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PREVISIBILIDADE 

u  LEI 13411/2016 - Altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, que 
dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, 
as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e 
outros produtos, e dá outras providências, e a Lei nº 9.782, de 26 de 
janeiro de 1999, que define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, 
cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e dá outras providências, 
para dar transparência e previsibilidade ao processo de concessão e 
renovação de registro de medicamento e de alteração pós-registro. 

u  Estabelece prazos 

u  Planos de ação em diferentes áreas 

u  Desafio: análise do passivo 



PREVISIBILIDADE 



PAINEL GGMED 2017 



PAINEL GGMED 2017 



PAINEL GGMED 2017 



PAINEL GGMED 2017 



APROVAÇÃO CONDICIONAL 
RDC 219/17 
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APROVAÇÃO CONDICIONAL 
RDC 219/17 

A GGMED, GGFIS e GGMON estabelecerão programa de acompanhamento das alterações pós-
registro, que considerará aspectos de risco e complexidade dos produtos e das alterações pós-
registro aprovadas condicionalmente. 

 

Durante as inspeções de acompanhamento ou de ações de fiscalização, a empresa deverá 
fornecer toda a documentação referente ao dossiê técnico completo, exigida na 
regulamentação vigente. 

 

A Anvisa poderá solicitar a análise de amostras de referência retidas e dos estudos de estabilidade 
do medicamento para realização, na presença dos inspetores e no próprio laboratório da 
empresa, de quaisquer dos testes previstos para o controle de qualidade do medicamento ou do 
produto biológico. 

 

A GGMED deverá estabelecer estratégias e procedimentos de análise técnica das alterações pós-
registro, baseados na avaliação do risco sanitário. 
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APROVAÇÃO CONDICIONAL 
RDC 219/17 

As petições objeto da AC poderão ser avaliadas pela Anvisa a qualquer tempo ou verificadas in loco, podendo 
resultar em alteração da decisão, solicitação de provas adicionais, recolhimento de lotes, suspensão de fabricação 
e/ou comercialização e o cancelamento de registro do medicamento, bem como outras medidas legais cabíveis. 
 

As medidas administrativas serão aplicadas de forma unilateral, nas seguintes situações: 

I - descumprimento dos requisitos previstos em regulamentos sanitários; 

II - implementação de alteração pós-registro que deve aguardar a decisão favorável da Anvisa; 

III - falsificação, adulteração ou alteração injustificada da informação prestada; 

IV - falhas relativas à segurança, à eficácia ou à qualidade do produto; ou 

V - ausência ou reprovação de estudo ou teste obrigatório para a implementação da alteração pós-registro. 

 

Considerar ainda a Lei º 6.437/1977 e suas atualizações. 
 

Havendo interposição de recurso contra decisão, a avaliação do efeito suspensivo deverá ocorrer em até 30 (trinta) 
dias, contados da data de protocolo do recurso. 
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HOT TOPICS 

u  ICH alinhamento x desafios de novos formatos 

 

u  Análise de impacto regulatório 

 

u  Importância de conhecimento/qualificação:  dossies robustos x exigências x 
atrasos na publicação 

u  Comportamento do Mercado  

u  Pós mercado 


