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ü  Proposta	 de	 RDC	 que	 dispõe	 sobre	 os	 critérios	 e	 prazos	 para	 a	 renovação	 do	 registro	 e	
no(ficação	de	medicamentos,	e	dá	outras	providências.		

-	Em	consonância	com	o	disposto	na	Lei	13.097/2015,	que	alterou	a	Lei	6.360/1976:	
"§	1º	A	Agência	Nacional	de	Vigilância	Sanitária	-	ANVISA	-	definirá	por	ato	próprio	o	prazo	para	
renovação	 do	 registro	 dos	 produtos	 de	 que	 trata	 esta	 Lei,	 não	 superior	 a	 10	 (dez)	 anos,	
considerando	a	natureza	do	produto	e	o	risco	sanitário	envolvido	na	sua	uIlização."	
-	Adequada	ao	deliberado	na	ROP	005/2019:	
"...firmando	 o	 entendimento	 de	 que,	 para	 protocolo	 de	 pedido	 de	 renovação	 de	 registro,	 o	
administrado	deverá	protocolar	o	referido	pedido	com	antecedência	máxima	de	12	(doze)	meses	
e	mínima	de	6	(seis)	meses	da	data	do	vencimento	do	registro	e,	além	disso,	que	o	termo	final	
para	 o	 protocolo	 é	 o	 úlVmo	 dia	 do	 úlVmo	mês,	 observado,	 como	 antes	 dito,	 a	 antecedência	
mínima	de	6	(seis)	meses	da	data	do	vencimento	do	registro".		
-	Encontra-se	na	fase	de	análise	jurídica.		
	

Propostas	regulatórias	em	andamento	



ü  Alteração	 da	 RDC	 205/2017,	 que	 estabelece	 procedimento	 especial	 para	 anuência	 de	
ensaios	 clínicos,	 cer(ficação	 de	 boas	 prá(cas	 de	 fabricação	 e	 registro	 de	 novos	
medicamentos	para	tratamento,	diagnós(co	ou	prevenção	de	doenças	raras.	

-  Conflito	entre	a	RDC	205/2017	e	a	Resolução	nº	2	da	CMED,	que	exige	o	registro	aprovado	
pela	Anvisa,	além	da	bula	e	outros	documentos	necessários	para	a	composição	do	dossiê	de	
preço.	

-  Prazo	de	30	dias	após	a	publicação	do	registro	do	medicamento	 indicado	para	doença	rara,	
para	submissão	do	dossiê	de	preço	junto	à	Anvisa.	

-  Aprovação	da	abertura	do	processo	regulatório.	Encontra-se	em	análise	jurídica.			
	

Propostas	regulatórias	em	andamento	



ü  Alteração	da	RDC	31/2014,	que	dispõe	sobre	o	procedimento	simplificado	de	solicitações	de	
registro,	 pós-registro	 e	 renovação	 de	 registro	 de	 medicamentos	 genéricos,	 similares,	
específicos,	dinamizados,	fitoterápicos	e	biológicos	e	dá	outras	providências.		

-  Assegurar	 o	 atendimento	 ao	 requisito	 de	 apresentação	 de	 estudos	 quanto	 à	 qualidade,	
segurança	 e	 eficácia	 do	 medicamento	 matriz	 relacionado	 ao	 pleito	 de	 registro	 de	
medicamentos	clone;	

-  UVlizar	como	critérios	para	deferimento	de	pedidos	de	registro	de	clones	aqueles	 ligados	a	
provas	 de	 adequação	 farmacêuVca	 para	 todas	 as	 formas	 e	 concentrações	 do	 produto,	 ao	
invés	 da	 Anvisa	 se	 valer	 de	 um	 marco	 cronológico	 que	 hoje	 se	 mostra	 desarrazoado,	
dissociado	 da	 realidade	 fáVca	 dos	 processos	 de	 regulação	 e,	 até	 mesmo,	 da	 missão	
insVtucional	da	Agência.	

-  Proposta	foi	apresentada	ao	setor	no	dia	25/03	e	a	GGMED	aguarda	as	contribuições.		
	

Propostas	regulatórias	em	andamento	



ü  Revisão	 da	 Instrução	 Norma(va	 nº	 11/2016,	 que	 dispõe	 sobre	 a	 lista	 de	 medicamentos	
isentos	de	prescrição.	

-  Revisão	do	 formato	da	 lista	de	medicamentos	 isentos	de	prescrição,	 tornando	o	texto	mais	
claro	 e	 objeVvo,	 citando	 todos	 os	 fármacos,	 formas	 farmacêuVcas,	 concentrações	 e	
indicações	dos	medicamentos	registrados	e	aprovados	como	isentos	de	prescrição.	

-  Análise	dos	pedidos	de	enquadramento	já	recebidos	pela	GGMED.	

-  Encontra-se	em	análise	da	iniciaVva	regulatória.		
	

Propostas	regulatórias	em	andamento	



ü  Instrução	Norma(va	para	regulamentação	dos	Termos	de	Compromisso	da	RDC	205/2017,	
RDC	200/2017,	RDC	73/2016	e	RDC	55/2010.	

-  Regulamentação	dos	procedimentos	administraVvos	para	a	apresentação	de	dados	e	provas	
adicionais	 posteriormente	 à	 concessão	 do	 registro	 ou	 pós-registro	 de	 medicamentos	
desVnados	 ao	 tratamento,	 diagnósVco	 ou	 prevenção	 de	 doenças	 raras;	 	 prevenção	 ou	
tratamento	 de	 doenças	 de	 grave	 ameaça	 à	 vida	 ou	 altamente	 debilitantes;	 tratamento	 ou	
prevenção	de	doenças	graves	ou	de	alta	mortalidade.	

-  Encontra-se	em	análise	da	iniciaVva	regulatória	e	análise	jurídica	para	publicação	da	CP.		
	

Propostas	regulatórias	em	andamento	



ü  Nota	técnica	-	dados	sigilosos.	
-  Qualifica,	quanto	ao	sigilo,	 informações	presentes	em	documentos	 relaVvos	a	processos	de	

registro	e	pós-registro	de	medicamentos.	
-  Enviada	às	associações	para	contribuições.	

ü  Nota	técnica	-	esclarecimentos	relacionados	à	desvinculação	de	registros	de	medicamentos	
concedidos	 por	 meio	 do	 procedimento	 simplificado	 estabelecido	 pela	 RDC	 31/2014,	
conforme	disposições	da	RDC	43/2014.			

-  Orientar	o	 setor	 regulado	sobre	os	procedimentos	a	 serem	seguidos	para	desvinculação	de	
processos	de	registros	de	medicamentos	concedidos	por	meio	do	procedimento	simplificado	
–	medicamento	clone.	

-  Disponível	no	site	da	Anvisa.		
	

Propostas	regulatórias	em	andamento	



ü  Orientação	de	Serviço	-	dispõe	sobre	os	procedimentos	administra(vos	para	protocolo	dos	
aditamentos	referentes	às	solicitações	de	registro,	 renovação	de	registro	e	alteração	pós-
registro	de	medicamentos.	

-  Estabelecer	 o	 fluxo	 administraVvo	 para	 o	 protocolo	 dos	 aditamentos	 necessários	 à	 análise	
concomitante	das	peVções	de	registro,	 renovação	de	registro	e	alteração	pós-registro	pelas	
diferentes	áreas	da	GGMED.	

-  Publicada.	

	

Propostas	regulatórias	em	andamento	



Quais	áreas	analisam	medicamentos	novos?	

Inclusão	do	IFA	na	Port.	344	

GPCON	

GRMED	

Avaliação	de	tecnologia	
Expediente	primário	

GFARM	

Avaliação	do	plano	de	farmacovigilância	
10717	–Plano	de	farmacovigilância/	PMR	

CETER	

Estudos	BDR	
557	–	Aditamento	estudo	BDR	

Medicamento	
Novo	

CRMEC	

Rotulagem	e	nome	comercial	
11213	–	Aditamento	de	bula,	rotulagem	e	nome	comercial	

GESEF	

1.	Aditamento	de	S/E	
2.	Avaliação	de	impurezas	

	



ü  Códigos	de	assunto	vigentes:	
	

•  1648 	GGMED	-	Solicitação	de	Indicação	de	Medicamento	de	Referência	
•  10437 	 GGMED	 -	 Autorização	 para	 aquisição	 de	 medicamento	 de	 referência	 em	
território	 internacional	 para	 a	 realização	 dos	 estudos	 de	 Equivalência	 FarmacêuVca	 e	
Bioequivalência	

	
ü  Prazo	para	análise	das	peVções:	um	a	 seis	meses,	 visto	que,	em	alguns	 casos,	é	necessário	

verificar	 dados	 de	 comercialização	 e	 de	 segurança	 e	 eficácia	 dos	 produtos	 objeto	 de	
solicitação	de	inclusão	na	lista	de	medicamentos	de	referência.	

	
ü  Foi	 realizado	um	esforço	 concentrado	para	eleger	Medicamentos	de	Referência	 subsVtutos	

para	 produtos	 cancelados	 ou	 ausentes	 do	 mercado.	 Ao	 todo,	 foram	 incluídos	 187	
Medicamentos	de	Referências	nas	listas	A	e	B	em	2018.	

	

Medicamentos	de	Referência	



Proposta	regulatória	para	alteração	do	Art	9°	da	RDC	35/12		

•  Autorização	da	aquisição	de	medicamentos	de	referência	no	mercado	internacional	
além	nas	excepcionalidades	previstas	atualmente;		

	
•  Previsão	de	prazo	para	eleição	de	novo	medicamento	de	referência;	

•  Após	avaliação	da	proposta	pela	Quinta	Diretoria	em	reunião	da	Dicol,	foi	sugerida	a	
revisão	da	RDC	como	um	todo.		

•  A	 Anvisa	 realizou	 discussões,	 à	 distância	 ou	 presencialmente,	 com	 100%	 das	
empresas	 detentoras	 de	 registros	 de	Medicamentos	 de	 Referência	 para	 tratar	 da	
lista	de	medicamentos	em	avaliação.	

Medicamentos	de	Referência	



Propostas	regulatórias	em	andamento	
		

ü  Simplificação	do	Registro	de	Medicamentos	 SintéVcos:	 está	 em	 fase	de	
estudo	a	publicação	de	uma	Resolução	que	trate	sobre	Simplificação	do	
Registro	 de	 Medicamentos	 SintéVcos.	 A	 primeira	 fase	 desse	 estudo	
ocorreu	no	dia	 20/03/2019	 com	a	 realização	de	um	evento	que	 reuniu	
profissionais	do	setor	regulado	e	da	Anvisa.	A	finalidade	deste	evento	foi	
iniciar	um	diálogo	a	respeito	das	principais	dificuldades	encontradas	pelo	
setor	regulado	durante	a	preparação	dos	dossiês	de	registro;	

ü  Norma	de	estabilidade:	a	norma	já	passou	pela	etapa	de	Consulta	Pública	
e	 atualmente	 encontra-se	 em	 fase	 de	 discussão	 com	 a	 GGMED	 e	 o	
Diretor	Relator.		



Registro	de	Medicamentos	Sinté(cos	e	Semi-Sinté(cos		
Projetos	
		

ü  Análise	 de	 registro	 in	 loco:	 avaliação	 do	 processo	 de	 desenvolvimento	 e	
produção	 da	 documentação	 de	 registro	 na	 indústria	 farmacêuVca	 com	 a	
finalidade	de	avaliar	fatores	responsáveis	pela	adequabilidade	e	rastreabilidade	
dos	dossiês	submeVdos	à	Agência.	

ObjeVvo:	 validação	do	processo	 de	 produção	do	dossiê	 submeVdo	 à	Anvisa	 com	
ganho	de	eficiência	e	produVvidade.	
ü  Regulathon:	 idenVficar	 seções	 no	processo	de	 registro	 de	medicamentos	 que	

podem	ser	simplificadas	e	como	isso	poderia	ser	feito.	DiscuVr	item	a	item	do	
checklist	 de	 registro	 de	medicamentos	 similares,	 genéricos	 e	 novos,	 onde	 as	
empresas	encontram	dificuldades	e	por	que,	bem	como	coletar	 sugestões	de	
melhoria	para	tornar	cada	item	da	submissão	mais	simples.	

Importância	da	parVcipação	de	 representantes	com	conhecimento	de	elaboração	
do	dossiê	de	registro.	

	



Insumo	Farmacêu(co	A(vo			

•  Redução	expressiva	da	fila	com	a	racionalização	da	análise	a	parVr	da	idenVficação	de	processos	
equivalentes.	

•  O	 sucesso	 do	 piloto	 culminou	 na	 publicação	 da	 OS	 58/2019	 e	 adoção	 do	 procedimento	
simplificado	de	análise.	

•  Revisão	da	RDC	57/2009	–	proposta	de	expansão	para	todos	os	 IFAs,	com	processo	único	para	
cada	IFA	e	seu	respecVvo	fabricante	e	regulamentação	do	ciclo	de	vida	do	IFA.	

•  Houve	um	GT	Anvisa	-	Setor	Regulado	que	propôs	uma	Minuta.	

•  A	minuta	de	CP	será	encaminhada	para	análise	jurídica.			



TEMA	7.10	–	Bula	e	rotulagem	de	medicamentos	

PROCESSO	REGULATÓRIO	 Informações	gerais	sobre	os	processos	 Como	o	processo	está?	

Revisão	da	RDC	71/09:	Estabelece	regras	para	a	rotulagem	de	
medicamentos.	

Área	responsável:	GGMED/DIARE	
Diretor	relator:	Willian	Dib	
Processo:	25351.553215/2009-66		

Considerando	que	a	proposta	passou	por	
consulta	pública	em	2012,	seria	necessária	uma	
atualização	da	proposta	e	nova	consulta	pública,	
para	publicação	do	texto	final.	

Revisão	da	RDC	137/03:	FRASES	DE	ALERTA	EM	BULA	E	ROTULAGEM	
Área	responsável:	GGMED/DIARE		
Diretor	relator:	Renato	Porto	
Processo:	25351.553201/2009-38	

Considerando	que	a	proposta	passou	por	
consulta	pública	em	2010,	seria	necessária	uma	
atualização	da	proposta	e	nova	consulta	pública,	
para	publicação	do	texto	final.	

Revisão	da	RDC	21/12:	insVtui	o	Manual	de	IdenVdade	Visual	de	
Medicamentos	do	Ministério	da	Saúde	e	dá	outras	providências.	

Área	responsável:	GGMED/DIARE		
Processo:	25351.937022/2018-13	 Proposta	encaminhada	para	a	GGREG.	

Propostas	regulatórias	em	andamento	
		



Propostas	regulatórias	em	andamento	

ü Uso	Off-Label	de	Medicamentos	

-  Proposta	de	IniciaVva	para	regulamentação	do	art.	21	do	Decreto	8.077/2013;		
-  Encaminhado	para	a	Procuradoria;	
-  Aguardando	manifestação	da	CONJUR	do	Ministério	da	Saúde.	

ü Revisão	da	RDC	200/2017	

-  Estabelecimentos	de	vias	de	registro	com	base	nas	provas	a	serem	apresentadas	
ao	invés	de	categorias	regulatórias;	

-  Aprovada	a	abertura	do	processo	regulatório.		



TEMA	7.9	–	Metodologias	de	Controle	de	Qualidade,	segurança	e	eficácia	de	medicamentos	
PROCESSO	REGULATÓRIO	 Informações	gerais	sobre	os	processos	 Como	o	processo	está?	

Provas	de	biodisponibilidade	relaVva/bioequivalência	de	
medicamentos	e	a	elaboração	de	relatório	técnico	de	estudo	de	
biodisponibilidade	relaVva/bioequivalência	e	dá	outras	providências.	

Área	responsável:	GGMED/DIARE	
Diretor	relator:	Renato	Porto		
Processo:	25351.516730/2011-94		
Natureza	da	proposta:	Revisão	RE	nº	1170/2006	

Os	trabalhos	foram	interrompidos	devido	às	
prioridades	para	cumprimento	dos	prazos	da	lei	
13.411/2016.	Previsão	de	retorno	do	grupo	de	
revisão	da	norma	é	em	set/2019	

Proposta	de	RDC	que	determina	os	critérios	para	demonstração	de	
equivalência	terapêuVca	de	medicamentos	inalatórios	orais	e	
medicamentos	nasais	

Área	responsável:	GGMED/DIARE		
Diretor	relator:	Jarbas	Barbosa		
Processo:	25351.118478/2016-45		
Natureza	da	proposta:	Revisão	da	Nota	Técnica	001/2013/
CEFAR/GTFAR/GGMED	

RDC	278/2019.	

Isenção	e	SubsVtuição	de	Estudos	de	Bioequivalência/
Biodisponibilidade	RelaVva	

Área	responsável:	GGMED/DIARE		
Diretor	relator:	Renato	Porto		
Processo:	25351.548852/2009-10		
Natureza	da	proposta:	Revisão	da	RDC	nº	37/2011	

Os	trabalhos	foram	interrompidos	devido	ao	
tema	estar	sendo	tratado	pelo	grupo	M9	do	
ICH.	

Estudos	de	Equivalência	FarmacêuVca	e	de	Perfil	de	Dissolução	
ComparaVvo	

Área	responsável:	GGMED/DIARE		
Diretor	relator:	Fernando	Mendes		
Processo:	25351.330126/2009-55	
Natureza	da	proposta:	Revisão	da	RDC	nº	31/2010	

Os	trabalhos	foram	interrompidos	devido	à	
força	tarefa	insVtuída	para	tratar	as	filas	da	
GRMED	e	GEPRE.	Previsão	de	retorno	do	grupo	
de	revisão	da	norma	é	em	set/2019	

Propostas	regulatórias	em	andamento	
		



ü  Evento	para	divulgação	das	principais	exigências	de	2018;	
ü  Publicação	de	Relatório	com	dados	de	2018	(transparência);	
ü  Manter	e	melhorar	o	diálogo	com	os	diversos	atores	da	pesquisa	clínica:	MS,	indústrias,	

academia,	 invesVgadores,	 Sistema	 CEP/Conep,	 Ebserh,	 ORPC`S,	 centros,	 ParVcipantes	
de	Pesquisa,	etc;	

ü  Revisão	 do	 Manual	 de	 emendas	 e	 modificações	 no	 que	 tange	 às	 modificações	 de	
qualidade;	

ü  Buscar	sempre	a	convergência	regulatória	internacional;	
ü  Melhorar	os	prazos	da	Copec	sem	que	isso	comprometa	a	qualidade	da	avaliação;	
ü  Aumentar	o	número	de	inspeções	em	BPC.	

Pesquisa	Clínica	–	Projetos	



Assunto	 Tema	da	agenda	
regulatória	

Status	

Requisitos	necessários	para	registro	
de	produtos	biológicos	de	menor	
complexidade	

7.4	-	Registro	e	pós-
registro	de	produtos	
biológicos	

CP	633/2019.	

Revisão	das	RDC	nº	50	e	49/2011	–	
estabilidade	e	pós-registro	de	
produtos	biológicos	

7.4	-	Registro	e	pós-
registro	de	produtos	
biológicos	

Minuta	de	CP	de	
estabilidade	concluída.		
Minuta	de	CP	de	pós-
registro	em	elaboração.	

Revisão	da	RDC	nº	64/2009	-	
Registro	de	medicamentos	
radiofármacos	

7.6	-	Registro	de	produtos	
radiofármacos	

Minuta	de	CP	em	
elaboração.	

RDC	para	registro	de	radiofármacos	
de	uso	consagrado	

7.6	-	Registro	de	produtos	
radiofármacos	

RDC	nº	263/2019.	

Propostas	regulatórias	em	andamento		



-  Desenvolvimento	de	sistema	de	qualidade	da	GPBIO	–	boas	práVcas	de	revisão.	
-  Início	em	novembro	de	2018.	

-  Melhoria	da	página	de	produtos	biológicos.	
-  Planejamento	de	hot	site	para	produtos	biossimilares	para	2019.	

-  Elaboração	de	informaVvos	para	a	classe	médica	sobre	biossimilares	para	2019.	

-  Elaboração	de	guia	de	submissão	de	registro	2019-2020.	
	

-  Início	da	revisão	da	RDC	nº	55/2010	–	registro	de	produtos	biológicos.	

Produtos	Biológicos	–	Projetos			



ü  Processo	 de	 Auditoria	 de	 Pós-Registro	 (Inspeções	 de	 Conformidade	
Regulatória	de	Pós-Registro	/	Avaliações	“in	loco”);	

•  Matriz	 de	 Risco	 (estabelecimento;	 processo;	 produto	 –	 forma	 farmacêuVca;	
frequência	de	uso;	 categoria	 regulatória;	 classe	 terapêuVca;	 complexidade	da	
peVção);	

•  ObjeVvos:	avaliar	a	conformidade	do	dossiê	e	integridade	dos	dados	recebidos;	
avaliar	a	estratégia	de	controle	do	produto;	avaliar	a	efeVvidade	do	controle	de	
mudanças;	esclarecer	possíveis	exigências	“in	loco”;	

•  Procedimento	de	categorização	de	não-conformidades.	
	

	

Programa	de	Monitoramento	–	RDC	219/2018		



ü  Revisão	pontual	da	RDC	73/2016	

•  Tratamento	de	peVções	pós-registro	nos	casos	de	produtos	com	renovação	de	
registro	em	fase	recursal;	

•  Encontra-se	em	análise	pela	GEPRE.	

	

	

Propostas	regulatórias	em	andamento				



Pós-registro	de	menor	complexidade	
Projetos		

Ø Reduzir	a	fila	de	peVções	administraVvas	a	3	meses	da	data	de	entrada	 	 -	até	o	
segundo	bimestre	de	2019;	

Ø Após	a	redução	da	fila	-	 	voltar	a	análise	de	correções	de	dados,	verificando	todo	
o	cadastro	e	não	apenas	as	informações	da	peVção;	

Ø Saneamento	 integral	 do	 cadastro	 dos	 medicamentos	 com	 peVções	 de	 menor	
complexidade	aguardando	análise.	



Agenda	Regulatória		
Tema	7.2	–	Medicamentos	de	baixo	risco	sujeitos	a	noVficação	simplificada	-	CP	em	2019;	
Tema	7.8	–	Registro	e	noVficação	de	gases	medicinais	-	CP	em	2019.	
	
Atualização	anual	da	Agenda	Regulatória	(2018)	
TEMA	INCLUÍDO:	7.18.	Atualização	das	indicações	terapêuVcas	para	registro	e	noVficação	de	
medicamentos	dinamizados	-	atualização	frequente;	
TEMA	INCLUÍDO:	7.19.	Produtos	sujeitos	à	vigilância	sanitária	considerados	de	uso	tradicional	
para	saúde	-	conclusão	em	2019.	

	
	

Propostas	regulatórias	em	andamento	



Coordenação	da	Farmacopeia	–	Ações	já	realizadas	em	2019	

Ø Atualização	da	lista	de	Denominações	Comuns	Brasileiras	(DCB)		
§  RDC	261/2019		
	 	-	624	inclusões	de	nomenclaturas	para	produtos	dinamizados/	homeopáVcos;		
	 	-	nove	inclusões	de	nomenclaturas	para	produtos	alopáVcos;	
	 	-	três	alterações	de	nomenclaturas;		
	 	-	uma	exclusão	de	nomenclatura.	

	
Ø  Realização	de	uma	Consulta	Pública	

§  CP	600/2019	–	Proposta	de	Segunda	Edição	do	Formulário	HomeopáVco	da	Farmacopeia	
Brasileira		(em	andamento) 		

	

	

	



Coordenação	da	Farmacopeia	–	Ações	2019	

Ø Publicação	da	6ª	edição	da	Farmacopeia	Brasileira	
§  Previsão:	maio/2019	

Ø Estudo	 e	 elaboração	 de	 instrumento	 para	 revisão	 da	 RDC	 n°.	 37/2009,	 que	 trata	 da	
admissibilidade	de	Farmacopeias	estrangeiras	

§  Previsão	para	CP:	maio/2019	

Ø Publicação	da	Segunda	Edição	do	Formulário	de	Fitoterápicos	da	Farmacopeia	Brasileira	
§  Previsão	para	CP:	setembro/2019	

Ø Revisão	 das	 Resoluções-RDC	 n°	 63,	 de	 28	 de	 dezembro	 de	 2012,	 que	 dispõe	 sobre	 as	 regras	
u(lizadas	 para	 nomenclatura	 das	 Denominações	 Comuns	 Brasileiras,	 e	 n°	 64,	 de	 28	 de	
dezembro	de	2012,	que	publica	a	lista	de	DCB		

§  Previsão	para	CP:	dezembro/2019	



Implementação	do	Guia	M4	do	ICH	

•  Avaliação	comparaVve	(outras	Agências,	vendedores,	indústria);	

•  Aproximação	com	o	setor	regulado;	

•  Elaboração	do	draL	a	parVr	do	guia	do	ICH	e	de	guias	de	outros	membros	

regulatórios;	

•  O	draL	da	ANVISA	do	Guia	CTD	foi	comparVlhado	com	as	associações	para	

contribuições;	

•  Publicação	do	Guia	final	prevista	para	Maio/2019	(aberto	para	contribuições	por	6	

meses).	

	

	

	



	

•  Os	Guias	não	são	mandatórios	X	Resoluções	são	mandatórias	

•  Abrangência:	Medicamentos	Novos,	Genéricos,	Similares,	Fitoterápicos,	

Biológicos	e	Radiofármacos	

•  Papel	+	Mídia	eletrônica	ou	Mídia	eletrônica		

•  Define	regras	de	transição	para	produtos	aprovados	
•  Módulos	1	e	3	(Regional	3.2.R)	

•  Comentários	recebidos	(falta	de	harmonização	no	módulo	3)	

Implementação	do	Guia	M4	do	ICH	



OBRIGADA!!	
	
	

Contato	
	

Diretoria2@anvisa.gov.br		
	

Agência	Nacional	de	Vigilância	Sanitária	-	Anvisa	
SIA	Trecho	5	-	Área	especial	57	-	Lote	200	

CEP:	71205-050	
Brasília	-	DF	

	
www.anvisa.gov.br	

www.twi�er.com/anvisa_oficial	
Anvisa	Atende:	0800-642-9782	

ouvidoria@anvisa.gov.br	


