanho) do grupo de músculos proximais. A miopatia 

pode ser reversível com a suspensão do tratamento, mas a recuperação pode durar alguns 

meses. Estudos de diminuição dos reflexos tendinosos (movimentos reflexos desencadeados 

pela percussão de um tendão muscular) e anormalidade na condução nervosa. 

 

6. A Anvisa proibiu a venda de cloroquina e hidroxicloroquina nas farmácias? 

Não. A Anvisa não emitiu nenhum comunicado ou fez recomendações de recolhimento ou proibição 

de venda desses produtos.  



A única orientação é que só as pessoas que receberam indicação médica de uso comprem os produtos.  

Além disso, alertamos que é importante monitorar e controlar qualquer uso de cloroquina e 

hidroxicloroquina, porque as evidências científicas ainda são limitadas e precisam de confirmação. 

Enfatizamos ainda a necessidade de reforçar o relato à Anvisa de qualquer problema decorrente do 

uso (evento adverso) pelos profissionais de saúde e pela população. 

7. Esses medicamentos podem faltar?  

Sim. Além de todos os riscos acima, é importante destacar que a compra indiscriminada de 

medicamentos não-indicados para o uso pode resultar em desabastecimento para os pacientes que 

realmente precisam da medicação. 

8. O que a Anvisa está fazendo para evitar que os estoques de cloroquina e hidroxicloroquina 

acabem nas farmácias? 

A Anvisa aumentou o controle sobre o tipo de receita exigido para a compra desses medicamentos.  

Antes era exigida somente a receita médica comum, sem retenção, e agora passou a ser exigida a 

Receita de Controle Especial em duas vias. Uma das vias fica retida na farmácia ou drogaria para 

controle da vigilância sanitária. 

A quantidade que cada pessoa pode comprar também será limitada: 5 unidades (no caso de ampolas) 

ou quantidade de medicamento para o tratamento correspondente a no máximo 60 dias (para as 

demais formas farmacêuticas). 

A partir de agora, o médico deve prescrever utilizando a Receita de Controle Especial em duas vias. 

9. O paciente que já possuía receita de cloroquina e hidroxicloroquina antes da mudança, irá 

conseguir comprar o medicamento? 

Sim, durante o período de 30 dias as farmácias e drogarias poderão aceitar tanto a receita médica 

comum como a Receita de Controle Especial em duas vias.   

10. Existem outros medicamentos promissores? 

Os Institutos Nacionais de Saúde (NIH) dos Estados Unidos iniciaram um estudo controlado 

randomizado (que é um tipo de teste usado para medicamentos) para o tratamento de pacientes com 

COVID-19 com o medicamento antiviral remdesivir.  

Até o momento, a agência já concedeu a cerca de 250 pacientes o acesso a este medicamento. Os 

dados coletados podem contribuir para o entendimento sobre o medicamento, mas são necessários 

ensaios clínicos controlados para determinar se são seguros e eficazes para o tratamento da infecção 

por COVID-19. 

Outros medicamentos como o favipiravir, arbidol, lopinavir/ritonavir e tocilizumabe estão sob 

experimentação, mas também precisam de resultados mais robustos.  

Quanto às vacinas, um estudo clínico inicial avaliou uma vacina em investigação desenvolvida para o 

COVID-19. O estudo é conduzido pelo Kaiser Permanente Washington Health Research Institute 

(KPWHRI), em Seattle, nos Estados Unidos. 

11. Existem estudos clínicos conduzidos no Brasil? Como posso ter acesso a esses medicamentos 

promissores? 

Não existem estudos sendo conduzidos no Brasil para esses medicamentos.  

https://www.nih.gov/news-events/news-releases/nih-clinical-trial-remdesivir-treat-covid-19-begins
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7036343/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7036343/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7036343/
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04310228
https://www.nih.gov/news-events/news-releases/nih-clinical-trial-investigational-vaccine-covid-19-begins


A Resolução RDC 38, de 12 de agosto de 2013 estabelece o programa de uso compassivo. Esse 

programa permite a doação de medicamentos novos ou promissores que ainda não têm registro na 

Anvisa a pacientes com doenças debilitantes graves e/ou que ameacem a vida e sem alternativa 

terapêutica satisfatória com produtos registrados no país. 

 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2013/rdc0038_12_08_2013.html
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Órgão: Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária

RESOLUÇÃO - RDC Nº 350, DE 19 DE MARÇO DE 2020

Define os critérios e os procedimentos extraordinários e

temporários para a fabricação e comercialização de

preparações antissépticas ou sanitizantes oficinais sem prévia

autorização da Anvisa e dá outras providências, em virtude da

emergência de saúde pública internacional relacionada ao

SARS-CoV-2.

O Diretor-Presidente Substituto da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição

que lhe confere o art. 47, IV, aliado ao art. 53, V do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria

Colegiada - RDC n° 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve, ad referendum, adotar a seguinte Resolução

de Diretoria Colegiada e determinar a sua publicação.

Art. 1° Esta Resolução define os critérios e os procedimentos extraordinários e temporários para

fabricação e comercialização de preparações antissépticas ou sanitizantes oficinais sem prévia autorização

da Anvisa.

Parágrafo único. Esta medida será adotada em virtude da emergência de saúde pública

internacional relacionada ao SARS-CoV-2.

Art. 2° Os procedimentos estabelecidos nesta Resolução se aplicam às empresas fabricantes de

medicamentos, saneantes e cosméticos regularizadas.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, empresas regularizadas devem possuir

Autorização de Funcionamento (AFE) e alvará ou licença sanitária emitida pelo órgão de saúde

competente dos Estados, Distrito Federal e municípios e as demais outorgas públicas para funcionamento,

inclusive, para fabricação e armazenamento de substância inflamável.

Art. 3° Fica permitida de forma temporária e emergencial, sem prévia autorização da Anvisa, a

fabricação e comercialização das preparações antissépticas ou sanitizantes oficinais dispostas a seguir:

·aìlcool etiìlico 70% (p/p);

·aìlcool etiìlico glicerinado 80%;

·aìlcool gel;

·aìlcool isopropiìlico glicerinado 75%; e

·digliconato de clorexidina 0,5%.

Art. 4° Para as empresas fabricantes de cosméticos e saneantes a permissão de fabricar e

comercializar se aplica, exclusivamente, ao álcool 70% nas suas diversas formas de apresentação.

Art. 5° A fabricação dos antissépticos ou sanitizantes oficinais deve seguir as diretrizes da 2ª

Edição, Revisão 2, do Formulário Nacional da Farmacopeia Brasileira.

Parágrafo único. Na ausência de veículos, excipientes ou substâncias adjuvantes preconizadas

pelo Formulário Nacional, é permitido à empresa a substituição por insumos que tenham a mesma função

farmacotécnica e garantam a mesma eficácia e estabilidade ao produto.

Art. 6° As matérias-primas utilizadas na fabricação dos produtos estabelecidos nesta Resolução

devem possuir padrão de qualidade para uso humano.
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Art. 7° Para fins de doação pública dos produtos estabelecidos nesta Resolução, é permitido às

empresas fabricantes de medicamentos, saneantes ou cosméticos receber doação das matérias-primas

utilizadas na fabricação das preparações antissépticas ou sanitizantes, desde que atendam aos requisitos

técnicos de qualidade e segurança definidos pela fabricante do produto acabado.

Art. 8° O prazo de validade das preparações antissépticas ou sanitizantes deve ser estabelecido

de acordo com as boas práticas de fabricação, formulação e dados de literatura científica.

Parágrafo único. O prazo de validade dos produtos não pode ser superior a 180 (cento e oitenta)

dias.

Art. 9º Para fabricação e comercialização de preparações antissépticas ou sanitizantes sem

prévia autorização da Anvisa, as empresas devem seguir os critérios técnicos de qualidade estabelecidos

nas demais Resoluções da Anvisa.

Art. 10. Após a vigência desta Resolução, para manter a fabricação e a comercialização dos

produtos, as empresas devem peticionar junto à Anvisa, o registro ou a notificação, conforme os requisitos

regulatórios de cada categoria específica.

Art. 11. Ficam suspensos os efeitos do art. 2º da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 46,

de 20 de fevereiro de 2002.

Art. 12. Esta Resolução tem validade de 180 (cento e oitenta) dias.

Art. 13. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANTONIO BARRA TORRES

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
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INTRODUÇÃO 

 
Reconhece-se que a população idosa que reside nas Instituições de Longa 

Permanência para Idosos (ILPI), em geral, é mais vulnerável, com níveis variados de 

dependência e possui necessidades complexas. 

Como a nova doença respiratória, COVID-19, que está se espalhando 

globalmente e que apresenta letalidade elevada na população idosa (pessoas com 60 

anos ou mais), as ILPI devem implementar medidas de prevenção e controle de 

infecção para evitar ou reduzir ao máximo que os residentes, seus cuidadores e 

profissionais que atuem nesses estabelecimentos sejam infectados pelo vírus e, mais 

significativamente, reduzir a morbi-mortalidade entre os idosos nessas instituições. 

As medidas de prevenção que devem ser aplicadas são as mesmas para 

detectar e impedir a propagação de outros vírus respiratórios, como por exemplo a 

influenza. 

A doença classificada como COVID-19 é causada pelo novo coronavírus (SARS- 

CoV-2), que foi identificado pela primeira vez na cidade de Wuhan, na China. Outras 

infecções por coronavírus incluem o resfriado comum, a Síndrome Respiratória do 

Oriente Médio (MERS-CoV) e a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS-CoV). 

Nesta Nota Técnica, serão abordadas orientações mínimas para as ILPI quanto 

às medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos 

residentes, principalmente com relação aos casos suspeitos ou com diagnóstico 

confirmado de COVID-19, segundo as orientações divulgadas pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) e outros órgãos. No entanto, ressaltamos que este é um 

documento que pode ser alterado a qualquer momento, conforme novas informações 

estiverem disponíveis, já que se trata de um microrganismo novo no mundo e portanto, 

com poucas evidências sobre ele. 

 
 

OS SINAIS E SINTOMAS GERALMENTE APRESENTADOS NA DOENÇA COVID-19 

SÃO OS SEGUINTES: 

 
● Febre (≥37,8ºC)*; 

● Tosse; 

● Dificuldade para respirar; 

● Dor muscular e fadiga; 



4 

ORIENTAÇÕES PARA A PREVENÇÃO E O CONTROLE DE INFECÇÕES PELO NOVO 

CORONAVÍRUS (SARS-CoV-2) EM INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI) 
 

● Sintomas respiratórios superiores; e 

● Sintomas gastrointestinais, como diarréia. 

* A Febre pode não estar presente em alguns casos excepcionais, como crianças, idosos, 

imunossuprimidos ou pessoas que utilizaram antitérmicos, portanto, a avaliação clínica e epidemiológica 

deve ser levada em consideração. 

 

 
MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE PARA IMPEDIR A DISSEMINAÇÃO 

DO VÍRUS 

 
Conforme as informações atuais disponíveis, sugere-se que a transmissão 

pessoa a pessoa do novo coronavírus (SARS-CoV2) ocorre por meio de gotículas 

respiratórias, que são expelidas durante a fala, tosse ou espirro e por contato com as 

superfícies contaminadas por essas gotículas. Qualquer idoso que tenha contato próximo 

(menos de 1 metro) com uma pessoa infectada com o novo coronavírus (estando com 

sintomas ou não) está em risco de ser também infectado e apresentar um quadro grave 

de infecção pelo vírus, já que é comum que os idosos tenham doenças crônicas 

(diabetes, problemas cardíacos e pulmonares, etc). 

Portanto, para prevenção e controle da disseminação do vírus SARS-CoV-2 entre 

os idosos, as ILPI devem adotar, minimamente, as seguintes medidas: 

 
1. REALIZAR A AVALIAÇÃO/MONITORAMENTO PERIÓDICO DE TODOS OS 

RESIDENTES 

 
 Monitorar diariamente os residentes quanto a febre, sintomas respiratórios e outros 

sinais e sintomas da COVID-19. 

 Avaliar os sintomas de infecção respiratória dos residentes no momento da admissão 

ou retorno ao estabelecimento e implementar as práticas de prevenção de infecções 

apropriadas para os residentes que chegarem sintomáticos. 

 
2. HIGIENE DA MÃOS 

 
 

 Orientar e estimular os residentes e profissionais a realizar a higiene das mãos com 

água e sabonete líquido OU álcool gel a 70%, frequentemente. 

 Disponibilizar álcool gel a 70% para a higiene das mãos nos corredores, nas 

recepções, nas salas de estar, nas áreas de lazer, nos consultórios, nos refeitórios, 
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nos quartos dos residentes e em outras áreas comuns que existirem na instituição. 

 Prover condições para higiene das mãos com água e sabonete líquido: lavatório/pia 

com dispensador de sabonete líquido, suporte para papel toalha, papel toalha, lixeira 

com tampa e abertura sem contato manual. 

 Auxiliar os idosos que não conseguem higienizar as mãos. 

 

3. ORIENTAR A ETIQUETA DA TOSSE E A HIGIENE RESPIRATÓRIA 

 
 

 Orientar os residentes, os profissionais e os visitantes a adotarem a etiqueta da tosse 

e a higiene respiratória: 

• Se tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com cotovelo flexionado ou lenço 

de papel. 

• Utilizar lenço descartável para higiene nasal (descartar imediatamente após o uso 

e realizar a higiene das mãos). 

• Realizar a higiene das mãos após tossir ou espirar 

 Prover lenço descartável para higiene nasal dos residentes. 

 Prover lixeira com acionamento por pedal para o descarte de lenços. 

 Orientar os funcionários a ajudarem os idosos com dificuldade a aplicarem as 

orientações. 

 Afixar cartazes com instruções sobre higiene das mãos, higiene respiratória e etiqueta 

da tosse nos acessos e em locais estratégicos da instituição 

 
4. LIMPEZA  E DESINFECÇÃO DAS SUPERFÍCIES, DOS UTENSÍLIOS E 

PRODUTOS UTILIZADOS PELOS RESIDENTES 

 
 Garantir a limpeza correta e frequente, diariamente e sempre que necessário, das 

superfícies das áreas comuns, dos dormitórios e de outros ambientes utilizados pelo 

residentes. 

 No caso da ocorrência de residentes com sintomas respiratórios ou com suspeita (ou 

confirmação) de infecção pelo novo coronavírus, a desinfecção de todas as áreas 

descritas deve ser realizada logo após a limpeza com água e sabão/detergente neutro 

(a desinfecção pode ser feita com produtos a base de cloro, como o hipoclorito de 

sódio, álcool líquido a 70% ou outro desinfetante padronizado pelo serviço, desde que 

seja regularizado junto à Anvisa). Nesse caso, é importante maior atenção à limpeza 
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e desinfecção das superfícies mais tocadas (ex: maçanetas de portas, telefones, 

mesas, interruptores de luz, corrimãos e barras de apoio, etc.) e dormitório, sendo 

recomendado, no mínimo duas vezes por dia. 

 No caso da superfície apresentar matéria orgânica visível, deve-se inicialmente 

proceder à retirada do excesso da sujidade com papel/tecido absorvente e 

posteriormente realizar a limpeza e desinfecção desta área. 

 Deve-se limpar e desinfetar as superfícies que provavelmente estão contaminadas, 

incluindo aquelas que estão próximas ao idoso (por exemplo, grades da cama, 

cadeiras, mesas de cabeceira e de refeição) e superfícies frequentemente tocadas 

no ambiente de atendimento ao residente, nos quartos e nos banheiros dos 

residentes (por exemplo: maçanetas, vaso sanitários, acionadores de descarga, pias, 

torneiras, etc). 

 Realizar a limpeza e desinfecção de equipamentos (estetoscópios, 

esfignomanômetros, termômetros, etc), produtos para saúde e utensílios (ex: pratos, 

copos, talheres, etc) que tenham sido utilizados pelos residentes com sintomas 

respiratórios, com suspeita ou confirmação da COVID-19. 

 
5. VACINAÇÃO 

 
 

 Certificar-se que os idosos estejam com todas as vacinas em dia, principalmente as 

vacinas relacionadas a doenças respiratórias infecciosas, conforme calendário de 

vacinação do idoso, definido pelo Programa Nacional de Imunização (PNI) do 

Ministério das Saúde. Todos os residentes devem estar com o Cartão de Vacinação 

para o Idoso completo. 

 Nos casos de necessidade de atualização do cartão de vacinação, verificar junto à 

Secretaria de Saúde local a possibilidade da vacinação ser realizada dentro da 

instituição, para evitar o deslocamento dos idosos. 

 Certificar-se que os profissionais e cuidadores que atuam na ILPI estejam com o 

calendário de vacinação sempre atualizado. 

 
6. VISITAS 

 
 

 Reduzir, ao máximo, o número de visitantes, assim como a frequência e a duração da visita. 

 Deve ser estabelecido um cronograma de visitas para evitar a aglomerações durante 
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as visitas aos residentes. 

 Questionar aos visitantes na chegada da instituição sobre sintomas de infecção 

respiratória (tosse, dificuldade para respirar, batimento das asas do nariz, entre outros) 

e sobre contato prévio com pessoas com suspeita ou diagnóstico de COVID-19. 

 Não permitir a visita de pessoas que apresentem qualquer sintoma respiratório ou que 

tiveram contato prévio com pessoas com suspeita ou diagnóstico de COVID-19. 

 Contraindicar a visita de crianças, pois são possíveis portadores assintomáticos do 

novo coronavírus. 

 Orientar aos visitantes para realizar a higiene das mãos com água e sabonete líquido 

OU álcool gel a 70%, antes da entrada na área dos residentes. 

 
7. ÁREAS COMUNS 

 
 

 Reduzir o tempo dos residentes nas áreas comuns da instituição para evitar 

aglomerações, garantindo a distância mínima de 1 metro entre eles. Deve-se 

estabelecer escalas para a saída dos idosos dos quartos para locomoção em áreas 

comuns, banhos de sol, etc. Esses itens são importantes para a saúde e bem estar 

dos idosos, no entanto devem ser definidos horários e escalas para que haja um 

número limitado de idosos nas áreas comuns. 

 Os idosos com sintomas de infecção respiratória devem utilizar máscaras cirúrgicas 

(comuns), sempre que estiverem fora dos quartos e devem realizar essas atividades 

em horários diferentes dos outros idosos, quando possível. 

 Servir as refeições, de preferência, nos quartos dos residentes ou escalonar o 

horário das refeições de forma que uma equipe possa gerenciar a quantidade de 

pessoas (mantendo a distância mínima de 1 metro entre elas), e para proporcionar 

o intervalo de tempo adequado para a limpeza e desinfecção do ambiente. 

 

 
8. RESIDENTES COM QUADRO SUSPEITO OU COM DIAGNÓSTICO DE COVID-19 

 
 

 Adotar Precauções Padrão* + precauções para gotículas + precauções de contato 

no cuidado/atendimento a todos os residentes suspeitos ou com diagnóstico de 

COVID-19. Nesse caso, todos os cuidadores/profissionais que entrarem em contato 
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ou prestarem cuidado aos residentes devem utilizar os seguintes Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI):

- óculos de proteção ou protetor facial; 

- máscara cirúrgica (comum); 

- avental; 

- luvas de procedimentos não estéril. 

 
 

*As Precauções Padrão assumem que todas as pessoas podem estar potencialmente 

infectadas ou colonizadas por um patógeno que pode ser transmitido no ambiente e devem 

ser implementadas para todos os casos suspeitos ou com diagnóstico de COVID-19. 

 
 No caso da realização de procedimentos que gerem aerossóis (partículas 

contaminantes menores e mais leves que as gotículas), também deverão ser 

adotadas as precauções para aerossóis. Portanto, os profissionais devem utilizar 

máscara N95, PFF2 ou equivalente, durante a realização de procedimentos como: 

indução de tosse, intubação traqueal, aspiração traqueal, ventilação não invasiva, 

ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, indução de 

escarro, coletas de amostras nasotraqueais).

 Os profissionais e cuidadores que entrarem no quarto dos residentes com infecção 

suspeita ou diagnóstico confimado da COVID-19 devem ser orientados quanto à 

necessidade do uso de EPI, bem como devem ser capacitados sobre as técnicas de 

higiene das mãos, colocação e retirada dos EPIs.

 Os profissionais da limpeza devem utilizar os seguintes EPI durante a limpeza dos 

ambientes:

- gorro 

- óculos de proteção ou protetor facial; 

- máscara cirúrgica (comum); 

- avental; 

- luvas de borracha de cano longo; 

- botas impermeáveis. 

 

 O responsável pela ILPI deve disponibilizar todos os EPI necessários, incluindo 

máscaras N95 ou equivalente, para os profissionais que forem realizar 
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procedimentos que gerem aerossol.

 Disponibilizar, próximo a entrada das áreas dos residentes, um local para guarda e 

colocação dos EPIs.

 Posicionar uma lixeira perto da saída do quarto dos residentes para facilitar o 

descarte de EPI pelos profissionais. 

 Identificar na porta do quarto do residente os tipos de EPIs que são necessários.

 Manter os residentes com febre ou sintomas respiratórios agudos em seus quartos. 

Caso precisem sair do quarto para procedimentos médicos ou outras atividades, 

devem ser orientados a sempre utilizarem uma máscara cirúrgica (comum).

 O ideal é manter os residentes em quartos individuais. Caso não seja possível, os 

residentes com sintomas de infecção respiratória, devem ser mantidos em um 

mesmo quarto ou em áreas próximas. 

 Atentar para as comorbidades que contraindicam o isolamento do paciente em 

quarto (doenças cardíacas crônicas descompensadas, doenças respiratórias 

crônicas descompensadas, doenças renais crônicas descompensadas, 

imunossupressores, portadores de doenças cromossômicas com estados de 

fragilidade imunológica). Esses casos, devem ser monitorados de perto pelos 

profissionais do serviço, durante as 24 horas, mantendo-se o devido cuidado com o 

uso dos EPI e a distância de mais de 1 metro entre os residentes.

 Realizar limpeza e desinfecção de todos os equipamentos, produtos para saúde e 

os utensílios utilizados.

 Sempre que possível providenciar produtos e materiais de uso exclusivo, como 

termômetros, aparelhos de pressão, etc. Materiais de uso coletivo, devem ser 

submetidos a limpeza e desinfecção após o uso.

 Residentes com suspeita ou diagnóstico confirmado de COVID-19 devem ser 

idealmente alojados em quartos individuais bem ventilados, com banheiro em anexo 

(pois há a possibilidade de eliminação do vírus pelas fezes e alguns pacientes tem 

apresentado quadros diarreicos).

 Se possível, deve-se definir profissionais específicos para o atendimento a 

residentes com quadro suspeito ou confirmado de COVID-19. Esses profissionais 

não deverão atender a outros residentes e devem evitar transitar nos locais onde 

encontram-se os demais residentes, principalmente quando estiverem usando os 

EPI. Os EPI só devem ser utilizados enquanto os profissionais estiverem no 
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atendimento direto aos pacientes com suspeitos ou confirmados.

 As roupas, incluindo lençóis, toalhas e cobertores, de residentes com quadro 

suspeito ou confirmado de COVID-19 devem ser lavadas separadamente das roupas 

dos demais residentes. Deve ser utilizado sabão/detergente para lavagem e algum 

saneante com ação desinfetante como por exemplo, produtos a base de cloro. 

Devem ser seguidas as orientações de uso dos fabricantes dos saneantes. Na 

retirada da roupa suja deve haver o mínimo de agitação e manuseio. As roupas 

devem ser retiradas do quarto do residente e encaminhadas diretamente para a 

máquina de lavar, dentro de saco plástico. Os profissionais devem usar EPI para 

esse procedimento.

 Se houver necessidade de encaminhamento do residente com suspeita de COVID- 

19, para um serviço de saúde, notificar previamente ao serviço.

 

9. PROFISSIONAIS/CUIDADORES 

 
 

 As ILPIs devem implementar políticas de licença médica, que não sejam punitivas, 

para permitir que profissionais e cuidadores que apresentem sintomas de infecção 

respiratória, fiquem em casa. 

 Profissionais e cuidadores que tenham contato com pessoas com sintomas de 

infecções respiratórias ou contato com pessoas sabidamente com COVID-19, fora 

da instituição, também não devem ter contato com os residentes ou circular nas 

mesmas áreas que estes. 

 Orientar os funcionários para a realização correta e frequente da higiene das mãos 

com água e sabonete líquido OU álcool gel a 70%, de acordo com as recomendações 

da Anvisa, incluindo antes e depois do contato com os residentes e com seus 

dormitórios, após contato com superfícies ou equipamentos potencialmente 

contaminados e após remover os equipamentos de proteção individual (EPI). 

 Fornecer orientações atualizadas sobre a COVID-19 para profissionais/cuidadores e 

familiares sobre a COVID-19, reforçando a necessidade da adoção de medidas de 

prevenção e controle dessas infecções. 

 Restringir a visita de profissionais que prestam serviços periódicos e voluntários, 

como, por exemplo, cabeleireiros, podologistas, grupos religiosos, etc. Caso seja 

estritamente necessário, a ILPI deve certificar-se que nenhuma dessas pessoas 

apresente sintomas de infecção respiratória, antes de mesmo de que essas pessoas 
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entrem em contato com os idosos.  

 
10. OUTRAS ORIENTAÇÕES 

 
 

 Suspender a realização de atividades coletivas e festividades. 

 Orientar os residentes sobre a COVID-19 e reforçar as medidas de prevenção da 

doença. 

 Os residentes devem ser orientados a não compartilhar cortadores de unha, alicates 

de cutícula, aparelhos de barbear, pratos, copos, talheres, toalhas, roupas de cama, 

canetas, celulares, teclados, mouses, pentes ou escovas de cabelo, etc. 

 Eliminar ou restringir o uso de itens de uso coletivo como controle de televisão, 

canetas, telefones, etc. 

 Manter todos os ambientes ventilados, incluindo os quartos dos residentes. 

 Orientar os residentes, profissionais e cuidadores a evitar tocar nos olhos, no nariz e 

na boca. 

 Orientar os visitantes que informem à ILPI, caso sejam classificados como suspeitos 

ou confirmados de apresentarem a COVID-19, ou seja, caso desenvolvam sintomas 

após terem realizado visita à ILPI para que os residentes que tiveram contato com 

esse visitante sejam monitorados e colocados no isolamento adequado. 

 Não guardar travesseiros e cobertores dos residentes juntos uns dos outros, mantê- 

los sobre as próprias camas ou em armário individual. 

 
11. TRATAMENTO DE RESÍDUOS 

 
 

Os resíduos provenientes dos cuidados com residentes suspeitos ou confirmados de 

infecção pelo novo coronavírus (COVID-19) devem ser enquadrados na categoria A1, 

conforme Resolução RDC/Anvisa nº 222, de 28 de março de 2018 (disponível em 

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

b331-4626-8448-c9aa426ec410). 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3427425/RDC_222_2018_.pdf/c5d3081d-b331-4626-8448-c9aa426ec410
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3427425/RDC_222_2018_.pdf/c5d3081d-b331-4626-8448-c9aa426ec410
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ANEXOS 

 
ANEXO 1 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI 

 
 

MÁSCARA CIRÚRGICA 

 
Deve ser utilizada para evitar a contaminação da boca e nariz do profissional por 

gotículas respiratórias, quando o mesmo atuar a uma distância inferior a 1 metro do 

paciente suspeito ou confirmado de infecção pelo novo coronavírus. 

A máscara deve ser confeccionada de material tecido-não tecido (TNT), possuir 

no mínimo uma camada interna e uma camada externa e obrigatoriamente um elemento 

filtrante. A camada externa e o elemento filtrante devem ser resistentes à penetração 

de fluidos transportados pelo ar (repelência a fluidos). Além disso, deve ser 

confeccionada de forma a cobrir adequadamente a área do nariz e da boca do usuário, 

possuir um clipe nasal constituído de material maleável que permita o ajuste adequado 

do contorno do nariz e das bochechas. E o elemento filtrante deve possuir eficiência de 

filtragem de partículas (EFP) > 98% e eficiência de filtragem bacteriológica (BFE) > 95%. 

 
Esses cuidados devem ser seguidos ao utilizarem as máscaras cirúrgicas: 

- coloque a máscara cuidadosamente para cobrir a boca e o nariz e ajuste com 

segurança para minimizar os espaços entre a face e a máscara; 

- enquanto estiver em uso, evite tocar na parte da frente da máscara; 
 

- remova a máscara usando a técnica apropriada (ou seja, não toque na frente 

da máscara, mas remova sempre pelas alças laterais); 

- após a remoção ou sempre que tocar inadvertidamente em um máscara usada, 

deve-se realizar a higiene das mãos; 

- substitua as máscaras por uma nova máscara limpa e seca, assim que 

tornar- se úmida; 

- não reutilize máscaras descartáveis; 

 

Observação: Máscaras de tecido não são recomendadas, sob qualquer circunstância. 
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Atenção: NUNCA se deve tentar realizar a limpeza da máscara já utilizada com 
nenhum tipo de produto. As máscaras cirúrgicas são descartáveis e não podem 
ser limpas ou desinfectadas para uso posterior e quando úmidas perdem a sua 
capacidade de filtração. 

 

 
MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA (RESPIRADOR PARTICULADO - N95 OU 
EQUIVALENTE) 

 

       Quando o profissional atuar em procedimentos com risco de geração de aerossol 

nos residentes com infecção suspeita ou confirmada pelo novo coronavírus deve utilizar a 

máscara de proteção respiratória (respirador particulado) com eficácia mínima na filtração 

de 95% de partículas de até 0,3μ (tipo N95, N99, N100, PFF2 ou PFF3). São exemplos de 

procedimentos com risco de geração de aerossóis: intubação ou aspiração traqueal, 

ventilação não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da 

intubação, coletas de secreções nasotraqueais e broncoscopias. 

      A máscara de proteção respiratória deverá estar apropriadamente ajustada à face. A 

forma de uso, manipulação e armazenamento deve seguir as recomendações do fabricante 

e nunca deve ser compartilhada entre profissionais. 

      No link abaixo encontra-se um vídeo com detalhamento sobre a colocação e testes 

de vedação que o profissional deve realizar ao utilizar a máscara de proteção respiratória. 

Vídeo de colocação e retirada do EPI - Anvisa: https://youtu.be/G_tU7nvD5BI 

 

Nota (21.03.2020): Pode-se considerar o uso de respiradores ou máscaras N95 ou 

equivalente, além do prazo de validade designado pelo fabricante para atendimento 

emergencial aos casos suspeitos ou confirmados da COVID-19. No entanto, as máscaras 

além do prazo de validade designado pelo fabricante podem não cumprir os requisitos para 

os quais foram certificados. Com o tempo, componentes como as tiras e o material da ponte 

nasal podem se degradar, o que pode afetar a qualidade do ajuste e da vedação. 

Quem deve usar a máscara cirúrgica? 
 

- Residentes com sintomas de infecção respiratória (febre, tosse 
espirros, dificuldade para respirar). 

 
- Profissionais que prestarem assistência a menos de 1 metro do 

paciente suspeito ou confirmado. 
 
 
 

https://youtu.be/G_tU7nvD5BI
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Este tipo de uso pode ser liberado APENAS devido à demanda urgente causada pela 

emergência de saúde pública da COVID-19. Os usuários dessas máscaras que excederam 

o prazo de validade designado pelo fabricante devem ser orientados sobre a importância 

das inspeções e verificações do selo antes do uso. 

Os usuários devem tomar as seguintes medidas de precaução antes de usar as máscaras 

N95 (além do prazo de validade designado pelo fabricante) no local de trabalho: 

- Inspecione visualmente a máscara N95 para determinar se sua integridade foi 

comprometida (máscaras úmidas, sujas, rasgadas, amassadas ou com vincos não podem 

ser utilizadas). 

- Verifique se componentes como tiras, ponte nasal e material de espuma nasal não se 

degradaram, o que pode afetar a qualidade do ajuste e a vedação e, portanto, a eficácia 

da máscara. 

- Se a integridade de qualquer parte da máscara estiver comprometida ou se uma 

verificação bem-sucedida do selo do usuário não puder ser realizada, descarte a máscara. 

- Os usuários devem realizar uma verificação do selo imediatamente após colocar cada 

máscara e não devem usar uma máscara que não possam executar uma verificação bem-

sucedida do selo do usuário (teste positivo e negativo de vedação da máscara à face). 

Observação 1:  A máscara cirúrgica não deve ser sobreposta à máscara N95 ou 

equivalente, pois além de não garantir proteção de filtração ou de contaminação, também 

pode levar ao desperdício de mais um EPI, o que pode ser muito prejudicial em um cenário 

de escassez. 

Observação 2: EXCEPCIONALMENTE, em situações de carência de insumos e para 

atender a demanda da epidemia da COVID-19, a máscara N95 ou equivalente poderá ser 

reutilizada pelo mesmo profissional, desde que cumpridos passos obrigatórios para a 

retirada da máscara sem a contaminação do seu interior. Com objetivo de minimizar a 

contaminação da máscara N95 ou equivalente, se houver disponibilidade, pode ser usado 

um protetor facial (face shield). se a máscara estiver íntegra, limpa e seca, pode ser usada 

várias vezes durante o mesmo plantão pelo mesmo profissional (até 12 horas ou conforme 

definido pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH do serviço de saúde). 

Observação 3: Para remover a máscara, retire-a pelos elásticos, tomando bastante cuidado 

para não tocar na superfície interna e acondicione em um saco ou envelope de papel com 

os elásticos para fora, para facilitar a retirada da máscara. Nunca coloque a máscara já 

utilizada em um saco plástico, pois ela poderá ficar úmida e potencialmente contaminada. 
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Atenção: NUNCA se deve tentar realizar a limpeza da máscara N95 ou equivalente, já 

utilizada, com nenhum tipo de produto. As máscaras N95 ou equivalentes são 

descartáveis e não podem ser limpas ou desinfectadas para uso posterior e quando 

úmidas perdem a sua capacidade de filtração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUVAS 

As luvas de procedimentos não cirúrgicos devem ser utilizadas, no contexto da epidemia 

da COVID-19, em qualquer contato com o paciente ou seu entorno (Precaução de Contato). 

Quando o procedimento a ser realizado no paciente exigir técnica asséptica, devem ser 

utilizadas luvas estéreis (de procedimento cirúrgico).  

 

As recomendações quanto ao uso de luvas por profissionais de saúde são: 

- As luvas devem ser colocadas antes da entrada no quarto do paciente ou área em 

que o paciente está isolado. 

- As luvas devem ser removidas dentro do quarto ou área de isolamento e 

descartadas como resídudo infectante. 

- Jamais sair do quarto ou área de isolamento com as luvas. 

- Nunca toque desnecessariamente superfícies e materiais (tais como telefones, 

- maçanetas, portas) quando estiver com luvas. 

- Não lavar ou usar novamente o mesmo par de luvas (as luvas nunca devem ser 

reutilizadas). 

- O uso de luvas não substitui a higiene das mãos. 

Quem deve usar a máscara N95 ou equivalente? 
 

Profissionais de saúde que realizam procedimentos geradores de 
aerossóis como por exemplo: intubação ou aspiração traqueal, ventilação 

mecânica invasiva e não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, 
ventilação manual antes da intubação, coletas de amostras 

nasotraqueais. 
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- Não devem ser utilizadas duas luvas para o atendimento dos pacientes, esta ação 

não garante mais segurança à assistência. 

- Proceder à higiene das mãos imediatamente após a retirada das luvas. 

- Observe a técnica correta de remoção de luvas para evitar a contaminação das 

mãos: 

- Retire as luvas puxando a primeira pelo lado externo do punho com os dedos da 

mão oposta. 

- Segure a luva removida com a outra mão enluvada. 

- Toque a parte interna do punho da mão enluvada com o dedo indicador oposto (sem 

luvas) e retire a outra luva. 

 

PROTETOR OCULAR OU PROTETOR DE FACE (FACE SHIELD) 

 

Os óculos de proteção ou protetores faciais (que cubra a frente e os lados do rosto) devem 

ser utilizados quando houver risco de exposição do profissional a respingos de sangue, 

secreções corporais e excreções. 

Os óculos de proteção ou protetores faciais devem ser exclusivos de cada profissional 

responsável pela assistência, devendo após o uso sofrer limpeza e posterior desinfecção 

com álcool líquido a 70%, hipoclorito de sódio ou outro desinfetante recomendado pelo 

fabricante. 

Caso o protetor facial tenha sujidade visível, deve ser lavado com água e sabão/detergente 

e só depois dessa limpeza, passar pelo processo de desinfecção.  

 

CAPOTE/AVENTAL 

O capote ou avental (gramatura mínima de 30g/m2) deve ser utilizado para evitar a 

contaminação da pele e roupa do profissional. O profissional deve avaliar a necessidade 

do uso de capote ou avental impermeável (estrutura impermeável e gramatura mínima de 

50 g/m2) a depender do quadro clínico do paciente (vômitos, diarréia, hipersecreção 

orotraqueal, sangramento, etc). 

O capote ou avental deve ser de mangas longas, punho de malha ou elástico e abertura 

posterior. Além disso, deve ser confeccionado de material de boa qualidade, atóxico, 
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hidro/hemorrepelente, hipoalérgico, com baixo desprendimento de partículas e resistente, 

proporcionar barreira antimicrobiana efetiva (Teste de Eficiência de Filtração Bacteriológica 

- BFE), permitir a execução de atividades com conforto e estar disponível em vários 

tamanhos. 

O capote ou avental sujo deve ser removido e descartado como resíduo infectante após a 

realização do procedimento e antes de sair do quarto do paciente ou da área de assistência. 

Após a remoção do capote deve-se proceder a higiene das mãos para evitar a transmissão 

dos vírus para o profissional, pacientes e ambiente.       

Vídeo de colocação e retirada do EPI - Anvisa: https://youtu.be/G_tU7nvD5BI 

 

GORRO 

O gorro está indicado para a proteção dos cabelos e cabeça dos profissionais em 

procedimentos que podem gerar aerossóis.  

Deve ser de material descartável e removido após o uso.  

 

CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS SOBRE O USO DE EQUIPAMENTOS DE 

PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) 

 

O serviço de saúde deve fornecer capacitação para todos os profissionais para a prevenção 

da transmissão de agentes infecciosos. Todos os profissionais devem ser treinados para o 

uso dos EPI, inclusive os dispositivos de proteção respiratória (por exemplo, máscaras 

cirúrgicas e máscaras N95 ou equivalente). 

O serviço de saúde deve certificar-se de que os profissionais foram instruídos, treinados e 

tenham praticado o uso apropriado dos EPI antes de cuidar de um residente suspeito ou 

confirmado de infecção pelo novo coronavírus, incluindo a atenção ao uso correto de EPI, 

teste de vedação da máscara N95 (quando for necessário o seu uso) e a prevenção de 

contaminação de roupas, pele e ambiente durante o processo de remoção de tais 

equipamentos. 

Vídeo de colocação e retirada do EPI - Anvisa: https://youtu.be/G_tU7nvD5BI  

  

https://youtu.be/G_tU7nvD5BI
https://youtu.be/G_tU7nvD5BI
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ANEXO 2 – TÉCNICAS CORRETAS PARA A HIGIENE DAS MÃOS 

 

 
1. HIGIENE DAS MÃOS COM ÁGUA E SABONETE LÍQUIDO 

 
 

A higiene das mãos com água e sabonete líquido é essencial quando as mãos 

estão visivelmente sujas ou contaminadas com sangue ou outros fluidos 

corporais e deve ser realizada: 

 Antes e após o contato direto com pacientes com infecção suspeita ou 

confirmada pelo novo coronavírus (COVID-19), seus pertences e 

ambiente próximo, bem como na entrada e na saída de áreas com 

pacientes infectados. 

 Imediatamente após retirar as luvas. 

 Imediatamente após contato com sangue, fluidos corpóreos, secreções, 

excreções ou objetos contaminados. 

 Entre procedimentos em um mesmo paciente, para prevenir a 

transmissão cruzada entre diferentes sítios corporais. 

 Em qualquer outra situação onde seja indicada a higiene das mãos para 

evitar a transmissão do novo coronavírus (COVID-19) para outros 

pacientes ou ambiente. 

 
Técnica: “Higiene Simples das Mãos com Sabonete Líquido e Água ” 

 
 

 Retirar acessórios (anéis, pulseiras, relógio), uma vez que sob estes 

objetos acumulam-se microrganismos não removidos com a lavagem das 

mãos. 

 Abrir a torneira e molhar as mãos, evitando encostar-se na pia. 

 Aplicar na palma da mão quantidade suficiente de sabonete líquido para 

cobrir todas as superfícies das mãos (seguir a quantidade recomendada 

pelo fabricante). 

 Ensaboar as palmas das mãos, friccionando-as entre si. 

 Esfregar a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda 

entrelaçando os dedos e vice-versa. 

 Entrelaçar os dedos e friccionar os espaços interdigitais. 
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 Esfregar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, 

segurando os dedos, com movimento de vai-e-vem e vice-versa. 

 Esfregar o polegar direito, com o auxílio da palma da mão esquerda, 

utilizando- se movimento circular e vice-versa. 

 Friccionar as polpas digitais e unhas da mão esquerda contra a palma 

damão direita, fechada em concha, fazendo movimento circular e vice- 

versa. 

 Enxaguar as mãos, retirando os resíduos de sabonete. Evitar contato 

direto das mãos ensaboadas com a torneira. 

 Secar as mãos com papel toalha descartável. No caso de torneiras com 

contato manual para fechamento, sempre utilize papel toalha. 

o Duração do Procedimento: 40 a 60 segundos. 

 

2. HIGIENE DAS MÃOS COM PREPARAÇÃO ALCOÓLICA 

 
 

Deve-se higienizar as mãos com preparação alcoólica (sob as formas gel ou 

solução) quando estas NÃO estiverem visivelmente sujas. 

A higiene das mãos com preparação alcoólica (sob a forma gel ou líquida com 

1- 3% glicerina) deve ser realizada nas situações descritas a seguir: 

 Antes de contato com o paciente. 

 Após contato com o paciente. 

 Antes de realizar procedimentos assistenciais e manipular dispositivos 

invasivos. 

 Antes de calçar luvas para inserção de dispositivos invasivos que não 

requeiram preparo cirúrgico. 

 Após risco de exposição a fluidos corporais. 

 Ao mudar de um sítio corporal contaminado para outro, limpo, durante a 

assistência ao paciente. 

 Após contato com objetos inanimados e superfícies imediatamente 

próximas ao paciente. 

 Antes e após a remoção de luvas. 
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Técnica: “Fricção Antisséptica das Mãos (com preparações alcoólicas)”: 

 
 

 Aplicar na palma da mão quantidade suficiente do produto para cobrir 

todas as superfícies das mãos (seguir a quantidade recomendada pelo 

fabricante). 

 Friccionar as palmas das mãos entre si. 

 Friccionar a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda 

entrelaçando os dedos e vice-versa. 

 Friccionar as palma das mãos entre si com os dedos entrelaçados. 

 Friccionar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, 

segurando os dedos e vice-versa. 

 Friccionar o polegar direito, com o auxílio da palma da mão esquerda, 

utilizando- se movimento circular e vice-versa. 

 Friccionar as polpas digitais e unhas da mão esquerda contra a palma da 

mão direita, fazendo um movimento circular e vice-versa. 

 Friccionar até secar espontaneamente. Não utilizar papel toalha. 

o Duração do Procedimento: 20 a 30 segundos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 



21 

ORIENTAÇÕES PARA A PREVENÇÃO E O CONTROLE DE INFECÇÕES PELO NOVO 

CORONAVÍRUS (SARS-CoV-2) EM INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI) 
 

ANEXO 3 - ILUSTRAÇÃO DAS TÉCNICAS CORRETAS PARA A HIGIENE DAS MÃOS 

 

Fonte: GVIMS/GGTES/ANVISA 
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ANEXO 3 - HIGIENE DAS MÃOS - 5 MOMENTOS 

 

Fonte: GVIMS/GGTES/ANVISA 
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ANEXO 5 -  ILUSTRAÇÕES SOBRE AS PRECAUÇÕES 
 

 

 
 

Fonte: GVIMS/GGTES/ANVISA 
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Fonte: GVIMS/GGTES/ANVISA 
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Demais orientações sobre a assistência à saúde para os casos de COVID-19 

podem ser encontradas na NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020, 

que tem como título: ORIENTAÇÕES PARA SERVIÇOS DE SAÚDE: MEDIDAS DE 

PREVENÇÃO E CONTROLE QUE DEVEM SER ADOTADAS DURANTE A 

ASSISTÊNCIA AOS CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE INFECÇÃO 

PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). 

Disponível no link: 

https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/alertas/item/nota- 

tecnica-n-04-2020-gvims-ggtes-anvisa 

 

 

Publicações e materiais sobre higiene das mãos encontram-se disponíveis no sítio 

eletrônico da Anvisa: 

https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/category/ 

higienizacao-das-maos 

 

 

Publicações sobre precauções, que podem ser acessadas no link: 

https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/category/ca 

rtazes 
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RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 351, DE 20 DE MARÇO DE 2020 

(Publicada no DOU Extra nº 55-G, de 20 de março de 2020) 

 Dispõe sobre a atualização do 

Anexo I (Listas de Substâncias 

Entorpecentes, Psicotrópicas, 

Precursoras e Outras sob Controle 

Especial) da Portaria SVS/MS nº 

344, de 12 de maio de 1998, e dá 

outras providências.   

O Diretor-Presidente Substituto da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da 

atribuição que lhe confere o art. 47, IV, aliado ao art. 53, V do Regimento Interno 

aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n° 255, de 10 de dezembro de 

2018, resolve, ad referendum, adotar a seguinte Resolução de Diretoria Colegiada e 

determinar a sua publicação.  

Art. 1º Publicar a atualização do Anexo I (Listas de Substâncias Entorpecentes, 

Psicotrópicas, Precursoras e Outras sob Controle Especial) da Portaria SVS/MS nº. 344, 

de 12 de maio de 1998, republicada no Diário Oficial da União de 1º de fevereiro de 1999, 

estabelecendo as seguintes alterações, conforme previsto no Anexo I desta Resolução:  

I.  INCLUSÃO 

1.1. Lista "C1": CLOROQUINA 

1.2. Lista "C1": HIDROXICLOROQUINA  

 Art. 2º Os medicamentos à base de CLOROQUINA e HIDROXICLOROQUINA ficam 

sujeitos à Receita de Controle Especial em duas vias, sendo a 1ª via retida no 

estabelecimento farmacêutico e a 2ª via devolvida ao Paciente. 

Art. 3º No período de 30 dias após a entrada em vigor desta Resolução, a dispensação dos 

medicamentos à base de CLOROQUINA e HIDROXICLOROQUINA poderá ser 

efetuada também mediante receita médica comum, devendo o farmacêutico registrar na 

receita a comprovação do atendimento. 

Art. 4º Os medicamentos à base de CLOROQUINA e HIDROXICLOROQUINA ficam 

sujeitos aos procedimentos de escrituração no Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Produtos Controlados (SNGPC), previstos pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC 

nº 22/2014. 

Art. 5º Os medicamentos à base de CLOROQUINA e HIDROXICLOROQUINA não 

estão sujeitos aos demais controles estabelecidos pelas Portarias SVS/MS nº 344/1998 e 

06/1999, incluindo as determinações referentes à embalagem e rotulagem. 

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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ANTONIO BARRA TORRES 

 Diretor-Presidente Substituto 

 

ANEXO I 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

GERÊNCIA-GERAL DE MONITORAMENTO DE PRODUTOS SUJEITOS À 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

ATUALIZAÇÃO N. 72 

 LISTAS DA PORTARIA SVS/MS N.º 344 DE 12 DE MAIO DE 1998 (DOU DE 

1/2/99) 

   

LISTA – A1 

LISTA DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES 

(Sujeitas à Notificação de Receita “A”) 

  

1. ACETILMETADOL 

2. ALFACETILMETADOL 

3. ALFAMEPRODINA 

4. ALFAMETADOL 

5. ALFAPRODINA 

6. ALFENTANILA 

7. ALILPRODINA 

8. ANILERIDINA 

9. BEZITRAMIDA 

10. BENZETIDINA 

11. BENZILMORFINA 

12. BENZOILMORFINA 



 
Ministério da Saúde - MS 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA 

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União. 

13. BETACETILMETADOL 

14. BETAMEPRODINA 

15. BETAMETADOL 

16. BETAPRODINA 

17. BUPRENORFINA 

18. BUTORFANOL 

19. CLONITAZENO 

20. CODOXIMA 

21. CONCENTRADO DE PALHA DE DORMIDEIRA 

22. DEXTROMORAMIDA 

23. DIAMPROMIDA 

24. DIETILTIAMBUTENO 

25. DIFENOXILATO 

26. DIFENOXINA 

27. DIIDROMORFINA 

28. DIMEFEPTANOL (METADOL) 

29. DIMENOXADOL 

30. DIMETILTIAMBUTENO 

31. DIOXAFETILA 

32. DIPIPANONA 

33. DROTEBANOL 

34. ETILMETILTIAMBUTENO 

35. ETONITAZENO 

36. ETOXERIDINA 

37. FENADOXONA 

38. FENAMPROMIDA 

39. FENAZOCINA 
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40. FENOMORFANO 

41. FENOPERIDINA 

42. FENTANILA 

43. FURETIDINA 

44. HIDROCODONA 

45. HIDROMORFINOL 

46. HIDROMORFONA 

47. HIDROXIPETIDINA 

48. INTERMEDIÁRIO DA METADONA (4-CIANO-2-DIMETILAMINA-4,4-

DIFENILBUTANO) 

49. INTERMEDIÁRIO DA MORAMIDA (ÁCIDO 2-METIL-3-MORFOLINA-1,1-

DIFENILPROPANO CARBOXÍLICO) 

50. INTERMEDIÁRIO “A” DA PETIDINA (4 CIANO-1-METIL-4-

FENILPIPERIDINA) 

51. INTERMEDIÁRIO “B” DA PETIDINA  (ÉSTER ETÍLICO DO ÁCIDO 4-

FENILPIPERIDINA-4-CARBOXILÍCO) 

52. INTERMEDIÁRIO “C” DA PETIDINA  (ÁCIDO-1-METIL-4-

FENILPIPERIDINA-4-CARBOXÍLICO) 

53. ISOMETADONA 

54. LEVOFENACILMORFANO 

55. LEVOMETORFANO 

56. LEVOMORAMIDA 

57. LEVORFANOL 

58. METADONA 

59. METAZOCINA 

60. METILDESORFINA 

61. METILDIIDROMORFINA 

62. METOPONA 

63. MIROFINA 
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64. MORFERIDINA 

65. MORFINA 

66. MORINAMIDA 

67. NICOMORFINA 

68. NORACIMETADOL 

69. NORLEVORFANOL 

70. NORMETADONA 

71. NORMORFINA 

72. NORPIPANONA 

73. N-OXICODEÍNA 

74. N-OXIMORFINA 

75. ÓPIO 

76. ORIPAVINA 

77. OXICODONA 

78. OXIMORFONA 

79. PETIDINA 

80. PIMINODINA 

81. PIRITRAMIDA 

82. PROEPTAZINA 

83. PROPERIDINA 

84. RACEMETORFANO 

85. RACEMORAMIDA 

86. RACEMORFANO 

87. REMIFENTANILA 

88. SUFENTANILA 

89. TAPENTADOL 

90. TEBACONA 
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91. TEBAÍNA 

92. TILIDINA 

93. TRIMEPERIDINA  

ADENDO: 

1) ficam também sob controle: 

1.1. os sais, éteres, ésteres e isômeros (exceto os isômeros dextrometorfano, (+)3-metoxi-

N-metilmorfinan, e o Dextrorfano, (+) 3-hidroxi-N-metilmorfinan), das substâncias 

enumeradas acima, sempre que seja possível a sua existência; 

1.2. os sais de éteres, ésteres e isômeros (exceto os isômeros dextrometorfano, (+)3-

metoxi-N-metilmorfinan, e o Dextrorfano, (+) 3-hidroxi-N-metilmorfinan), das 

substâncias enumeradas acima, sempre que seja possível a sua existência. 

2) preparações à base de DIFENOXILATO, contendo por unidade posológica, não mais 

que 2,5 miligramas de DIFENOXILATO calculado como base, e uma quantidade de 

Sulfato de Atropina equivalente a, pelo menos, 1,0% da quantidade de DIFENOXILATO, 

ficam sujeitas a prescrição da Receita de Controle Especial, em 2 (duas) vias e os dizeres 

de rotulagem e bula devem apresentar a seguinte frase: “VENDA SOB PRESCRIÇÃO 

MÉDICA – SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA“. 

3) preparações à base de ÓPIO, contendo até 5 miligramas de morfina anidra por 

mililitros, ou seja, até 50 miligramas de ÓPIO,  ficam sujeitas a prescrição da RECEITA 

DE CONTROLE ESPECIAL, em 2 (duas) vias e os dizeres de rotulagem e bula devem 

apresentar a seguinte frase: “VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA – SÓ PODE SER 

VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA“. 

4) fica proibida a comercialização e manipulação de todos os medicamentos que 

contenham ÓPIO e seus derivados sintéticos e CLORIDRATO DE DIFENOXILATO e 

suas associações, nas formas farmacêuticas líquidas ou em xarope para uso pediátrico 

(Portaria  SVS/MS  n.º 106 de 14 de setembro de 1994 – DOU 19/9/94). 

5) preparações medicamentosas na forma farmacêutica de comprimidos de liberação 

controlada à base de OXICODONA, contendo não mais que 40 miligramas dessa 

substância, por unidade posológica, ficam sujeitas a prescrição em RECEITA DE 

CONTROLE ESPECIAL, em 2 (duas) vias e os dizeres de rotulagem e bula devem 

apresentar a seguinte frase: “VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA – SÓ PODE SER 

VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA”. 

6) excetua-se dos controles referentes a esta Lista o isômero proscrito alfa-PVP, que está 

relacionado na Lista “F2” deste regulamento. 

7) excetuam-se dos controles referentes a esta Lista os isômeros relacionados 

nominalmente em outra Lista deste regulamento. 
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8) preparações medicamentosas na forma farmacêutica adesivos transdérmicos 

contendo BUPRENORFINA em matriz polimérica adesiva, ou seja, sem reservatório de 

substância ativa, ficam sujeitas a prescrição em RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL 

em 2 (duas) vias e os dizeres de rotulagem e bula devem apresentar a seguinte frase: 

“VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA – SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO 

DA RECEITA”. 

9) a importação e a exportação de padrões analíticos à base das substâncias 

BUTORFANOL, MORINAMIDA e TAPENTADOL, em que a quantidade do ativo sujeito 

a controle especial não exceda 500 mg por unidade, não requer Autorização de 

Importação e Autorização de Exportação, respectivamente. O disposto neste adendo 

também se aplica aos padrões analíticos à base dos sais, éteres, ésteres e isômeros, assim 

como dos sais de éteres, de ésteres e de isômeros, das substâncias citadas, a menos que 

sejam explicitamente excetuados ou constantes de listas de controle mais restrito e desde 

que a quantidade do ativo sujeito a controle especial não ultrapasse o limite especificado. 

10) excetuam-se dos controles referentes a esta lista os isômeros não listados 

nominalmente e que sejam componentes de medicamentos registrados na Anvisa, bem 

como os medicamentos que os contenham. 

   

LISTA – A2 

LISTA DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES DE USO PERMITIDO SOMENTE 

EM CONCENTRAÇÕES ESPECIAIS 

(Sujeitas à Notificação de Receita “A”) 

  

1. ACETILDIIDROCODEINA 

2. CODEÍNA 

3. DEXTROPROPOXIFENO 

4. DIIDROCODEÍNA 

5. ETILMORFINA 

6. FOLCODINA 

7. NALBUFINA 

8. NALORFINA 

9. NICOCODINA 

10. NICODICODINA 
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11. NORCODEÍNA 

12. PROPIRAM 

13. TRAMADOL 

 ADENDO: 

1) ficam também sob controle: 

1.1. os sais, éteres, ésteres e isômeros das substâncias enumeradas acima, sempre que 

seja possível a sua existência; 

1.2. os sais de éteres, ésteres e isômeros das substâncias enumeradas acima, sempre que 

seja possível a sua existência. 

2) preparações à base de ACETILDIIDROCODEÍNA, CODEÍNA, DIIDROCODEÍNA, 

ETILMORFINA, FOLCODINA, NICODICODINA, NORCODEÍNA, inclusive as 

misturadas a um ou mais componentes, em que a quantidade de entorpecentes não exceda 

100 miligramas por unidade posológica, e em que a concentração não ultrapasse a 2,5% 

nas preparações de formas indivisíveis ficam sujeitas prescrição da Receita de Controle 

Especial, em 2 (duas) vias e os dizeres de rotulagem e bula devem apresentar a seguinte 

frase: "VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA – SÓ PODE SER VENDIDO COM 

RETENÇÃO DA RECEITA". 

3) preparações à base de TRAMADOL, inclusive as misturadas a um ou mais 

componentes, em que a quantidade não exceda 100 miligramas de TRAMADOL por 

unidade posológica ficam sujeitas a prescrição da Receita de Controle Especial, em 2 

(duas) vias e os dizeres de rotulagem e bula devem apresentar a seguinte frase: "VENDA 

SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA – SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA 

RECEITA". 

4) preparações à base de DEXTROPROPOXIFENO, inclusive as misturadas a um ou 

mais componentes, em que a quantidade de entorpecente não exceda 100 miligramas por 

unidade posológica e em que a concentração não ultrapasse 2,5% nas preparações 

indivisíveis, ficam sujeitas a prescrição da Receita de Controle Especial, em 2 (duas) vias 

e os dizeres de rotulagem e bula devem apresentar a seguinte frase: "VENDA SOB 

PRESCRIÇÃO MÉDICA – SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA". 

5) preparações à base de NALBUFINA, inclusive as misturadas a um ou mais 

componentes, em que a quantidade não exceda 10 miligramas de CLORIDRATO DE 

NALBUFINA por unidade posológica ficam sujeitas a prescrição da Receita de Controle 

Especial, em 2 (duas) vias e os dizeres de rotulagem e bula devem apresentar a seguinte 

frase: "VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA – SÓ PODE SER VENDIDO COM 

RETENÇÃO DA RECEITA". 

6) preparações à base de PROPIRAM, inclusive as misturadas a um ou mais 

componentes, contendo não mais que 100 miligramas de PROPIRAM por unidade 

posológica e associados, no mínimo, a igual quantidade de metilcelulose, ficam sujeitas 
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a prescrição da Receita de Controle Especial, em 2 (duas) vias e os dizeres de rotulagem 

e bula deverão apresentar a seguinte frase: "VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA – SÓ 

PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA". 

7) excetuam-se dos controles referentes a esta Lista os isômeros relacionados 

nominalmente em outra Lista deste regulamento. 

8) a importação e a exportação de padrões analíticos à base das substâncias 

NALBUFINA e TRAMADOL, em que a quantidade do ativo sujeito a controle especial 

não exceda 500 mg por unidade, não requer Autorização de Importação e Autorização 

de Exportação, respectivamente. O disposto neste adendo também se aplica aos padrões 

analíticos à base dos sais, éteres, ésteres e isômeros, assim como dos sais de éteres, de 

ésteres e de isômeros, das substâncias citadas, a menos que sejam explicitamente 

excetuados ou constantes de listas de controle mais restrito e desde que a quantidade do 

ativo sujeito a controle especial não ultrapasse o limite especificado. 

9) excetuam-se dos controles referentes a esta lista os isômeros não listados 

nominalmente e que sejam componentes de medicamentos registrados na Anvisa, bem 

como os medicamentos que os contenham. 

  

LISTA – A3 

LISTA DAS SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS 

(Sujeita à Notificação de Receita “A”) 

  

1.ANFETAMINA 

2.ATOMOXETINA 

3.CATINA 

4.CLOBENZOREX 

5.CLORFENTERMINA 

6.DEXANFETAMINA 

7.DRONABINOL 

8.FEMETRAZINA 

9.FENCICLIDINA 

10.FENETILINA 

11.LEVANFETAMINA 
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12.LEVOMETANFETAMINA 

13.LISDEXANFETAMINA 

14.METILFENIDATO 

15. METILSINEFRINA 

16.MODAFINILA 

17.TANFETAMINA 

 ADENDO: 

1) ficam também sob controle: 

1.1 os sais, éteres, ésteres e isômeros das substâncias enumeradas acima, sempre que 

seja possível a sua existência; 

1.2 os sais de éteres, ésteres e isômeros das substâncias enumeradas acima, sempre que 

seja possível a sua existência. 

2) ficam sujeitos aos controles referentes a esta Lista os medicamentos registrados na 

Anvisa que possuam em sua formulação derivados de Cannabis sativa, em concentração 

de no máximo 30 mg de tetrahidrocannabinol (THC) por mililitro e 30 mg de canabidiol 

por mililitro. 

3) excetuam-se dos controles referentes a esta Lista os isômeros relacionados 

nominalmente em outra Lista deste regulamento. 

4) a importação e a exportação de padrões analíticos à base das substâncias 

ATOMOXETINA, CLOBENZOREX, CLORFENTERMINA, LISDEXANFETAMINA, 

MODAFINILA, METILSINEFRINA e TANFETAMINA, em que a quantidade do ativo 

sujeito a controle especial não exceda 500 mg por unidade, não requer Autorização de 

Importação e Autorização de Exportação, respectivamente. O disposto neste adendo 

também se aplica aos padrões analíticos à base dos sais, éteres, ésteres e isômeros, assim 

como dos sais de éteres, de ésteres e de isômeros, das substâncias citadas, a menos que 

sejam explicitamente excetuados ou constantes de listas de controle mais restrito e desde 

que a quantidade do ativo sujeito a controle especial não ultrapasse o limite especificado. 

5) excetuam-se dos controles referentes a esta lista os isômeros não listados 

nominalmente e que sejam componentes de medicamentos registrados na Anvisa, bem 

como os medicamentos que os contenham. 

6) os controles desta Lista se aplicam à substância DRONABINOL somente quando 

obtida sinteticamente e desde que não estejam presentes outros componentes sujeitos a 

controle especial, ainda que na forma de impurezas.  

7) estão sujeitos aos controles desta Lista os insumos farmacêuticos, nas formas de 

derivado vegetal, fitofármaco e a granel, à base de derivados de Cannabis sativa, 
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destinados à fabricação dos Produtos de Cannabis regularizados nos termos da 

Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 327, de 09 de dezembro de 2019. 

8) estão sujeitos aos controles desta Lista os Produtos de Cannabis regularizados nos 

termos da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 327, de 09 de dezembro de 

2019, que contenham tetrahidrocanabinol (THC) acima de 0,2%. 

 

LISTA – B1 

LISTA DAS SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS 

(Sujeitas à Notificação de Receita “B”) 

  

1. ALOBARBITAL 

2. ALPRAZOLAM 

3. AMINEPTINA 

4. AMOBARBITAL 

5. APROBARBITAL 

6. BARBEXACLONA 

7. BARBITAL 

8. BROMAZEPAM 

9. BROTIZOLAM 

10. BUTABARBITAL 

11. BUTALBITAL 

12. CAMAZEPAM 

13. CETAZOLAM 

14. CICLOBARBITAL 

15. CLOBAZAM 

16. CLONAZEPAM 

17. CLORAZEPAM 

18. CLORAZEPATO 
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19. CLORDIAZEPÓXIDO 

20. CLORETO DE ETILA 

21. CLORETO DE METILENO/DICLOROMETANO 

22. CLOTIAZEPAM 

23. CLOXAZOLAM 

24. DELORAZEPAM 

25. DIAZEPAM 

26. ESTAZOLAM 

27. ETCLORVINOL 

28. ETILANFETAMINA (N-ETILANFETAMINA) 

29. ETINAMATO 

30. FENAZEPAM 

31. FENOBARBITAL 

32. FLUDIAZEPAM 

33. FLUNITRAZEPAM 

34. FLURAZEPAM 

35. GHB - (ÁCIDO GAMA – HIDROXIBUTÍRICO) 

36. GLUTETIMIDA 

37. HALAZEPAM 

38. HALOXAZOLAM 

39. LEFETAMINA 

40. LOFLAZEPATO DE ETILA 

41. LOPRAZOLAM 

42. LORAZEPAM 

43. LORMETAZEPAM 

44. MEDAZEPAM 

45. MEPROBAMATO 
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46. MESOCARBO 

47. METILFENOBARBITAL (PROMINAL) 

48. METIPRILONA 

49. MIDAZOLAM 

50. NIMETAZEPAM 

51. NITRAZEPAM 

52. NORCANFANO (FENCANFAMINA) 

53. NORDAZEPAM 

54. OXAZEPAM 

55. OXAZOLAM 

56. PEMOLINA 

57. PENTAZOCINA 

58. PENTOBARBITAL 

59. PERAMPANEL 

60. PINAZEPAM 

61. PIPRADROL 

62. PIROVALERONA 

63. PRAZEPAM 

64. PROLINTANO 

65. PROPILEXEDRINA 

66. SECBUTABARBITAL 

67. SECOBARBITAL 

68. TEMAZEPAM 

69. TETRAZEPAM 

70. TIAMILAL 

71. TIOPENTAL 

72. TRIAZOLAM 



 
Ministério da Saúde - MS 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA 

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União. 

73. TRICLOROETILENO 

74. TRIEXIFENIDIL 

75. VINILBITAL 

76. ZALEPLONA 

77. ZOLPIDEM 

78. ZOPICLONA 

 ADENDO: 

1) ficam também sob controle: 

1.1. os sais, éteres, ésteres e isômeros das substâncias enumeradas acima, sempre que 

seja possível a sua existência; 

1.2. os sais de éteres, ésteres e isômeros das substâncias enumeradas acima, sempre que 

seja possível a sua existência. 

2) os medicamentos que contenham FENOBARBITAL, METILFENOBARBITAL 

(PROMINAL), BARBITAL e BARBEXACLONA, ficam sujeitos a prescrição da Receita 

de Controle Especial, em 2 (duas) vias e os dizeres de rotulagem e bula devem apresentar 

a seguinte frase: “VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA – SÓ PODE SER VENDIDO 

COM RETENÇÃO DA RECEITA”. 

3) em relação ao controle do CLORETO DE ETILA: 

3.1. fica proibido o uso do CLORETO DE ETILA para fins médicos, bem como a sua 

utilização sob a forma de aerosol, aromatizador de ambiente ou de qualquer outra forma 

que possibilite o seu uso indevido. 

3.2. o controle e a fiscalização da substância CLORETO DE ETILA, ficam submetidos 

ao Órgão competente do Ministério da Justiça e Segurança Pública, de acordo com a Lei 

nº 10.357 de 27/12/2001, Decreto nº 4.262 de 10/06/2002 e Portaria MJSP nº 240, de 

12/03/2019. 

4) preparações a base de ZOLPIDEM e de ZALEPLONA, em que a quantidade dos 

princípios ativos ZOLPIDEM e ZALEPLONA respectivamente, não excedam 10 

miligramas por unidade posológica, ficam sujeitas a prescrição da Receita de Controle 

Especial, em 2 (duas) vias e os dizeres de rotulagem e bula devem apresentar a seguinte 

frase: "VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA – SÓ PODE SER VENDIDO COM 

RETENÇÃO DA RECEITA". 

5) preparações a base de ZOPICLONA em que a quantidade do princípio ativo 

ZOPICLONA não exceda  7,5 miligramas por unidade posológica, ficam sujeitas a 

prescrição da Receita de Controle Especial, em 2 (duas) vias e os dizeres de rotulagem 
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e bula devem apresentar a seguinte frase: "VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA – SÓ 

PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA". 

6) fica proibido o uso humano de CLORETO DE METILENO/DICLOROMETANO e de 

TRICLOROETILENO, por via oral ou inalação. 

7) quando utilizadas exclusivamente para fins industriais legítimos, as substâncias 

CLORETO DE METILENO/DICLOROMETANO e TRICLOROETILENO estão 

excluídas dos controles referentes a esta Lista, estando submetidas apenas aos controles 

impostos pela Lista D2 deste Regulamento (controle do Ministério da Justiça e 

Segurança Pública). 

8) excetua-se dos controles referentes a esta Lista, o isômero proscrito TH-PVP, que está 

relacionado na Lista "F2" deste regulamento. 

9) os medicamentos que contenham PERAMPANEL ficam sujeitos à prescrição em 

Receita de Controle Especial, em 2 (duas) vias, e os dizeres de rotulagem e bula devem 

apresentar a seguinte frase: “VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA – SÓ PODE SER 

VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA”. 

10) excetuam-se dos controles referentes a esta Lista os isômeros relacionados 

nominalmente em outra Lista deste regulamento. 

11) a importação e a exportação de padrões analíticos à base das substâncias 

APROBARBITAL, BARBEXACLONA, CLORAZEPAM, PERAMPANEL, PROLINTANO, 

PROPILEXEDRINA, TIAMILAL, TIOPENTAL, TRIEXIFENIDIL, ZALEPLONA e 

ZOPICLONA, em que a quantidade do ativo sujeito a controle especial não exceda 500 

mg por unidade, não requer Autorização de Importação e Autorização de Exportação, 

respectivamente. O disposto neste adendo também se aplica aos padrões analíticos à 

base dos sais, éteres, ésteres e isômeros, assim como dos sais de éteres, de ésteres e de 

isômeros, das substâncias citadas, a menos que sejam explicitamente excetuados ou 

constantes de listas de controle mais restrito e desde que a quantidade do ativo sujeito a 

controle especial não ultrapasse o limite especificado. 

12) excetuam-se dos controles referentes a esta lista os isômeros não listados 

nominalmente e que sejam componentes de medicamentos registrados na Anvisa, bem 

como os medicamentos que os contenham. 

13) estão sujeitos aos controles desta Lista os Produtos de Cannabis regularizados nos 

termos da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 327, de 09 de dezembro de 

2019, que contenham até 0,2% de tetrahidrocanabinol (THC). 

  

LISTA – B2 

LISTA DAS SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS ANOREXÍGENAS 

(Sujeitas à Notificação de Receita “B2”) 
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1. AMINOREX 

2. ANFEPRAMONA 

3. FEMPROPOREX 

4. FENDIMETRAZINA 

5. FENTERMINA 

6. MAZINDOL 

7. MEFENOREX 

8. SIBUTRAMINA 

  

ADENDO: 

1) ficam também sob controle: 

1.1. os sais, éteres, ésteres e isômeros das substâncias enumeradas acima, sempre que 

seja possível a sua existência; 

1.2. os sais de éteres, ésteres e isômeros das substâncias enumeradas acima, sempre que 

seja possível a sua existência. 

2) excetua-se dos controles referentes a esta Lista, o isômero proscrito metanfetamina 

que está relacionado na Lista “F2” deste regulamento. 

3) excetuam-se dos controles referentes a esta Lista, os isômeros proscritos 4-MEC, 5-

MAPDB e pentedrona, que estão relacionados na Lista "F2" deste regulamento. 

4) excetua-se das disposições legais deste Regulamento Técnico a substância DEET 

(N,N-dietil-3-metilbenzamida). 

5) excetuam-se dos controles referentes a esta Lista os isômeros relacionados 

nominalmente em outra Lista deste regulamento. 

6) A importação e a exportação de padrões analíticos à base de SIBUTRAMINA, em que 

a quantidade do ativo sujeito a controle especial não exceda 500 mg por unidade, não 

requer Autorização de Importação e Autorização de Exportação, respectivamente. O 

disposto neste adendo também se aplica aos padrões analíticos à base dos sais, éteres, 

ésteres e isômeros, assim como dos sais de éteres, de ésteres e de isômeros, da substância 

citada, a menos que sejam explicitamente excetuados ou constantes de listas de controle 

mais restrito e desde que a quantidade do ativo sujeito a controle especial não ultrapasse 

o limite especificado. 



 
Ministério da Saúde - MS 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA 

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União. 

7) excetuam-se dos controles referentes a esta lista os isômeros não listados 

nominalmente e que sejam componentes de medicamentos registrados na Anvisa, bem 

como os medicamentos que os contenham. 

   

LISTA – C1 

LISTA DAS OUTRAS SUBSTÂNCIAS SUJEITAS A CONTROLE ESPECIAL 

(Sujeitas à Receita de Controle Especial em duas vias) 

  

1. ACEPROMAZINA 

2. ÁCIDO VALPRÓICO 

3. AGOMELATINA 

4. AMANTADINA 

5. AMISSULPRIDA 

6. AMITRIPTILINA 

7. AMOXAPINA 

8. ARIPIPRAZOL 

9. ASENAPINA 

10. AZACICLONOL 

11. BECLAMIDA 

12. BENACTIZINA 

13. BENFLUOREX 

14. BENZIDAMINA 

15. BENZOCTAMINA 

16. BENZOQUINAMIDA 

17. BIPERIDENO 

18. BRIVARACETAM 

19. BUPROPIONA 

20. BUSPIRONA 
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21. BUTAPERAZINA 

22. BUTRIPTILINA 

23. CANABIDIOL (CBD) 

24. CAPTODIAMO 

25. CARBAMAZEPINA 

26. CAROXAZONA 

27. CELECOXIBE 

28. CETAMINA 

29. CICLARBAMATO 

30. CICLEXEDRINA 

31. CICLOPENTOLATO 

32. CISAPRIDA 

33. CITALOPRAM 

34. CLOMACRANO 

35. CLOMETIAZOL 

36. CLOMIPRAMINA 

37. CLOREXADOL 

38. CLOROQUINA 

39. CLORPROMAZINA 

40. CLORPROTIXENO 

41. CLOTIAPINA 

42. CLOZAPINA 

43. DAPOXETINA 

44. DESFLURANO 

45. DESIPRAMINA 

46. DESVENLAFAXINA 

47. DEXETIMIDA 
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48. DEXMEDETOMIDINA 

49. DIBENZEPINA 

50. DIMETRACRINA 

51. DISOPIRAMIDA 

52. DISSULFIRAM 

53. DIVALPROATO DE SÓDIO 

54. DIXIRAZINA 

55. DONEPEZILA 

56. DOXEPINA 

57. DROPERIDOL 

58. DULOXETINA 

59. ECTILURÉIA 

60. EMILCAMATO 

61. ENFLURANO 

62. ENTACAPONA 

63. ESCITALOPRAM 

64. ETOMIDATO 

65. ETORICOXIBE 

66. ETOSSUXIMIDA 

67. FACETOPERANO 

68. FEMPROBAMATO 

69. FENAGLICODOL 

70. FENELZINA 

71. FENIPRAZINA 

72. FENITOINA 

73. FLUFENAZINA 

74. FLUMAZENIL 
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75. FLUOXETINA 

76. FLUPENTIXOL 

77. FLUVOXAMINA 

78. GABAPENTINA 

79. GALANTAMINA 

80. HALOPERIDOL 

81. HALOTANO 

82. HIDRATO DE CLORAL 

83. HIDROCLORBEZETILAMINA 

84. HIDROXICLOROQUINA  

85. HIDROXIDIONA 

86. HOMOFENAZINA 

87. IMICLOPRAZINA 

88. IMIPRAMINA 

89. IMIPRAMINÓXIDO 

90. IPROCLOZIDA 

91. ISOCARBOXAZIDA 

92. ISOFLURANO 

93. ISOPROPIL-CROTONIL-URÉIA 

94. LACOSAMIDA 

95. LAMOTRIGINA 

96. LEFLUNOMIDA 

97. LEVETIRACETAM 

98. LEVOMEPROMAZINA 

99. LISURIDA 

100. LITIO 

101. LOPERAMIDA 
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102. LOXAPINA 

103. LUMIRACOXIBE 

104. LURASIDONA 

105. MAPROTILINA 

106. MECLOFENOXATO 

107. MEFENOXALONA 

108. MEFEXAMIDA 

109. MEMANTINA 

110. MEPAZINA 

111. MESORIDAZINA 

112. METILNALTREXONA 

113. METILPENTINOL 

114. METISERGIDA 

115. METIXENO 

116. METOPROMAZINA 

117. METOXIFLURANO 

118. MIANSERINA 

119. MILNACIPRANA 

120. MILTEFOSINA 

121. MINAPRINA 

122. MIRTAZAPINA 

123. MISOPROSTOL 

124. MOCLOBEMIDA 

125. MOPERONA 

126. NALOXONA 

127. NALTREXONA 

128. NEFAZODONA 
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129. NIALAMIDA 

130. NITRITO DE ISOBUTILA 

131. NOMIFENSINA 

132. NORTRIPTILINA 

133. NOXIPTILINA 

134. OLANZAPINA 

135. OPIPRAMOL 

136. OXCARBAZEPINA 

137. OXIBUPROCAÍNA (BENOXINATO) 

138. OXIFENAMATO 

139. OXIPERTINA 

140. PALIPERIDONA 

141. PARECOXIBE 

142. PAROXETINA 

143. PENFLURIDOL 

144. PERFENAZINA 

145. PERGOLIDA 

146. PERICIAZINA (PROPERICIAZINA) 

147. PIMOZIDA 

148. PIPAMPERONA 

149. PIPOTIAZINA 

150. PRAMIPEXOL 

151. PREGABALINA 

152. PRIMIDONA 

153. PROCLORPERAZINA 

154. PROMAZINA 

155. PROPANIDINA 
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156. PROPIOMAZINA 

157. PROPOFOL 

158. PROTIPENDIL 

159. PROTRIPTILINA 

160. PROXIMETACAINA 

161. QUETIAPINA 

162. RAMELTEONA 

163. RASAGILINA 

164. REBOXETINA 

165. RIBAVIRINA 

166. RIMONABANTO 

167. RISPERIDONA 

168. RIVASTIGMINA 

169. ROFECOXIBE 

170. ROPINIROL 

171. ROTIGOTINA 

172. RUFINAMIDA 

173. SELEGILINA 

174. SERTRALINA 

175. SEVOFLURANO 

176. SULPIRIDA 

177. SULTOPRIDA 

178. TACRINA 

179. TERIFLUNOMIDA 

180. TETRABENAZINA 

181. TETRACAÍNA 

182. TIAGABINA 
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183. TIANEPTINA 

184. TIAPRIDA 

185. TIOPROPERAZINA 

186. TIORIDAZINA 

187. TIOTIXENO 

188. TOLCAPONA 

189. TOPIRAMATO 

190. TRANILCIPROMINA 

191. TRAZODONA 

192. TRICLOFÓS 

193. TRIFLUOPERAZINA 

194. TRIFLUPERIDOL 

195. TRIMIPRAMINA 

196. TROGLITAZONA 

197. VALDECOXIBE 

198. VALPROATO SÓDICO 

199. VENLAFAXINA 

200. VERALIPRIDA 

201. VIGABATRINA 

202. VILAZODONA  

203. VORTIOXETINA 

204. ZIPRAZIDONA 

205. ZOTEPINA 

206. ZUCLOPENTIXOL 

  

ADENDO: 

1) ficam também sob controle: 
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1.1. os sais, éteres, ésteres e isômeros das substâncias enumeradas acima, sempre que 

seja possível a sua existência; 

1.2. os sais de éteres, ésteres e isômeros das substâncias enumeradas acima, sempre que 

seja possível a sua existência. 

1.3 o disposto nos itens 1.1 e 1.2 não se aplica a substância canabidiol. 

2) os medicamentos à base da substância LOPERAMIDA ficam sujeitos a VENDA SOB 

PRESCRIÇÃO MÉDICA SEM RETENÇÃO DE RECEITA. 

3) fica proibido a comercialização e manipulação de todos os medicamentos que 

contenham LOPERAMIDA ou em associações, nas formas farmacêuticas líquidas ou em 

xarope para uso pediátrico (Portaria SVS/MS  n.º 106 de 14 de setembro de 1994 – DOU 

19/9/94). 

4) só será permitida a compra e uso do medicamento contendo a substância 

MISOPROSTOL em estabelecimentos hospitalares devidamente cadastrados junto a 

Autoridade Sanitária para este fim; 

5) os medicamentos à base da substância TETRACAÍNA ficam sujeitos a: (a) VENDA 

SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA - quando tratar-se de preparações farmacêuticas de uso 

tópico odontológico, não associadas a qualquer outro princípio ativo; (b) VENDA COM 

PRESCRIÇÃO MÉDICA SEM A RETENÇÃO DE RECEITA - quando tratar-se de 

preparações farmacêuticas de uso tópico otorrinolaringológico, especificamente para 

Colutórios e Soluções utilizadas no tratamento de Otite Externa  e (c) VENDA SOB 

PRESCRIÇÃO MÉDICA COM RETENÇÃO DE RECEITA - quando tratar-se de 

preparações farmacêuticas de uso tópico oftalmológico. 

6) excetuam-se das disposições legais deste Regulamento Técnico as substâncias 

DISSULFIRAM, LÍTIO (metálico e seus sais) e HIDRATO DE CLORAL, quando, 

comprovadamente, forem utilizadas para outros fins, que não as formulações 

medicamentosas, e, portanto não estão sujeitos ao controle e fiscalização previstos nas 

Portarias SVS/MS n.º 344/98 e nº. 6/99. 

7) excetuam-se das disposições legais deste Regulamento Técnico os medicamentos a 

base de BENZIDAMINA cujas formas farmacêuticas sejam: pó para preparação 

extemporânea, solução ginecológica, spray, pastilha drops, colutório, pasta dentifrícia e 

gel. 

8) fica proibido o uso de NITRITO DE ISOBUTILA para fins médicos, bem como a sua 

utilização como aromatizador de ambiente ou de qualquer outra forma que possibilite o 

seu uso indevido. 

9) excetua-se das disposições legais deste Regulamento Técnico, o NITRITO DE 

ISOBUTILA, quando utilizado exclusivamente para fins industriais legítimos. 

10) excetua-se das disposições legais deste Regulamento Técnico a substância 

prometazina. 
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11) excetuam-se dos controles referentes a esta Lista os isômeros relacionados 

nominalmente em outra Lista deste regulamento. 

12) excetuam-se dos controles referentes a esta lista os isômeros não listados 

nominalmente e que sejam componentes de medicamentos registrados na Anvisa, bem 

como os medicamentos que os contenham. 

13) os controles desta Lista se aplicam à substância CANABIDIOL somente quando 

obtida sinteticamente e desde que não estejam presentes outros componentes sujeitos a 

controle especial, ainda que na forma de impurezas.  

  

LISTA – C2 

LISTA DE SUBSTÂNCIAS RETINOICAS 

(Sujeitas à Notificação de Receita Especial) 

  

1. ACITRETINA 

2. ADAPALENO 

3. BEXAROTENO 

4. ISOTRETINOÍNA 

5. TRETINOÍNA 

  

ADENDO: 

1) ficam também sob controle: 

1.1. os sais, éteres, ésteres e isômeros das substâncias enumeradas acima, sempre que 

seja possível a sua existência; 

1.2. os sais de éteres, ésteres e isômeros das substâncias enumeradas acima, sempre que 

seja possível a sua existência. 

2) os medicamentos de uso tópico contendo as substâncias desta lista ficam sujeitos a 

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA SEM RETENÇÃO DE RECEITA. 

3) excetuam-se dos controles referentes a esta Lista os isômeros relacionados 

nominalmente em outra Lista deste regulamento. 

4) excetuam-se dos controles referentes a esta lista os isômeros não listados 

nominalmente e que sejam componentes de medicamentos registrados na Anvisa, bem 

como os medicamentos que os contenham. 
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LISTA – C3 

LISTA DE SUBSTÂNCIAS IMUNOSSUPRESSORAS 

(Sujeitas à Notificação de Receita Especial) 

  

1. FTALIMIDOGLUTARIMIDA (TALIDOMIDA) 

2. LENALIDOMIDA 

  

ADENDO: 

  

1) ficam também sob controle, todos os sais e isômeros das substâncias enumeradas 

acima, sempre que seja possível a sua existência. 

2) excetuam-se dos controles referentes a esta Lista os isômeros relacionados 

nominalmente em outra Lista deste regulamento. 

3) excetuam-se dos controles referentes a esta lista os isômeros não listados 

nominalmente e que sejam componentes de medicamentos registrados na Anvisa, bem 

como os medicamentos que os contenham. 

4) o controle da substância lenalidomida e do medicamento que a contenha deve ser 

realizado mediante o atendimento dos requisitos constantes da RDC nº 191, de 11 de 

dezembro de 2017. 

  

LISTA – C5 

LISTA DAS SUBSTÂNCIAS ANABOLIZANTES 

(Sujeitas à Receita de Controle Especial em duas vias) 

  

1. ANDROSTANOLONA 

2. BOLASTERONA 

3. BOLDENONA 

4. CLOROXOMESTERONA 
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5. CLOSTEBOL 

6. DEIDROCLORMETILTESTOSTERONA 

7. DROSTANOLONA 

8. ESTANOLONA 

9. ESTANOZOLOL 

10. ETILESTRENOL 

11. FLUOXIMESTERONA OU FLUOXIMETILTESTOSTERONA 

12. FORMEBOLONA 

13. MESTEROLONA 

14. METANDIENONA OU METANDROSTENOLONA 

15. METANDRANONA 

16. METANDRIOL 

17. METENOLONA 

18. METILTESTOSTERONA 

19. MIBOLERONA 

20. NANDROLONA 

21. NORETANDROLONA 

22. OXANDROLONA 

23. OXIMESTERONA 

24. OXIMETOLONA 

25. PRASTERONA (DEIDROEPIANDROSTERONA – DHEA) 

26. SOMATROPINA (HORMÔNIO DO CRESCIMENTO HUMANO) 

27. TESTOSTERONA 

28. TREMBOLONA 

  

ADENDO: 

1) ficam também sob controle: 
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1.1 os sais, éteres, ésteres e isômeros das substâncias enumeradas acima, sempre que 

seja possível a sua existência; 

1.2 os sais de éteres, ésteres e isômeros das substâncias enumeradas acima, sempre que 

seja possível a sua existência. 

2) os medicamentos de uso tópico contendo as substâncias desta lista ficam sujeitos a 

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA SEM RETENÇÃO DE RECEITA. 

3) excetuam-se dos controles referentes a esta Lista os isômeros relacionados 

nominalmente em outra Lista deste regulamento. 

4) excetuam-se dos controles referentes a esta lista os isômeros não listados 

nominalmente e que sejam componentes de medicamentos registrados na Anvisa, bem 

como os medicamentos que os contenham. 

   

LISTA – D1 

LISTA DE SUBSTÂNCIAS PRECURSORAS DE ENTORPECENTES E/OU 

PSICOTRÓPICOS 

(Sujeitas à Receita Médica sem Retenção) 

  

1. 1-FENIL-2-PROPANONA 

2. 3,4-MDP-2-P METIL ÁCIDO GLICÍDICO (PMK ÁCIDO GLICÍDICO) 

3. 3,4-MDP-2-P METIL GLICIDATO (PMK GLICIDATO)  

4. 3,4 - METILENDIOXIFENIL-2-PROPANONA 

5. ÁCIDO ANTRANÍLICO 

6. ÁCIDO FENILACÉTICO 

7. ÁCIDO LISÉRGICO 

8. ÁCIDO N-ACETILANTRANÍLICO 

9. ALFA-FENILACETOACETONITRILO (APAAN) 

10. ALFA-FENILACETOACETAMIDA (APAA) 

11. ANPP ou (1-FENETIL-N-FENILPIPERIDIN-4-AMINA) 

12. DIIDROERGOMETRINA 

13. DIIDROERGOTAMINA 
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14. EFEDRINA 

15. ERGOMETRINA 

16. ERGOTAMINA 

17. ETAFEDRINA 

18. HELIONAL 

19. ISOSAFROL 

20. ÓLEO DE SASSAFRÁS 

21. ÓLEO DA PIMENTA LONGA 

22. PIPERIDINA 

23. PIPERONAL 

24. PSEUDOEFEDRINA 

25. NPP ou (N-FENETIL-4-PIPERIDINONA) 

26. SAFROL 

  

ADENDO: 

1) ficam também sob controle, todos os sais das substâncias enumeradas acima, sempre 

que seja possível a sua existência; 

2) ficam também sob controle as substâncias: mesilato de diidroergotamina, 

TARTARATO DE DIIDROERGOTAMINA, maleato de ergometrina, TARTARATO DE 

ERGOMETRINA E tartarato de ergotamina. 

3) excetua-se do controle estabelecido nas Portarias SVS/MS n.º344/98 e 6/99, as 

formulações não medicamentosas, que contém as substâncias desta lista quando se 

destinarem a outros seguimentos industriais. 

4) óleo de pimenta longa é obtido da extração das folhas e dos talos finos da Piper 

hispidinervum C.DC., planta nativa da Região Norte do Brasil. 

5) ficam também sob controle todos os isômeros ópticos da substância APAAN, sempre 

que seja possível sua existência. 

6) a importação e a exportação de padrões analíticos à base de 

DIIDROERGOMETRINA, DIIDROERGOTAMINA e ETAFEDRINA, em que a 

quantidade do ativo sujeito a controle especial não exceda 500 mg por unidade, não 

requer Autorização de Importação e Autorização de Exportação, respectivamente. O 

disposto neste adendo também se aplica aos padrões analíticos à base dos sais das 
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substâncias citadas, a menos que sejam explicitamente excetuados ou constantes de listas 

de controle mais restrito e desde que a quantidade do ativo sujeito a controle especial 

não ultrapasse o limite especificado. 

7) quando utilizada exclusivamente para fins industriais legítimos, a substância 

HELIONAL está excluída dos controles estabelecidos pela Portaria SVS/MS nº 344/98. 

 

LISTA – D2 

LISTA DE INSUMOS QUÍMICOS UTILIZADOS PARA FABRICAÇÃO E SÍNTESE 

DE ENTORPECENTES E/OU PSICOTRÓPICOS 

(Sujeitos a Controle do Ministério da Justiça e Segurança Pública) 

1. ACETONA 

2. ÁCIDO CLORÍDRICO 

3. ÁCIDO SULFÚRICO 

4. ANIDRIDO ACÉTICO 

5. CLORETO DE ETILA 

6. CLORETO DE METILENO/DICLOROMETANO 

7. CLOROFÓRMIO 

8. ÉTER ETÍLICO 

9. METIL ETIL CETONA 

10. PERMANGANATO DE POTÁSSIO 

11. SULFATO DE SÓDIO 

12. TOLUENO 

13. TRICLOROETILENO 

ADENDO: 

1) os produtos e insumos químicos desta Lista estão sujeitos a controle da Polícia 

Federal, de acordo com a Lei nº 10.357 de 27/12/2001, o Decreto nº 4.262 de 10/06/2002 

e a Portaria MJSP nº 240, de 12/03/2019. 

2) o insumo químico ou substância CLOROFÓRMIO está proibido para uso em 

medicamentos. 
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3) quando os insumos desta lista forem utilizados para fins de fabricação de produtos 

sujeitos a vigilância sanitária, as empresas devem atender a legislação sanitária 

específica. 

LISTA – E 

LISTA DE PLANTAS PROSCRITAS QUE PODEM ORIGINAR SUBSTÂNCIAS 

ENTORPECENTES E/OU PSICOTRÓPICAS 

1. Cannabis sativa L. 

2. Claviceps paspali Stevens & Hall. 

3. Datura suaveolens Willd. 

4. Erythroxylum coca Lam. 

5. Lophophora williamsii Coult. 

6. Papaver somniferum L. 

7. Prestonia amazonica J. F. Macbr. 

8. Salvia divinorum 

ADENDO: 

1) ficam proibidas a importação, a exportação, o comércio, a manipulação e o uso das 

plantas enumeradas acima. 

2) ficam também sob controle, todas as substâncias obtidas a partir das plantas 

elencadas acima, bem como os sais, isômeros, ésteres e éteres destas substâncias. 

3) a planta Lophophora williamsii Coult. é comumente conhecida como cacto peyote. 

4) excetua-se do controle estabelecido nas Portarias SVS/MS n.º 344/98 e 6/99, a 

importação de semente de dormideira (Papaver somniferum L.) quando, 

comprovadamente, for utilizada com finalidade alimentícia, devendo, portanto, atender 

legislação sanitária específica. 

5) excetuam-se dos controles referentes a esta lista a substância CANABIDIOL obtida 

sinteticamente, que está relacionada na Lista "C1" deste regulamento, e a 

substância DRONABINOL obtida sinteticamente, que está relacionada na Lista "A3" 

deste regulamento. 

6) excetua-se das disposições legais deste Regulamento Técnico a substância papaverina, 

bem como as formulações que a contenham, desde que estas não possuam outras 

substâncias sujeitas ao controle especial da Portaria SVS/MS nº 344/98. 

7) fica permitida a importação de Produto derivado de Cannabis, por pessoa física, 

para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para 



 
Ministério da Saúde - MS 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA 

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União. 

tratamento de saúde, aplicando-se os requisitos estabelecidos pela Resolução da 

Diretoria Colegiada - RDC nº 335, de 24 de janeiro de 2020. 

8) excetuam-se dos controles referentes a esta lista os medicamentos registrados na 

Anvisa que possuam em sua formulação derivados de Cannabis sativa, em concentração 

de no máximo 30 mg de tetrahidrocannabinol (THC) por mililitro e 30 mg de canabidiol 

por mililitro, desde que sejam atendidas as exigências desta Resolução. 

9) excetuam-se dos controles referentes a esta lista os isômeros das substâncias obtidas 

a partir das plantas elencadas acima não listados nominalmente e que sejam 

componentes de medicamentos registrados na Anvisa, bem como os medicamentos que 

os contenham. 

10) excetuam-se dos controles referentes a esta lista os Produtos de 

Cannabis regularizados nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 327, 

de 09 de dezembro de 2019, os quais estão sujeitos aos controles estabelecidos 

pelos adendos 8 da Lista "A3" e 8 da Lista "B1", bem como os insumos farmacêuticos, 

nas formas de derivado vegetal, fitofármaco e a granel, à base de derivados de Cannabis 

sativa, a serem utilizados em sua fabricação, os quais estão sujeitos aos controles 

estabelecidos pelo adendo 7 da Lista "A3". 

LISTA – F 

LISTA DAS SUBSTÂNCIAS DE USO PROSCRITO NO BRASIL 

LISTA F1 – SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES 

  

1. 3-METILFENTANILA ou 
N-(3-METIL-1-(FENETIL-4-

PIPERIDIL)PROPIONANILIDA 

2. 3-METILTIOFENTANILA ou 
N-[3-METIL-1-[2-(2-TIENIL)ETIL]-4-

PIPERIDIL]PROPIONANILIDA 

3.  4-FLUOROISOBUTIRFENTANIL  ou 
N-(4-FLUOROFENIL)-N-(1-FENILETILPIPERIDIN-4-

IL)ISOBUTIRAMIDA 

4. ACETIL-ALFA-METILFENTANILA ou 
N-[1-(ALFA-METILFENETIL)-4-

PIPERIDIL]ACETANILIDA 

5. ACETILFENTANIL ou 
N-[1-(2-FENILETIL)-4-PIPERIDIL]-N-

FENILACETAMIDA 

6. ACETORFINA ou 
3-O-ACETILTETRAHIDRO-7-ALFA-(1-HIDROXI-1-

METILBUTIL)-6,14-ENDOETENO-ORIPAVINA 
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7. ACRILOILFENTANIL ou 
N-FENIL-N-[1-(2-FENILETIL)PIPERIDIN-4-IL]PROP-

2-ENAMIDA 

8. AH-7921 ou 
3,4-DICLORO-N-{[1-(DIMETILAMINO)CICLO-

HEXIL] METIL}BENZAMIDA 

9. ALFA-METILFENTANILA ou 
N-[1-(ALFA-METILFENETIL)-4-

PIPERIDIL]PROPIONANILIDA 

10. ALFA-METILTIOFENTANILA ou 
N-[1-[1-METIL-2-(2-TIENIl)ETIL]-4-

PIPERIDIL]PROPIONANILIDA 

11. 
BETA-HIDROXI-3-

METILFENTANILA 
ou 

N-[1-(BETA-HIDROXIFENETIL)-3-METIL-4-

PIPERIDIL]PROPIONANILIDA 

12. BETA-HIDROXIFENTANILA ou 
N-[1-(BETA-HIDROXIFENETIL)-4-

PIPERIDIL]PROPIONANILIDA 

13. BUTIRFENTANIL ou 
BUTIRIL FENTANIL; N-(1-FENETILPIPERIDIN-4-

IL)-N-FENILBUTIRAMIDA 

14. CARFENTANIL ou 

4-CARBOMETOXIFENTANIL; METIL-FENILETIL-4-

(N-FENILPROPIONAMIDA)PIPERIDINA-4-

CARBOXILATO 

15. CETOBEMIDONA ou 
4-META-HIDROXIFENIL-1-METIL-4-

PROPIONILPIPERIDINA 

16. CICLOPROPILFENTANIL ou 
N-FENIL-N-[1-(2-FENILETIL)PIPERIDIN-4-IL] 

CICLOPROPANOCARBOXAMIDA 

17.  COCAINA ou ÉSTER METÍLICO DA BENZOILECGONINA 

18. DESOMORFINA ou DIIDRODEOXIMORFINA 

19. DIIDROETORFINA ou 

7,8-DIIDRO-7-ALFA-[1-(R)-HIDROXI-1-

METILBUTIL]-6,14-ENDO-

ETANOTETRAHIDROORIPAVINA 

20. ECGONINA ou (-)-3-HIDROXITROPANO-2-CARBOXILATO 

21. ETORFINA ou 
TETRAHIDRO-7-ALFA-(1-HIDROXI-1-

METILBUTIL)-6,14-ENDOETENO-ORIPAVINA 

22. FURANILFENTANIL ou 
N-(1-FENILETILPIPERIDIN-4-IL)-N-FENILFURAN-2-

CARBOXAMIDA 

23. HEROINA ou DIACETILMORFINA 
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24. MDPV ou 
1-(1,3-BENZODIOXOL-5-IL)-2-(PIRROLIDIN-1-IL)-1-

PENTANONA 

25. METOXIACETILFENTANIL ou 
2-METOXI-N-FENIL-N-[1-(2-FENILETIL)-4-

PIPERIDINIL]ACETAMIDA 

26. MPPP ou 
1-METIL-4-FENIL-4-PROPIONATO DE PIPERIDINA 

(ÉSTER) 

27. MT-45 ou 1-CICLOHEXIL-4-(1,2-DIFENILETIL)PIPERAZINA 

28. OCFENTANIL ou 
N-(2-FLUOROFENIL)-2-METOXI-N-[1-(2-

FENILETIL)PIPERIDIN-4-YL]ACETAMIDA 

29. ORTO-FLUOROFENTANIL ou 
2-FLUOROFENTANIL; N-(2-FLUOROFENIL)-N-[1-

(2-FENILETIL)-4-PIPERIDINIL]PROPANAMIDA 

30. PARA-FLUOROBUTIRFENTANIL ou 

 4-FLUOROBUTIRILFENTANIL; 4F-BF; N- (4-

FLUOROFENIL) -N- [1-(2-FENILETIL) PIPERIDIN-4-

IL] BUTANAMIDA) 

31. PARA-FLUOROFENTANILA ou 
4’-FLUORO-N-(1-FENETIL-4-

PIPERIDIL])PROPIONANILIDA 

32. PEPAP ou 
1-FENETIL-4-FENIL-4-ACETATO DE PIPERIDINA 

(ÉSTER) 

33.  TETRAHIDROFURANILFENTANIL ou 
N-(1-FENILETILPIPERIDIN-4-IL)-N-

FENILTETRAHIDROFURAN-2-CARBOXAMIDA 

34. TIOFENTANILA ou 
N-[1-[2-(TIENIL)ETIL]-4-

PIPERIDIL]PROPIONANILIDA 

35. U-47700 ou 

3,4-DICLORO-N-((1S,2S)-2-

(DIMETILAMINO)CICLOHEXIL)-N-

METILBENZAMIDA 

  

ADENDO: 

1)ficam também sob controle: 

1.1.todos os sais e isômeros das substâncias enumeradas acima, sempre que seja possível 

a sua existência. 

1.2.todos os ésteres e derivados da substância ECGONINA que sejam transformáveis em 

ECGONINA E COCAÍNA. 
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2) excetuam-se dos controles referentes a esta Lista os isômeros relacionados 

nominalmente em outra Lista deste regulamento. 

3) exclui-se da proibição o uso médico-veterinário das substâncias carfentanil e etorfina, 

desde que devidamente autorizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento e atendidos os demais requisitos de controle estabelecidos pelas 

legislações vigentes. 

4) excetuam-se dos controles referentes a esta lista os isômeros não listados 

nominalmente e que sejam componentes de medicamentos registrados na Anvisa, bem 

como os medicamentos que os contenham. 

  

LISTA F2 – SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS 

a) SUBSTÂNCIAS 

1. (+) – LISÉRGIDA ou 
LSD; LSD-25; 9,10-DIDEHIDRO-N,N-DIETIL-6-

METILERGOLINA-8BETA-CARBOXAMIDA 

2. 2C-B ou 4-BROMO-2,5-DIMETOXIFENILETILAMINA 

3.  2C-C ou 4-CLORO-2,5-DIMETOXIFENILETILAMINA 

4.  2C-D ou 4-METIL-2,5-DIMETOXIFENILETILAMINA 

5.  2C-E ou 4-ETIL-2,5-DIMETOXIFENILETILAMINA 

6.  2C-F ou 4-FLUOR-2,5-DIMETOXIFENILETILAMINA 

7.  2C-I ou 4-IODO-2,5-DIMETOXIFENILETILAMINA 

8.  2C-T-2 ou 4-ETIL-TIO-2,5-DIMETOXIFENILETILAMINA 

9.  2C-T-7 ou 2,5-DIMETOXI-4-PROPILTIOFENILETILAMINA (2C-T-7) 

10.  2-MeO-DIFENIDINA ou 
  1-(1-(2-METOXIFENIL)-2-FENILETIL)PIPERIDINA; 

MXP; METOXIFENIDINA 

11. 3-FLUOROFENMETRAZINA ou 2-(3-FLUOROFENIL)-3-METILMORFOLINA; 3-FPM 

12. 3-MeO-PCP ou 
3-METOXIFENCICLIDINA; 1-[1-(3-

METOXIFENIL)CICLOHEXIL]PIPERIDINA 

13.  3-MMC ou 
3-METILMETCATINONA; 2-(METILAMINO)-1-(3-

METILFENIL)-1-PROPANONA 

14.  4-AcO-DMT ou 4-ACETOXI-N, N-DIMETILTRIPTAMINA 
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15.  4-BROMOMETCATINONA ou 
4-BMC; BREFEDRONA; 1-(4-BROMOFENIL)-2-

(METILAMINO)PROPAN-1-ONA 

16.  4-Cl-ALFA-PVP ou 1-(4-CLOROFENIL)-2-(PIRROLIDIN-1-IL)PENTAN-1-ONA 

17.  4-CLOROMETCATINONA ou 
CLEFEDRONA; 4-CMC; 1-(4-CLOROFENIL)-2-

(METILAMINO)PROPAN-1-ONA 

18. 4-FA ou 
4-FLUOROANFETAMINA; 1-(4-FLUOROFENIL) 

PROPAN-2-AMINA 

19. 4-FLUOROMETCATINONA ou 
FLEFEDRONA; 4-FMC; 1-(4-FLUOROFENIL)-2-

(METILAMINO)PROPAN-1-ONA 

20. 4-HO-MIPT ou 
3-{2-[METIL(PROPAN-2-IL)AMINO]ETIL}-1H-INDOL-4-

OL ;  4-HIDROXI-N-ISOPROPIL-N-METILTRIPTAMINA 

21. 4-MEAPP ou 

2-(ETILAMINO)-1-(4-METILFENIL)-1-PENTANONA; 4-

METIL-ALFA-ETILAMINOPENTIOFENONA; N-ETIL-4'-

METILNORPENTEDRONA 

 22. 4-MEC ou 
4- METILETILCATINONA; 2-(ETILAMINA)-1-(4-

METILFENIL)-PROPAN-1-ONA 

23.  4-METILAMINOREX ou (±)-CIS-2-AMINO-4-METIL-5-FENIL-2-OXAZOLINA 

24.  4-MTA ou 4-METILTIOANFETAMINA 

25.  4,4’- DMAR ou 
4,4’- DIMETILAMINOREX; 4-METIL-5-(4-METILFENIL)-

4,5-DIHIDRO-1,3-OXAZOL-2-AMINA 

26.  5-APB ou 1-(BENZOFURAN-5-IL)PROPAN-2-AMINA 

27.  5-APDB ou 1-(2,3-DIHIDROBENZOFURAN-5-IL)PROPAN-2-AMINA 

28.  5-EAPB ou 1-(BENZOFURAN-5-IL)-N-ETILPROPAN-2-AMINA 

29. 5F-ADB ou 
METIL-S-2-[1-(5-FLUOROPENTIL)-1H-INDAZOL-3- 

CARBOXAMIDO]-3,3-DIMETILBUTANOATO 

30. 5F-AKB48  ou 
5F-APINACA; N-(1-ADAMANTIL)-1-(5-

FLUOROPENTIL)INDAZOL-3-CARBOXAMIDA 

31. 5F-PB-22 ou 
QUINOLIN-8-IL 1-(5-FLUOROPENTIL)-1H-INDOL-3-

CARBOXILATO 

32. 5-IAI ou 2,3-DIHIDRO-5-IODO-1H-INDENO-2-AMINA 
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33.  5-MAPDB ou 
1-(2,3-DIHIDROBENZOFURAN-5-IL)-N-METILPROPAN-

2-AMINA 

34.  5-MeO-AMT ou 5-METOXI-ALFA-METILTRIPTAMINA 

35. 5-MeO-DALT ou 

N-[2-(5-METOXI-1H-INDOL-3-IL)ETIL]-N-(PROP-2-EN-1-

IL)PROP-2-EN-1-AMINA; 5-METÓXI-N,N-

DIALILTRIPTAMINA 

36.  5-MeO-DIPT ou 5-METOXI-N,N-DIISOPROPILTRIPTAMINA 

37.  5-MeO-DMT ou 5-METOXI-N,N-DIMETILTRIPTAMINA 

38.  5-MeO-MIPT ou 5-METOXI-N,N-METIL ISOPROPILTRIPTAMINA 

39. 25B-NBOH ou 
2-({[2-(4-BROMO-2,5-

DIMETOXIFENIL)ETIL]AMINO}METIL)FENOL 

40.  25B-NBOMe ou 
2-(4-BROMO-2,5-DIMETOXI-FENIL)-N-[(2-

METOXIFENIL)METIL]ETANOAMINA 

41. 25C-NBF ou 
2-(4-CLORO-2,5-DIMETOXIFENIL)-N-(2-

FLUOROBENZIL)ETANAMINA 

42.  25C-NBOH ou 
2-({[2-(4-CLORO-2,5-

DIMETOXIFENIL)ETIL]AMINO}METIL)FENOL 

43.  25C-NBOMe ou 
2-(4-CLORO-2,5-DIMETOXI-FENIL)-N-[(2-

METOXIFENIL)METIL]ETANOAMINA 

44.  25D-NBOMe ou 
2-(4-METIL-2,5-DIMETOXI-FENIL)-N-[(2-

METOXIFENIL)METIL]ETANOAMINA 

45. 25E-NBOH ou 
2-({[2-(4-ETIL-2,5-

DIMETOXIFENIL)ETIL]AMINO}METIL)FENOL 

46.  25E-NBOMe ou 
2-(4-ETIL-2,5-DIMETOXI-FENIL)-N-[(2-

METOXIFENIL)METIL]ETANOAMINA 

47. 25H-NBOH ou 2-({[2,5-DIMETOXIFENIL)ETIL]AMINO}METIL)FENOL 

48.  25H-NBOMe ou 
2-(2,5-DIMETOXI-FENIL)-N-[(2-

METOXIFENIL)METIL]ETANOAMINA 

49.  25I-NBF ou 
Cimbi-21; 2C-I-NBF; N-(2-FLUOROBENZIL)-2-(4-IODO-

2,5-DIMETOXIFENIL)ETAN-1-AMINA 



 
Ministério da Saúde - MS 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA 

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União. 

50.  25I-NBOH ou 
2CI-NBOH; 2-({[2-(4-IODO-2,5-

DIMETOXIFENIL)ETIL]AMINO}METIL)FENOL 

51.  25I-NBOMe ou 
2-(4-IODO-2,5-DIMETOXI-FENIL)-N-[(2-

METOXIFENIL)METIL]ETANOAMINA 

52.  25N-NBOMe ou 
2-(4-NITRO-2,5-DIMETOXI-FENIL)-N-[(2-

METOXIFENIL)METIL]ETANOAMINA 

53.  25P-NBOMe ou 
2-(4-PROPIL-2,5-DIMETOXI-FENIL)-N-[(2-

METOXIFENIL)METIL]ETANOAMINA 

54.  25T2-NBOMe ou 
2-(4-TIOETIL-2,5-DIMETOXI-FENIL)-N-[(2-

METOXIFENIL)METIL]ETANOAMINA 

55.  25T4-NBOMe ou 
2-[4-(1-METIL-TIOETIL)-2,5-DIMETOXI-FENIL]-N-[(2-

METOXIFENIL)METIL]ETANOAMINA 

56.  25T7-NBOMe ou 
2-(4-TIOPROPIL-2,5-DIMETOXI-FENIL)-N-[(2-

METOXIFENIL)METIL]ETANOAMINA 

57.  30C-NBOMe ou 
C30-NBOMe; 2-(4-CLORO-2,5-DIMETOXIFENIL)-N-(3,4,5-

TRIMETOXIBENZIL)ETAN-1-AMINA 

58. AB-CHMINACA ou 
N-(1-AMINO-3-METIL-1-OXOBUTAN-2-IL)-1-

(CICLOHEXILMETIL)-1H-INDAZOL-3-CARBOXAMIDA 

59. AB-PINACA ou 
N-[(2S)-1-AMINO-3-METIL-1-OXOBUTAN-2-IL]-1-

PENTIL-1H-INDAZOL-3-CARBOXAMIDA 

60. ADB-CHMINACA ou 

MAB-CHMINACA; N-(-1-AMINO-3,3-DIMETIL-1-

OXOBUTAN-2-IL)-1- (CICLOHEXILMETIL)-1-H-

INDAZOL-3-CARBOXAMIDA 

61. ADB-FUBINACA ou 
N-(1-AMINO-3,3-DIMETIL-1-OXOBUTAN-2-IL)-1-(4-

FLUOROBENZIL)-1H-INDAZOL-3-CARBOXAMIDA 

62.  ALFA-EAPP ou 
ALFA-ETILAMINOPENTIOFENONA; 2-(ETILAMINO)-1-

FENILPENTAN-1-ONA 

63.  ALFA-PVP ou 1-FENIL-2-(PIRROLIDIN-1-IL)PENTAN-1-ONA) 

64.  AKB48 ou 
APINACA; N-ADAMANTIL-1-PENTILINDAZOL-3-

CARBOXAMIDA 

65.  AM-2201 ou 
(1-(5-FLUOROPENTIL)-1H-INDOL-3-IL)-1-NAFTALENIL- 

METANONA 
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66.  AMT 
ou 

  
ALFA-METILTRIPTAMINA 

67.  BENZOFETAMINA ou N-BENZIL-N,ALFA-DIMETILFENETILAMINA 

68.  BETACETO-DMBDB ou 

DIBUTILONA; METILBUTILONA; βk-DMBDB; βk-

MMBDB; 1- BENZO[D] [1,3]DIOXOL-5-IL)-2-

(DIMETILAMINO)BUTAN-1-ONA 

69.  BROLANFETAMINA ou 
DOB; (±)-4-BROMO-2,5-DIMETOXI-ALFA-

METILFENETILAMINA 

70. BZP ou 1-BENZILPIPERAZINA 

71.  CATINONA ou (-)-(S)-2-AMINOPROPIOFENONA 

72. CUMYL-4-CN-BINACA ou 

SGT-78; 4-CN-CUMYL-BINACA; CUMYL-CB-PINACA; 

CUMYL-CYBINACA; 4-CYANO CUMYL-BUTINACA; 1-

(4-CIANOBUTIL)-N-(1-METIL-1-FENILETIL)-1H-

INDAZOL-3- CARBOXAMIDA 

73.  DET ou 3-[2-(DIETILAMINO)ETIL]INDOL 

74. DIFENIDINA ou 1-(1,2-DIFENILETIL)PIPERIDINA; DEP 

75.  DIIDRO-LSD ou 
(8β)-N,N-DIETIL-6-METIL-9,10-DIDEHIDRO-2,3-

DIHIDROERGOLINA-8-CARBOXAMIDA 

76.  DIMETILONA ou 
bk-MDDMA; bk-DMBDP; 1-(BENZO[d][1,3]DIOXOL-5-IL)-

2-(DIMETILAMINO)PROPAN-1-ONA 

77.  DMA ou (±)-2,5-DIMETOXI-ALFA-METILFENETILAMINA 

78.  DMAA ou 1,3-DIMETILAMILAMINA; 4-METILHEXAN-2-AMINA 

79.  DMBA ou 1,3-DIMETILBUTILAMINA; 4-METILPENTAN-2-AMINA 

80.  DMHP ou 
3-(1,2-DIMETILHEPTIL)-7,8,9,10-TETRAHIDRO-6,6,9-

TRIMETIL-6H-DIBENZO[B,D]PIRANO-1-OL 

81.  DMT ou 
3-[2-(DIMETILAMINO)ETIL] INDOL ; N,N-

DIMETILTRIPTAMINA 

82.  DOC ou 4-CLORO-2,5-DIMETOXIANFETAMINA 

83.  DOET ou (±)–4-ETIL-2,5-DIMETOXI-ALFA-METILFENETILAMINA 
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84.  DOI ou 4-IODO-2,5-DIMETOXIANFETAMINA 

85.  EAM-2201 ou 
(1-(5-FLUOROPENTIL)-1H-INDOL-3-IL)-(4-ETIL-1-

NAFTALENIL)-METANONA 

86.  ERGINA ou LSA (AMIDA DO ÁCIDO D-LISÉRGICO) 

87.  ETICICLIDINA ou PCE ; N-ETIL-1-FENILCICLOHEXILAMINA 

88.  ETILFENIDATO ou ACETATO DE ETIL-2-FENIL-2-(PIPERIDIN-2-IL) 

89.  ETILONA ou 
βk-MDEA; MDEC; 1-(1,3-BENZODIOXOL-5-IL)-2-

(ETILAMINO)-1-PROPANONA 

90. ETRIPTAMINA ou 3-(2-AMINOBUTIL)INDOL 

91. FUB-AMB ou 

AMB-FUBINACA; MMB-FUBINACA; METIL (2S)-2-[[1-

[(4-FLUOROFENIL)METIL]INDAZOL-3-

CARBONIL]AMINO]-3- METILBUTANOATO 

92.  JWH-018 ou 1-NAFTALENIL-(1-PENTIL-1H-INDOL-3-IL)-METANONA 

93.  JWH-071 ou (1-ETIL-1H-INDOL-3-IL)-1-NAFTALENIL-METANONA 

94.  JWH-072 ou (1-PROPILINDOL-3-IL)NAFTALEN-1-IL-METANONA 

95.  JWH-073 ou NAFTALEN-1-IL(1-BUTILINDOL-3-IL) METANONA 

96. JWH-081 ou 
4-METOXINAFTALEN-1-IL-(1-PENTILINDOL-3-

IL)  METANONA 

97.  JWH-098 ou 
(4-METOXI1-NAFTALENIL)(2-METIL-1- PENTIL-1H-

INDOL-3-IL) METANONA 

98.  JWH-122 ou 
4-METILNAFTALEN-1-IL-(1-PENTILINDOL-3-IL) 

METANONA 

99.  JWH-210 ou 
4-ETILNAFTALEN-1-IL-(1-PENTILINDOL-3-IL) 

METANONA 

100.  JWH-250 ou 
2-(2-METOXIFENIL)-1-(1-PENTIL-1-INDOL-3-IL) 

ETANONA 

101.  JWH-251 ou 
2-(2-METILFENIL)-1-(1-PENTIL-1H-INDOL-3-IL) 

ETANONA 

102.  JWH-252 ou 
1-(2-METIL-1-PENTILINDOL-3-IL)-2-(2-METILFENIL) 

ETANONA 
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103.  JWH-253 ou 
1-(2-METIL-1-PENTIL-1H-INDOL-3-IL)-2-(3-METOXI-

FENIL) ETANONA 

104.  MAM-2201 ou 
(1-(5-FLUOROPENTIL)-1H-INDOL-3-IL](4-METIL-1-

NAFTALENIL)-METANONA 

105.  MAM-2201 N-(4-hidroxipentil) ou 
[1-(5-FLUORO-4-HIDROXIPENTIL)-1H-INDOL-3-IL](4-

METIL-1-NAFTALENIL)METANONA 

106.  MAM-2201 N-(5-cloropentil) ou 
[1-(5-CLOROPENTIL)-1H-INDOL-3-IL](4-METIL-1-

NAFTALENIL)METANONA 

107.  mCPP ou 1-(3-CLOROFENIL)PIPERAZINA 

108.  MDAI ou 5,6-METILENODIOXI-2-AMINOINDANO 

109.  MDE ou 
MDEA; N-ETIL MDA; (±)-N-ETIL-ALFA-METIL-3,4-

(METILENEDIOXI)FENETILAMINA 

110.  MDMA ou 

(±)-N,ALFA-DIMETIL-3,4-

(METILENODIOXI)FENETILAMINA; 3,4 

METILENODIOXIMETANFETAMINA 

111.  MECLOQUALONA ou 3-(O-CLOROFENIL)-2-METIL-4(3H)-QUINAZOLINONA 

112.  MEFEDRONA ou 2-METILAMINO-1-(4-METILFENIL)-PROPAN-1-ONA 

113.  MESCALINA ou 3,4,5-TRIMETOXIFENETILAMINA 

114. METALILESCALINA ou 
2-[3,5-DIMETOXI-4-(2-METILPROP-2-

ENOXI)FENIL]ETANAMINA 

115.  METANFETAMINA 

116.  METAQUALONA ou 2-METIL-3-O-TOLIL-4(3H)-QUINAZOLINONA 

117.  METCATINONA ou 2-(METILAMINO)-1-FENILPROPAN-1-ONA 

118.  METILONA ou 
βk-MDMA; MDMC; 1-(1,3-BENZODIOXOL-5-IL)-2-

(METILAMINO)-1- PROPANONA 

119.  METIOPROPAMINA ou N-METIL-1-TIOFEN-2-ILPROPAN-2-AMINA 

120.  MMDA ou 
5-METOXI-ALFA-METIL-3,4-

(METILENODIOXI)FENETILAMINA 

121.  MXE ou 
METOXETAMINA; 2-(ETILAMINO)-2-(3-METOXIFENIL)-

CICLOHEXANONA 
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122.  N-ACETIL-3,4-MDMC ou 

N-ACETIL-3,4-METILENODIOXIMETCATINONA; N-

ACETILMETILONA; N-[2-(1,3-BENZODIOXOL-5-IL)-1-

METIL-2-OXOETIL]-N-METIL-ACETAMIDA 

123.  N-ETILCATINONA ou 2-(ETILAMINA)-1-FENILPROPAN-1-ONA 

124.  N-ETILHEXEDRONA ou 2-(ETILAMINO)-1-FENILHEXAN-1-ONA; HEXEN; NEH 

125.  N-ETILPENTILONA ou 

EFILONA; N-ETILNORPENTILONA;1-(2H-1,3-

BENZODIOXOL-5-IL)-2-(ETILAMINO)PENTAN-1-ONA; 1-

(BENZO[D][1,3]DIOXOL-5-IL)-2-(ETILAMINO)PENTAN-

1-ONA 

126.  PARAHEXILA ou 
3-HEXIL-7,8,9,10-TETRAHIDRO-6,6,9-TRIMETIL-6H-

DIBENZO[B,D]PIRANO-1-OL 

127.  PENTEDRONA ou 2-(METILAMINO)-1-FENIL-PENTAN-1-ONA 

128.  PENTILONA ou 

bk-MBDP; βk-MBDP; bk-METIL-K; 1-

(BENZO[d][1,3]DIOXOL-5-IL)-2-(METILAMINO)PENTAN-

1-ONA 

129.  PMA ou P-METOXI-ALFA-METILFENETILAMINA 

130.  PMMA ou 
PARA-METOXIMETANFETAMINA; [1-(4-

METOXIFENIL)PROPANO-2-IL](METIL)AZANO] 

131.  PSILOCIBINA ou 
FOSFATO DIIDROGENADO DE 3-[2-

(DIMETILAMINOETIL)]INDOL-4-ILO 

132.  PSILOCINA ou PSILOTSINA ; 3-[2-(DIMETILAMINO)ETIL]INDOL-4-OL  

133. RH-34 ou 
3-(2-((2-METOXIBENZIL)AMINO)ETIL)QUINAZOLINA-

2,4(1H,3H)-DIONA 

134.  ROLICICLIDINA ou PHP; PCPY ; 1-(1-FENILCICLOHEXIL)PIRROLIDINA 

135.  SALVINORINA A ou 

Metil (2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)-9-acetoxi-2-(3-furil)-

6a,10b-dimetil-4,10-dioxododecahidro-2H-

benzo[f]isocromeno-7-carboxilato 

136.  STP ou DOM ; 2,5-DIMETOXI-ALFA,4-DIMETILFENETILAMINA 

137.  TENANFETAMINA ou 
MDA; ALFA-METIL-3,4-

(METILENODIOXI)FENETILAMINA 

138.  TENOCICLIDINA ou TCP ; 1-[1-(2-TIENIL)CICLOHEXIL]PIPERIDINA 
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139.  TETRAHIDROCANNABINOL ou THC 

140.  TH-PVP ou 
2-(PIRROLIDIN-1-IL)-1-(5,6,7,8-

TETRAHIDRONAFTALEN-2-IL)PENTAN-1-ONA 

141.  TMA ou  (±)-3,4,5-TRIMETOXI-ALFA-METILFENETILAMINA 

142.  TFMPP ou 1-(3-TRIFLUORMETILFENIL)PIPERAZINA 

143.  UR-144 ou 
(1-PENTIL-1H-INDOL-3-IL)(2,2,3,3-

TETRAMETILCICLOPROPIL)-METANONA  

144.  XLR-11 ou 
5F-UR-144; [1-(5-FLUOROPENTIL)-1H-INDOL-3-

IL](2,2,3,3-TETRAMETILCICLOPROPIL)-METANONA 

145.  ZIPEPROL ou 
ALFA-(ALFA-METOXIBENZIL)-4-(BETA-

METOXIFENETIL)-1-PIPERAZINAETANOL 

  

b) CLASSES ESTRUTURAIS DOS CANABINOIDES SINTÉTICOS – Ficam também 

sob controle desta Lista as substâncias canabimiméticas que se enquadram nas seguintes 

classes estruturais: 

1. Qualquer substância que apresente uma estrutura 2-(ciclohexil)fenol (estrutura 1): 

1.1 Com substituição na posição 1 do anel benzênico por um grupo (-OR1) hidroxil, 

alcoxi (éter) ou carboxialquil (éster); 

1.2 Substituída na posição 5 (-R2)  do anel benzênico em qualquer extensão; 

1.3 Substituída ou não nas posições 3’ (-R3) e/ou 6’ (-R4)  em qualquer extensão no anel 

ciclo-hexil; 

1.4 Que apresente ou não uma insaturação entre as posições 2’ e 3’ do anel ciclohexil 

substituinte; 

1.5 Substituída ou não no anel benzênico em qualquer extensão (-R5). 

 

ESTRUTURA 1 
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2. Qualquer substância que apresente uma estrutura naftalen-1-il(1H-indol-3-il)metanona 

(estrutura 2) ou naftalen-1-il(1H-indol-3-il)metano (estrutura 3): 

2.1 Substituída no átomo de nitrogênio do anel indol (-R1); 

2.2 Se ou não substituído no anel indol em qualquer extensão (-R2 e -R2’); 

2.3 Se ou não substituído no anel naftoil ou no anel naftil em qualquer extensão (-R3 e -

R3’). 

 

 

ESTRUTURA 2 ESTRUTURA 3 

  

3. Qualquer substância que apresente uma estrutura naftalen-1-il(1H-pirrol-3-il)metanona 

(estrutura 4): 

3.1 Substituída no átomo de nitrogênio do anel pirrol (-R1); 

3.2 Substituída ou não no anel pirrol em qualquer extensão (-R2); 

3.3 Substituída ou não no anel naftoil em qualquer extensão (-R3 e -R3’). 
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ESTRUTURA 4 

  

4. Qualquer substância que apresente uma estrutura fenil(1H-indol-3-il)metanona 

(estrutura 5) ou fenil(1H-indol-3-il)etanona (estrutura 6): 

4.1 Substituída no átomo de nitrogênio do anel indol (-R1); 

4.2 Se ou não substituído no anel indol em qualquer extensão (-R2 e -R2’); 

4.3 Se ou não substituído no anel fenil em qualquer extensão (-R3). 

 

 

ESTRUTURA 5 ESTRUTURA 6 

  

5. Qualquer substância que apresente uma estrutura ciclopropil(1H-indol-3-il)metanona 

(estrutura 7): 

5.1 Substituída no átomo de nitrogênio do anel indol (-R1); 

5.2 Substituída ou não no anel indol em qualquer extensão (-R2 e -R2’); 
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5.3 Substituída ou não no anel ciclopropil em qualquer extensão (-R3, -R3’, -R3’’ e -

R3’’’). 

 

ESTRUTURA 7 

  

6. Qualquer substância que apresente uma estrutura 1H-indazol-3-carboxamida (estrutura 

8) ou 1H-indol-3-carboxamida (estrutura 9): 

6.1 Substituída no átomo de nitrogênio do anel indazol ou indol (-R1); 

6.2 Substituída ou não no anel indazol (-R2) ou indol (-R2 e -R2’) em qualquer 

extensão; 

6.3 Substituída ou não no grupo carboxamida em qualquer extensão (-R3). 

 

 

ESTRUTURA 8 ESTRUTURA 9 

                                     

7. Qualquer substância que apresente uma estrutura quinolin-8-il(1H-indol-3-il)carboxilato 

(estrutura 10): 
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7.1 Substituída no átomo de nitrogênio do anel indol (-R1); 

7.2 Substituída ou não no anel indol (-R2 e -R2’) em qualquer extensão; 

7.3 Substituída ou não no anel quinolil em qualquer extensão (-R3 e -R3’). 

 

ESTRUTURA 10 

  

c) CLASSE ESTRUTURAL DAS CATINONAS SINTÉTICAS – Ficam também sob 

controle desta Lista as catinonas sintéticas que se enquadram na seguinte classe estrutural: 

1.Qualquer substância que apresente uma estrutura 2–aminopropan–1–ona (estrutura 11): 

1.1 Substituída no átomo de carbono da carbonila (posição 1) por qualquer monociclo ou 

sistema de anéis policíclicos fundidos; 

1.2 Substituída ou não por um ou mais substituintes no monociclo ou sistema de anéis 

policíclicos fundidos (-R1), em qualquer extensão, por grupos alquil, alcóxi, haloalquil, 

haleto ou hidróxi; 

1.3 Substituída ou não no átomo de nitrogênio (-R2 e -R3) por um ou dois grupos alquil, 

aril ou alquil-aril ou por inclusão do átomo de nitrogênio em uma estrutura cíclica; 

1.4 Substituída ou não na posição 2 (-R4) por um grupo metil. 

1.5 Substituída ou não na posição 3 (-R5) por um grupo alquil. 
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ESTRUTURA 11 

  

d) CLASSES ESTRUTURAIS DAS FENILETILAMINAS – Ficam também sob 

controle desta Lista as feniletilaminas que se enquadram nas seguintes classes estruturais: 

1. Qualquer substância que apresente uma estrutura 1-feniletan-2-amina (estruturas 12 e 

13): 

1.1. Substituída no anel benzênico: 

1.1.1. em -R6 e -R7, por dois grupos alquil ou haloalquil na estrutura 12; ou 

1.1.2. em -R6 e -R7, por um grupo alquil e um grupo haloalquil na estrutura 12; ou 

1.1.3. em carbonos adjacentes, resultando na formação de um ou dois grupos furano, 

dihidrofurano, tetrahidrofurano, pirano, dihidropirano, pirrol, metilenodioxi ou 

etilenodioxi na estrutura 13. 

1.2. Adicionalmente, substituída ou não no anel benzênico (-R5), em qualquer posição, 

por um ou mais substituintes alcóxi, alquil, alquenil, alquinil, haleto, haloalquil, hidróxi, 

nitro, selenioalquil ou tioalquil; 

1.3. Substituída ou não na posição 1 (-R4), por grupos acetil, alcóxi, alquil, cicloalquil ou 

hidróxi; 

1.4. Substituída ou não, na posição 2 (-R3), por grupo alquil; 

1.5. Substituída ou não, por um ou dois substituintes, no átomo de nitrogênio (-R1 e -R2), 

por grupos acetil, alquil, benzil, benzil substituído em uma ou mais posições, hidróxi, 

hidróxi-alquil ou pela inclusão do átomo de nitrogênio em estrutura cíclica. 
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ESTRUTURA 12 ESTRUTURA 13 

  

2. Qualquer substância que apresente uma estrutura 1-fenilpropan-2-amina (estrutura 

14): 

2.1. Substituída ou não, em qualquer posição, no anel benzênico, por um ou mais 

substituintes alcóxi, alquil, cicloalquil, haleto, haloalquil, hidróxi, nitro, selenioalquil ou 

tioalquil (-R5); 

2.2. Substituída ou não, na posição 1 (-R4), por grupos acetil, alcóxi, alquil, cicloalquil 

ou hidróxi; 

2.3. Substituída ou não, na posição 3, por grupo alquil (-R3); 

2.4. Substituída ou não, por um ou dois substituintes, no átomo de nitrogênio (-R1 e -

R2), por grupos alquil, acetil, hidróxi, hidróxi-alquil, benzil, benzil substituído em 

qualquer posição ou pela inclusão do átomo de nitrogênio em estrutura cíclica. 

 

ESTRUTURA 14 

  

ADENDO: 

1) ficam também sob controle: 
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1.1. sempre que seja possível a sua existência, todos os sais e isômeros das 

substâncias desta Lista. 

1.2. os seguintes isômeros e suas variantes estereoquímicas da substância 

TETRAHIDROCANNABINOL: 

 7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]pirano-1-ol 

 (9R,10aR)-8,9,10,10a-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]pirano-1-ol 

 (6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]pirano-

1-ol 

 (6aR,10aR)-6a,7,10,10a-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]pirano-1-ol 

 6a,7,8,9-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]pirano-1-ol 

 (6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-hexahidro-6,6-dimetil-9-metileno-3-pentil-6H-

dibenzo[b,d]pirano-1-ol 

2) excetua-se dos controles referentes a esta Lista, o isômero fentermina que está 

relacionado na Lista “B2” deste Regulamento. 

3) excetua-se dos controles referentes a esta lista a substância canabidiol, que está 

relacionada na Lista “C1” deste Regulamento. 

4) excetua-se das disposições legais deste Regulamento Técnico a substância 

ropivacaína. 

5) excetua-se dos controles referentes a esta Lista a substância milnaciprana, que está 

relacionada na lista “C1” deste Regulamento. 

6) excetuam-se dos controles referentes a esta lista os medicamentos registrados na 

Anvisa que possuam em sua formulação a substância tetrahidrocannabinol (THC), desde 

que sejam atendidas as exigências a serem regulamentadas previamente à concessão do 

registro. 

7) excetuam-se dos controles referentes a esta Lista os isômeros das substâncias 

classificadas nos itens "b", "c" ou "d", desde que esses isômeros não se enquadrem em 

nenhuma das classes estruturais descritas nos referidos itens e nem sejam isômeros de 

substâncias descritas nominalmente no item "a" desta Lista. 

8) excetuam-se dos controles referentes aos itens "b", "c" e "d" quaisquer substâncias 

que estejam descritas nominalmente nas listas deste Regulamento 

9) excetua-se dos controles referentes a esta Lista o isômero metazocina, que está 

relacionado na Lista “A1” deste Regulamento. 

10) excetua-se das disposições legais deste Regulamento Técnico a substância 

mepivacaína. 
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11) excetua-se dos controles referentes a esta Lista o isômero fendimetrazina, que está 

relacionado na Lista “B2” deste regulamento. 

12) excetua-se das disposições legais deste Regulamento Técnico a substância DEET 

(N,N-dietil-3-metilbenzamida). 

13) excetua-se dos controles referentes a esta Lista o isômero pentazocina, que está 

relacionado na Lista “B1” deste Regulamento. 

14) excetuam-se dos controles referentes a esta Lista os isômeros relacionados 

nominalmente em outra Lista deste Regulamento. 

15) excetuam-se dos controles referentes a esta Lista as substâncias componentes de 

medicamentos registrados na Anvisa que se enquadrem nos itens "b", "c" ou "d", bem 

como os medicamentos que as contenham. 

16) A importação e a exportação de padrões analíticos à base das substâncias 2C-C, 2C-

D, 2C-E, 2C-F, 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7, 2-MeO-DIFENIDINA, 3-

FLUOROFENMETRAZINA, 3-MeO-PCP, 4-AcO-DMT, 4-BROMOMETCATINONA, 4-

Cl-ALFA-PVP, 4-CLOROMETCATINONA, 4-FLUOROMETCATINONA, 4-HO-

MIPT, 4-MEAPP, 5-APB, 5-APDB, 5-EAPB, 5-IAI, 5-MAPDB, 5-MeO-AMT, 5-MeO-

DALT, 5-MeO-DIPT, 5-MeO-DMT, 5-MeO-MIPT, 25B-NBOH, 25C-NBF, 25C-

NBOH, 25D-NBOME, 25E-NBOH, 25E-NBOME, 25H-NBOH, 25H-NBOME, 25I-

NBF, 25I-NBOH, 25N-NBOME, 25P-NBOME, 25T2-NBOME, 25T4-NBOME, 25T7-

NBOME, 30C-NBOMe, AKB48, ALFA-EAPP, AMT, BETACETO-DMBDB, DIIDRO-

LSD, DIFENIDINA, DIMETILONA, DMAA,DMBA, DOC, DOI, EAM-2201, ERGINA, 

JWH-071, JWH-072, JWH-081, JWH-098, JWH-122, JWH-210, JWH-250, JWH-251, 

JWH-252, JWH-253, MAM-2201, MAM-2201 N-(4-hidroxipentil), MAM-2201 N-(5-

cloropentil), mCPP, MDAI, METALILESCALINA, N-ACETIL-3,4-MDMC, N-

ETILCATINONA, N-ETILHEXEDRONA, PENTILONA, RH-34, SALVINORINA A, TH-

PVP e TFMPP, em que a quantidade do ativo sujeito a controle especial não exceda 500 

mg por unidade, não requer Autorização de Importação e Autorização de Exportação, 

respectivamente. O disposto neste adendo também se aplica aos padrões analíticos à 

base dos sais e isômeros das substâncias citadas, a menos que sejam explicitamente 

excetuados ou constantes de listas de controle mais restrito e desde que a quantidade do 

ativo sujeito a controle especial não ultrapasse o limite especificado.  

17) excetuam-se dos controles referentes a esta lista os isômeros não listados 

nominalmente e que sejam componentes de medicamentos registrados na Anvisa, bem 

como os medicamentos que os contenham. 

LISTA F3 – SUBSTÂNCIAS PRECURSORAS 

1. FENILPROPANOLAMINA OU NOREFEDRINA 

ADENDO: 

1) ficam também sob controle todos os sais e isômeros das substâncias enumeradas 

acima, sempre que seja possível a sua existência. 
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2) excetuam-se dos controles referentes a esta Lista os isômeros relacionados 

nominalmente em outra Lista deste regulamento. 

3) excetuam-se dos controles referentes a esta lista os isômeros não listados 

nominalmente e que sejam componentes de medicamentos registrados na Anvisa, bem 

como os medicamentos que os contenham. 

LISTA F4 – OUTRAS SUBSTÂNCIAS 

1.DEXFENFLURAMINA 

2.DINITROFENOL 

3.ESTRICNINA 

4.ETRETINATO 

5.FENFLURAMINA 

6.LINDANO 

7.TERFENADINA 

ADENDO: 

1) ficam também sob controle todos os sais e isômeros das substâncias enumeradas 

acima, sempre que seja possível a sua existência. 

2) fica autorizado o uso de LINDANO como padrão analítico para fins laboratoriais ou 

monitoramento de resíduos ambientais, conforme legislação específica. 

3) excetuam-se dos controles referentes a esta Lista os isômeros relacionados 

nominalmente em outra Lista deste regulamento. 

4) A importação e a exportação de padrões analíticos à base de substâncias constantes 

desta lista, em que a quantidade do ativo sujeito a controle especial não exceda 500 mg 

por unidade, não requer Autorização de Importação e Autorização de Exportação, 

respectivamente. O disposto neste adendo também se aplica aos padrões analíticos à 

base dos sais e isômeros das substâncias, a menos que sejam explicitamente excetuados 

ou constantes de listas de controle mais restrito e desde que a quantidade do ativo sujeito 

a controle especial não ultrapasse o limite especificado. 

5) excetuam-se dos controles referentes a esta lista os isômeros não listados 

nominalmente e que sejam componentes de medicamentos registrados na Anvisa, bem 

como os medicamentos que os contenham. 
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 24/03/2020 | Edição: 57-C | Seção: 1 - Extra | Página: 1

Órgão: Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária

RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 352, DE 20 DE MARÇO DE 2020 (*)

Dispõe sobre a autorização prévia para fins de exportação de

cloroquina e hidroxicloroquina, azitromicina e seus sais

destinados ao combate da Covid-19.

O Diretor-Presidente Substituto da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição

que lhe confere o art. 16, III, da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, o art. 13, IV, do Decreto nº 3.029, de

16 de abril de 1999, e no art. 47, IV e art. 53, V, do Anexo I, da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº

255, de 10 de dezembro de 2018, resolve, ad referendum, adotar a seguinte Resolução de Diretoria

Colegiada e determinar a sua publicação:

Art. 1º A exportação de cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina e seus sais na forma de

matéria-prima, produto semi-elaborado, produto a granel ou produto acabado necessitarão,

temporariamente, de autorização prévia da Anvisa.

Parágrafo único. A autorização prévia de que trata o caput também se aplica aos sais, éteres e

ésteres de cloroquina, hidroxicloroquina e azitromicina.

Art. 2º Para fins de autorização prévia de exportação, as empresas interessadas deverão

peticionar junto à Anvisa solicitação contendo as seguintes informações:

1. Nome do exportador;

2. País de destino;

3. Código NCM da mercadoria;

4. Quantidade;

5. Unidade.

Art. 3º A autorização prévia para exportação será concedida pelo Diretor-Presidente da Anvisa.

Art. 4º Para fins desta Resolução, considera-se como exportação a saída do produto para o

exterior em qualquer forma ou finalidade de exportação.

Art. 5º. Esta Resolução tem validade de 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser renovada

sucessivamente por iguais períodos ou não, enquanto reconhecida pelo Ministério da Saúde emergência

de saúde pública relacionada ao Novo Coronavírus.

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANTONIO BARRA TORRES

Republicada por ter saído no Diário Oficial da União nº 55-G, de 20 de março de 2020, Seção 1, pág. 13,

Edição Extra, com incorreção no original.

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 20/03/2020 | Edição: 55 | Seção: 1 | Página: 154

Órgão: Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária

RESOLUÇÃO - RDC Nº 349, DE 19 DE MARÇO DE 2020

Define os critérios e os procedimentos extraordinários e

temporários para tratamento de petições de regularização de

equipamentos de proteção individual, de equipamentos

médicos do tipo ventilador pulmonar e de outros dispositivos

médicos identificados como estratégicos pela Anvisa, em

virtude da emergência de saúde pública internacional

decorrente do novo Coronavírus e dá outras providências.

O Diretor-Presidente Substituto da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição

que lhe confere o art. 47, IV, aliado ao art. 53, V do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria

Colegiada - RDC n° 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve, ad referendum, adotar a seguinte Resolução

de Diretoria Colegiada e determinar a sua publicação.

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES INICIAIS

Seção I

Objetivos

Art. 1º Esta Resolução dispõe sobre os critérios e os procedimentos extraordinários e

temporários para tratamento de petições de regularização de equipamentos de proteção individual, de

equipamentos médicos do tipo ventilador pulmonar e de outros dispositivos médicos identificados como

estratégicos pela Anvisa em virtude da emergência de saúde pública internacional decorrente do novo

Coronavírus.

Seção II

Da Abrangência

Art. 2º Os procedimentos estabelecidos nesta Resolução se aplicam às petições de

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

pulmonar e de outros dispositivos médicos identificados como estratégicos pela Anvisa em virtude da

emergência de saúde pública internacional decorrente do novo Coronavírus.

Parágrafo único. A regularização poderá ser concedida nos termos desta Resolução, quando

ficar configurada a indicação de uso para prevenção ou tratamento da doença causada pelo novo

Coronavírus (COVID-19).

CAPÍTULO II

Dos Procedimentos de Regularização de Dispositivos Médicos

Art. 3º As petições de regularização deverão ser instruídas com a documentação prevista na

Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001, e na Resolução de Diretoria

Colegiada - RDC nº 40, de 26 de agosto de 2015, que tratam do registro, do cadastro e da notificação de

dispositivos médicos junto à Anvisa.

Parágrafo único. A ausência de qualquer requisito exigido pela regulamentação ou restrição de

dados deve ser justificada com motivações técnicas que permitam a avaliação de segurança e eficácia do

produto.
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Art. 4º Para situações em que a empresa fabricante não disponha da Certificação de Boas

Práticas de Fabricação emitida pela Anvisa, será aceita, excepcionalmente, em sua substituição a

Certificação Medical Device Single Audit Program (MDSAP) ou Certificação do Sistema de Gestão da

Qualidade ISO 13485.

Art. 5º O comprovante de registro ou certificado de livre comércio ou documento equivalente,

exigido pelo item 5.c da Parte 3 do Anexo da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC 185, de 22 de outubro

de 2001, poderá ser substituído por declaração simples emitida pelos Responsáveis Legal e Técnico da

empresa solicitante informando que o produto em questão é regularizado e comercializado em jurisdição

membro do International Medical Device Regulators Forum (IMDRF).

Art. 6º As condições estabelecidas nos artigos 4º e 5º são aplicáveis também às petições de

alteração de fabricante de dispositivo médico.

Art. 7º Excepcionalmente, os produtos de que trata esta Resolução ficam dispensados de

certificação no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (SBAC).

Art. 8º Os registros concedidos nas condições desta Resolução terão a validade de 1 (um) ano a

partir da data de publicação no Diário Oficial da União.

§ 1° Dentro do período de validade da regularização é facultado às empresas detentoras a

apresentação das informações complementares, bem como dos certificados citados nos artigos 4º 5º e 7º,

se aplicável, de forma a atender integralmente todos os requisitos para a adequada regularização do

dispositivo médico.

§ 2° Os documentos citados no parágrafo 1º deverão ser submetidos à Anvisa por meio de

petição de aditamento ao processo de regularização do produto em questão.

§ 3° Serão conferidos os demais 9 (nove) anos de validade de registro se a documentação

aditada ao processo de regularização estiver em conformidade com a regulamentação vigente.

§ 4° Não serão aceitas solicitações de revalidação do prazo de 1 (um) ano para os registros

concedidos nestas condições.

Art. 9º Nos casos de alteração ou inclusão de fabricante, a empresa detentora da regularização

deverá apresentar os certificados citados nos artigos 4º e 5º e 7º, se aplicável, no prazo de até 1 (um) ano

após deferimento da petição de alteração de forma a atender integralmente todos os quesitos para a

adequada regularização do dispositivo médico.

Parágrafo único. Se a documentação citada não for apresentada dentro do prazo especificado

no caput, a regularização do produto será retroagida para a situação anterior à alteração de fabricante.

Art. 10. Os cadastros e notificações concedidos nas condições desta Resolução terão a validade

de 1 (um) ano a partir da data de publicação no Diário Oficial da União ou publicização no Portal da Anvisa

e não serão passíveis de revalidação.

§ 1° Ficam dispensadas de consularização ou apostilamento as declarações necessárias para a

instrução processual das petições de cadastro e notificação dos produtos objeto desta Resolução, exigidas

pelo inciso IV do artigo 4º da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 40, de 26 de agosto de 2015.

§ 2º Os documentos citados no parágrafo 1º ficam dispensados da apresentação de tradução

juramentada desde que estejam redigidas em língua inglesa ou espanhola.

§ 3° Caso a empresa detentora da regularização tenha interesse em manter os produtos no

mercado brasileiro deverá encaminhar novo peticionamento junto à Anvisa.

CAPÍTULO III

Das Disposições Finais

Art. 11. A partir do deferimento da petição caso sejam observadas situações que indiquem

desvio de qualidade, segurança ou eficácia do equipamento médico, a Anvisa deverá ser comunicada em

até 5 (cinco) dias úteis após a comprovação do desvio, por meio de notificação à Gerência de Tecnologia

de Materiais de Uso em Saúde ou à Gerência de Tecnologia em Equipamentos.
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Art. 12. As petições de registro de dispositivos médicos de que trata esta Resolução serão

analisadas em prioridade, sobrepondo-se ao critério cronológico, mediante sinalização da submissão dos

processos à Gerência de Tecnologia de Materiais de Uso em Saúde ou à Gerência de Tecnologia em

Equipamentos.

Art. 13. As máscaras cirúrgicas, PFF2 e N95, que contam com Certificado de Aprovação emitido

pelo Ministério da Economia passam a ser autorizadas para uso em serviços de saúde durante o período

de vigência desta Resolução.

Art. 14. Esta Resolução tem validade de 180 (cento e oitenta) dias.

Art. 15. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANTONIO BARRA TORRES

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
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Órgão: Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária

RESOLUÇÃO - RDC Nº 353, DE 23 DE MARÇO DE 2020

Delega ao Órgão de Vigilância Sanitária ou equivalente nos

Estados e no Distrito Federal a competência para elaborar a

recomendação técnica e fundamentada relativamente ao

estabelecimento de restrições excepcionais e temporárias por

rodovias de locomoção interestadual e intermunicipal.

O Diretor-Presidente Substituto da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição

que lhe confere o art. 16, inciso III, aliado ao art. 7º, § 1º da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, ao art. 13,

inciso IV, do Decreto nº 3.029, de 16 de abril de 1999, tendo em vista o disposto no art. 47, inciso IV, e no art.

53, V do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de

dezembro de 2018, e ainda, no art. 12 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, resolve, ad referendum,

adotar a seguinte Resolução de Diretoria Colegiada e determinar a sua publicação.

Art. 1º Fica delegada ao Órgão de Vigilância Sanitária ou equivalente nos Estados e no Distrito

Federal a competência para elaborar a recomendação técnica e fundamentada de que trata a alínea "b" do

inciso VI do art. 3º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, com a redação dada pela Medida Provisória

nº 926, de 20 de março de 2020, relativamente ao estabelecimento de restrição excepcional e temporária

por rodovias de locomoção interestadual e intermunicipal.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANTONIO BARRA TORRES

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
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NOTA TÉCNICA Nº 3/2020/SEI/DIRE3/ANVISA

 

Processo nº 25351.908991/2020-73

*Atualizada em 24 de março de 2020.

 Orientações gerais sobre a doação de álcool 70%.

 

RELATÓRIO

É notório e de conhecimento público que estamos enfrentando uma pandemia
internacional ocasionada pelo coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19), com impactos que ultrapassam a
saúde pública.

Nesse momento, é essencial e necessária a adoção urgente de medidas para proteger a
saúde e a vida das pessoas.

O cenário impõe, dado o crescimento exponencial da infecção, a necessidade da adoção
de ações ágeis e efe�vas, para tanto, é fundamental que o rito ordinário de atuação da Anvisa seja
flexibilizado, dado o momento único que vivemos.

Neste contexto, a Anvisa passou a adotar uma série de ações estratégicas que buscam
viabilizar o acesso rápido e em grande volume a produtos que possam ser u�lizados no enfrentamento da
pandemia. Adicionalmente, a Agência vem trabalhando intensamente para informar a sociedade sobre
temas relevantes, tais como a importância da correta higienização das mãos e do uso de produtos
saneantes devidamente regularizados na Agência.

Nas duas úl�mas semanas, diversas medidas regulatórias foram adotadas com o obje�vo
de simplificar e dar celeridade aos procedimentos da Anvisa e, assim, permi�r que empresas
disponibilizem com mais rapidez produtos que possam ser u�lizados no enfrentamento da pandemia de
COVID-19.

Cabe ressaltar que se tratam de medidas excepcionais e temporárias, que visam atender à
demanda gerada pela pandemia de COVID-19, e que foram avaliadas do ponto de vista da relação risco-
bene�cio como favoráveis aos pacientes e à população em geral. Momentos únicos requerem soluções
únicas.

Em face da epidemia do novo coronavírus (COVID-19), e a Anvisa flexibilizou as norma�vas
de forma a facilitar a produção e distribuição (incluindo doação) de produtos a base de álcool (álcool gel,
álcool e�lico 70% e álcool isopropiplico 80%).

Assim, em caráter excepcional, a Anvisa autorizou empresas interessadas em realizar a
fabricação, doação e transporte de Álcool E�lico 70% INPM, com fins de emprego nos serviços do Sistema
Único de Saúde e demais órgãos públicos des�nados ao atendimento da população, que poderão, por
sua vez, doar estes produtos para as populações mais expostas. Com isso, busca-se facilitar o acesso de
populações vulneráveis a produtos para higienização das mãos. Nesse sen�do, é importante que sejam
observadas as condições de exposição do produto e as orientações de uso.

A higienização de super�cies, bem como a assepsia das mãos dos profissionais de saúde
são ações fundamentais para a mi�gação da expansão de infecção nos ambientes hospitalares. O Álcool
E�lico 70% INPM é um dos principais agentes u�lizados com este fim no combate ao novo Coronavírus.

O Alcool E�lico 70% INPM é uma preparação oficinal descrita na Revisão 2, da 2º Edição do
Formulário Nacional da Farmacopéia Brasileira. A preparação oficinal é descrita como agente an�ssép�co
no referido compêndio, sendo sua formulação efetuada a par�r da simples diluição com água do Álcool

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33832/259372/FNFB+2_Revisao_2_COFAR_setembro_2012_atual.pdf/20eb2969-57a9-46e2-8c3b-6d79dccf0741
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E�lico 92,5% INPM, produto principal das usinas de álcool brasileiras. O Álcool E�lico em Gel 70% INPM
difere do anterior apenas pela adição de polímeros na formulação que atuam como agentes espessantes.

Apesar de simples, a formulação precisa ser elaborada obedecendo aos padrões mínimos
de Boas Prá�cas de Fabricação, assegurando que os produtos sejam fabricados e controlados de forma
consistente, atendendo aos padrões de qualidade requeridos para o uso pretendido.

 

DAS MEDIDAS A SEREM ADOTADAS POR EMPRESAS QUE PRETENDEM DOAR ÁLCOOL 70% INPM 

No cenário de crise anteriormente relatado, inúmeras empresas, conscientes de seu papel
social, tem ofertado aos serviços de saúde a doação de Álcool 70% INPM, tanto na forma de solução
como em gel. Estas empresas, em sua maioria, não estão regularizadas na Agência como fabricantes
destes produtos, portanto, dada a necessidade de adoção de soluções extraordinárias para situações
únicas em prol dos pacientes, profissionais de saúde e da população em geral, orientamos a adoção das
medidas abaixo descritas, quando da fabricação dos produtos citados, com a finalidade de doação por
estes estabelecimentos.

I - O estabelecimento que pretenda produzir estes produtos deve garan�r o
atendimento dos padrões mínimos de boas prá�cas de fabricação/manipulação
necessários à obtenção dos padrões de qualidade requeridos ao fim proposto.

II - O estabelecimento deve dispor de profissional responsável pela supervisão
técnica da a�vidade, e que este esteja devidamente regularizado no Conselho de Classe
devido.

III - O estabelecimento deve atender a todos os requisitos adicionais à inclusão
deste produto na linha fabril requeridos pela legislação de segurança no ambiente de
trabalho, incluindo os devidos ao armazenamento, manipulação e transporte de Álcool
70% INPM.

IV - As matérias-primas u�lizadas na fabricação das preparações an�ssép�cas
devem atender aos requisitos técnicos de qualidade e segurança dos Compêndios
Oficiais.

V - Deve ser garan�do que não haja nenhum contaminante que possa acarretar
riscos à saúde.

VI - No rótulo/embalagem deve constar a Razão Social, CNPJ, endereço, telefone do
estabelecimento, validade, concentração do álcool,  indicação de uso, formulação
qualita�va completa e as advertências: Manter em temperatura ambiente (15 a 30ºC);
Proteger da luz, do calor e da umidade; Uso externo; Manter fora do alcance de
crianças; Pessoas com hipersensibilidade aos componentes não devem usar o produto;
Em caso de hipersensibilidade ao produto, recomenda-se descon�nuar o uso e
consultar o médico.

VII - A Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal deve ser comunicada da fabricação
do produto a ser doado, podendo estabelecer outras medidas que entenderem
necessárias.

VIII - O produto deve ser doado aos órgãos do Sistema Único de Saúde, conforme
des�nação e orientação do Ministério da Saúde ou das Secretárias Estaduais ou
Municipais de Saúde.

IX - Os estabelecimentos de saúde devem ser orientados pelo profissional de saúde
quanto as condições de armazenamento, bem como a correta u�lização do produto,
acrescida dos alertas de proibição de ingestão.

X - O armazenamento dos materiais e produtos acabados deve ocorrer em local
fresco e ven�lado. Álcool E�lico deve ser armazenado em área própria para material
inflamável.
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Para a finalidade de doação de Álcool 70% INPM ( líquido ou gel), sem registro na Anvisa e
fabricado por empresa/estabelecimento que não possui Autorização de Funcionamento (AFE) emi�da
pela Anvisa, todas as orientações descritas nesta Nota Técnica devem ser seguidas. As Secretarias
Estaduais ou Municipais de Saúde podem estabelecer requisitos adicionais, bem como quaisquer outros
trâmites que se façam necessários.

 

DAS ORIENTAÇÕES GERAIS 

Os produtos a base de álcool são efe�vos na higienização de super�cies, bem como na
assepsia das mãos, evitando assim a propagação do COVID-19, no entanto, a manipulação e o uso destes
produtos requer cuidados para que se a�njam os resultados esperados com segurança:

0.1. FRACIONAMENTO

Para os an�ssép�cos alcoólicos que não estão na forma de gel, u�lizar preferencialmente
dispensadores em spray. Recomenda-se o uso de pequenas embalagens de 50 até 100 mL;

Para o álcool e�lico em gel, u�lizar preferencialmente bisnagas individuais ou dispensadores de
parede com até 500 mL;

Não diluir ou concentrar os produtos;

Não misturar com outros produtos (água, perfumes, cremes, etc.).

0.2. USO

Aplicar sobre toda a super�cie das mãos e esfregar até a secagem total do produto. Não u�lizar
papel toalha (veja o vídeo da Anvisa com as instruções de como higienizar as mãos com álcool gel);

Recomenda-se lavar as mãos com água e sabão, e secar, previamente ao uso dos an�ssép�cos
alcoólicos (veja o vídeo da Anvisa com as instruções de como higienizar as mãos com água e
sabonete);

Não aplicar os an�ssép�cos alcoólicos sobre mãos com sujidades aparentes (sangue, poeira,
secreções, etc.). Neste caso, lavar com água e sabão previamente;

Uso externo. Não ingerir.

0.3. ALERTAS

Não devem ser u�lizados por crianças menores de 2 meses;

Quando do uso em crianças menores de 6 anos ou mentalmente incapazes, deve haver supervisão
para evitar ingestão;

Não aplicar sobre feridas abertas;

Não aplicar na orelha, boca, nariz ou outras mucosas;

Não aplicar em olhos, narinas, ouvidos ou partes ín�mas. Em caso de contato lavar
abundantemente com água por 15 min;

Evitar inalação ou aspiração;

Não fumar ou manusear fogão ou equipamentos que possam gerar faíscas durante o uso ou até
que o produto seque totalmente;

Não aplicar em alimentos;

Manter unhas bem cortadas;

U�lizar somente an�ssép�cos alcoólicos com as concentrações estabelecidas (70%);

O álcool em baixas (exemplo: 46%) ou altas concentrações (96%) não tem eficácia contra o
coronavírus, causando efeito inverso ao pretendido.

https://www.youtube.com/watch?v=omkiVox2EmY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zuhzmFDnBsk&feature=youtu.be
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0.4. CONSERVAÇÃO

Manter em local limpo, fresco e com temperatura entre 15°C e 30°C. Não perfurar a tampa do
produto ou deixar aberto. A evaporação do álcool do produto irá reduzir sua eficácia;

Produto inflamável. Manter fora de fontes de ignição, chamas ou calor;

Não congelar ou deixar em temperaturas superiores a 40°C;

Manter fora do alcance de crianças e animais domés�cos.

0.5. ACIDENTES

Em caso de irritação, suspenda imediatamente o uso e procure um médico ou farmacêu�co
levando o rótulo e/ou a embalagem do produto. Disque-Intoxicação: 0800-722-600;

Em caso de ingestão acidental, não induzir vômito e procurar imediatamente o Centro de
Intoxicações ou serviço de saúde mais próximo levando o rótulo e/ou a embalagem do produto;

Em caso de derramamento, limpar imediatamente com água (10 vezes o volume derramado),
ven�lar o local e remover fontes de ignição;

Em caso de derramamento de grandes quan�dades, não u�lizar pó de serra para absorção. Se
necessário u�lizar areia ou outro material inerte;

Em caso de incêndio, acionar o corpo de bombeiros.

 
Referência: Norma NBR 14725 “Produtos Químicos e Informações sobre Segurança, Saúde e Meio Ambiente” e FISPQ (Ficha de Informação de
Segurança para Produtos Químicos) das matérias-primas.
 

Documento assinado eletronicamente por Fernando Mendes Garcia Neto, Diretor, em 24/03/2020,
às 13:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015 h�p://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2015/Decreto/D8539.htm.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.anvisa.gov.br/auten�cidade,
informando o código verificador 0956502 e o código CRC 5FD94C8E.

Referência: Processo nº 25351.908991/2020-73 SEI nº 0956502

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.anvisa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Órgão: Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária

RESOLUÇÃO - RDC Nº 354, DE 23 DE MARÇO DE 2020

Altera a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 351, de 20

de março de 2020.

O Diretor-Presidente Substituto da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição

que lhe confere o art. 47, IV, aliado ao art. 53, V do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria

Colegiada - RDC n° 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve, ad referendum, adotar a seguinte Resolução

de Diretoria Colegiada e determinar a sua publicação.

Art. 1º A Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 351, de 20 de março de 2020, publicada no

DOU n° 55- g, de 20 de março de 2020, seção 1, pág. 5 - Edição Extra, passa a vigorar com as seguintes

inclusão e alteração, respectivamente:

"Art. 2º ....................................................................................................................

Parágrafo único. Os medicamentos à base de CLOROQUINA distribuídos no âmbito de

programas públicos governamentais estão excetuados da disposição prevista no caput deste artigo. "(NR)

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

"Art. 5º As substâncias CLOROQUINA e HIDROXICLOROQUINA, bem como os medicamentos

que as contenham, não estão sujeitos aos demais controles estabelecidos pelas Portarias SVS/MS nº

344/1998 e 06/1999, incluindo as determinações referentes à embalagem e rotulagem". (NR)

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

ANTONIO BARRA TORRES

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.



 

ORIENTAÇÕES GERAIS - Racionalização do uso de 
respiradores descartáveis nos estabelecimentos 

fabricantes de medicamentos, insumos farmacêuticos, 
produtos para saúde, cosméticos e saneantes 

 

NOTA TÉCNICA 02/2020 

QUARTA DIRETORIA 

 

Brasília, 23 de março de 2020. 
www.anvisa.gov.br



 

É notório e de conhecimento público que estamos enfrentando uma pandemia 
internacional ocasionada pelo coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19), com 
impactos que ultrapassam a saúde pública.  

Os serviços de saúde que atuam no enfrentamento direto da pandemia tem 
enfrentado severas restrições de equipamentos destinados a proteção 
individual de suas equipes.  

Outros estabelecimentos regularizados pela Anvisa que não os Serviços de 
Saúde, também utilizam de equipamentos de proteção individual necessários 
tanto a proteção dos operadores como dos produtos fabricados. 

Esta Nota Técnica visa dar instruções de como os respirados descartáveis do 
tipo PFF2 ou superiores, podem ser racionalizados nos estabelecimentos 
fabricantes de medicamentos, insumos farmacêuticos, produtos para saúde, 
cosméticos e saneantes, sem que isso denote em danos aos operadores 
destes estabelecimentos ou aos produtos fabricados. 

As orientações aqui dispostas não representam uma inovação ou uma 
contrariedade aos Boletins Técnicos de uso destes respiradores, apenas atuam 
como um lembrete de que o gasto desnecessário destes equipamentos pode 
ser racionalizado neste momento de grave ameaça à saúde pública. 

A esperança é que a racionalização destes recursos possa levar à conclusão 
por estes estabelecimentos que o quantitativo de respiradores descartáveis 
que possuem em estoque é mais que suficiente para o enfrentamento do 
período de crise, abrindo por consequência, a possibilidade de doações aos 
profissionais de saúde que trabalham nas emergências e Unidades de Terapia 
Intensiva dos serviços de saúde públicos do país. 

Considerando que a vida útil dos respiradores descartáveis do tipo PFF2 ou 
superiores é variável dependendo do tipo de contaminante, sua concentração, 
da frequência respiratória do usuário, da umidade relativa do ambiente e da 
conservação do produto pelo usuário, fica orientado que estes, podem ser 
reutilizados pelo mesmo empregado dos estabelecimentos fabricantes de 
medicamentos, insumos farmacêuticos, produtos para saúde, cosméticos e 
saneantes  enquanto mantenham sua integridade estrutural e funcional e o 
filtro não se apresente danificado ou sujo. 

Fica orientado também que os estabelecimentos fabricantes de medicamentos, 
insumos farmacêuticos, produtos para saúde, cosméticos e saneantes devem 
rever e definir seus novos critérios de troca de respiradores descartáveis 
visando a racionalização de seus recursos. 

Por fim, a racionalização sendo possível, fica estimulada pela Anvisa a doação 
do excedente aos Serviços de Saúde da União, dos Estados, Distrito Federal e 
Municípios. 
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RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 356, DE 23 DE MARÇO DE 2020 

(Publicada no DOU Extra nº 56 – C, de 23 de março de 2020) 

Dispõe, de forma extraordinária e 

temporária, sobre os requisitos para a 

fabricação, importação e aquisição de 

dispositivos médicos identificados 

como prioritários para uso em serviços 

de saúde, em virtude da emergência de 

saúde pública internacional 

relacionada ao SARS-CoV-2.  

O Diretor-Presidente Substituto da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso 

da atribuição que lhe confere o art. 47, IV, aliado ao art. 53, V do Regimento Interno 

aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n° 255, de 10 de dezembro de 

2018, resolve, ad referendum, adotar a seguinte Resolução de Diretoria Colegiada e 

determinar a sua publicação. 

Art. 1° Esta Resolução dispõe, de foma extraordinária e temporária, sobre os 

requisitos para a fabricação, importação e aquisição de dispositivos médicos identificados 

como prioritários, em virtude da emergência de saúde pública internacional relacionada ao 

SARS- CoV-2. 

Art. 2° A fabricação e importação de máscaras cirúrgicas, respiradores particulados 

N95, PFF2 ou equivalentes, óculos de proteção, protetores faciais (face shield), vestimentas 

hospitalares descartáveis (aventais/capotes impermeáveis e não impermeáveis), gorros e 

propés, válvulas, circuitos e conexões respiratórias para uso em serviços de saúde ficam 

excepcional e temporariamente dispensadas de Autorização de Funcionamento de Empresa, 

da notificação à Anvisa, bem como de outras autorizações sanitárias. 

Art. 3° A dispensa de ato público de liberação dos produtos objeto deste regulamento 

não exime: 

I - o fabricante e importador de cumprirem as demais exigências aplicáveis ao 

controle sanitário de dispositivos médicos, bem como normas técnicas aplicáveis; e 

II - o fabricante e importador de realizarem controles pós-mercado, bem como de 

cumprirem regulamentação aplicável ao pós-mercado. 

Art. 4° O fabricante ou importador é responsável por garantir a qualidade, a 

segurança e a eficácia dos produtos fabricados em conformidade com este regulamento. 

Art. 5° As máscaras cirúrgicas devem ser confeccionadas em material 

Tecido-Não-Tecido (TNT) para uso odonto-médico-hospitalar, possuir, no mínimo, uma 
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camada interna e uma camada externa e, obrigatoriamente, um elemento filtrante, de forma 

a atender aos requisitos estabelecidos nas seguintes normas técnicas: 

I - ABNT NBR 15052:2004 - Artigos de não tecido de uso odonto-médico-hospitalar 

- máscaras cirúrgicas - Requisitos; e 

II - ABNT NBR 14873:2002 - não tecido para artigos de uso 

odonto-médico-hospitalar - Determinação da eficiência da filtração bacteriológica. 

§ 1° A camada externa e o elemento filtrante devem ser resistentes à penetração de 

fluidos transportados pelo ar (repelência a fluidos). 

§ 2° A máscara deve ser confeccionada de forma a cobrir adequadamente a área do 

nariz e da boca do usuário, possuir um clipe nasal constituído de material maleaìvel que 

permita o ajuste adequado do contorno do nariz e das bochechas. 

§ 3° O TNT utilizado deve ter a determinação(*) da eficiência da filtração 

bacteriológica pelo fornecedor do material, cujo elemento filtrante deve possuir eficiência 

de filtragem de partículas (EFP) > 98% e eficiência de filtragem bacteriológica (BFE) > 

95%. 

§ 4° É proibida a confecção de máscaras cirúrgicas com tecido de algodão, tricoline, 

TNT ou outros têxteis que não sejam do tipo "Não tecido para artigos de uso 

odonto-médico- hospitalar" para uso pelos profissionais em serviços de saúde. 

Art. 6° Os protetores faciais do tipo peça inteira devem atender aos requisitos 

estabelecidos na seguinte norma técnica: 

I - ABNT NBR ISO 13688:2017 - Proteção ocular pessoal - Protetor ocular e facial 

tipo tela - Requisitos. 

§ 1° Os protetores faciais não podem manter saliências, extremidades afiadas, ou 

algum tipo de defeitos que podem causar desconforto ou acidente ao usuário durante o uso. 

§ 2° Deve ser facilitada a adequação ao usuário, a fim de que o protetor facial 

permaneça estável durante o tempo esperado de utilização. 

§ 3° As faixas utilizadas como principal meio de fixação devem ser ajustáveis ou 

autoajustáveis e ter, no mínimo, 10 mm de largura sobre qualquer parte que possa estar em 

contato com o usuário. 

§ 4° O visor frontal deve ser fabricado em material transparente e possuir dimensões 

mínimas de espessura 0,5mm, largura 240 mm e altura 240mm. 

Art. 7° Os respiradores filtrantes para partiìculas (PFF) classe 2, N95 ou equivalentes 

devem ser fabricados parcial ou totalmente de material filtrante que suporte o manuseio e 
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uso durante todo o período para qual foi projetado, de forma a atender aos requisitos 

estabelecidos nas seguintes normas teìcnicas: 

I - ABNT NBR 13698:2011 - Equipamento de proteção respiratória - peça semifacial 

filtrante para partículas; e 

II - ABNT NBR 13697:2010 - Equipamento de proteção respiratória - Filtros para 

partículas. 

§ 1° Os materiais utilizados não podem ser conhecidos como causadores de irritação 

ou efeitos adversos à saúde, como também não podem ser altamente inflamáveis. 

§ 2° Qualquer material liberado pelo meio filtrante e pelo fluxo de ar através deste 

meio não pode constituir risco ou incômodo para o usuário. 

§ 3° Todas as partes desmontaìveis, se existentes, devem ser facilmente conectadas e 

mantidas firmemente na peça. 

§ 4° A resistência à respiração imposta pela PFF, com ou sem válvula, deve ser a 

mais baixa possível e não deve exceder aos seguintes valores: 

I - 70Pa em caso de inalação com fluxo de ar contínuo de 30L/min; 

II - 240Pa em caso de inalação com fluxo de ar contínuo de 95L/min;e 

III - 300Pa em caso de exalação com fluxo de ar contínuo de 160L/min; 

§ 5° A penetração dos aerossóis de ensaio através do filtro da PFF não pode exceder 

em momento algum a 6%. 

§ 6° A válvula de exalação, se existente, deve ser protegida ou ser resistente às 

poeiras e danos mecânicos. 

§ 7° A concentração de dióxido de carbono no ar inalado, contido no volume morto, 

não pode exceder o valor médio de 1% (em volume). 

Art. 8° As vestimentas hospitalares devem ser fabricadas em material 

Tecido-não-Tecido (TNT) para uso odonto-médico-hospitalar, ser resistentes à penetração 

de fluidos transportados pelo ar (repelência a fluidos) e atender aos requisitos estabelecidos 

nas seguintes normas técnicas, conforme aplicável: 

I - ABNT NBR ISO 13688:2017 - Vestimentas de proteção - Requisitos gerais; 

II - ABNT NBR 16064:2016 - Produtos têxteis para saúde - Campos cirúrgicos, 

aventais e roupas para sala limpa, utilizados por pacientes e profissionais de saúde e para 

equipamento - Requisitos e métodos de ensaio; 
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III - ABNT NBR 14873:2002 - não tecido para artigos de uso 

odonto-médico-hospitalar - Determinação da eficiência da filtração bacteriológica; e 

IV - ISO 16693:2018 - Produtos têxteis para saúde - Aventais e roupas privativas para 

procedimento não cirúrgico utilizados por profissionais de saúde e pacientes - Requisitos e 

métodos de ensaio. 

§ 1° Deve ser facilitada a adequação ao usuário, a fim de que a vestimenta permaneça 

estável durante o tempo esperado de utilização, por meio de (*)sistema de ajuste ou faixas 

de tamanhos adequados. 

§ 2° Para maior proteção do profissional, a altura do avental deve ser de, no mínimo, 

1,5 cm, medindo-se na parte posterior da peça do decote até a barra inferior, e garantir que 

nenhuma parte dos membros superiores fique descoberta por movimentos esperados do 

usuário. 

§ 3° A vestimenta deve fornecer ao usuário um nível de conforto adequado com o 

nível requerido de proteção contra o perigo que pode estar presente, as condições 

ambientais, o nível das atividades dos usuários e a duração prevista de utilização da 

vestimenta de proteção. 

§ 4° Vestimentas (avental/capote) não impermeáveis com barreira para evitar a 

contaminação da pele e roupa do profissional devem ser fabricadas com gramatura mínima 

de 30g/m2. 

§ 5° Vestimentas (avental/capote) impermeaìveis devem ser fabricadas com 

gramatura mínima de 50g/m2 e possuir eficiência de filtração bacteriológica (BFE) > 99%. 

Art. 9° Fica permitida a aquisição de equipamentos de proteção individual, 

ventiladores pulmonares, circuitos, conexões e válvulas respiratórios, monitores 

paramétricos e outros dispositivos médicos, essenciais para o combate à COVID-19, novos 

e não regularizados pela Anvisa, desde que regularizados e comercializados em jurisdição 

membro do International Medical Device Regulators Forum (IMDRF), por órgãos e 

entidades públicas e privadas, bem como serviços de saúde, quando não disponíveis para o 

comércio dispositivos semelhantes regularizados na Anvisa. 

§ 1° A indisponibilidade de produtos regularizados na Anvisa deve ser evidenciada e 

arquivada à documentação do processo de aquisição. 

§ 2° Os dispositivos médicos devem ser expostos ao uso com suas instruções de uso 

traduzidas para a língua portuguesa quando essas forem essenciais ao adequado 

funcionamento do produto. 
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§ 3° O serviço de saúde em que o equipamento eletromédico seja instalado é 

responsável pela instalação, manutenção, rastreabilidade e monitoramento durante todo o 

período de vida útil do dispositivo, incluindo seu descarte. 

Art. 10. Fica permitido o recebimento, em doação, de equipamentos de proteção 

individual, ventiladores pulmonares, circuitos, conexões e válvulas respiratórios, monitores 

paramétricos e outros dispositivos médicos essenciais para o combate à COVID-19, novos 

regularizados e comercializados em jurisdição membro do International Medical Device 

Regulators Forum (IMDRF), por órgãos e entidade públicas e serviços de saúde públicos e 

privados. 

§ 1° Quando os produtos previstos no caput não atender ao requisito da regularização 

e comercialização em jurisdição de membro do IMDRF, o responsável pela doação, antes 

da importação, deve solicitar prévia autorização da Anvisa; 

§ 2° A solicitação deve ser acompanhada da ficha técnica e das especificações do 

produto, país de origem e fabricante. 

§ 3° Os dispositivos médicos devem ser expostos ao uso com suas instruções de uso 

traduzidas para a língua portuguesa quando essas forem essenciais ao adequado 

funcionamento do produto. 

Art. 11. Esta Resolução tem validade de 180 (cento e oitenta) dias. 

Art. 12. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

ANTONIO BARRA TORRES 

Diretor-Presidente Substituto 
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RESOLUÇÃO - RDC Nº 357, DE 24 DE MARÇO DE 2020

Estende, temporariamente, as quantidades máximas de

medicamentos sujeitos a controle especial permitidas em

Notificações de Receita e Receitas de Controle Especial e

permite, temporariamente, a entrega remota definida por

programa público específico e a entrega em domicílio de

medicamentos sujeitos a controle especial, em virtude da

Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional

(ESPII) relacionada ao novo Coronavírus (SARS-CoV-2).

O Diretor-Presidente Substituto da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição

que lhe confere o art. 47, IV, aliado ao art. 53, V do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria

Colegiada - RDC n° 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve, ad referendum, adotar a seguinte Resolução

de Diretoria Colegiada e determinar a sua publicação.

Art. 1º Esta Resolução estabelece, temporariamente, a extensão das quantidades máximas de

medicamentos sujeitos a controle especial permitidas em Notificações de Receita e Receitas de Controle

Especial, as quais estão previstas na Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998 e nas Resoluções de

Diretoria Colegiada - RDCs nº 58, de 5 de setembro de 2007, nº 11, de 22 de março de 2011, e nº 191, de 11

de dezembro de 2017, e permite, temporariamente, a entrega remota definida por programa público

específico e a entrega em domicílio de medicamentos sujeitos a controle especial, em virtude da

Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) relacionada ao novo Coronavírus (SARS-

CoV-2).

Art. 2º São definidas no Anexo I desta Resolução as quantidades máximas de medicamentos

sujeitos a controle especial permitidas em Notificações de Receita e Receitas de Controle Especial.

Parágrafo único. As quantidades de medicamento constantes em Notificações de Receita e

Receitas de Controle Especial emitidas antes da entrada em vigor desta Resolução que estiverem dentro

dos prazos de validade definidos pela Portaria SVS/MS nº 344/1998 e pelas Resoluções de Diretoria

Colegiada - RDCs nº 58/2007, nº 11/2011 e nº 191/2017 podem ser dispensadas em quantidade superior

àquela prescrita, para no máximo mais 30 dias de tratamento.

Art. 3º Além do atendimento ao disposto no Anexo I, devem ser atendidos os demais requisitos

e procedimentos estabelecidos pela Portaria SVS/MS nº 344/1998, pelas Resoluções de Diretoria

Colegiada - RDCs nº 58/2007, nº 11/2011, nº 191/2017 e Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n° 50, de

25 de setembro de 2014, bem como os procedimentos de escrituração no Sistema Nacional de

Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC), previstos pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC

nº 22, de 29 de abril de 2014.

Art. 4º É permitida a entrega remota definida por programa público específico, bem como a

entrega em domicílio de medicamentos sujeitos a controle especial realizada por estabelecimento

dispensador, as quais devem ser realizadas por meio da retenção da Notificação de Receita ou da Receita

de Controle Especial e do atendimento aos requisitos e procedimentos previstos nos incisos abaixo:

I - o estabelecimento dispensador deve prestar atenção farmacêutica, a qual pode ser realizada

por meio remoto;

II - cabe ao estabelecimento dispensador realizar o controle e o monitoramento das

dispensações de medicamentos entregues remotamente, que deverão ser registrados para cada paciente

no Formulário de Registro de Entrega em Domicílio, conforme modelo constante no Anexo II desta
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Resolução;

III - o estabelecimento dispensador deve inicialmente buscar a Notificação de Receita ou a

Receita de Controle Especial no local onde se encontra o paciente e, somente após a conferência do

farmacêutico da regularidade da prescrição, proceder à entrega do medicamento e coletar as informações

e assinaturas necessárias, inclusive no Formulário de Registro de Entrega em Domicílio;

IV - os registros devem ficar disponíveis no estabelecimento dispensador para fins de

acompanhamento do paciente e fiscalização pela autoridade sanitária competente.

§ 1º É vedada a compra e a venda dos medicamentos a serem entregues remotamente através

da internet.

§ 2º Os critérios e procedimentos dispostos neste artigo não excluem a obrigação de

atendimento aos demais requisitos estabelecidos pela Portaria SVS/MS nº 344/1998, Portaria SVS/MS nº

6, de 29 de janeiro de 1999, Resoluções de Diretoria Colegiada - RDCs nº 58/2007, nº 11/2011, n° 50/2014,

nº 11/2011 e nº 191/2017, bem como os critérios adicionais definidos por programas governamentais.

Art. 5º Esta Resolução tem validade de 6 (seis) meses, podendo ser renovada sucessivamente

por iguais períodos ou não, enquanto reconhecida pelo Ministério da Saúde emergência de saúde pública

relacionada ao SARS-CoV-2.

Art. 6º Findo o prazo de vigência desta Resolução, serão retomadas as quantidades máximas

permitidas por Notificação de Receita e Receita de Controle Especial previstas na Portaria SVS/MS nº

344/1998, Resoluções de Diretoria Colegiada - RDCs nº 58/2007, nº 50/2014, nº 11/2011 e nº 191/2017,

bem como o disposto na Portaria SVS/MS nº 344/1998 e na Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 44,

de 17 de agosto de 2009, no que se refere à vedação da entrega remota definida por programa público

específico e da entrega em domicílio de medicamentos sujeitos a controle especial.

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANTÔNIO BARRA TORRES

ANEXO I
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ANEXO II
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Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
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RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 358, DE 24 DE MARÇO DE 2020

Dispõe sobre os requisitos sanitários para a importação

realizada por pessoa física pela modalidade de remessa postal,

remessa expressa e bagagem acompanhada durante a

pandemia do Novo Coronavírus

O Diretor-Presidente Substituto da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição

que lhe confere o art. 47, IV, aliado ao art. 53, V do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria

Colegiada - RDC n° 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve, ad referendum, adotar a seguinte Resolução

de Diretoria Colegiada e determinar a sua publicação.

CAPÍTULO I

Art. 1º Estabelece os requisitos sanitários para a importação, pela modalidade de remessa

postal, remessa expressa e bagagem acompanhada, de produtos sujeitos à fiscalização sanitária realizada

por pessoa física para uso individual, que não se destinem à revenda ou ao comércio, enquanto houver a

situação declarada de pandemia relacionada à Covid-19.

Parágrafo Único. A importação de que trata o caput aplica-se a importações realizadas em

nome de tutor ou responsável para dependentes.

Art. 2º A importação por pessoa física aplica-se às classes de medicamentos, produtos para

saúde, alimentos, saneantes, cosméticos e produtos de higiene pessoal e perfumes na forma de produto

acabado.

Capítulo II

Da Fiscalização Sanitária

Art. 3º As importações de que trata esta norma serão enquadradas nas seguintes categorias:

I- Produtos sujeitos à fiscalização sanitária;

II- Produtos sujeitos a monitoramento e dispensados de fiscalização sanitária.

Seção I

Dos Produtos sujeitos à fiscalização sanitária

Art. 4º A importação de produtos para saúde para uso próprio está sujeita à fiscalização

sanitária.

§ 1º. A importação dos produtos descritos no caput é considerada para uso próprio desde que

não caracterize comércio ou prestação de serviços a terceiros.

§ 2º A Declaração de conteúdo deve acompanhar o produto para fins de fiscalização sanitária,

quando se tratar de remessa postal.

Seção II

Dos produtos sujeitos a monitoramento e dispensados de fiscalização sanitária

Art. 5º A importação de medicamentos, alimentos, saneantes para uso doméstico, cosméticos,

produtos de higiene pessoal e perfumes, desde que não caracterize o comércio, revenda ou prestação de

serviços, independe de manifestação da Anvisa.

§ 1º Será caracterizado como comércio ou revenda os casos que estiverem acima do limite de

isenção tributária estipulado pela Receita Federal do Brasil.
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§2º A importação dos produtos descritos no caput está sujeita ao regime de vigilância sanitária

e seu monitoramento será definido em procedimento específico.

§ 3º O disposto no Caput não se aplica a medicamentos sujeitos a controle especial da Portaria

SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998, e suas atualizações, que seguem as normativas vigentes.

Capítulo III

Das Proibições

Art. 6º Fica proibida a importação por pessoa física dos seguintes produtos:

Células e tecidos destinados a fins terapêuticos não autorizados pela área técnica competente

da ANVISA;

Produtos desprovidos de identificação em suas embalagens primária ou secundária originais;

Produtos sob vigilância sanitária que sejam passíveis de regularização pela ANVISA destinados

a pesquisas envolvendo seres humanos;

Cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não

do tabaco, e seus sucedâneos por meio de remessa postal;

Produtos para a saúde, novos ou usados, destinados à prestação de serviços a terceiros;

Amostras de produtos acabados, não regularizados na ANVISA, destinadas a testes;

Produtos com proibição de uso pessoal ou de importação descrita em Resoluções específicas;

Remessas Postais Internacionais que não contenham, no Formulário Postal, a declaração

detalhada de conteúdo;

Medicamentos à base de substâncias das listas da Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de

1998, e suas atualizações, à exceção de medicamentos a base de substâncias da lista "C1" deste

Regulamento Técnico e de suas atualizações, em apresentações não registradas e/ou comercializadas no

Brasil, quando adquiridos por pessoas físicas, para uso próprio, conforme disposto na Resolução de

Diretoria Colegiada - RDC n° 63, de 9 de setembro de 2008, e suas atualizações; e

Produtos com importação proibida ou suspensa (consulta de produtos irregulares ANVISA).

Capítulo IV

Disposições finais

Art. 7º O importador expressa o compromisso de observância e cumprimento quanto à

proibição de comercialização ou revenda dos produtos descritos no art. 4º e no art. 5º, bem como de

ciência das penalidades às quais ficará sujeito, nos termos da Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977.

Art. 8º O importador assume a responsabilidade sanitária, pelos danos à saúde individual ou

coletiva e ao meio ambiente decorrente da alteração da finalidade de ingresso do produto no território

nacional.

Art. 9º O disposto nesta Resolução também se aplica às remessas postais e remessas expressas

que já chegaram ao país e não tiveram a análise concluída pela Anvisa.

Art. 10. Esta Resolução tem validade de 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser renovada

sucessivamente por iguais períodos ou não, enquanto reconhecida pelo Ministério da Saúde emergência

de saúde pública relacionada ao Novo Coronavírus.

Art. 11. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

ANTONIO BARRA TORRES

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 928, DE 23 DE MARÇO DE 2020

Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe

sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde

pública de importância internacional decorrente do coronavírus

responsável pelo surto de 2019, e revoga o art. 18 da Medida

Provisória nº 927, de 22 de março de 2020.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição,

adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:Art. 1º A Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,

passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 6º-B Serão atendidos prioritariamente os pedidos de acesso à informação, de que trata a

Lei nº 12.527, de 2011, relacionados com medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de

que trata esta Lei.

§ 1º Ficarão suspensos os prazos de resposta a pedidos de acesso à informação nos órgãos ou

nas entidades da administração pública cujos servidores estejam sujeitos a regime de quarentena,

teletrabalho ou equivalentes e que, necessariamente, dependam de:

I - acesso presencial de agentes públicos encarregados da resposta; ou

II - agente público ou setor prioritariamente envolvido com as medidas de enfrentamento da

situação de emergência de que trata esta Lei.

§ 2º Os pedidos de acesso à informação pendentes de resposta com fundamento no disposto

no § 1º deverão ser reiterados no prazo de dez dias, contado da data em que for encerrado o prazo de

reconhecimento de calamidade pública a que se refere o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de

2020.

§ 3º Não serão conhecidos os recursos interpostos contra negativa de resposta a pedido de

informação negados com fundamento no disposto no § 1º.

§ 4º Durante a vigência desta Lei, o meio legítimo de apresentação de pedido de acesso a

informações de que trata o art. 10 da Lei nº 12.527, de 2011, será exclusivamente o sistema disponível na

internet.

§ 5º Fica suspenso o atendimento presencial a requerentes relativos aos pedidos de acesso à

informação de que trata a Lei nº 12.527, de 2011." (NR)

"Art. 6º-C Não correrão os prazos processuais em desfavor dos acusados e entes privados

processados em processos administrativos enquanto perdurar o estado de calamidade de que trata o

Decreto Legislativo nº 6, de 2020.

Parágrafo único. Fica suspenso o transcurso dos prazos prescricionais para aplicação de

sanções administrativas previstas na Lei nº 8.112, de 1990, na Lei nº 9.873, de 1999, na Lei nº 12.846, de

2013, e nas demais normas aplicáveis a empregados públicos." (NR)

Art. 2º Fica revogado o art. 18 da Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020.

Art. 3º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 23 de março de 2020; 199º da Independência e 132º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO

Wagner de Campos Rosário

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv927.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Portaria/DLG6-2020.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8112compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9873.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv927.htm
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 23/03/2020 | Edição: 56-C | Seção: 1 - Extra | Página: 5

Órgão: Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária

RESOLUÇÃO - RDC Nº 355, DE 23 DE MARÇO DE 2020

Dispõe sobre a suspensão dos prazos processuais afetos aos

requerimentos de atos públicos de liberação de

responsabilidade da Anvisa em virtude da emergência de

saúde pública internacional relacionada ao SARS-CoV-2.

O Diretor-Presidente Substituto da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição

que lhe confere o art. 47, IV, aliado ao art. 53, V do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria

Colegiada - RDC n° 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve, ad referendum, adotar a seguinte Resolução

de Diretoria Colegiada e determinar a sua publicação.

Art. 1º Ficam suspensos, por 120 (cento e vinte) dias, os prazos processuais afetos aos

requerimentos de atos públicos de liberação de responsabilidade da Agência Nacional de Vigilância

Sanitária - Anvisa, os previstos na Lei n. 6.437, de 20 de agosto de 1977, os dispostos na Resolução de

Diretoria Colegiada - RDC nº 266, de 8 de fevereiro de 2019, e os definidos na Resolução de Diretoria

Colegiada - RDC nº 336, de 30 de janeiro de 2020.

§ 1º O disposto no caput não se aplica aos prazos para cumprimento de exigência relacionado

às seguintes petições:

I - Registros de insumos, medicamentos e produtos biológicos;

II - Mudanças pós-registro de medicamentos e produtos biológicos;

III - Certificação de centros de bioequivalência;

IV - Habilitação de centros de equivalência farmacêutica;

V - Anuência e modificação em ensaios clínicos de medicamentos e produtos biológicos.

§ 2º Para as petições citadas no § 1º as empresas, quando aplicável, deverão peticionar

solicitação de arquivamento temporário nos casos em que não seja possível cumprir os prazos

estabelecidos na Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 204, de 6 de julho de 2005 e suas

atualizações.

§ 3º O prazo para cumprimento de exigência de que trata o caput do art. 6º da Resolução de

Diretoria Colegiada - RDC nº 204, de 2005 e suas atualizações, será retomado 120 (cento e vinte) dias após

a solicitação de arquivamento temporário.

§ 4º O disposto no caput não se aplica aos prazos estabelecidos na Resolução de Diretoria

Colegiada - RDC nº 23, de 4 de abril de 2012, para notificação inicial de ação de campo, anuência prévia

para veicular publicidade contendo alerta à população, bem como aos prazos para cumprimento de

exigência relacionados às petições de Ação de Campo em Tecnovigilância.

Art. 2º Fica suspensa a contagem de prazo para fins prescricionais da pretensão punitiva nos

Processos Administrativos Sanitários até o seu término regular em virtude do disposto nesta Resolução,

não alcançando os atos administrativos regidos pela Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código

Tributário Nacional.

Art. 3º Ficam igualmente suspensas a atividade de fornecimento de cópia de processos e o

atendimento de pedido de vistas de autos físicos, salvo quando imprescindíveis para a garantia e prova de

direito do requerente, mediante justificativa e motivação específica.
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Parágrafo único. Os processos que se encontrarem digitalizados, poderão ser encaminhados

para o e-mail institucional da empresa ou solicitante, no caso de pessoa física, mediante a apresentação

de procuração e documentos de identificação digitalizados.

Art. 4º Será permitido o uso de assinatura digital para todos os documentos que requeiram

assinatura conforme as normas específicas relacionadas, inclusive as petições protocoladas fisicamente.

Art. 5º Ficam prorrogados por 60 (sessenta) dias os prazos estabelecidos na Resolução de

Diretoria Colegiada - RDC nº 222, de 2006, para a comprovação de porte econômico a fim de permitir que

as empresas que não obtiveram a documentação hábil para submissão eletrônica, por meio do Sistema

Solicita, possam encaminhar a solicitação destinada à concessão de descontos nos valores da Taxa de

Fiscalização de Vigilância Sanitária - TFVS, nos termos da Nota 1, Anexo II da Lei n. 9.782, de 1999.

Art. 6º Ficam suspensas por 120 (cento e vinte) dias as rescisões de parcelamento por

inadimplemento de parcelas e as cobranças administrativas de processos cujo prazo prescricional seja

superior a 01 (um) ano.

Art. 7º Não se aplica a suspensão de prazos prevista nesta Resolução na hipótese de

necessidade de prática de atos pela Anvisa para a configuração de flagrante conduta de infração à

legislação, nos termos de sua competência, e para inibir práticas que tenham por finalidade impedir a

atuação da Agência na prevenção e no combate ao novo Coronavírus (COVID-19).

Art. 8º A suspensão de prazos processuais prevista nesta Resolução não obstaculiza a

continuidade de análise pela Anvisa dos processos administrativos sob sua responsabilidade e nem a

apresentação ou prática voluntária de atos pela Agência e pelos administrados no âmbito dos citados

procedimentos para continuidade de sua regular tramitação.

Art. 9º Esta Resolução tem validade de 120 (cento e vinte) dias, podendo ser renovada por iguais

e sucessivos períodos, enquanto reconhecida pelo Ministério da Saúde emergência de saúde pública

relacionada ao SARS-CoV-2.

Art. 10. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANTONIO BARRA TORRES

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
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NOTA TÉCNICA Nº 3/2020/SEI/DIRE3/ANVISA

 

Processo nº 25351.908991/2020-73

*Atualizada em 24 de março de 2020.

 Orientações gerais sobre a doação de álcool 70%.

 

RELATÓRIO

É notório e de conhecimento público que estamos enfrentando uma pandemia
internacional ocasionada pelo coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19), com impactos que ultrapassam a
saúde pública.

Nesse momento, é essencial e necessária a adoção urgente de medidas para proteger a
saúde e a vida das pessoas.

O cenário impõe, dado o crescimento exponencial da infecção, a necessidade da adoção
de ações ágeis e efe�vas, para tanto, é fundamental que o rito ordinário de atuação da Anvisa seja
flexibilizado, dado o momento único que vivemos.

Neste contexto, a Anvisa passou a adotar uma série de ações estratégicas que buscam
viabilizar o acesso rápido e em grande volume a produtos que possam ser u�lizados no enfrentamento da
pandemia. Adicionalmente, a Agência vem trabalhando intensamente para informar a sociedade sobre
temas relevantes, tais como a importância da correta higienização das mãos e do uso de produtos
saneantes devidamente regularizados na Agência.

Nas duas úl�mas semanas, diversas medidas regulatórias foram adotadas com o obje�vo
de simplificar e dar celeridade aos procedimentos da Anvisa e, assim, permi�r que empresas
disponibilizem com mais rapidez produtos que possam ser u�lizados no enfrentamento da pandemia de
COVID-19.

Cabe ressaltar que se tratam de medidas excepcionais e temporárias, que visam atender à
demanda gerada pela pandemia de COVID-19, e que foram avaliadas do ponto de vista da relação risco-
bene�cio como favoráveis aos pacientes e à população em geral. Momentos únicos requerem soluções
únicas.

Em face da epidemia do novo coronavírus (COVID-19), e a Anvisa flexibilizou as norma�vas
de forma a facilitar a produção e distribuição (incluindo doação) de produtos a base de álcool (álcool gel,
álcool e�lico 70% e álcool isopropiplico 80%).

Assim, em caráter excepcional, a Anvisa autorizou empresas interessadas em realizar a
fabricação, doação e transporte de Álcool E�lico 70% INPM, com fins de emprego nos serviços do Sistema
Único de Saúde e demais órgãos públicos des�nados ao atendimento da população, que poderão, por
sua vez, doar estes produtos para as populações mais expostas. Com isso, busca-se facilitar o acesso de
populações vulneráveis a produtos para higienização das mãos. Nesse sen�do, é importante que sejam
observadas as condições de exposição do produto e as orientações de uso.

A higienização de super�cies, bem como a assepsia das mãos dos profissionais de saúde
são ações fundamentais para a mi�gação da expansão de infecção nos ambientes hospitalares. O Álcool
E�lico 70% INPM é um dos principais agentes u�lizados com este fim no combate ao novo Coronavírus.

O Alcool E�lico 70% INPM é uma preparação oficinal descrita na Revisão 2, da 2º Edição do
Formulário Nacional da Farmacopéia Brasileira. A preparação oficinal é descrita como agente an�ssép�co
no referido compêndio, sendo sua formulação efetuada a par�r da simples diluição com água do Álcool

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33832/259372/FNFB+2_Revisao_2_COFAR_setembro_2012_atual.pdf/20eb2969-57a9-46e2-8c3b-6d79dccf0741
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E�lico 92,5% INPM, produto principal das usinas de álcool brasileiras. O Álcool E�lico em Gel 70% INPM
difere do anterior apenas pela adição de polímeros na formulação que atuam como agentes espessantes.

Apesar de simples, a formulação precisa ser elaborada obedecendo aos padrões mínimos
de Boas Prá�cas de Fabricação, assegurando que os produtos sejam fabricados e controlados de forma
consistente, atendendo aos padrões de qualidade requeridos para o uso pretendido.

 

DAS MEDIDAS A SEREM ADOTADAS POR EMPRESAS QUE PRETENDEM DOAR ÁLCOOL 70% INPM 

No cenário de crise anteriormente relatado, inúmeras empresas, conscientes de seu papel
social, tem ofertado aos serviços de saúde a doação de Álcool 70% INPM, tanto na forma de solução
como em gel. Estas empresas, em sua maioria, não estão regularizadas na Agência como fabricantes
destes produtos, portanto, dada a necessidade de adoção de soluções extraordinárias para situações
únicas em prol dos pacientes, profissionais de saúde e da população em geral, orientamos a adoção das
medidas abaixo descritas, quando da fabricação dos produtos citados, com a finalidade de doação por
estes estabelecimentos.

I - O estabelecimento que pretenda produzir estes produtos deve garan�r o
atendimento dos padrões mínimos de boas prá�cas de fabricação/manipulação
necessários à obtenção dos padrões de qualidade requeridos ao fim proposto.

II - O estabelecimento deve dispor de profissional responsável pela supervisão
técnica da a�vidade, e que este esteja devidamente regularizado no Conselho de Classe
devido.

III - O estabelecimento deve atender a todos os requisitos adicionais à inclusão
deste produto na linha fabril requeridos pela legislação de segurança no ambiente de
trabalho, incluindo os devidos ao armazenamento, manipulação e transporte de Álcool
70% INPM.

IV - As matérias-primas u�lizadas na fabricação das preparações an�ssép�cas
devem atender aos requisitos técnicos de qualidade e segurança dos Compêndios
Oficiais.

V - Deve ser garan�do que não haja nenhum contaminante que possa acarretar
riscos à saúde.

VI - No rótulo/embalagem deve constar a Razão Social, CNPJ, endereço, telefone do
estabelecimento, validade, concentração do álcool,  indicação de uso, formulação
qualita�va completa e as advertências: Manter em temperatura ambiente (15 a 30ºC);
Proteger da luz, do calor e da umidade; Uso externo; Manter fora do alcance de
crianças; Pessoas com hipersensibilidade aos componentes não devem usar o produto;
Em caso de hipersensibilidade ao produto, recomenda-se descon�nuar o uso e
consultar o médico.

VII - A Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal deve ser comunicada da fabricação
do produto a ser doado, podendo estabelecer outras medidas que entenderem
necessárias.

VIII - O produto deve ser doado aos órgãos do Sistema Único de Saúde, conforme
des�nação e orientação do Ministério da Saúde ou das Secretárias Estaduais ou
Municipais de Saúde.

IX - Os estabelecimentos de saúde devem ser orientados pelo profissional de saúde
quanto as condições de armazenamento, bem como a correta u�lização do produto,
acrescida dos alertas de proibição de ingestão.

X - O armazenamento dos materiais e produtos acabados deve ocorrer em local
fresco e ven�lado. Álcool E�lico deve ser armazenado em área própria para material
inflamável.
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Para a finalidade de doação de Álcool 70% INPM ( líquido ou gel), sem registro na Anvisa e
fabricado por empresa/estabelecimento que não possui Autorização de Funcionamento (AFE) emi�da
pela Anvisa, todas as orientações descritas nesta Nota Técnica devem ser seguidas. As Secretarias
Estaduais ou Municipais de Saúde podem estabelecer requisitos adicionais, bem como quaisquer outros
trâmites que se façam necessários.

 

DAS ORIENTAÇÕES GERAIS 

Os produtos a base de álcool são efe�vos na higienização de super�cies, bem como na
assepsia das mãos, evitando assim a propagação do COVID-19, no entanto, a manipulação e o uso destes
produtos requer cuidados para que se a�njam os resultados esperados com segurança:

0.1. FRACIONAMENTO

Para os an�ssép�cos alcoólicos que não estão na forma de gel, u�lizar preferencialmente
dispensadores em spray. Recomenda-se o uso de pequenas embalagens de 50 até 100 mL;

Para o álcool e�lico em gel, u�lizar preferencialmente bisnagas individuais ou dispensadores de
parede com até 500 mL;

Não diluir ou concentrar os produtos;

Não misturar com outros produtos (água, perfumes, cremes, etc.).

0.2. USO

Aplicar sobre toda a super�cie das mãos e esfregar até a secagem total do produto. Não u�lizar
papel toalha (veja o vídeo da Anvisa com as instruções de como higienizar as mãos com álcool gel);

Recomenda-se lavar as mãos com água e sabão, e secar, previamente ao uso dos an�ssép�cos
alcoólicos (veja o vídeo da Anvisa com as instruções de como higienizar as mãos com água e
sabonete);

Não aplicar os an�ssép�cos alcoólicos sobre mãos com sujidades aparentes (sangue, poeira,
secreções, etc.). Neste caso, lavar com água e sabão previamente;

Uso externo. Não ingerir.

0.3. ALERTAS

Não devem ser u�lizados por crianças menores de 2 meses;

Quando do uso em crianças menores de 6 anos ou mentalmente incapazes, deve haver supervisão
para evitar ingestão;

Não aplicar sobre feridas abertas;

Não aplicar na orelha, boca, nariz ou outras mucosas;

Não aplicar em olhos, narinas, ouvidos ou partes ín�mas. Em caso de contato lavar
abundantemente com água por 15 min;

Evitar inalação ou aspiração;

Não fumar ou manusear fogão ou equipamentos que possam gerar faíscas durante o uso ou até
que o produto seque totalmente;

Não aplicar em alimentos;

Manter unhas bem cortadas;

U�lizar somente an�ssép�cos alcoólicos com as concentrações estabelecidas (70%);

O álcool em baixas (exemplo: 46%) ou altas concentrações (96%) não tem eficácia contra o
coronavírus, causando efeito inverso ao pretendido.

https://www.youtube.com/watch?v=omkiVox2EmY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zuhzmFDnBsk&feature=youtu.be


24/03/2020 SEI/ANVISA - 0956502 - Nota Técnica

https://sei.anvisa.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1083293&infra_sis… 4/4

0.4. CONSERVAÇÃO

Manter em local limpo, fresco e com temperatura entre 15°C e 30°C. Não perfurar a tampa do
produto ou deixar aberto. A evaporação do álcool do produto irá reduzir sua eficácia;

Produto inflamável. Manter fora de fontes de ignição, chamas ou calor;

Não congelar ou deixar em temperaturas superiores a 40°C;

Manter fora do alcance de crianças e animais domés�cos.

0.5. ACIDENTES

Em caso de irritação, suspenda imediatamente o uso e procure um médico ou farmacêu�co
levando o rótulo e/ou a embalagem do produto. Disque-Intoxicação: 0800-722-600;

Em caso de ingestão acidental, não induzir vômito e procurar imediatamente o Centro de
Intoxicações ou serviço de saúde mais próximo levando o rótulo e/ou a embalagem do produto;

Em caso de derramamento, limpar imediatamente com água (10 vezes o volume derramado),
ven�lar o local e remover fontes de ignição;

Em caso de derramamento de grandes quan�dades, não u�lizar pó de serra para absorção. Se
necessário u�lizar areia ou outro material inerte;

Em caso de incêndio, acionar o corpo de bombeiros.

 
Referência: Norma NBR 14725 “Produtos Químicos e Informações sobre Segurança, Saúde e Meio Ambiente” e FISPQ (Ficha de Informação de
Segurança para Produtos Químicos) das matérias-primas.
 

Documento assinado eletronicamente por Fernando Mendes Garcia Neto, Diretor, em 24/03/2020,
às 13:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015 h�p://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2015/Decreto/D8539.htm.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.anvisa.gov.br/auten�cidade,
informando o código verificador 0956502 e o código CRC 5FD94C8E.

Referência: Processo nº 25351.908991/2020-73 SEI nº 0956502

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.anvisa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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