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CONSULTA PÚBLICA -CP Nº 683, DE 12 DE AGOSTO DE 2019 
 
 

 
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o art. 15, 
III e IV aliado ao art. 7º, III, e IV, da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, e ao art. 53, III, §§ 1º e 3º do Regimento 
Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada – RDC n° 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve submeter 
à consulta pública, para comentários e sugestões do público em geral, proposta de ato normativo, conforme 
deliberado em reunião realizada em 6 de agosto de 2019, e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação 

 
Art. 1º Fica estabelecido o prazo de 60 (sessenta) dias para envio de comentários e sugestões ao texto da Proposta de 
alteração da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 200, de 26 de dezembro de 2017, e da Resolução da Diretoria 
Colegiada – RDC nº 73, de 7 de abril de 2016, para dispor sobre a submissão do Dossiê de Insumo Farmacêutico Ativo 
(DIFA) no registro e no pós-registro de medicamento, respectivamente, conforme Anexo. 

 
Parágrafo único. O prazo de que trata este artigo terá início 7 (sete) dias após a data de publicação desta Consulta Pública 
no Diário Oficial da União. 

 
Art. 2º A proposta de ato normativo estará disponível na íntegra no portal da Anvisa na internet e as sugestões deverão ser 
enviadas eletronicamente por meio do preenchimento de formulário específico, disponível no endereço: 
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=49362) 

 
§1º As contribuições recebidas são consideradas públicas e estarão disponíveis a qualquer interessado por meio de 
ferramentas contidas no formulário eletrônico, no menu “resultado”, inclusive durante o processo de consulta. 

 
§2º Ao término do preenchimento do formulário eletrônico será disponibilizado ao interessado número de protocolo 
do registro de sua participação, sendo dispensado o envio postal ou protocolo presencial de documentos em meio 
físico junto à Agência. 

 
§3º Em caso de limitação de acesso do cidadão a recursos informatizados será permitido o envio e recebimento de 
sugestões por escrito, em meio físico, durante o prazo de consulta, para o seguinte endereço: Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária/Coordenação de Registro de Insumos Farmacêuticos Ativos – COIFA, SIA trecho 5, Área Especial 57, 
Brasília-DF, CEP 71.205-050. 

 
§4º Excepcionalmente, contribuições internacionais poderão ser encaminhadas em meio físico, para o seguinte 
endereço: Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Assessoria de Assuntos Internacionais – AINTE, SIA trecho 5, Área 
Especial 57, Brasília-DF, CEP 71.205-050. 

 
Art. 3º Findo o prazo estipulado no art. 1º, a Agência Nacional  de  Vigilância  Sanitária  promoverá a análise das 
contribuições e, ao final, publicará o resultado da consulta pública no portal da Agência. 

 
Parágrafo único. A Agência poderá, conforme necessidade e razões de conveniência e oportunidade, articular-se com 
órgãos e entidades envolvidos com o assunto, bem  como  aqueles  que  tenham  manifestado interesse na matéria, para 

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=49362)
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subsidiar posteriores discussões técnicas e a deliberação final da Diretoria Colegiada. 
 

WILLIAM DIB 
 

Diretor-Presidente 
 

Documento assinado eletronicamente por William Dib, Diretor-Presidente, em 12/08/2019, às 17:34, 
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de 
outubro de 2015 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015- 2018/2015/Decreto/D8539.htm. 

 
 

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.anvisa.gov.br/autenticidade, 
informando o código verificador 0687564 e o código CRC 1EC39B02. 

 

 
 

ANEXO 
 

PROPOSTA EM CONSULTA PÚBLICA 
 

Processo nº: 25351106243201582 
Assunto: Proposta de alteração da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 200, de 26 de dezembro de 2017, e da 
Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 73, de 7 de abril de 2016, para dispor sobre a submissão do Dossiê de 
Insumo Farmacêutico Ativo (DIFA) no registro e no pós-registro de medicamento, respectivamente. 
Agenda Regulatória 2017-2020: Tema nº 6.1- Registro e notificação de insumos farmacêuticos (COIFA/GRMED/GGMED) 
Área responsável: Coordenação de Registro de Insumos Farmacêuticos Ativos – COIFA Diretor 
Relator: Renato Alencar Porto 

 
 

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MINUTA DE RESOLUÇÃO 

DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC 

RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº [Nº], DE [DIA] DE [MÊS POR EXTENSO] DE [ANO] 
 

Altera a Resolução – RDC nº 200, de 26 de dezembro de 
2017, e a Resolução – RDC nº 73, de 7 de abril de 2016, para 
dispor sobre a submissão do Dossiê de Insumo 
Farmacêutico Ativo (DIFA) no registro e no pós-registro de 
medicamento, respectivamente. 

 
 

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere o art. 15, III e IV, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
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aliado ao art. 7º, III, e IV, da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, e ao art. 53, V, §§ 1º e 3º do Regimento Interno 
aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada – RDC n° 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve adotar a seguinte 
Resolução da Diretoria Colegiada, conforme deliberado em reunião realizada em XX de XX de 201..., e eu, Diretor-
Presidente, determino a sua publicação. 

 
Art. 1º Esta Resolução altera a Resolução – RDC nº 200, de 26 de dezembro de 2017, e a Resolução – RDC nº 73, de 7 
de abril de 2016, para dispor sobre a submissão do Dossiê de Insumo Farmacêutico Ativo (DIFA) no registro e no pós-
registro de medicamento, respectivamente. 

Art. 2º Incluem-se os incisos V-A e IX-A no art. 4º da Resolução – RDC nº 200, de 2017: “Art. 

4º.......................... 
...................... 
V-A – Carta de Adequação de Dossiê de Insumo Farmacêutico Ativo (CADIFA): instrumento administrativo que 
atesta a adequação do Dossiê de Insumo Farmacêutico Ativo (DIFA); 
...................... 
IX-A - Dossiê de Insumo Farmacêutico Ativo (DIFA): conjunto de documentos administrativos e técnicos de um 
insumo farmacêutico ativo; 
......................” (NR) 

 
Art. 3º Inclui-se o art. 14-A na Resolução – RDC nº 200, de 2017: 

 
“Art. 14-A O solicitante do registro é responsável pela qualidade do IFA utilizado na fabricação do 
medicamento.” (NR) 

 
Art. 4º Incluem-se a Subseção I, com o art. 23-A e o art. 23-B, e a Subseção II, com a realocação do art. 24, na Seção 
V do Capítulo III da Resolução – RDC nº 200, de 2017: 

“Seção V 

Da Documentação Técnica da Qualidade 

Subseção I 

Do Insumo Farmacêutico Ativo 

Art. 23-A No ato do protocolo de pedido de registro de um medicamento, o solicitante do registro deverá 
apresentar as seguintes informações referentes ao IFA: 

 

I - Dossiê do insumo farmacêutico ativo (DIFA), conforme Resolução que institui o DIFA e a Carta de Adequação 
de Dossiê de Insumo Farmacêutico Ativo (CADIFA); 

II - Declaração assinada pelo responsável técnico do solicitante de registro do medicamento, ou por pessoa por 
ele designada, atestando que a fabricação do IFA é conduzida de acordo com o DIFA e que as boas práticas de 
fabricação de IFA são aplicadas em todas as etapas do processo de fabricação, a partir da introdução dos 
materiais de partida; e 

III - cópia do CBPF de IFA válido emitido pela Anvisa ou cópia do protocolo da sua solicitação,    para o fabricante 
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do IFA objeto do pedido de registro do medicamento, conforme Resolução que dispõe sobre a Certificação de Boas 
Práticas de Fabricação de IFA. 
§ 1º No caso de necessidade de proteção à propriedade intelectual do detentor  do  DIFA,  o  solicitante de registro 
do medicamento deverá informar o número de referência do DIFA  e  apresentar, em substituição à documentação 
do inciso I do caput, os documentos do DIFA classificados como parte aberta, conforme Anexo II. 
§ 2º A parte aberta deve conter informações suficientes para permitir ao solicitante do registro do medicamento 
avaliar a qualidade do IFA e sua adequabilidade para a fabricação do medicamento. 
§ 3º No caso previsto no § 1º, deve ser apresentada carta do detentor do DIFA, em nome da solicitante do 
registro de medicamento, autorizando o uso do DIFA como parte da análise do medicamento objeto da petição 
de registro. 
§ 4º A declaração de que trata o inciso II deve ser baseada em auditoria de boas práticas de fabricação 
conduzida sob responsabilidade do solicitante de registro do medicamento. 
§ 5º A ANVISA poderá solicitar o relatório de auditoria. 
§ 6º A concessão de registro do medicamento será condicionada à emissão da CADIFA e do CBPF de IFA. 
 
Art. 23-B Caso o detentor do DIFA já disponha de CADIFA, o solicitante de registro deverá apresentar, em 
substituição à documentação do inciso I do art. 23-A: 

I - cópia da CADIFA fornecida pelo detentor do DIFA; 

II - carta do detentor do DIFA autorizando o solicitante do registro do medicamento a utilizar as informações 
do DIFA como parte integrante da petição de registro do medicamento; e 

III - declaração do responsável técnico do solicitante de registro de que tem posse da parte aberta do DIFA e de 
que o IFA corresponde àquele para o qual foi emitida CADIFA. 
§ 1° Cabe ao solicitante de registro avaliar a adequabilidade da especificação do IFA à dose máxima diária, à via de 
administração e à forma farmacêutica do medicamento objeto do registro. 
§ 2º Não será concedido registro à petição vinculada a CADIFA cancelada. 
§ 3° A análise da petição de registro vinculada a CADIFA suspensa será sobrestada até revogação da suspensão 
ou decisão de cancelamento da CADIFA. 

Subseção II Do 

Medicamento 

Art. 24. ...................................................................................................................... 
.........................................................................................................................” (NR) 

 
Art. 5º Inclui-se o Anexo II na Resolução – RDC nº 200, de 2017, com a redação do Anexo I desta Resolução. 

Art. 6º A Resolução – RDC nº 73, de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 12 

................................................................................................................... 
§ 1º As mudanças relacionadas ao insumo farmacêutico ativo estão descritas no ANEXO I, tabelas 1a,1b, 1c e 
1d. 
§ 1º-A Para IFA vinculado a CADIFA, mudanças do DIFA que não implicam atualização da CADIFA ou nova CADIFA 
não devem ser protocoladas pelo detentor do registro do medicamento.” (NR) 
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Art. 7º A tabela 1 (Mudanças relacionadas ao Insumo Farmacêutico Ativo) do ANEXO I da Resolução – RDC nº 73, de 
2016, passa a vigorar com a redação das tabelas 1a, 1b, 1c e 1d do ANEXO II desta Resolução. 

 
Art. 8º A coluna “Condições” da modificação h (Mudanças realizadas pelo fabricante do IFA) da tabela 2 (Mudanças 
relacionadas aos testes, limites de especificações e métodos analíticos  do  controle  de  qualidade e estabilidade do insumo 
farmacêutico ativo e medicamento) do ANEXO I da Resolução –      RDC nº 73, de 2016, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

 
“Refere-se a qualquer inclusão, alteração, substituição ou exclusão de testes, especificações e  métodos analíticos 
feita exclusivamente pelo fabricante do IFA. Esta mudança não se aplica a IFA já vinculado a CADIFA no registro do 
medicamento.” (NR) 

 
Art. 9º É facultada a adoção dos requisitos do art. 23-A e do art. 23-B, incluídos por esta Resolução na Resolução – RDC 
nº 200, de 2017, para petições de registro e pós-registro de medicamento, cujo lote do medicamento seja fabricado 
antes ou até 18 meses após a publicação desta Resolução, desde que a petição seja protocolada até 36 meses após a 
publicação desta Resolução. 
 

§ 1º A CADIFA só será emitida para o DIFA submetido de acordo com o art. 23-A e art. 23-B, incluídos na Resolução – 
RDC nº 200, de 2017. 

 
§ 2º O período de transição do caput do art. 9º não se aplica para os seguintes IFA:  

I. aciclovir; 

II. aciclovir sódico; 

III. ampicilina; 

IV. ampicilina benzatina;  

V. ampicilina potássica;  

VI. ampicilina sódica; 

VII. ampicilina tri-hidratada;  

VIII. azitromicina; 

IX. azitromicina di-hidratada;  

X. azitromicina monoidratada;  

XI. benzilpenicilina; 
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XII. benzilpenicilina benzatina;  

XIII. benzilpenicilina potássica;  

XIV. benzilpenicilina procaína; 

XV. benzilpenicilina sódica;  

XVI. cabergolina; 

XVII. carbamazepina;  

XVIII. carbonato de lítio;  

XIX. carboplatina; 

XX. cefalexina; 

XXI.  cefalexina monoidratada;  

XXII. cefalexina sódica;  

XXIII. cefalotina; 

XXIV. cefalotina sódica;  

XXV. ceftazidima; 

XXVI. ceftazidima pentaidratada;  

XXVII. ceftazidima sódica;  

XXVIII. ceftriaxona; 

XXIX. ceftriaxona dissódica hemieptaidratada;  

XXX. ceftriaxona sódica; 

XXXI. ciclofosfamida; 

XXXII. ciclofosfamida monoidratada;  
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XXXIII. ciclosporina; 

XXXIV. ciprofloxacino;  

XXXV. cisplatina; 

XXXVI. claritromicina; 

XXXVII.  clindamicina; 

XXXVIII. cloridrato de cefalexina;  

XXXIX. cloridrato de ciprofloxacino; 

XL.  cloridrato de ciprofloxacino monoidratado; XLI - cloridrato de clindamicina; 

XLI.  cloridrato de clindamicina monoidratado; XLIII - cloridrato de penicilamina; 

XLII. cloridrato de tiabendazol;  

XLIII. cloridrato de valaciclovir; 

XLIV. cloridrato de palmitato de clindamicina;  

XLV. clozapina; 

XLVI. efavirenz;  

XLVII. fenitoína; 

XLVIII. fenitoína sódica; 

XLIX. fosfato de  clindamicina;  

L. hipofosfito de tiabendazol;  

LI. lactato de ciprofloxacino; 

LII. lactobionato de claritromicina;  

LIII. lamivudina; 
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LIV. lisinato de cefalexina; 

LV. metotrexato; 

LVI. metotrexato de sódio;  

LVII. nevirapina; 

LVIII. nevirapina hemi-hidratada;  

LIX. penicilamina; 

LX. rifampicina; 

LXI. ritonavir;  

LXII. sultamicilina; 

LXIII. tiabendazol; 

LXIV. tosilato de sultamicilina; LXVII - valaciclovir; 

LXV. zidovudina. 

 
Art. 10. Para as petições de registro de medicamentos contempladas no período de transição previsto no caput do 
art. 9º e cujo solicitante opte por não adotar os requisitos dos art. 23-A e 23-B da Resolução – RDC nº 200, de 2017, 
devem ser apresentados os seguintes documentos sobre o insumo farmacêutico ativo (IFA): 

I - nomenclatura: Denominação Comum Brasileira (DCB); 
 

II - estrutura: fórmula estrutural, incluindo estereoquímica relativa e absoluta, fórmula molecular, e massa molecular 
relativa; 

 

III - propriedades físico-químicas: forma física, relação estequiométrica entre a forma química de apresentação do 
IFA e seu componente 
farmacodinamicamente ativo, ponto de fusão, solubilidade, tamanho de partícula e pKa; 

 

IV - nome do(s) fabricante(s) do(s) IFA(s) com os respectivo(s) endereço(s) e documento do órgão oficial sanitário do país 
de origem comprovando autorização para a atividade de fabricar IFA; 

 

V - descrição do processo de síntese: fluxograma do processo de síntese, incluindo fórmula molecular, estruturas químicas 
dos materiais de partida, intermediários e respectivas nomenclaturas, solventes, catalisadores, reagentes e o IFA, 
contemplando a estereoquímica; 
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VI - elucidação da estrutura e outras características e impurezas: confirmação da estrutura com base na    rota de síntese 
e em análise espectral, contemplando o espectro de infravermelho da molécula e outras análises necessárias à correta 
identificação e quantificação da(s) molécula(s), e informação sobre potencial isomerismo estrutural e geométrico, rotação 
óptica específica, índice de refração, quiralidade, potencial de formar polimorfos, discriminando as suas características e 
de outros polimorfos relacionados ao IFA, e informações sobre impurezas; 

 

VII - controle de qualidade: especificações, justificativa das especificações para IFA não farmacopeico, métodos analíticos 
utilizados e validação e laudo de análise de um lote emitido pelo fabricante do IFA; e 

 

VIII - estabilidade: um resumo sobre os tipos de estudos conduzidos e os resultados, conforme legislação específica 
vigente, incluindo os resultados de estudos de degradação forçada e condições de stress e respectivos procedimentos 
analíticos, bem como as conclusões sobre o prazo de  validade  ou  data  de reteste e material de embalagem. 

 
§ 1º As informações explicitadas nos incisos deste art. 10 devem demonstrar autenticidade de origem     do(s) IFA(s),  sendo 
facultado ao(s) fabricante(s) deste(s) enviar à ANVISA, no prazo de 30 (trinta) dias  após o protocolo do registro, a referida 
documentação, devidamente identificada com o  número  do  processo a que se relaciona. 

 
§ 2º Para IFA registrado na ANVISA, devem ser apresentados o número de processo de registro e o número de registro 
do IFA, em substituição aos documentos dos incisos II, V, VI e VIII. 

 
§ 3º Em cumprimento ao inciso VII, devem ser enviadas justificativas das especificações para IFA não farmacopeico. 

 
Art. 11. Para as petições de pós-registro de medicamentos contempladas no período de transição disposto no caput do 
art. 9 º, mudança b (Substituição ou inclusão de novo fabricante de IFA) da tabela 1a (Substituição ou inclusão de novo 
fabricante de IFA) da Resolução - RDC nº 73, de 2016, e cujo solicitante opte por não adotar os novos requisitos da 
Resolução - RDC nº 73, de 2016, alterados por esta Resolução, devem ser apresentados os documentos dispostos no 
art. 10 desta Resolução, em substituição ao documento 9 da tabela 1a (Substituição ou inclusão de novo fabricante de 
IFA) da Resolução - RDC nº 73, de 2016. 

 

Art. 12. Revogam-se o inciso I, com suas alíneas a, b, c, d, e, f, g, e h, e os §§ 1º, 2º e 3º do art. 24 da Resolução – RDC 
nº 200, de 2017. 

 
Art. 13. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
DIRETOR PRESIDENTE 

 
 

ANEXO I 

(ANEXO II DA RESOLUÇÃO – RDC Nº 200, DE 2017) “ANEXO II 

CLASSIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DO DIFA EM PARTE ABERTA E PARTE RESTRITA 
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 Parte 
aberta 

Parte 
restrita 

Correspondência 
ICH M4Q 

Seção I - Informações Gerais x  3.2.S.1 

Subseção I - Nomenclatura x  3.2.S.1.1 

Subseção II - Estrutura x  3.2.S.1.2 

Subseção III - Propriedades Gerais x  3.2.S.1.3 

Seção II - Fabricação x x 3.2.S.2 

Subseção I – Fabricante(s) x  3.2.S.2.1 

Subseção II - Descrição do Processo de Fabricação do IFA e dos 
Controles em Processo 

(a) (b) 3.2.S.2.2 

Subseção III - Controle de Matérias-primas  x 3.2.S.2.3 

Subseção IV - Controle de Etapas Críticas e Intermediários (c) x 3.2.S.2.4 

Subseção V - Validação de Processo (d) x 3.2.S.2.5 

Subseção VI - Desenvolvimento do Processo de Fabricação  x 3.2.S.2.6 

Seção III - Caracterização x  3.2.S.3 

Subseção I - Elucidação da Estrutura e Outras Características x  3.2.S.3.1 

Subseção II - Impurezas x (e) 3.2.S.3.2 

Seção IV - Controle de Qualidade x  3.2.S.4 

Subseção I - Especificação x  3.2.S.4.1 

Subseção II - Métodos Analíticos x  3.2.S.4.2 

Subseção III - Validação de métodos analíticos x  3.2.S.4.3 

Subseção IV - Análise de Lotes x  3.2.S.4.4 

Subseção V - Justificativa de Especificação x (f) 3.2.S.4.5 

Seção V - Materiais e Substâncias Químicas de Referência x  3.2.S.5 

Seção VI - Embalagem x  3.2.S.6 

Seção VII - Estabilidade x  3.2.S.7 

Subseção I - Sumário de Estabilidade x  3.2.S.7.1 

Subseção II - Protocolos e Comprometimentos Pós-submissão x  3.2.S.7.2 

Subseção III - Dados e relatórios de estabilidade x  3.2.S.7.3 

1. A parte aberta deve conter, no mínimo, diagrama da rota de síntese e descrição simplificada do processo de 
fabricação, desde a introdução do material de partida. 
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2. A parte restrita deve conter todas as informações pertinentes ao processo de fabricação. 

3. Informações relevantes para o solicitante de registro do medicamento devem constar na parte aberta, caso 
existam. 

4. Para IFA estéreis, informações relacionadas a validação e estudos de esterilidade devem constar na parte aberta. 

5. Informações sobre impurezas potenciais que remetam à narrativa sequencial do processo de fabricação podem 
constar na parte restrita, desde que haja comprovação inequívoca de que não há necessidade de serem controladas 
no IFA. 

6. Informações referentes à narrativa sequencial do processo de fabricação, controle de matérias-primas e validação 
de processo podem constar na parte restrita.” (NR) 

 
 

ANEXO II 

(TABELAS 1A, 1B, 1C E 1D DO ANEXO I DA RESOLUÇÃO – RDC Nº 73, DE 2016) 
 

1a SUBSTITUIÇÃO OU INCLUSÃO DE NOVO FABRICANTE DE IFA. 
Considera-se fabricante do IFA ou local de fabricação do IFA, todas as unidades responsáveis pelas etapas de fabricação, 
desde a introdução do material de partida, incluindo moagem, micronização, esterilização, embalagem, rotulagem, 
controle de qualidade e expedição. 

Substituição ou inclusão de novo fabricante de IFA sem CADIFA. 

Modificações Condições Documentos 
Tipo de 
peticionamento 

a. Substituição 
ou inclusão de 
local de 
fabricação do 
IFA do mesmo 
grupo 
farmoquímico. 

 
1. Não há alteração de rota de síntese, processo de 
fabricação, tamanho de lote, material de partida, 
intermediários, reagentes, solventes e especificações do IFA. 

 
 
 

1, 2, 3, 4, 15 

 
Implementação 
imediata. 
Requer protocolo 
individual. 

 
b. Substituição 
ou inclusão de 
novo fabricante 
de IFA 

 
 
Permite-se concomitantemente mudança de processo de 
fabricação do IFA. 

 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 
14 

Requer protocolo 
individual. Deve 
aguardar 
manifestação 
favorável da 
ANVISA para 
implementação. 

Substituição ou inclusão de novo fabricante de IFA com CADIFA válida. 
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c. Substituição 
ou inclusão de 
local de 
fabricação do IFA 
do mesmo grupo 
farmoquímico 
(CADIFA) 

1. A substituição ou inclusão do local de fabricação já 
foi aprovada pela ANVISA e consta na CADIFA. 

 

Quando não houver alteração da rota de síntese, processo 
de fabricação, tamanho de lote, material de partida, 
intermediários, reagentes, solventes e especificações do 
IFA, dispensa-se a apresentação dos documentos 6 e 7. 

 
 
 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 

 

 
Implementação 
imediata. Requer 
protocolo 
individual. 

 1. Não há alteração do perfil de impurezas do IFA. 
2. A mudança no IFA não motiva a revisão, pelo 
fabricante do medicamento, da especificação do IFA. 

3. A mudança no IFA não provoca diferença na distribuição 
do tamanho de partículas em relação ao lote do IFA utilizado 
para fabricação do lote de referência do 

  

d. Substituição 
ou inclusão de 
novo fabricante 
de IFA de 
implementação 
imediata 
(CADIFA) 

medicamento (condição requerida apenas nos casos nos 
quais o tamanho de partícula for um atributo de qualidade 
relevante para a desempenho do medicamento). 

4. A mudança no IFA não requer alteração na 
especificação de liberação ou de estabilidade do 
medicamento. 

5. Para IFA não altamente solúvel, a mudança não altera a 
forma cristalina e a distribuição do tamanho de partículas 
do IFA. 

 

Permite-se concomitantemente a mudança de processo 
de fabricação do IFA que já tenha sido aprovada na revisão 
da CADIFA e que cumpra com as demais condições desta 
mudança. 

 
 
 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 8, 9, 11 

 
 
Implementação 
imediata. Requer 
protocolo 
individual. 
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e. Substituição 
ou inclusão de 
novo fabricante 
de IFA com prazo 
de análise 
(CADIFA) 

1. A mudança no IFA não provoca diferença na 
distribuição do tamanho de partículas em relação ao lote do 
IFA utilizado para fabricação do lote de referência do 
medicamento (condição requerida apenas nos casos nos 
quais o tamanho de partícula for um atributo de qualidade 
relevante para o desempenho do medicamento). 

2. A mudança no IFA não requer alteração na 
especificação de liberação ou de estabilidade do 
medicamento. 

3. Para IFA não altamente solúvel, a mudança não altera a 
forma cristalina e a distribuição do tamanho de partículas 
do IFA. 

 

Permite-se concomitantemente a mudança de processo 
de fabricação do IFA que já tenha sido aprovada na revisão 
da CADIFA e que cumpra com as demais condições desta 
mudança. 

 
 
 
 
 
 
 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 8, 9, 10, 
11, 13, 14 

 
 

 
Requer protocolo 
individual. Deve 
aguardar 
manifestação 
favorável da ANVISA 
para implementação 
no prazo de 90 
(noventa) dias para 
a primeira 
manifestação. 

 
f. Substituição 
ou inclusão 
maior de novo 
fabricante de 
IFA (CADIFA) 

 
1. A mudança não se enquadra como “c”, “d” ou “e”. 

 

Permite-se concomitantemente a mudança de processo 
de fabricação do IFA que já tenha sido aprovada na revisão 
da CADIFA. 

 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 
14 

Requer protocolo 
individual. Deve 
aguardar 
manifestação 
favorável da 
ANVISA para 
implementação. 

Documentação 

1 Lista dos fabricantes do IFA. 

 
2 

Laudos analíticos de controle de qualidade físico-químico e microbiológico emitidos pelo 
fabricante do IFA referentes a 1 (um) lote fabricado na condição aprovada e 1 (um) lote fabricado na 
condição proposta, incluindo dados do perfil de impurezas, distribuição e limites de tamanho de 
partículas e formas polimórficas. 

 
3 

Laudos analíticos de controle de qualidade físico-químico e microbiológico do IFA emitidos 
pelo fabricante do medicamento referentes a 1 (um) lote fabricado na condição aprovada e 1 (um) 
lote fabricado na condição proposta, incluindo dados do perfil de impurezas, distribuição e limites 
de tamanho de partículas e formas polimórficas. 

 
4 

Laudos analíticos de controle de qualidade físico-químico e microbiológico do medicamento 
referentes a 1 (um) lote produzido com o IFA fabricado na condição aprovada e 1 (um) lote produzido 
com o IFA fabricado na condição proposta. 
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5 
Relatório de validação dos métodos analíticos de controle de qualidade do IFA, realizada pelo 
fabricante do medicamento. 

6 
Relatório de validação dos métodos analíticos de controle de qualidade e estabilidade do 
medicamento. 

7 
Protocolo de estudo de estabilidade referente ao primeiro lote industrial ou relatório de estudo 
de estabilidade referente a 1(um) lote industrial do medicamento. 

 

 
8 

Relatório de estudo de estabilidade referente a 1(um) lote do medicamento. Quando não 
houver alteração da rota de síntese, processo de fabricação, tamanho de lote, material de partida, 
intermediários, reagentes, solventes, especificações do IFA, perfil qualitativo e quantitativo de 
impurezas, distribuição de tamanho de partículas e forma cristalina (polimorfismo), incluindo 
solvatos e hidratos, esta prova pode ser substituída por protocolo de estudo de estabilidade 
referente ao primeiro lote industrial. 

9 
Documentação prevista na Subseção I da Seção V do Capítulo III da Resolução - RDC 
nº 200, de 26 de dezembro de 2017. 

10 
Avaliação do perfil comparativo de impurezas entre a condição aprovada e proposta, 
incluindo a verificação da necessidade de realização de estudo de qualificação de impurezas. 

 
 
11 

Perfil de dissolução comparativo entre a condição atualmente aprovada e a proposta. Para 
formas farmacêuticas em que o perfil de dissolução não é aplicável, apresentar teste de 
desempenho in vitro comparativo entre a condição atualmente aprovada e a proposta. Para a 
mudança "f", o perfil de dissolução comparativo e demais testes de desempenho in 
vitro devem ser realizados entre a condição proposta e o medicamento referência. 

 
12 

Relatório técnico de estudo de biodisponibilidade relativa/bioequivalência do medicamento. 
Quando não ocorrerem alterações em propriedades físico-químicas do IFA com potencial impacto em 
biodisponibilidade, esta prova pode ser dispensada. 

13 Relatório de estudo de fotoestabilidade. 

 
14 

Para produtos semissólidos e líquidos em que o princípio ativo esteja presente em forma não 
dissolvida: avaliação de mudanças visuais na morfologia das partículas por microscopia e perfil 
comparativo da distribuição do tamanho de partículas por método apropriado. 

 

 
15 

Cópia do Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (CBPFC) emitido pela 
ANVISA para o insumo farmacêutico ativo ou cópia do protocolo de solicitação de inspeção para fins 
de emissão do CBPFC, desde que satisfatória na última inspeção, ou Cópia do documento de 
comprovação de cumprimento das Boas Práticas de Fabricação emitido pela autoridade sanitária do 
país de origem ou justificativa de ausência quando o documento não for emitido. 
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1b MUDANÇAS NO INSUMO FARMACÊUTICO ATIVO VINCULADO A CADIFA, excluindo-se 
substituição ou inclusão de novo fabricante de IFA 
O IFA já deve estar vinculado à CADIFA no processo do medicamento. 
As mudanças desta tabela devem ser protocoladas após aprovação da mudança do DIFA, protocolada pelo detentor do 
DIFA. 
Mudanças do DIFA que não implicam atualização da CADIFA ou nova CADIFA não devem ser protocoladas pelo 
detentor do registro do medicamento. 

Modificações Condições Documentos 
Tipo de 
peticionamento 

 
 
 
 

a. Mudança 
menor do IFA 

1. Não há alteração do perfil de impurezas do IFA. 
2. Não há alteração da especificação do IFA (excetua-se da 
condição a restrição de limite). 

3. A mudança no IFA não provoca diferença na distribuição do 
tamanho de partículas em relação ao lote do IFA utilizado para 
fabricação do lote de referência do medicamento (condição 
requerida apenas nos casos nos quais o tamanho 

  
 
 
 
 
Implementação 
imediata. Requer 
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decorrente de 
atualização da 
CADIFA 

de partícula for um atributo de qualidade relevante para o 
desempenho do medicamento). 

4. A mudança no IFA não requer alteração na especificação de 
liberação ou de estabilidade do medicamento. 

5. Para IFA não altamente solúvel, a mudança não altera a forma 
cristalina e a distribuição do tamanho de partículas do IFA. 

1 protocolo 
individual. 

 1. A mudança no IFA não provoca diferença na distribuição 
do tamanho de partículas em relação ao lote do IFA utilizado 
para fabricação do lote de referência do medicamento (condição 
requerida apenas nos casos nos quais o tamanho de partícula for 
um atributo de qualidade relevante para o desempenho do 
medicamento). 

2. A mudança no IFA não requer alteração na especificação de 
liberação ou de estabilidade do medicamento. 

3. Para IFA não altamente solúvel, a mudança não altera a forma 
cristalina e a distribuição do tamanho de partículas do IFA. 

 
 
 
 
 
1, 2, 3, 4, 5 

Requer protocolo 
individual. Deve 
aguardar 
manifestação 
favorável da 
ANVISA para 
implementação 
no prazo de 90 
(noventa) dias 
para a primeira 
manifestação. 

 
b. Mudança 
com prazo de 
análise do IFA 
decorrente de 
atualização da 
CADIFA 

 
c. Mudança 
maior do IFA 
decorrente de 
atualização da 
CADIFA 

 
 
 
1. A mudança não se enquadra como “a" ou “b”. 

 
 

1, 2, 3, 4, 5, 
6 

Requer protocolo 
individual. Deve 
aguardar 
manifestação 
favorável da 
ANVISA para 
implementação. 

Documentação 

1 
CADIFA atualizada e demais documentos previstos na Subseção I da Seção V do Capítulo III da 
Resolução - RDC nº 200, de 2017, que foram atualizados. 

2 
Avaliação do perfil comparativo de impurezas (entre a condição aprovada e proposta), incluindo 
a verificação da necessidade de realização de estudo de qualificação de impurezas. 

 
 
3 

Relatório de estudo de estabilidade referente a 1 (um) lote do medicamento. Quando não houver 
alteração da rota de síntese, processo de fabricação, tamanho de lote, material de partida, 
intermediários, reagentes, solventes, especificações do IFA, perfil qualitativo e quantitativo de 
impurezas, distribuição de tamanho de partículas e forma cristalina (polimorfismo), incluindo solvatos e 
hidratos, esta prova pode ser substituída por protocolo de estudo de estabilidade referente ao primeiro 
lote industrial. 

4 Relatório de estudos de fotoestabilidade do medicamento. 
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5 

Perfil de dissolução comparativo entre a condição atualmente aprovada e a proposta. Para 
formas farmacêuticas em que o perfil de dissolução não é aplicável, apresentar teste de desempenho in 
vitro comparativo entre a condição atualmente aprovada e a proposta. Quando for realizado novo 
estudo de bioequivalência, o perfil de dissolução comparativo e demais testes de desempenho in vitro 
devem ser realizados entre a condição proposta e o medicamento referência. 

 
6 

Relatório técnico de estudo de biodisponibilidade relativa/bioequivalência do medicamento. 
Quando não ocorrerem alterações em propriedades físico-químicas do IFA com potencial impacto em 
biodisponibilidade, esta prova pode ser dispensada. 

 

1c MUDANÇAS NO INSUMO FARMACÊUTICO ATIVO NÃO VINCULADO A CADIFA, excluindo- 
se substituição ou inclusão de novo fabricante de IFA 

Modificações Condições Documentos Tipo de peticionamento 

a. Mudança    

de razão social 
do local de 
fabricação do 
IFA. 

1. Não deve haver nenhuma mudança na unidade 
fabril além da razão social 

 
1 

Implementação imediata. 
Requer protocolo 
individual. 

 
 
 
 
 
 
b. Mudança 
menor de 
produção do 
IFA. 

1. A rota de síntese permanece a mesma, isto é, 
intermediários permanecem os mesmos e não há novos 
reagentes, catalisadores ou solventes utilizados no 
processo. 

2. Não há alteração das especificações do IFA ou 
intermediários (excetua-se da condição a restrição de 
limite). 

3. Não há alteração significativa no perfil qualitativo e 
quantitativo de impurezas (nenhuma nova impureza 
acima do limite de identificação, nenhuma mudança no 
limite total de impurezas aprovado e solventes residuais 
dentro dos limites adotados em compêndios oficiais). 

4. Nenhuma alteração das propriedades físico- 
químicas. 
5. A mudança não se refere à etapa de esterilização do 
IFA. 

 
 
 
 
 
 
 

2, 3, 4, 5, 6, 
7 

 
 
 
 
 
 

 
Implementação imediata. 
Não requer protocolo 
individual. HMP. 
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c. Mudança 
com prazo de 
análise de 
produção do 
IFA. 

1. A especificação do IFA mantém-se inalterada 
(excetua-se da condição a restrição de limite). 
2. Não há alteração significativa do perfil qualitativo e 
quantitativo de impurezas (nenhuma nova impureza 
acima do limite de identificação, nenhuma mudança no 
limite total de impurezas aprovado e solventes residuais 
dentro dos limites adotados em compêndios oficiais), 

3. Nenhuma alteração das propriedades físico- 
químicas. 
4. A mudança não se refere à etapa de esterilização do 
IFA. 

 
 
 
 
 

2, 3, 4, 5, 6, 
7, 11, 12, 14 

 
 
Requer protocolo 
individual. Deve 
aguardar manifestação 
favorável da ANVISA 
para implementação no 
prazo de 90 (noventa) 
dias para a primeira 
manifestação. 

d. Mudança 
maior de 
produção do 
IFA. 

 
 

1. A mudança não se enquadra como “a”, “b” ou “c”. 

2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 
14, 15, 16 

Requer protocolo 
individual. Deve 
aguardar manifestação 
favorável da ANVISA 
para implementação. 

 
 
 
e. Vinculação 
de CADIFA 

1. O fabricante de IFA já aprovado no processo de 
registro do medicamento obteve CADIFA para o mesmo 
IFA por meio de análise de petição diversa daquela 
objeto da mudança. 
2. As condições do IFA aprovado no processo de registro 
de medicamento são idênticas àquela do IFA para qual 
se concedeu CADIFA (fabricante do IFA e intermediários, 
material de partida, rota de síntese, processo de 
fabricação, especificações do IFA e de seus 
intermediários). 

 
 
 
 
17, 18 

 
 
Implementação imediata. 
Requer protocolo 
individual. 

 
Essa mudança é 
facultativa. 

Documentação 

1 Declaração da empresa fabricante informando que somente a razão social foi alterada. 

2 Declaração de que a validação de processo do IFA foi realizada. 

 Laudos analíticos de controle de qualidade físico-químico e microbiológico emitidos pelo 

3 
fabricante do IFA referentes a 1 (um) lote fabricado na condição aprovada e 1 (um) lote fabricado na 
condição proposta, incluindo dados do perfil de impurezas, distribuição e limites de 
tamanho de partículas e formas polimórficas. 

 
4 

Laudos analíticos de controle de qualidade físico-químico e microbiológico do IFA emitidos 
pelo fabricante do medicamento referentes a 1 (um) lote fabricado na condição aprovada e 1 (um) lote 
fabricado na condição proposta, incluindo dados do perfil de impurezas, distribuição e limites de 
tamanho de partículas e formas polimórficas. 

 
5 

Laudos analíticos de controle de qualidade físico-químico e microbiológico do medicamento 
referentes a 1 (um) lote produzido com o IFA fabricado na condição aprovada e 1 (um) lote produzido 
com o IFA fabricado na condição proposta. 
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6 

Perfil de dissolução comparativo entre a condição atualmente aprovada e a proposta. Para 
formas farmacêuticas em que o perfil de dissolução não é aplicável, apresentar teste de desempenho in 
vitro comparativo entre a condição atualmente aprovada e a proposta. Quando for realizado novo 
estudo de bioequivalência, o perfil de dissolução comparativo e demais testes de desempenho in vitro 
devem ser realizados entre a condição proposta e o medicamento referência. 

7 
Documento comparando o processo de fabricação (diagrama da rota de síntese, fluxograma e 
narrativa sequencial detalhada) aprovado e o proposto, destacando as alterações propostas. 

8 
Relatório de validação dos métodos analíticos de controle de qualidade do IFA, realizada pelo 
fabricante do medicamento. 

9 
Relatório de validação dos métodos analíticos de controle de qualidade e estabilidade do 
medicamento 

10 Relatório de estudo de estabilidade referente a 1 (um) lote do medicamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 

Relatório técnico contendo as seguintes informações sobre o IFA: 
a) nomenclatura: Denominação Comum Brasileira (DCB); 
b) estrutura: fórmula estrutural, incluindo estereoquímica relativa e absoluta, fórmula molecular, e 
massa molecular relativa; 

c) propriedades físico-químicas: forma física do sal, relação estequiométrica entre a forma 
química de apresentação do IFA e seu componente farmacodinamicamente ativo, ponto de fusão, 
solubilidade, tamanho de partícula e pKa; 
d) nome do(s) fabricante(s) do(s) IFA(s) e respectivo(s) endereço(s); 
e) documento do órgão oficial sanitário do país de origem informando as atividades autorizadas para o 
fabricante ou declaração do fabricante do IFA informando que o país de origem não dispõe de tal 
documento; 

f) descrição do processo de síntese: fluxograma do processo de síntese, incluindo fórmula 
molecular, estruturas químicas dos materiais de partida, intermediários e respectivas 
nomenclaturas, solventes, catalisadores, reagentes e o IFA, contemplando a estereoquímica; 

g) elucidação da estrutura e outras características e impurezas: confirmação da estrutura com base 
na rota de síntese e em análise espectral, contemplando o espectro de infravermelho da molécula e 
outras análises necessárias à correta identificação e quantificação da(s) molécula(s), e informação 
sobre potencial isomerismo estrutural e geométrico, rotação óptica específica, índice de refração, 
quiralidade, potencial de formar polimorfos, discriminando as suas características e de outros 
polimorfos relacionados ao IFA e suas características e informações sobre impurezas; 

h) descrição dos testes, limites de especificação e métodos de controle de qualidade do IFA, 
acompanhado de relatório de validação dos métodos analíticos; 

i) relatório de estudo de estabilidade do IFA contendo um resumo sobre os tipos de estudos 
conduzidos e os resultados, conforme legislação específica vigente, incluindo os resultados de 
estudos de degradação forçada e condições de stress e respectivos procedimentos analíticos, bem 
como as conclusões sobre o prazo de validade ou data de reteste; e 
j) descrição do material de embalagem primária. 

12 
Avaliação do perfil comparativo de impurezas (entre a condição aprovada e proposta), incluindo 
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20  

 
 a verificação da necessidade de realização de estudo de qualificação de impurezas. 

 
13 

Relatório técnico de estudo de biodisponibilidade relativa/bioequivalência do medicamento. 
Quando não ocorrerem alterações em propriedades físico-químicas do IFA com potencial impacto em 
bio-disponibilidade, esta prova pode ser dispensada. 

14 Relatório de estudo de fotoestabilidade. 

15 Estudos de avaliação e validação do processo de esterilização proposto, se aplicável. 

16 
Documento comparando o processo de esterilização aprovado e o proposto, se aplicável, 
destacando as alterações propostas. 

 
 
17 

Declaração assinada pelo responsável técnico da detentora do registro do medicamento, 
atestando que as informações sobre fabricantes envolvidos, condições de fabricação (material de 
partida, rota de síntese, matérias-primas), propriedades gerais da molécula, controle de qualidade e 
embalagem do IFA objeto da CADIFA a ser vinculada são idênticas às já aprovadas no processo de 
medicamento. 

18 
Documentação prevista na Subseção I da Seção V do Capítulo III da Resolução - RDC nº 200, 
de 2017. 

 

1d MUDANÇA DE INFORMAÇÕES DE AUDITORIA DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO 

Modificações Condições Documentos 
Tipo de 
peticionamento 

 
a. Atualização de informações 
quanto à auditoria de boas 
práticas de fabricação do 
fabricante do IFA 

 
Ocorrência de nova auditoria de boas práticas 
de fabricação conduzida sob responsabilidade 
do detentor do registro do medicamento. 

 
 
1 

Implementação 
imediata. Não 
requer 
protocolo 
individual. 
HMP. 

Documentação 

1 
Declaração do inciso II do art. 23-A da Resolução - RDC nº 200, de 2017, 
atualizada. 

  
Referência: Processo nº 25351106243201582 SEI nº 0687564 


