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PAUTA

Contexto Regulatório Brasil

 Norma vigente

 Principais diferenças em relação ao conceito europeu.

 Resumo das Mudanças

 Distribuição de Responsabilidades

 Conclusão
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Contexto Regulatório no Brasil

1967

Port. 22

1995

Port. 06

2000

RDC 17

2004

RDC 48

2010

RDC 14

 Trajeto regulatório importante: evolução do mercado em relação a 
qualidade e as formas de registro do medicamento fitoterápico.

2014

RDC 26



Realidade

 Embora hajam dificuldades e problemas ao se implementar as
normas, é nítida a evolução do Brasil nos últimos 10 a 18 anos.

 A criação de regulamentação mais específica para fitoterápicos
estimulou o avanço desta classe de medicamentos no mercado na
época.

 Abertura importante do órgão regulador frente as entidades,
associações que representam o setor regulado e a comunidade.

 Busca pelo conhecimento das legislações internacionais e
harmonização.

 Atualmente: últimos anos problemas para manter esta evolução,
momento importante de mudança, futura transição de normas!
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Norma vigente

Criou novas categorias de produtos

Introduziu novos conceitos

Incluiu a necessidade de se justificar o marcador dentro das categorias

 Marcador ativo: quando relacionado com a atividade terapêutica do

fitocomplexo.

 Marcador analítico: quando não demonstrada, até o momento, sua

relação com a atividade do fitocomplexo.

Possibilitou utilização das monografias da Comunidade Europeia para

obtenção do registro, ampliando as opções!

RDC 26/14

Busca pela harmonização.....início da mudança!
Ref.: RDC26/2014
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Contexto Regulatório no Brasil - nova norma

2015

ANVISA inicia discussão com Associações para promover novas

mudanças na norma

Rever o  conceito de fitoterapia com base no 

que  é  praticado internacionalmente!

Ref. Supplementary Guidelines on good manufacturing practices of herbal medicines-2003 ( WHO)

Na definição do Guia da OMS temos:

Portanto,estamos

falando de um

alinhamento a

nível mundial!
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O que representa este alinhamento?
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Conceito Fitoterápico na Europa X RDC 26/14 

(Brasil)

Principais Diferenças 
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 Classificação do Extrato

COMUNIDADE EUROPEIA BRASIL

O extrato é diferenciado 
seguindo uma classificação.

Não há classificação do extrato
(derivado vegetal)

Principais Diferenças 
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A Farmacopeia Europeia estabelece 3 tipos de extratos:

Padronizados: são extratos ajustados dentro de uma faixa estabelecida para constituintes

conhecidos por contribuírem substancialmente para atividade terapêutica. A padronização é

atingida pelo ajuste do extrato com material inerte ou pela adição de uma mistura de lotes de

extratos. Nesta categoria o constituinte é definido como princípio ativo (Constituinte de

atividade terapêutica conhecida).

Quantificados: são ajustados para um range definido de constituintes, o ajuste é feito

através da adição de uma mistura de lotes de extratos. Estes constituintes são geralmente

aceitos por contribuir para a atividade terapêutica. Nesta categoria o constituinte pode ser

definido como marcador ativo.

Outros: extratos essencialmente definidos pelo seu processo de produção (estado da droga

vegetal, solventes, condições de extração, etc) e suas especificações. Os constituintes

destes extratos normalmente não são conhecidos por serem responsáveis pela atividade ou

por estarem relacionados a atividade. Nesta categoria pode-se eleger um constituinte para o

controle de qualidade do extrato e o mesmo pode ser definido como um marcador analítico.

Nestes extratos não há ajuste para um determinado teor de constituintes.

Ref. Farmacopeia Europeia 8. edição e Livro  Gaedke/Steinhoff
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 No Brasil

Todo extrato tem a mesma relevância, não havendo diferenciação.

Hoje apenas se  distingue o marcador!

Entretanto não se faz diferenciação na forma de desenvolver e produzir 

aquele insumo ou medicamento. Todos são vistos da mesma maneira.

-Todo constituinte doseado no extrato e no 

produto acabado deve ter um range;

- Com isso o ajuste torna-se necessário em 

qualquer extrato/produto, quando aplicável.  
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Classificação do Marcador

Principais Diferenças 
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COMUNIDADE EUROPEIA BRASIL

Princípio Ativo - constituinte 
de atividade terapêutica 
conhecida ( substância ou 
grupo geralmente aceito por 
contribuir substancialmente 
para a atividade terapêutica).

Marcador Ativo

Marcador Ativo (constituintes 
ou grupos de constituintes 
geralmente aceitos por 
contribuir para a atividade 
terapêutica)

-------------------------

Marcador Analítico 
(constituintes ou grupo de 
constituintes que servem para 
fins analíticos.

Marcador Analítico

Principais Diferenças 
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 Adição de Excipientes com fins de Ajuste do Extrato

Principais Diferenças 

COMUNIDADE EUROPEIA BRASIL

Padronizado:  SIM Qualquer Extrato ou Produto 
que necessite ser ajustado.

Quantificado e Outros: NÃO
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Excipientes são adicionados com fins de ajuste de marcadores apenas

nos Extratos Padronizados.

O uso de excipientes para ajuste dos marcadores não é permitido

para Quantificados e Outros, nestes casos, excipientes inertes só

podem ser adicionados com fins tecnológicos e portanto a quantidade

é fixa e não variável.

Ph. Eur. - Monografia Herbal Drug Extracts
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O que isto significa?

Ao ajustar independente da classificação, estou variando a 
quantidade de ativo.

PREMISSA

Deve-se sempre disponibilizar ao paciente a mesma 
quantidade de ativo, ou seja, o responsável pela ação 
terapêutica terá quantidade constante na formulação 
farmacêutica.   
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Categoria do 
extrato

Qual é o 
ativo?

O que 
permanerá 
constante no 
IFAV e no PA?

O que variará 
no IFAV e no 
PA?

Se houver
excipientes no
IFAV, ele será:

Qual a 
quantidade de 
Extrato Nativo
no PA?

Qual a 
quantidade de 
IFAV no PA?

PADRONIZADO Constituinte 
de ação 
conhecida

Princípio ativo Extrato nativo Variável* Variável Variável***

QUANTIFICADO Extrato
nativo

Extrato nativo Marcador Constante** Constante Constante

OUTROS Extrato
nativo

Extrato nativo Marcador Constante** Constante Constante

*Visa, principalmente, o ajuste do teor para liberação do IFAV de acordo com a especificação

**Para fins farmacotécnicos, não visa ajuste de teor!!!

***Possível ajuste da quantidade de IFAV (ext. nativo+excip.) na formulação

Portanto a pergunta a ser feita sempre é “ Qual é o ativo”?



Se a resposta for o extrato!

... e podemos dizer que a maioria dos extratos se 

enquadra em “Outros”

Conclusão:   Corre-se o risco de se comprometer a EFICÁCIA e 

SEGURANÇA do extrato/dados de literatura. Já que neste caso o 

marcador não é responsável pela atividade 

Ou seja, o extrato nativo é o ativo.

Se limitarmos 

teor de 

marcador

Quantidade 

Extrato Nativo

Variável

(impacto na 

composição)

Novamente!  Qual é o ativo? 
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Ref.Herbal Medicinal Products- Gaedke&Steinhoff
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Resgatando o conceito de Fitoterapia
2012

Objetivo do artigo: alerta para reflexão.
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 Especificar Extrato Nativo/genuíno- surge novo conceito

Extrato Genuíno: consiste somente dos

materiais extraíveis (ou resíduo seco)

obtidos da extração. Logo refere-se ao

extrato sem os excipientes. Na maioria

dos casos são produtos intermediários que

imediatamente após a produção seguirão

o processo de produção até a etapa do

extrato (extrato não genuíno). Para

extratos moles e líquidos, o extrato

genuíno pode conter quantidades variáveis

de solventes utilizados para a extração.

Ref. Ph Eur- Monografia Herbal Drug Extracts

Principais Diferenças 
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Extrato Nativo- DER nativo

COMUNIDADE EUROPEIA BRASIL

DER nativo ( relação 
droga:extrato nativo)

-----------------

DER (relação droga: extrato 
obtido/final)

DER/Ratio (relação 
droga:extrato final)

Principais Diferenças 
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 Avaliação Quantitativa do constituinte -

critério de avaliação EXTRATO

Principais Diferenças 
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Fonte: Departamento Regulatório Finzelberg- SaRA

Regra Geral- Extratos



Regra geral teor constituintes – Extratos na 

Europa (liberação de lote)
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 Padronizado: No geral* +/-5% do teor declarado

 Quantificado: O Marcador ativo deve ser definido por um range (

mencionados na monografia dos extratos classificados como tal na Ph.

Eur. )

 Outros: Informativo (Batch specific)

Obs. Se o extrato é mencionado na Ph.Eur. e um teor mínimo é dado em 

monografia, esta deve ser seguida.

* Se justificado e autorizado, limites mais amplos podem ser aceitos.



No Brasil

Para qualquer extrato, seja marcador analítico ou ativo
temos ranges definidos, uma vez que para o PA a
IN04/14 estabelece:
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 Avaliação Quantitativa do constituinte -

critério de avaliação PRODUTO

ACABADO

Principais Diferenças 

Fonte: Departamento Regulatório Finzelberg- SaRA
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Regra Geral- Produto Acabado

Fonte: Departamento Regulatório Finzelberg- SaRA



Padronizado: No geral*+/-5% do teor declarado

Quantificado: No geral* +/- 5% da quantidade de extrato 
nativo declarada, calculada através do teor de marcador 
ativo (batch specific)

Outros: No geral* +/- 5% da quantidade de extrato nativo 
declarada, calculada através do teor de marcador 
analítico (batch specific)

* Se justificado e autorizado, limites mais amplos podem ser aceitos.
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Regra geral teor constituintes – PA na Europa

(liberação de lote)



ATENÇÃO!

Produto acabado: variação no caso de extratos
QUANTIFICADOS e OUTROS não é calculada em
função do teor de constituinte e sim com base na
quantidade de extrato nativo.
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Regra geral teor constituintes – Produto 

Acabado

No Brasil

A variação é em relação ao marcador.



EXEMPLO
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Exemplo de cálculo da quantidade de extrato nativo através do teor 

de marcador analítico do lote.

Valeriana - comprimidos

Declarado

 1 comprimido contém 300mg de Extrato Seco de Valeriana ( 3-6:1).

 Solvente de Extração: Etanol 70% (V/V)

Formulação

 Um comprimido contém 375mg Extrato Seco Valeriana

 Composição do extrato: 80% extrato nativo e 20% excipientes
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Controle Produto Acabado- Liberação de Lote Extrato “Outros”

Referência a quantidade 

de Extrato nativo/genuíno.



Extrato Seco de Valeriana - Lote MP-XWY

Comprimidos de Valeriana Lote PA-VHJ

Dados:

Lote MP-XWY (Extrato)= 0,400% ácidos sesquiterpênicos

Lote PA-VHJ Valeriana comprimidos= 0,230% ácidos sesquiterpênicos

Peso Médio Comprimidos= 657,1 mg

Fórmula
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Principais Diferenças 



Aplicando os dados, temos que:

0,230mg x 0,800 x 657,1mg =302 mg

0,400g*mg/g 

Portanto, a quantidade de extrato nativo no comprimido é 302 mg.

A variação de +/-5% deve ser considerada com base no valor declarado..

Sendo assim teríamos: 302 mg/comp (285 – 315 mg/comp).
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Esta é a quantidade de extrato nativo no produto acabado (lote 

fictício em questão)!!

Especificação de liberação do PA

300mg/comp
+/-5% 

Fator relativo ao extrato 

nativo 80÷100= 0,8



Portanto, no exemplo vemos que o destaque é

dado para a quantidade de extrato nativo e

não para os ácidos sesquiterpênicos.
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Reconhecido 

como “Outros”
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Rotulagem e Bula

COMUNIDADE EUROPEIA BRASIL

De acordo com a classificação Não há diferenciação em 
relação a importância do 
constituinte no produto.

Principais Diferenças 



EXEMPLOS
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Forma de declarar: rotulagem/bula



16.05.2018 38

Brasil Comunidade Europeia

Castanha da India- MF (IN 02/14)

Parte usada: Sementes

Padronização/Marcador

Glicosídeos triterpênicos expressos em 

escina anidra

Indicações/Ações terapêuticas

Fragilidade capilar, insuficiência venosa

Dose Diária

32 a 120 mg de glicosídeos triterpênicos

expressos em escina anidra

Ex. Bula de Produto de Mercado

Cada comprimido revestido contém:

extrato seco de Aesculus hippocastanum L.... 100 

mg*

(padronizado em 20% de derivados de 

glicosídeos triterpênicos ex-pressos em 

escina anidra).

Posologia: Ingerir 1 comp. 3 vezes ao dia

PADRONIZADO

Castanha da India

(EMA/HMPC/287539/2005 Rev.1)*

Cada cápsula contém 140 mg -190mg de 

extrato de Aesculus hippocastanun L., 

semente correspondente a 38mg de 

glicosídeos triterpênicos calculados 

como B-aescina anidra.

Solvente de Extração: Metanol 80% V/V

* Ref. Guideline on declaration of herbal substances and herbal

preparations in herbal medicinal products /traditional
herbal medicinal products
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Brasil Comunidade Europeia

Ginkgo biloba L.- MF ( IN02/14) 

Parte usada: Folhas

Padronização/Marcador

Ginkgoflavonóides (22% a 27%) expressos em 

quercetina, kaempferol e isorhamnetina; e 

terpenolactonas (5% a 7%) expressos em 

ginkgolídeos A, B, C e bilobalídeo

Marcador negativo

Ácidos gincólicos em quantidade inferior a 5 μg/g

Dose Diária

26,4 a 64,8 mg de ginkgoflavonóides e 6 a 16,8 mg 

de terpenolactonas

Ex. Bula Produto

Extrato Seco de Ginkgo biloba.............80 mg

(padronizado em 19,2mg (24%) de 

ginkgoflavonoides ( determinados como 

quercetina, kaempferol e isorharmnetina e 4,8mg 

(6%) de terpenolactonas ( ginkgolídeos A,B,C e 

bilobalídeos)

Excipiente q.s.p........................................1 cpdo

QUANTIFICADO

Ginkgo ( EMA/HMPC/287539/2005Rev.1)

Cada cápsula contém 60mg de extrato de 
Ginkgo biloba L, folhas 35-67:1*, 
corresponde a :

13,2 -16,2 mg de flavonoides expressos 
como glicosídeos flavonoídicos;1,68mg-
2,04mg de ginkgolídeos A,B e C;
1,56 – 1,92mg de bilobalídeo

Primeiro Solvente de Extração: Acetona 
60% m/m

* Ou 2,1-4,0g de Folhas de Ginkgo.



Brasil Comunidade Europeia

Valeriana- MF ( IN 02/14)

Parte usada: Raízes

Padronização/Marcador

Ácidos sesquiterpênicos expressos em ácido 

valerênico

Dose Diária

1 a 7,5 mg de ácidos sesquiterpênicos

expressos em ácido valerênico

Bula produto de mercado:

Cada cápsula contém:

extrato seco de Valeriana officinalis L. padronizado 

em 0,8% de ácidos sesquiterpênicos expressos 

em ácido valerênico ............215 mg*;

excipiente q.s.p........... 1 cápsula.

*equivalente a 1,72 mg de ácidos 

sesquiterpênicos expressos em ácido valerênico

por cápsula.

OUTROS

Valeriana ( EMA/HMPC/287539/2005Rev.1)

200mg/capsula (Quantidade de extrato final 
no produto)- Extrato 80% nativo

Cada cápsula contém 160mg de extrato de 

Valeriana officinalis L, raiz ( equivalente a 

480 a 960mg de Raiz de Valeriana)

Solvente Extração: Ethanol 70% V/V

Ou 

Cada cápsula contém 160mg de extrato de 

Valeriana officinalis L, raiz (Raiz de 

Valeriana) 3-6:1

Solvente Extração: Ethanol 70% V/V
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Posologia

Principais Diferenças 

COMUNIDADE EUROPEIA BRASIL

De acordo com a classificação. Posologia foca o marcador 
independente da sua 
importância.



EXEMPLOS das Monografias do 

EMA
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POSOLOGIA



Padronizado
Castanha da India – Monografia Julho/2009 ( WEU)

 Derivado Vegetal

Herbal preparations

Dry extracts2 (40-80% (v/v) ethanol) standardised to contain 16-28% triterpene 

glycosides, calculated as aescin (photometric method). 

 Posologia

Adults and elderly

Extract (standardised to a content of 50 mg triterpene glycosides calculated as 

aescin) 2 times daily. 

The product is not intended for children and adolescents under 18 years of age. 
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Principais Diferenças 
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Padronizado
Sene – Monografia Outubro/2006 ( WEU)

 Derivado Vegetal

Herbal preparation:  standardised herbal preparations thereof 

 Posologia

The maximum daily dose of hydroxyanthracene glycosides is 30 mg. This is equivalent to ....(dose of 

the preparation). 

The correct individual dose is the smallest required to produce a comfortable soft-formed motion. 

Adolescents over 12 years of age, adults, elderly 

Herbal substance/preparation equivalent to 15 – 30 mg hydroxyanthracene derivatives, calculated as 

sennoside B, to be taken once daily at night. Normally it is sufficient to take this medicinal product 

up to two to three times a week. 

Not recommended for use in children under 12 years of age (see section 4.3 Contraindications). 



Quantificado

Ginkgo biloba - Monografia  Jan/2015 (WEU)

 Derivado Vegetal

Herbal preparations

Dry extract (DER 35-67:1), 

extraction solvent: acetone 60% m/m

 Posologia 

Adults and elderly Single dose: 120-240 mg Daily dose: 240 mg 

There is no relevant indication for children and adolescents. 
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IMPORTANTE:

Posologia em 

extrato e não em 

marcador!!



Quantificado

Hipérico - Monografia  Nov/2009(WEU)

 Derivado Vegetal

Herbal preparations

Dry extract (DER 2.5-8:1), extraction solvent ethanol (50-68% v/v)*

• Item C 

 Posologia

612 mg, once daily or

Single dose: 250-650 mg 

Dosage frequency: 2-3 times daily 

Daily dose: 500-1200 mg 
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IMPORTANTE:

Posologia em 

extrato e não em 

marcador!!
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Outros

Valeriana Monografia - Fev/2016 (WEU)

 Derivado Vegetal
Herbal preparations

Dry extract (DER 3-7.4:1), 

extraction solvent: ethanol 40-70% (V/V)

 Posologia

Adolescents, adults and elderly

Oral use 

Single dose: 400-600 mg dry extract; For relief of mild nervous tension up to 

3 times daily. 

IMPORTANTE:

Posologia em 

extrato e não em 

marcador!!
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Outros

Alcachofra Monografia - Set/2011 (TU)

 Derivado Vegetal
Herbal preparations

Dry extract (DER 2.5-7.5:1), extraction solvent water*
* Item C 

 Posologia

Dry extract (DER 2.5-7.5:1), extraction solvent water 

Daily dose 600-1320 mg (in divided doses of 200-600 mg)

The use in children under 12 years of age is not recommended.

IMPORTANTE:

Posologia em 

extrato e não em 

marcador!!
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De acordo com o tipo de extrato sabe-se qual deve ser a tratativa 

para o derivado vegetal e para o produto acabado.

A classificação determina toda uma cadeia de etapas vitais para que 

possamos entregar eficácia, segurança e qualidade.

PORTANTO...
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Fitoterápico = PA

Extrato Final = IFAV

Extrato Nativo
acrescido ou NAO ter 

Excipientes

Droga Vegetal Especificação de 

Qualidade

Especificação de 

Qualidade

Especificação de Qualidade

Rotulagem

Composição 

do extrato

Segue-se os parâmetros estabelecidos em 

monografias farmacopeicas ou, na ausência 

dessas, se define esses parâmetros 

considerando critérios botânicos e 

analíticos, incluindo identificação, 

quantificação, pureza, dentre outros.

Para o parâmetro 

quantitativo (teor), 

as especificações 

(critério de 

aceitação para 

liberação do IFAV 

ou PA), assim como 

a rotulagem do PA, 

dependem da 

classificação do 

extrato! 

IFAV: Insumo Farmacêutico Ativo Vegetal

PA: Produto Acabado

Formulação

farmacêutica



PRINCIPAL MUDANÇA
Mudança dos conceitos!!

Muda o foco que antes era no constituinte em qualquer situação e 
passa a ser DEPENDENTE da sua relação com o principal 
objetivo do medicamento, entregar atividade com segurança e 
qualidade!

Marcador Analítico assume seu real papel!
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Conceito Fitoterápico na Europa X RDC 26/14 

(Brasil)

Marcador analítico- interesse para fins de controle de qualidade 
independente se tem ou não relação com atividade e servem para 
calcular a quantidade de droga vegetal/extrato presente no 
produto acabado.



Entretanto....
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Mudanças- resumindo...
Com a adoção do conceito passamos a:
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 Classificar o extrato;

 Especificar a quantidade de extrato nativo;

 A forma de produzir/ formular muda em 

função do tipo de extrato;

 Os critérios de avaliação para liberação de 

lote (teor/quantidade extrato nativo) vão 

mudar conforme o tipo de extrato;

 Rotulagem e Bula também mudam;

 Posologia também tem alterações...

 Muda a forma de pensar em fitoterápico 

no Brasil!!!



Mudanças

Consequentemente...
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 Validação

 Estabilidade

 Formulação do Produto 

Acabado
 Também devem 

ser adequados 

conforme a 

classificação!



Distribuição de Responsabilidades

 Exemplo: análise de pesticidas, metais pesados e 
micotoxinas.
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 Controles são necessários e 

importantes!

Porém...

 A fim de evitar retrabalho e agregar 

custos desnecessários importante 

avaliar quem faz o quê?

E aparecem  as preocupações...



Conclusão
 Mudanças são difíceis e naturalmente criam resistências.

 Somente ao aplicar os conceitos na prática, será possível trabalhar 
as dúvidas e encontrar soluções.
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Faz parte do processo!!!

 Ter em mente que mudar significa estarmos alinhados com o 
que se entende por FITOTERÁPICO em outros países.

 Melhor entendimento da fitoterapia

 Alinhamento com as práticas internacionais

 Explorarmos este conhecimento e aplicá-lo  

na nossa flora! 



Conclusão

16.05.2018 57

 O novo conceito corrige o entendimento de fitoterápico no 

Brasil, resgatando características importantes e 

determinantes para se garantir a EFICÁCIA E SEGURANÇA 

dos produtos.

Beneficiando o 

Consumidor final



Obrigada!
Eliana Martino Bufaino
Farmacêutica Industrial 

Martin Bauer Insumos Botânicos - Finzelberg

Telefone: (11) 4198 7545

E-mail: eliana.bufaino@martin-bauer-group.com.br
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Copyright and liability

We emphasise that the contents of this presentation constitute works subject to protection under the laws of copyright. Any reproduction, 

dissemination, further processing or other use of the presentation, of the information and contents thereof, or of corresponding excerpts

thereof, shall be subject to our express consent.

The presentation was drawn up to the best of its authors’ knowledge and belief and is offered for information purposes. Absent further

agreement, any information or contents found therein shall serve as non-binding indications only and shall represent no promise or

pledge. The authors of the presentation cannot accept liability for damage that may arise as

a result of utilisation of the information and contents of which the presentation consists, unless information and contents

of which the presentation consists have been made part of a concrete agreement as between our customer and us.
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