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Onde podemos atuar?



GMESP

Registro e pós: Notificação:

fitoterápicos: PTF e MF baixo risco

homeopático produtos tradicionais 
fitoterápicos

antroposóficos homeopático

antihomotóxicos antroposóficos

específicos antihomotóxicos

gases medicinais gases medicinais



As

as

GGMED

Gerência Geral de Medicamentos e Produtos Bioógicos

GRMED

CRMEC

COIFA

GEPRE

CPMEC

GESEF

COPEC

CETER

COINC

GMESP GPBIO

COOPI COREC

COFAR



ANVISA
Ministério 
da Saúde



Mudanças nas normas

IN 05/10 – RDC 26/2014

Assunto Anterior a 2006 Situação pós 2006

Registro

RDC 48/04 RDC 14/10 – RDC 26/2014

- Drogas vegetais (RDC 10/10)

- Bulas (RDC 47/09) e rotulagem (RDC 71/09)

RE 89/04 IN 05/08 – IN 02/2014

RE 88/04

Inspeção RDC 210/03

RDC 17/10

RDC 13/13

Insumos RDC 249/05 RDC 14/13 RDC 69/14

Manipulação RDC 67/07 RDC 18/13 

BPF RDC 210/03



Criação do CTT de Apoio à Política de Fitoterápicos
Publicações:

FB 5ª edição (58 monografias);
FFFB 1ª edição (83 monografias de 59 espécies);
Memento Fitoterápico 1ª edição (28 monografias);
FB 5ª edição Segundo Suplemento (89 novas monografias);
FFFB 1ª edição Primeiro Suplemento (68 monografias);

Consultas Públicas em andamento:

CP 507/2018: revisão do boldo folha;

Em breve:

CP revisão das preparações extemporâneas do FFFB;
FB 6 edição, revisão das monografias e inclusão de duas novas.



Diretriz Subdiretriz Situação

Regulamentação Gestor -Insumos, BPM, BPF RDC 69/14, 18/13, 13/13, CTT APF

Recursos humanos Envolvido em 4 subdiretrizes Participação e organização de eventos

Pesquisa, 
Desenvolvimento

Gestor em 2, envolvido em 10 
subdiretrizes 

Farmacopeia, editais e orientações

Informação e 
comunicação

Envolvido em 6 subdiretrizes Novo portal, consolidados, guias, 
orientações

SUS Gestor em 1, envolvido em 5 
subdiretrizes 

Farmacopeia, treinamentos

Tradicional e 
popular

Envolvido em 9 subdiretrizes RDC 26/14 e 24/11

Produção de PM Envolvido em 1 subdiretriz Parcerias, orientações

Produção de 
fitoterápicos

Envolvido em 1 subdiretriz Parcerias, orientações

Financiamento Envolvido em 5 subdiretrizes Material informativo, parcerias em 
projetos, 

Cadeia produtiva Envolvido em 4 subdiretrizes PDPs, Capacitações, parcerias



Lei 9782/1999
ProdutosServiços

Incumbe à Agência, respeitada a legislação em vigor, regulamentar, 
controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde 

pública. Lei 9782/99)



Ervanaria Farmácia de 
Manipulação

Farmácia 
viva

Fornecedor 
de insumos

Indústria PTF Indústria MF



Manipulado

IndustrializadoInsumo

Fitofármaco

Notificação 
simplificada

Produto 
tradicional 
fitoterápico



Categoria Alimentos Planta medicinal
MF/PTF

industrializado

Medicamento fitoterápico 

manipulado

Definição

Alimentos diversos 

regulamentados 

pelo MAPA

Alimento com 

propriedade 

funcional ou de 

saúde (RE 18 e 

19/99)

Alimento novo (RE 

16/99)

Chás -

partes de plantas 

contidas em lista 

fechada (RDC 

267/05 e 219/06)

Planta embalada 

com identificação 

e prazo de 

validade, 

conforme Lei 

5.991/73

Medicamento obtido de 

planta medicinal, conforme 

RDC 26/14

Estabelecimento de manipulação 

de fórmulas magistrais e 

oficinais, de comércio de

drogas, medicamentos, insumos 

farmacêuticos e correlatos

Onde vende
Supermercado e 

afins

Superm., farmácia e 

drogaria

Superm., farmácia e 

drogaria

Superm., farmácia 

e drogaria

Farmácia e 

ervanária
Farmácia e drogaria Farmácia

Quem regula MAPA ANVISA ANVISA ANVISA SNVS ANVISA ANVISA

Informação de 

registro/notific

ação

SIF-DIPOA

Registro MS 

iniciado com: 4, 5, 

6

Ex: 486400003

Registro MS: 4, 5, 6

Ex: 486400003

RDC 278/05

RDC 27/ 2010
N/A

Registro MS iniciado com: 

1.2345.6789.123-4
N/A

Autorizações 

necessárias

Autorização de 

funcionamento

Licença de 

funcionamento

Licença de 

funcionamento

Licença de 

funcionamento
N/A

Licença sanitária;

AFE;

BPF

Licença sanitária;

AFE

Plantas 

permitidas
Todas

Todas à exceção 

das reconhecidas 

como de uso 

exclusivo medicinal

Todas à exceção 

das reconhecidas 

como de uso 

exclusivo medicinal

Lista fechada de 

51 espécies

(RDC 267/05 e 

219/06)

Todas Todas

Magistrais por prescrição

e oficinais peloFormulário de 

Fitoterápicos da Farmacopeia 

Brasileira

Quem pode 

produzir

Empresa 

alimentícia
Empresa alimentícia Empresa alimentícia

Empresa 

alimentícia
Qualquer um Indústria Farmácia

Indicações Não Não Não Não Não Sim Sim



Normas de registro de fitoterápicos

1967 1995 2000 2004 2010

Port. 6
SNVS

RDC 17
Anvisa

RDC 48
Anvisa

RDC 14
Anvisa

Port. 22
SNFMF



Pedido de alteração do registro que 
culminou na RDC 26/14

Em menos de 2 anos



“Revisão das normas de Registro e Boas Práticas de

Fabricação de Medicamentos Fitoterápicos,

especialmente quanto a adequação das exigências

para o controle de qualidade, e comprovação de

segurança e eficácia por uso tradicional.”

Carta deliberativa do Comitê da 
PNPMF



Contrato de serviços

• SERVIÇO: Elaboração de documento contendo proposta de
revisão da regulamentação nacional, a partir do
levantamento e análise da regulamentação nacional e
internacional, para plantas medicinais e fitoterápicos,
contemplando as várias formas de utilização e os diversos
níveis de evidência de segurança e eficácia, considerando a
possibilidade de viabilização da entrada de novos
fitoterápicos no mercado brasileiro.

• PERÍODO: Jul. 2012 – Fev. 2013

Organização Pan-Americana da Saúde

Organização Mundial da Saúde



Avaliação internacional

Paraguai

EMA

Austrália

ArgentinaCanadá

OMS

México



Produto 
Tradicional 
Fitoterápico

Medicamento
Fitoterápico

RDC 26/2014



Registro de fitoterápicos

RDC 26/14
Registro

RDC  13/13
BPF PTF

Guia de não
clínico

RDC 47/09
Bula

RDC 71/09
Rotulagem

RE 01/05
Estabilidade

RDC 166/17
Validação

IN 02/14
Reg. Simplificado

RDC 98/16
GITE

Lei 6360/76
Decreto 8077/13

RDC 17/10
BPFC

RDC 38/14
Pós-registro

RDC 96/08
Publicidade

RDC 69/14
Insumos

RDC 09/15
BPC

RDC 04/09 
Farmacovigilância



3X aumento na lista de referências



Criação de lista negativa



Criação da lista de restrições





PTF com ativo com monografia 
no FFFB e em Farmacopeias 

oficiais

O que pode ser notificado

Pode mudar os 
excipientes



 28 cápsulas com extratos

 12 passíveis de notificação

 + tinturas

O que poderá ser notificado



Registro simplificado – aumento 4 X

Lista brasileira

27 medicamento 
fitoterápico

12 produto tradicional

Monografias do EMA

21 medicamento 
fitoterápico

101 produto tradicional



Em que condições?

• Posologia?

• Uso infantil?

• Qual a restrição de venda?



Composição quali- e quantitativa;

Forma farmacêutica;

Indicações terapêuticas;

Posologia e Método de administração;

Contraindicações, cuidados especiais e precauções de uso, 

Interações com outros produtos medicinais e outras formas de 

interação e efeitos indesejáveis. 

Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC)

Community herbal monographs



Outras atividades

Bulas padrão
Guias e orientações (equivalência, toxicologia não clínica)
2000 SATs
Consolidado de respostas
Consolidados de normas I, II, III, IV, V
Participação em eventos
Educanvisa
Click Saudável
LMIP
Apreensões de produtos irregulares
Elaboração de monografias de plantas
Publicação de artigos com levantamentos e orientações
Comunicação internacional – IRCH, PANDRA, Mercosul





RDC 10/10 – Notificação de chás

1º Forma de facilitar por meio do uso tradicional;

4 anos de discussão, início 2006;

Elaboração de listas de notificação;

Norma de BPF específica;

Pouquíssimos produtos notificados.



ALTERAÇÃO DE CONCEITOS

 Medicamento fitoterápico: MF + PTF – dificuldades 
internas e externas

 Dificuldade de utilização do termo PTF (Previsto na 
Lei 9782/99)

 Droga vegetal X Herbal substance e Derivado 
vegetal: Herbal preparation?

 Marcador ativo e analítico



Regulamentação de agrotóxicos e micotoxinas

Análise comum internacionalmente;

Solicitada em consulta pública;

Início da implantação em 2010;

Todos os prazos acordados com o setor;

Necessidade de treinamentos da equipe;

Testes suspensos pela RDC 196/2017;

Proposta de novo prazo – sem questionamentos do setor 
regulado.



Comparativo – registros válidos



Elaboração e finalização de normas em conjunto;

Grupo de discussão com todas as associações;

No último minuto antes da publicação, as normas foram 
enviadas a todas as associações;

Apoiamos e participamos em todas as iniciativas – ex: PL 
3381 e trabalhos atuais no CFF/MS.



Fluxo de análise

Protocolo

Análise 

técnica ok? 

Deferimento

SIM

NÃO
Exigência

Cumprimento 

de exigência
Análise técnica 

ok? 

Deferimento

SIM

Indeferimento

NÃO

Recurso 

administrativo

Parecer de 
deferimento

Parecer de 
indeferimento

Ofício de 
indeferimento



• (...)

• § 2º As exigências referidas neste artigo deverão observar as seguintes diretrizes:

• I - as petições ao serem analisadas pela área competente, somente poderão ser 
passíveis de diligências com vistas a informações e esclarecimentos sobre a 
documentação instruída quando do seu protocolo, com a remessa de exigência 
técnica ao interessado, ou seu responsável;

• II - não são passíveis de exigência técnica as petições que não estiverem instruídas 
com a documentação exigida quando do seu protocolo, incluindo o comprovante 
de recolhimento da taxa, quando couber.

• Parágrafo único. A insuficiência da documentação técnica exigida quando do 
protocolo da petição e a conclusão da análise técnica com resultado insatisfatório 
pelos documentos apresentados ensejam o indeferimento da petição.

RDC 204/2005 – Análise de petições



RDC 25/2011 - Protocolo

• Art. 3º Todo documento destinado a ser autuado, aditado, anexado, juntado ou 
apensado a processo ou petição deve estar devidamente instruído conforme as normas 
específicas que disponham sobre o assunto.

• § 1º A documentação deve estar instruída, com os documentos exigidos na lista de 
verificação estipulada para cada assunto de petição, nos regulamentos técnicos sobre 
procedimentos relacionados ao objeto da petição e em outras orientações da Anvisa 
feitas por meio do sítio eletrônico pelas áreas competentes.

• § 2º A lista de verificação para cada assunto de petição deverá ser obtido no sítio 
eletrônico da Anvisa.

• § 3º É responsabilidade do agente regulado apresentar os documentos exigidos na lista 
de verificação e na legislação vigente de acordo com cada assunto de petição.

• §4º A conferência e exigência da documentação constante da lista de verificação de 
cada assunto de petição deve ser realizada pelas unidades organizacionais competentes.



• FP – DCB;

• Falta de justificativas;

• Falta de padronização de informações: lactose, parte da 
planta, DER.

Exigências comuns



Problema só na regulamentação?

Depois de tantas normas que mudaram, o que ainda 
continua problemático?

Se tanta coisa já foi indeferida até agora, como não se 
aprendeu com os erros?

Atualizações técnicas sempre ocorrem e precisamos estar 
preparados.

O que precisamos fazer para mudar de forma certeira 
agora? Exemplo – norma de dinamizados



Pesquisas fragmentadas- não há dados sobre plantas brasileiras;

Política de boas práticas agrícolas;

Qualidade dos insumos (BRANCO, 2015);

Lei 13.411/2016;

Fiscalização – mercado irregular;

Profissionais não preparados – prescrição e produção;

Nova lei da biodiversidade – venda livre;

O que pode ser feito em conjunto para favorecer o uso de fito? 

Dificuldades e perspectivas



Obrigada

gmesp@anvisa.gov.br

SIA, Trecho 5, Área Especial 57
Cidade: Brasília - DF 

CEP: 71.205-050 

(61) 3462.5526

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.twinings.ca/images/photos/tea_with_mint.jpg&imgrefurl=http://www.twinings.ca/TeaExperience/prepare-recipe.php&usg=__wYSJEXxXpwlkgXM-afkVe3oRoPQ=&h=334&w=300&sz=19&hl=pt-BR&start=2&um=1&tbnid=jCRxPvbvlx6d6M:&tbnh=119&tbnw=107&prev=/images?q=tea&um=1&hl=pt-BR&sa=N

