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NOSSA PROPOSTA 
 

NOSSO WORKSHOP SE PROPÕE A SER 

UMA GRANDE TROCA DE EXPERIÊNCIAS 

SOBRE OS TEMAS, DOCUMENTOS E 

PRÁTICAS REGULATÓRIAS COM MAIOR 

IMPACTO NAS APROVAÇÕES DOS 

DOSSIÊS DE REGISTRO E PÓS-REGISTRO 

DE MEDICAMENTOS PELA ANVISA. 



MIND THE GAP 

ORIGEM 

 
"Mind the gap" significa "Atenção ao vão".  

É uma chamada que se ouve nas estações 
de trem e metrô para alertar os passageiros 
a terem cuidado ao sair do trem e pisar na 
plataforma.  

Entre a porta do trem e a plataforma existe 
um vão que pode causar acidente se 
algum passageiro o pisar. 



QUEBRA-GELO 

ANTES DE INICIARMOS…..  

Começando da primeira cadeira à esquerda tomem seus assentos 
organizando-se por ordem alfabética, de acordo com o seu primeiro 
nome. 

-  critério para desempate: nome da empresa onde atual. 

 

Tempo: 10 minutos 

 



QUEBRA-GELO 

AGORA VAMOS NOS CONHECER MELHOR….. 

Comece se apresentando e nos contando:  

² Seu nome 

² Sua graduação 

² Empresa em que trabalha ou última que trabalhou 

² Há quanto tempo trabalha em RA 
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ANVISA – AMBIENTE REGULATÓRIO 

O PROFISSIONAL DE ASSUNTOS REGULATÓRIOS 

DOSSIÊ DE REGISTRO DE MEDICAMENTOS SINTÉTICOS 

EFETIVIDADE REGULATÓRIA 

TENDÊNCIAS REGULATÓRIAS 

GAP ANALYSIS: 

MIND THE GAP 

-  VALIDAÇÃO ANALÍTICA 

-  VALIDAÇÃO DE PROCESSOS 

-  ESTABILIDADE 



ANVISA 
AMBIENTE REGULATÓRIO 



Ambiente Regulatório  
o amadurecimento da ANVISA 

Criação da ANVISA 
em meio à falsificação 

de medicamentos. 
Cabo eleitoral com os 

“Genéricos”.  
Amadurecimento nos 

últimos 16 anos. 

ANVISA buscou 
equiparar-se às 

Autoridades de Saúde 
Internacionais.  

ANVISA 

Consultiva? 

Parceira? 

Harmonizada? 

Internacionalmente 
respeitada? 

Poder de polícia? 

A descentralização 
das inspeções é 

positiva ou negativa? 
 

As VISAs avaliam 
“apenas” as BPFs ou a 

força e impacto da 
indústria no município 

é levado em 
consideração?  

cGMP – current Good 
Manufacturing Process 
cBPF – Certificado de 

Boas Práticas de 
Fabricação 

 

Por que algumas 
empresas “perdem” o 

cBPF? 

OBJETIVO DIRETRIZES DESCENTRALIZAÇÃO BOAS PRÁTICAS 



Poder de Polícia 

Art. 12. A Anvisa poderá, a seu critério e mediante justificativa técnica, exigir 
provas adicionais de qualidade de medicamentos e requerer novos estudos 
para comprovação de qualidade, segurança e eficácia.  

§ 1º A Anvisa poderá solicitar à empresa os dados brutos dos ensaios 
clínicos e não clínicos, assim como os dados de qualidade do 
medicamento.  

§2º A exigência de provas adicionais poderá ocorrer mesmo após a 
concessão do registro.  



Atos Normativos 
marcos regulatórios 

ü  Do mesmo modo que a Anvisa é uma autarquia nova, suas ações no setor produtivo também são.  

ü  As aplicações e cobranças dos atos normativos não caminham no mesmo ritmo das avaliações de concessão de registro. 

1999 2001 2002 2003 2005 2007 2009 2010 2014 2015 2016 2017 2018 

-  Anvisa (Lei 9782/99) 
-  Poder de polícia (01/99) 
-  Genéricos (391/99) 
-  CBPF&C (460/99) 
-  Embalagem (510/99) 

-  Biológico (80/02) 
-  Genéricos (84/02) 
-  Similares (157/02) 
-  Transferência (246/02) 

-  Estabilidade (01/05) 
-  Pós-registro (2328/05) 
-  Reg. Simultâneo 

(1315/05) 
-  Pós-registro (1316/05) 
-  CBPF&C Insumos 

(249/05) 
-  Biológicos (315/05) 

-  Pós-registro (48/09) 
-  IFAs (57/09) 
-  AGs (60/09) 
-  Rotulagem (71/09) 
-  Lotes-piloto 

(02/09) 
-  HMP (11/09) 

-  Registro novos, 
genéricos e similares 
(60/14) 

-  Clones (31/14) 

-  Pós-registro (73/16) 
-  Transferência (102/16) 

-  Aprovação 
condicionada  
(219/18) 

-  Terceirização 
RDC 234/18 

-  Poder de policia (50/01) 
-  Genéricos (10/01) 
-  Med.Referência (32/01) 
-  Similares (36/01) 
-  CATEME (89/01) 
-  AdHock (90/01) 
-  CBPF&C (134/01) 
-  Transferência (234/01) 
-  Auto-inspeção (237/01) 

-  Med.Referência (06/13) 
-  Centros BE (103/03) 
-  Específicos (132/03) 
-  Similares (133/03) 
-  Genéricos (134/03) 
-  Novos (136/03) 
-  Bulas (140/03) 
-  Petição eletron. (222/03) 
-  CBPF&C (210/03) 
-  Exigências (237/03) 
-  Rotulagem (333/03) 
-  Biológicos (344/03) 
-  Ritos de análise (349/03) 
-  Pós-registro (893/03) 
-  BE (894 a 899/03) 

-  Genéricos (16/07) 
-  Similares (17/07) 
-  Priorização (28/07) -  CBPF&C (17/10) 

-  Prod.Degradação 
(53/15) 

-  Validação (166/17) 
-  Registro de novos, 

genéricos e 
similares (200/17) 

-  Doenás raras RDC 
205/17 



Pilares da avaliação da ANVISA 

EFICÁCIA SEGURANÇA QUALDADE QUALIDADE SEGURANÇA EFICÁCIA 

ANVISA INDÚSTRIA 

CORRESPONSAVEL PELO 
PROCESSO 

DADOS MAIS COMPLETOS E 
ROBUSTOS 

ANÁLISE DE RISCO 

MELHORIA DOS MARCOS 
REGULATÓRIOS 

MAIOR PREVISIBILIDADE DAS 
ANÁLISES 

ELIMINAÇÃO EXIGÊNCIAS 
MULTIPLAS E CRÍTICAS 



þ 

PROVE 

= 
FAÇA O QUE DIZ 

★ 
DIGA O QUE FAZ 

∞ 
MELHORE SEMPRE 

♯ 
NÃO PODE PROVAR?  

JUSTIFIQUE 

! 
DEMONSTRE SUAS AÇÕES 

CORRETIVA E PREVENTIVA 

Cenário Atual   
análise do risco 



 O PROFISSIONAL DE 
ASSUNTOS REGULATÓRIOS 



Qualidade 

Produção 

Marketing Vendas 

Farmacovigilância 

Controle de 
Qualidade 

Papel do Regulatório 
regular a empresa 

REGULATÓRIO 

ANVISA O REGULATÓRIO É A EMPRESA PARA A ANVISA  
E A ANVISA PARA A EMPRESA 



O papel do Regulatório 

O que diz o requerimento? 
Ø  RE 01/05 
Ø  RDC 31/2010 
Ø  RDC 17/2010 
Ø  RDC 53/2015 
Ø  RDC 166/17 
Ø  RDC 200/17 

O que diz minha experiência? 
Ø  Consulta Pública 
Ø  Workshop 
Ø  Entidades 
Ø  Colegas 
Ø  Vivência 
Ø  Exigências 

Qual é a minha recomendação? 

Ø  Impacto da exigência no negócio 

Ø  Previsibilidade 

Ø  Novas regulamentações 

Ø  Estatísticas publicadas pela ANVISA 

Ø  Estatísticas da empresa 

Ø  O que priorizar? 

Ø  Alterações de pós-registro 

Ø  Renovações 

Ø  Auditorias regulatórias 

Ø  Inspeções de CBPF&C 



ü  Conhecer a fábrica 

ü  Conhecer as linhas de produção 

ü  Conhecer a rotina do desenvolvimento analítico 

ü  Conhecer a rotina farmacotécnica 

ü  Conhecer a rotina da garantia da qualidade 

ü  Conhecer a logística, transporte, supply chain, engenharia 

ü  Conhecer o pós-registro (venda, marketing, SAC, farmacovigilância) 

ü  Conhecer o financeiro 

O papel do Regulatório 

“Como o regulatório pode participar de modo mais 

estratégico em todas as etapas de obtenção de um 

medicamento?” 



O profissional da Área Regulatória é um profissional que deve ter um conhecimento 
avançado de toda a cadeia produtiva de um medicamento, bem como de sua 
promoção, comercialização e uso (administração).  
 
Nosso trabalho é estratégico, de alta complexidade e requer atualizações constantes 
e diversas. 
 
Antes de responderem a uma demanda interna, perguntem a si mesmos:  
“Eu aprovaria se estivesse na ANVISA?” 
 

AFINAL....... 

E acima de tudo, nunca nos esqueçamos de comemorar 
nossas aprovações ! 
 
Cada registro, pós-registro, renovação e certificação 
concedidos são frutos do nosso empenho, capacidade e 
dedicação ! 



DOSSIÊ DE REGISTRO 



RDC 200/2017 

BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE 

MATÉRIAS PRIMAS 
DESENVOLVIMENTO 

FARMACOTÉCNICO 

PROCESSO 

PRODUTIVO 

CONTROLE DE 

QUALIDADE 
ESTABILIDADE 

§  BPFC: RDC n°17/2010  
§  IFA: RDC n°57/2009, IN n°15/2009, IN n°03/2013, RDC n°30/2008, RDC n°45/2012, RDC n°53/2015, RE n°899/2003, NI n°01/2015, 

NI n°02/2015, NT n°01/2016, NT n°6-001/2015   
§  Produção: RDC n°17/2010, RDC n°73/2016, NT n°37/2016, RDC n°25/2007, Guia n°01/2015  
§  Qualidade e Estabilidade: RDC n°17/2010, RDC 166/2017, RE n°01/2005, RDC n°25/2007, RDC n°213/2002, RDC n°214/2002, 

RDC n°31/2010, NT n°03/2013, RDC n°53/2015, RE n°01/2005, RDC n°45/2012 e RDC n°53/2015 
§  Segurança e Eficácia: RDC n°09/2015, RDC n°04/2009, IN n°14/2009, NT n°09/2015, RDC n°31/2010, NT n°03/2013, IN n°01/2013, 

RDC n°1170/2006, RDC n°37/2011, RDC n°27/2012, IN n°10/2016  
§  Marca, bula e rotulagem: RDC n°59/2014, RDC n°47/2009, RDC n°60/2010, RDC n°71/2009, Lei n°6360/1976, Decreton°8077/2013   
§  Montagem e Submissão do dossiê: RDC n°86/2016, Portaria Interministerial n°45/2017, RDC n°25/2011, Lei n°9784/1999  
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COMPOSIÇÃO DO DOSSIÊ DE REGISTRO:  ASPECTOS LEGAIS E BASE CIENTÍFICA 

ESTUDOS DE 

SEGURANÇA E 

EFICÁCIA 



RDC 200/17 
MEDICAMENTOS 

PRÉ-SUBMISSÃO 

DCB:  
RDC 63/2012 
IN 05/2012 

MEDICAMENTO 
REFERÊNCIA: 
RDC 35/2012 

IFAS 

MATERIAL DE 
PARTIDA: 

NT 06-001/2015 

DMF: 
 NI 01/2015 
  NI 02/2015 

VALIDAÇÃO 
ANALÍTICA: 

RE 899/2003 

IMPUREZAS E 
PRODUTOS DE 
DEGRADAÇÃO: 
 RDC 53/2015 

MISTURA  DE 
SOLVENTES: 
 NT 01/2016 

ESTABILIDADE: 
 RDC 45/2012 

CADASTRAMENTO: 
 RDC 30/2008 

REGISTRO:  
RDC 57/2009 
IN 15/2009 
IN 03/2013 

PRODUÇÃO 

BOAS PRÁTICAS:  
RDC 17/2010 

LOTE REFERÊNCIA E 
LOTE PILOTO:  
RDC 73/2016  
NT 37/2016 

TERCEIRIZAÇÃO: 
 RDC 25/2007 

SUMÁRIO DE 
VALIDAÇÃO DE 

PROCESSOS: 
GUIA 01/2015 

CONTROLE DE 
QUALIDADE 

ESTABILIDADE E 
FOTOESTABILIDADE 

RE 01/2005  

TERCEIRIZAÇÃO: 
 RDC 25/2007 

VALIDAÇÃO 
ANALÍTICA: 

RDC 17/2010 
RDC 166/2017 

CONTROLE DE 
ENCAFALOPATIA 
ESPONGIFORME 
TRANSMISSÍVEL: 
 RDC 213/2002 
RDC 214/2002 

PERFIL DE 
DISSOLUÇÃO: 
 RDC 31/2010 
NT 03/2013 

IMPUREZAS E 
ESTUDO DE 

DEGRADAÇÃO 
FORÇADA: 

 RDC 53/2015 

SEGURANÇA E 
EFICÁCIA 

ESTUDOS NÃO 
CLÍNICOS: 

GUIA 
DISPONIBILIZADO 

NO PORTAL DA 
ANVISA 

PESQUISA CLÍNICA: 
 RDC 09/2015 

FARMACOVIGILÂNCIA: 
RDC 04/2009 
IN 14/2009 

GUIAS PUBLICADOS NO 
PORTAL DA ANVISA 

ASSOCIAÇÃO DE 
DOSE FIXA: 
 NT 09/2015 

 GUIA DISPONÍVEL 
NO PORTAL DA 

ANVISA 

EQUIVALÊNCIA 
FARMACÊUTICA: 
 RDC 31/2010 
IN 01/2013 
NT 03/2013 

BIOEQUIVALÊNCIA  E 
BIODISPONIBILIDADE 

RELATIVA: 
 RDC 1170/2006 

RDC 37/2011 
RDC 27/2012  
IN 10/2016 

BULA E 
ROTULAGEM 

MARCA  COMERCIAL: 
 RDC 59/2014 

LEI 63060/1976 
 

BULA: 
 RDC 47/2009  
RDC 60/2010 

ROTULAGEM: 
RDC 71/2009  

RDC 137/2003 
RDC 60/2010 

DECRETO 
8077/2013 

MONTAGEM  E 
SUBMISSÃO 

DOCUMENTOS EM 
FORMATO 

ELETRÔNICO: 
 RDC 86/2016 

FORMULÁRIOS DE 
PETIÇÃO: 

MANUAL DE 
SUBMISSÃO 

DISPONIVEL NO 
PORTAL E 

FORMULÁRIOS NO 
SISTEMA DE 

PETICIONAMENTO 
DA ANVISA 

TAXAS DE 
FISCALIZAÇÃO: 

 PORTARIA 
INTERMINISTERIAL 

FAZENDA SAÚDE 
45/2017 

PROTOCOLO: RDC 
25/2011; LEI 
9784/1999  

PÓS-APROVAÇÃO 

PÓS-REGISTRO:  
RDC 73/2016 

HISTÓRICO DE 
MUDANÇA DE 

PRODUTO:  
RDC 73/2016 

RENOVAÇÃO DE 
REGISTRO:  
RDC 200/17 

APROVAÇÃO 
CONDICIONAL 
RDC 219/18 



“POR QUE OUTRA EMPRESA 
CONSEGUIU E A NOSSA NÃO?” 

“QUAL EXPERIÊNCIA A OUTRA 
EMPRESA TEVE QUE O NOSSO 

REGULATÓRIO NÃO 
OBSERVOU?” 



Caminho do Sucesso 
¡  Documentos “right first time” 

¡  Conhecimento global do produto e da legislação 

Success

Insert Text 
Here

Fail

Fail

Insert Text 
Here

Insert Text 
Here

Road	to	Success

Documentos 
resumidos 

Falta de 
comunicação 

no dossiê 

Sem Análise 
de Risco Documentação 

consistente em 
todo o processo 



Comunicação dos 
Documentos 

PASSADO PRESENTE 



Efetividade 
Regulatória 



Use as exigências a seu favor 

Faça  análise de risco sempre 

Revise seu dossiê 

Conheça os dados  do seu mercado 

Comunique-se com clareza 

EFETIVIDADE REGULATÓRIA 



EXIGÊNCIAS   
REGULADOR 

ü  Falta de harmonização dos 
Atos Normativos 

ü  Subjetividade na análise 

ü  Despreparo dos técnicos 

CADA EXIGÊNCIA IMPACTA EM:  

-  Custo e viabilidade do projeto 

-  Previsibilidade de aprovação e lançamento 

-  Tempo destinado a novos projetos e a rotina da área 

-  Credibilidade da empresa junto a ANVISA  

REGULADO 

ü  Falta de análise dos dados 

ü  Documentação incompleta 

ü  Dossiês confusos 



SUBMISSÃO 

1a REVISÃO 
ANVISA 

1a EXIGÊNCIA 

1o ATENDIMENTO 

PARECER FINAL 
ANVISA 

APROVAÇÃO INDEFERIMENTO 

INDEFERIMENTO 

RECURSO 
ADMINISTRATIVO 

JULGAMENTO 
(DICOL) 

RETORNO PARA 
ANÁLISE INDEFERIMENTO 

EXIGÊNCIA 

SIM 

NÃO 

30 dias 120 dias 

≅180 dias ≅60 dias 

≅180 dias 

SIM 

SIM NÃO NÃO 



ITENS de exigência 
mais frequentes 

 
Validação Metodologia Analítica 

CQ importador 

CQ medicamento 

CQ matérias-primas 

CQ ativo 

DMF 

Relatório Técnico 

Organização do dossiê/coerência das informações 

Formulários de Petição 

Estabilidade 

CBPF 

Farmacovigilância 

Bioequivalência  

Equivalência Farmacêutica 

Perfil de Dissolução 



ITENS de indeferimento 
mais frequentes 

ü  Bula (dados de segurança e eficácia) 

ü  Testes microbiológicos produto acabado 

ü  DMF 

ü  Especificações Analíticas de impurezas do IFA 

ü  Perfil de Impurezas entre os fabricantes de IFAs 

ü  Solventes Residuais 

ü  Validação Met. Anal. Fabricante IFA 

ü  CQ produto acabado 

ü  Validação Met. Anal. Importador 

ü  Estudo de estabilidade 

ü  Fotoestabilidade 



O que priorizar? 
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CBPF 

FORMULÁRIOS DE PETIÇÃO 

OFÍCIOS E JUSTIFICATIVAS 

ORGANIZAÇÃO DO DOSSIÊ 

COERÊNCIA DAS INFORMAÇÕES INTRA/INTERPETIÇÕES 

RELATÓRIO TÉCNICO 

ESTABILIDADE (PRODUTOS DE DEGRADAÇÃO) 
VALIDAÇÃO METODOLOGIA ANALÍTICA 

BIOEQUIVALÊNCIA  

EQUIVALÊNCIA 

FARMACÊUTICA 

PERFIL DE DISSOLUÇÃO 

FARMACOVIGILÂNCIA 

DMF (IMPUREZAS E ESTABILIDADE ZONA IVB) 

ANÁLISE DE RISCO 



Título Emitido: Folha:
Elaborado por: N°: Revisão:
Aprovado por:

(   )
(   )

Aplicação N/A
Produto/Processo
Observações: 

Compliance Severidade
(S)

Ocorrência 
(O)

Detecção 
(D) NPR                 Ações 

recomendadas
Responsável      

e prazo Ações tomadas S O D NPR

LEGENDAS:
S  item apresentado e em conformidade ao disposto na regulamentação vigente

N  item não apresentado podendo ou não ser justificada a ausência

N/A  item constante em checklist mas não aplicável ao produto/variação

J  apresentado racional e/ou justificativa em substituição ao item

ANÁLISE DE RISCO REGULATÓRIO

1 de 1
1

Registro Inicial
Pós-registro

 Áreas envolvidas

Data da Elaboração Data da Próxima Revisão
Fornecedor

Resultados da ações
Indices revistos

Item Check List Justificativa Regulamentação Avaliação Crítica

ANÁLISE DE RISCO 



COMUNIQUE-SE 

þ Comunicação eficiente = Resultados eficazes 

þ Conseguimos compreender TODOS os dados que 

expressamos? 

þ Por que temos nossos resultados questionados? 

þ Se a comunicação é de nossa responsabilidade, por 

que culpo a ANVISA por não ter entendido? 



GAP ANALYSIS 



Um passo importante para as empresas é conhecer/

mapear suas fragilidades e em quais seus documentos. A 

partir desse conhecimento é possível determinar as ações 

corretivas. 

 

A grande dificuldade das empresas ocorre por não haver 

um modelo determinado pela ANVISA de como devem 

apresentar seus documentos. 

 

Um GAP ANALYSIS dos documentos já submetidos à 

ANVISA e um crosscheck dos documentos “vivos”/

internos ajudam a melhorar a comunicação dos dados no 

momento do registro, pós-registro e renovação dos 

produtos. 

GAP ANALYSIS 
Um olhar regulatório sobre os dados técnicos 



VALIDAÇÃO DE PROCESSOS  
E  

SUMÁRIO DE VALIDAÇÃO 



O que é  
Validação de Processo? 

Validação de processo (VP): evidência documentada que 
atesta com um alto grau de segurança que um processo 
específico produzirá um produto de forma consistente, que 
cumpra com as especif icações pré-definidas e 
características de qualidade.  

 
(Resolução-RDC nº. 17, de 16 de abril de 2010_ANVISA) 



TIPOS DE  
VALIDAÇÃO DE PROCESSO 

Basicamente, existem 3 tipos de estudo de validação: 
 

Ø  Validação concorrente: validação realizada durante a rotina de produção de produtos 
destinados à venda. É a mais usual.  

Ø  Validação prospectiva: validação realizada durante o estágio de desenvolvimento do 
produto. Geralmente, é realizado em lote piloto. É considerado o estudo de validação 
de processo ideal.  

Ø  Validação retrospectiva: feita através  da avaliação da documentação de ordens de 
produção sequenciais (mínimo de 20 lotes sequenciais) e que não apresentaram 
qualquer tipo de falha, desvios ou não-conformidades em seus processos, ou mesmo 
que não apresentaram qualquer tipo de alteração de composição, além de seus 
procedimentos e equipamentos permanecerem inalterados. 

  
NOTA: A ANVISA não considerada mais a validação retrospectiva.  



O QUE DEVE SER VALIDADO? 

TODAS as etapas do processo 

produt ivo devem constar da 

validação, desde a pesagem até o 

processo de embalagem. 

 

ü  Pesagem 

ü  Fabricação do semi-acabado 

ü  BHT 

ü  Embalagem Primária 

ü  Embalagem Secundária 



SUMÁRIO DE VALIDAÇÃO 
O relatório sumário da validação do processo de fabricação trata-se do 

COMPILADO das informações obtidas durante a validação de processo do 

medicamento objeto de registro ou pós-registro. 

 

Dividido em 3 etapas: 

Ø  Desenho do Processo - deve ser verificado durante o desenvolvimento do produto (escala 

laboratorial), lotes pilotos, lotes de estudo clínico e de bioequivalência. Essa etapa da 

validação é importante para estimar a variabilidade do processo intra- e interlotes.  

Ø  Qualificação do processo - projeto da instalação, qualificação dos equipamentos e 

utilidades; e qualificação do desempenho do processo. 

Ø  Verificação contínua do processo - é a garantia contínua de que o processo permanece 

em um estado de controle durante a fabricação de lotes comerciais 



O OBJETIVO do relatório sumário de validação é CONHECER o produto e seu 

processo produtivo antes de submetê-lo ao registro, reduzindo assim a 

quantidade de petições de pós-registro, tais como alterações moderadas e 

maiores de processo. 

SUMÁRIO DE VALIDAÇÃO  
E  PATE 

Nas situações em que é permitido o registro com lotes-piloto, dados de validação de 

processo completa não estão disponíveis. Nestes casos, devem ser apresentadas as 

informações da primeira etapa da validação de processos - desenho do processo. Essa 

etapa é realizada durante o desenvolvimento do produto e escalonamento da produção, 

e deve estar contemplada no Plano Mestre de Validação. 
 

Trata-se da definição dos parâmetros críticos para a qualidade do produto e os controles 

em processo a serem utilizados na validação dos lotes industriais. 



ü DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Devem ser fornecidos dados do produto: concentração, forma farmacêutica, apresentação, tamanho do lote, local de 
fabricação. 

ü PROTOCOLO DO ESTUDO 
Descrição de objetivos do estudo, critérios de aceitação 

ü HISTÓRICO DOS LOTES  
Descrever os lotes produzidos para fins de validação de processo e sua relação qualitativa, quantitativa e de fluxo de 
fabricação com o biolote. 

ü ETAPAS CRÍTICAS 
Resumo das etapas críticas e variáveis presentes nas atividades e procedimentos do processo a ser avaliado e as respectivas 
justificativas. 

ü ROBUSTEZ DO PROCESSO 
Caracterização do processo (testes desafio/“pior caso”) em lotes de desenvolvimento (escala laboratorial) ou lotes pilotos, 
nos quais se pode determinar a robustez do processo. 

ü CONTROLES EM PROCESSO 
Justificativa dos controles em processo propostos, dos respectivos critérios de aceitação e frequência dos testes a 
seremaplicados durante e após a validação. 

VALIDAÇÃO DE PROCESSOS 



DESCOMPLICANDO  
A VALIDAÇÃO DE  

MÉTODOS ANALÍTICOS 



A ANVISA deseja saber: 

 

Ø  Como a empresa assegura que o resultado obtido é verdadeiro? 

Ø  Se outro laboratório for utilizar seu método, será que conseguirá reproduzir os resultados 

que obteve? 

VALIDAÇÃO DE MÉTODOS ANALÍTICOS 

Definições 

Validar um método é testar o seu desempenho, 

de acordo com critérios estabelecidos, tendo 

como objetivo confirmar se ele é apropriado 

para o uso pretendido. 



VALIDAÇÃO DE MÉTODOS ANALÍTICOS 

 Robustez 

 LQ e  LD 

 Repetibilidade  

 Reprodutibilidade  
 Precisão intermediária  

 Especificidade e Seletividade 
 Linearidade 
 Intervalo 

Precisão 

 Exatidão De acordo com  a classificação do teste 
segundo sua finalidade. 

No caso de metodologia analítica não descrita em farmacopeias  ou compêndios oficiais. 



VALIDAÇÃO DE MÉTODOS ANALÍTICOS 

O que é verificação? 

Evidência documentada que um método previamente validado desempenha como 

pretendido, no ambiente em que está sendo aplicado.  

 Especificidade e Seletividade 

 Exatidão 

Precisão 

No caso de transferência de metodologia validadas das empresas nacionais para os 
centros de equivalência farmacêutica. Ou entre empresas do mesmo grupo: 

Cópia de toda documentação original da validação da metodologia deverá ser anexada. 



HPLC - APLICABILIDADE 

IFA 

Ø Identificação 

Ø Doseamento ou teor 

Ø Produtos de degradação/Impurezas 

Ø Pureza quiral 

PRODUTO ACABADO 

Ø Dissolução 

Ø Uniformidade de doses unitárias 

Ø Teor 

Ø Produtos de degradação 



HPLC - revisão de conceitos 

Eluição cromatográfica 

Técnica de cromatografia mais amplamente utilizada. Basicamente, separa componentes de 

uma mistura através da distribuição destes entre duas fases – uma estacionária e uma móvel. 

A fase móvel passa pela fase 
estacionária dentro de uma 
coluna (cromatografia em 
coluna) e os  componentes da 
mistura são separados pela 
diferença de afinidade pelas 
duas fases. 



HPLC - revisão de conceitos 



EXEMPLO 



A separação completa e efetiva de dois picos cromatográficos depende simultaneamente 

das suas retenções e das suas larguras. 

Resolução 

HPLC - revisão de conceitos 



VALIDAÇÃO DE MÉTODOS ANALÍTICOS 

Seletividade 

É a capacidade que o método possui de medir exatamente um composto em presença de 

outros componentes tais como impurezas, produtos de degradação e componentes da 

matriz.   

ü  Para análise qualitativa (teste de identificação) é necessário demonstrar a capacidade 
de discriminação do método.  

v  Obtenção de resultados positivos (preferivelmente em relação ao padrão de referência 

conhecido) em amostras contendo o IFA, comparativamente com resultados negativos 

obtidos com amostras que não contém o IFA, mas compostos potencialmente 

interferentes. 



VALIDAÇÃO DE MÉTODOS ANALÍTICOS 

ü  Para análise quantitativa (teor) e análise de impurezas. 

v  Pode ser determinada pela comparação dos resultados obtidos de amostras (IFA ou 

produto acabado) contaminadas com quantidades apropriadas de impurezas ou 

excipientes e amostras não contaminadas, para demonstrar que o resultado do teste 

não é afetado por esses materiais.  

Impureza ou 
produto de 

degradação não 
disponíveis 

Utilizar amostras armazenadas 
sob condições de estresse  

(Ex: luz, calor umidade, hidrólise 
ácida/básica, oxidação). 

Seletividade 



VALIDAÇÃO DE MÉTODOS ANALÍTICOS 

ü  Em métodos cromatográficos, deve-se tomar as precauções necessárias para garantir a 

pureza dos picos cromatográficos. 

v  A utilização de testes de pureza de pico (por exemplo, com auxilio de detector de arranjo 

de fotodiodos ou espectrometria de massas) são interessantes para demonstrar que o 

pico cromatográfico é atribuído a um só componente. 

Seletividade 



VALIDAÇÃO DE MÉTODOS ANALÍTICOS 

Detector UV de Arranjo de 
Fotodiodos 

Detector de Massa 

Seletividade 



A análise da Validação dos Métodos Analíticos deve ser em conjunto com: 

 

v  Especificações de liberação e estabilidade; 

(As especificações devem ser as mesmas que os laudos analíticos, estabilidade, controle em processo em 

alguns casos, metodologias e validações).  

Quando houver diferença entre liberação e estabilidade, atentar para aquelas especificações que não 

podem alterar durante a vida útil do produto, como dissolução. Atentar para o cód. do documento da 

metodologia analítica. 

v  Procedimento Analítico de liberação e estabilidade; 

(Caso exista procedimentos diferentes para o controle em processo, o mesmo deve ser validado! Se 

houver diferença na metodologia para avaliação da estabilidade, isso deve ser informado! Atentar que 

as especificações devem ser as mesmas informadas no documento de especificações, e o cód. do 

documento deve ser informado na validação, protocolo ou relatório.) 

v  Estudo de Estabilidade. 

(O estudo de estabilidade é o teste mais completo para a verificação das especificações e 

metodologias adotadas, já que são várias amostras, em tempos diferentes, por analistas diferentes, em 

condições climáticas variáveis, origem dos reagentes variáveis, além das condições de estresse.) 



RDC 166 de 2017 

Requerimentos 

(1)  Nos casos em que foi conduzida a reprodutibilidade, não é necessário conduzir a precisão intermediária 
(2)  Nos casos de ensaios de identificação pode ser necessária a combinação de dois ou mais 

procedimentos analíticos para atingir o nível necessário de discriminação 
(3)  Pode ser necessário em alguns casos 



RDC 166* RE 899 ICH 

Establishes criteria for validation of 
analytical methods. Guide for analytical methods validation 

Presents a discussion of the characteristics 
for consideration during the validation and 

does not necessarily seek to cover the 
testing that may be required for registration 
in and is not intended to provide direction 

on how to accomplish validation. 
Applies to analytical methods used in 
pharmaceutical ingredients (including 
excipients) 

Not discussed Not discussed 

Applied to the investigational products used 
in clinical trials  Not discussed Not discussed 

Additional documentation and tests may be 
requested at any time by Anvisa 

Used to be requested by queries after 
evaluation Not discussed 

All relevant data obtained during the 
performance of the analytical validation, as 
well as the formulas used for calculation, 
must be filed, together with the request of 
interest, for Anvisa's evaluation. 

Used to be requested by queries after 
evaluation Summary is accepted 

It will be accepted characterized standard, 
but not of working standard; 

It was accepted only compendial 
standards, if they are available Not discussed 

Protocol, analytical procedures, 
parameters, acceptance criteria, report, 
raw data (chromatograms) should be 
presented;  

Used to be requested by queries after 
evaluation Summary is accepted 

RDC 166’17 x RE 899’03 x ICH 



ESTUDOS DE ESTABILIDADE 



IFA 
Teste de stress 

Interação com embalagem 

Especificação 

Condição de armazenamento 

Prazo de validade 

Rótulo 

MEDICAMENTO 
Fotoestabilidade 

Interação com embalagem 

Interação da formulação 

Especificação 

Condição de armazenamento 

Prazo de validade 

Rótulo 

ESTUDOS DE ESTABILIDADE 





TENDÊNCIAS REGULATÓRIAS  



ü  Zerar filas de solicitação de registro e pós-registro 

ü  Inovação diversa e Registro de Medicamento com IFA já registrado 

ü  Avaliação crítica dos dados submetidos feitas pelas empresas 

ü  Aprovação condicional de pós-registros de medicamentos 

ü  Aditamentos dos estudos de degradação forçada e quantificação de impurezas 

ü  ICH e a implantação do modelo CTD no Brasil 

HOT TOPICS 



RDC 200/17   
¡ REGISTRO DE MEDICAMENTO COM INOVAÇÃO DIVERSA: 
 
Art. 41. Esta seção se refere ao registro de um medicamento no caso em que há uma inovação no 
medicamento já registrado no país que não se correlacione a nenhuma das categorias de registro 
anteriormente propostas. 
 
Art. 42. A petição de registro descrita nesta seção, além da documentação citada nas Seções IV e V do 
Capítulo III, deverá estar acompanhada de: 
 

I - justificativa técnica; 
II - racional clínico do desenvolvimento do medicamento; 
III - relatório de Segurança e Eficácia de acordo com guia específico, contendo: 

a) dados de literatura científica obtidos de revistas internacionais indexadas com apresentação 
do artigo completo, se aplicável; 
b) relatório de ensaios não-clínicos, se aplicável; e 
c) relatório de ensaios clínicos de fase I, II e III, se aplicável. 

      IV - plano de Farmacovigilância, de acordo com a legislação específica vigente. 
 
§ 1º Em situações específicas relacionadas à segurança, um Plano de Minimização de Risco poderá ser 
exigido de forma adicional ao Plano de Farmacovigilância. 
§ 2º No caso de medicamentos comercializados em outros países, Relatório de Farmacovigilância 
atualizado do medicamento. 

 Protocolo de Segurança e Eficácia para medicamentos inovadores: 
Código de assunto 11305 – Medicamento inovador: protocolo de segurança e eficácia 



RDC 200/17   

¡ ADITAMENTOS: 
 

 ü  FIDR 

ü  BULA 

ü  SEGURANÇA E EFICÁCIA 

ü  FARMACOVIGILÂNCIA 



RDC 200/17   
¡ ROTEIRO DE ANÁLISE - GESEF: 
 

 

OBJETIVO:  
VALIDAR M2/M4/M5 

OK NENHUMA AÇÃO 
NECESSÁRIA 

NÃO APRESENTADO/ 
NÃO REALIZADO 

CABE JUSTIFICATIVA? 

CABE COMPROMISSO  
PÓS-REGISTRO? 

NÃO APLICÁVEL JUSTIFICAR 



RDC 205/17   
¡ DOENÇAS RARAS: 

 

SOLICITAÇÃO DA REUNIÃO DE PRÉ-SUBMISSÃO 

CONDUÇÃO DA REUNIÃO DE PRÉ-SUBMISSÃO 

SUBMISSÃO DOS PROCESSOS DE REGISTRO E PREÇO 

ADITAMENTOS 

EMISSÃO DE EXIGENCIA - ANVISA 

ATENDIMENTO DE EXIGENCIA – EMPRESA 

PARECER DE APROVAÇÃO – ANVISA 

LANÇAMENTO NO BRASIL 

60 DIAS 

30 DIAS 

10 DIAS 

45 DIAS 

30 DIAS 

45 DIAS 

365 DIAS 



MIND THE GAP 



IFA 

ü  Quem é o fabricante do IFA? 

ü  O seu fabricante esclarece quantas linhas/
unidades/sites ele possui?  

ü  Está claro em qual seu IFA é produzido? 

ü  Existem etapas realizadas em terceiros?  

ü  Estão descritas em registro? 

ü  Como o fabricante controla o processo produtivo 
e garante que o processo produtivo é consistente? 

ü  Como foi realizada a elucidação da estrutura 
molecular e sua caracterização? 

ü  As potenciais impurezas foram identificadas e 
caracterizadas? 



IFA 

ü  Quais são as especificações do IFA?  

ü  São contempladas todas as avaliações críticas 
atribuídas no Controle em Processo? 

ü  É verificado o controle microbiológico?  

ü  Existe justificativa plausível para a não-realização? 

ü  Polimorfismo? Tamanho de Partícula? 

ü  No caso de padrão primário, como ele foi 
caracterizado? 

ü  Qual é o material de embalagem utilizado para o 
devido armazenamento do produto?  

ü  A estabilidade atende as condições do Brasil? 



PRODUTO ACABADO 

ü  Quais são os componentes e a composição do 
produto f inal? Qual a função de cada 
excipiente? 

ü  Foi verificada a compatibilidade entre os 
componentes da formulação: IFA/EXCIPIENTE/
ACONDICIONAMENTO 

ü  Foi avaliada a quantidade de solventes residuais 
oriundos da formulação? 

ü  Como foi desenvolvido o “design” da Forma 
Farmacêutica? 

•  Dureza 

•  Friabilidade 

•  Produtos de degradação 

•  Proteção da embalagem 
 



PRODUTO ACABADO 

ü  No caso de genérico/similar, foi feita uma análise 
da fórmula do medicamento de referência? Perfil 
de Dissolução? 

•  Aspectos relacionados às matérias-primas e 
que possuem impacto no desempenho da 
formulação foram avaliados? Por exemplo: 
tamanho de partícula, polimorfismo? 

•  Para FFSO, por exemplo, foi discutido o 
processo produtivo escolhido? Granulação 
seca ou úmida? Uniformidade de conteúdo 
foi estudada? 

•  Como foram estabelecidos os parâmetros 
críticos e etapas críticas nos lotes-pilotos? 

ü  Como foram estabelecidos os atributos de 
qualidade do produto acabado? 

•  Estabilidade 

•  Pureza 

•  Manutenção do teor 

•  Dissolução do IFA 

•  Características da Forma Farmacêutica 



PRODUTO ACABADO 
 

ü  F o i a p r e s e n t a d o o D e s e n v o l v i m e n t o 
Farmacotécnico? 

•  No caso de genérico/similar, foi feita uma 
análise da fórmula do medicamento de 
referência? Perfil de Dissolução? 

•  Aspectos relacionados às matérias-primas e 
que possuem impacto no desempenho da 
formulação foram avaliados? Por exemplo: 
tamanho de partícula, polimorfismo? 

•  Para FFSO, por exemplo, foi discutido o 
processo produtivo escolhido? Granulação 
seca ou úmida? Uniformidade de conteúdo 
foi estudada? 

•  Como foram estabelecidos os parâmetros 
críticos e etapas críticas nos lotes-pilotos? 



PRODUTO ACABADO 

ü  Formulações alternativas foram 
investigadas? 

ü  Como foram escolhidos os excipientes e 
suas quantidades (detalhamento da 
composição quali/quanti)? 

ü  Como foi escolhida a embalagem? 

ü  Foi apresentado o Fluxograma de Produção? 
Indicando os parâmetros críticos e controles 
em processo? 

ü  Na ordem de produção é demonstrado o 
rendimento? 

ü  A fórmula padrão coincide com a fórmula 
mestre? Se existe diferença, a mesma é 
devidamente justificada? 

ü  Como a empresa realizou a extrapolação de 
tamanho de lote? 



CQ PRODUTO ACABADO 
 

ü  Foi realizada a Degradação Forçada? Como 
foi definido o perfil de impurezas? 

ü  Foi apresentado o desenvolvimento do 
método de dissolução? 

ü  Estabilidade? Fotoestablidade? 
Reconstituição? Multidose? BHT? 

ü  Todos os atributos foram devidamente 
informados? Conforme a RE 1/05? 

ü  Dureza!!!!! 
 
 



DUVIDAS ? 



“Produtividade nunca é um acidente. É sempre o 

resultado de comprometimento com a excelência, 

planejamento inteligente e esforço focado.”  

Paul J. Meyer 



IFAs & DMFs 

INCUBADORA DE 
REGISTRO 

ESTRATÉGIA 
REGULATÓRIA 

DOSSIÊ DUE 
DILIGENCE 

MEDICAMENTOS 

CLIPPINGS, 
INTELIGÊNCIA 
REGULATÓRIA 

TREINAMENTO IN 
COMPANY 

LICENÇAS & 
CERTIFICAÇÕES 

PÓS-REGISTROS, 
PATE 

GAP ANALYSIS 

TRADUÇÕES 
TÉCNICAS 

COSMÉTICOS & 
PRODUTOS PARA 

SAÚDE 

Nosso negócio consiste em apoiar a sua equipe e encontrar em 
conjunto as melhores alternativas regulatórias para o seu negócio. 

Conheça mais em www.brainlike.com.br ou entre em contato brainlike@brainlike.com.br  


