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Ata de reunião DICOL 

ANVISA – Brasília - 20nov2015 

Produtos de degradação 

Foi aprovado o texto da revisão que revisa a RDC nº 58/2013, sobre estudos dos produtos de 

degradação de medicamentos.  

Os pontos principais da apresentação da ANVISA são destacados a seguir: 

Indicadores nos quais se basearam as revisões propostas pela ANVISA + setor regulado:  

# Divisão em classes terapêuticas; 

# Risco associado ao mecanismo de ação; 

# Risco associado à frequência de uso;  

# A partir da construção da minuta do Guia de Estudos de Degradação foram  identificados 

pontos da norma que necessitavam melhorias.  Havia dificuldades de adequação por parte de 

várias empresas. Houve uma reunião da ANVISA com entidades em 8/6/2015 para adequação 

de prazos e propostas para adequação da norma. 

Principais aspectos da Proposta 
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Critérios para divisão dos grupos: Classes terapêuticas; risco associado ao mecanismo de ação 

e rsico associado à frequência e uso.  

Grupo 1 – Mecanismo de Ação Associado à Toxicidade: agente imunossupressor, 

amebicidas/giardicidas/tricomonicidas, aminoglisosídeos, antibacteriano, antibióticos 

(antimicótico), antibióticos antineoplásicos, antibióticos sistêmicos associac, antibióticos 

sistêmicos simples, antireumáticos, anti-fúngicos, antimetabólicos análogos da pirimidina, 

antimetabólicos análogos da purina, antimaláricos, antimetabólicos antagonistas do ácido 

fólico, antimicóticos, antimicóticos sistêmicos orais, antineoplásicos, antineoplásicos 

citotóxicos, antiinfecciosos, antiparasitários, antitireoideanos, antiviróticos, antiviróticos (inibe 

replicação virótica), cefalosporinas, citostáticos alquilantes, classe das tetraciclinas, 

cloranfenicol e análogos, estrógenos associados, estrógenos simples, fenoxipenicilinas, 

hansenostáticos, hormônios da tireóide e antitireoideanos, hormônios sexuais, inclusive 

ocitocinas, hormônios tireoideanos simples ou associados, imunodepressor, imunodepressor, 

macrolídeos, ocitócicos hormonais, outros antineoplásicos, outros antiparasitários para 

afecções internas, outros hormônios mediadores e produtos equivalentes, penicilina de amplo 

espectro, penicilina G e derivados, penicilinas penicilinases- resistentes, produto para 

tratamento da tricomoníase, rifampicinas, sulfas, sulfas simples, trimetropima em associação 

com sulfas, tuberculostáticos, tuberculostáticos e hansenostáticos.  

Grupo 2 – Características de Uso Crônico: agentes betabloquedores, betabloquedores simples, 

bloquedores neuromuscular, analgésicos contra enxaqueca, analgésicos não narcóticos, 

analgésicos simples, ansiolíticos simples, antiácidos, antiácidos e antiulcerosos, antiácidos e 

antiulcerosos simples, antiácidos e antiulcerosos associados, antiulcerosos, antiagregante 
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plaquetário, antiasmáticos, anticoagulantes, anticoncepcionais, anticonvulsivantes, 

antioconvulsuvantes e antiparkinsonianos, antiparkinsonianos, antidepressivos, antidiabéticos, 

antiglaucomotosos, anti-hipertensivos, anti-hipertensivos simples, anti-hipertensivos 

associados, antiinflamatórios antireumáticos, antiinflamatórios antireumáticos associação 

medicamentosa, antitrombótico, diuréticos, diuréticos simples, glucorticóides sistêmicos, 

glucorticóides sistêmicos associados, glucosídeos cardíacos, anti-hipoglicemiante oral, 

hormônios corticosteróides, inibidor da alfa redutase, medicamentos com ação no miocárdio, 

neurolépticos, outros medicamentos antiasmáticos, outros produtos com ação no aparelho 

cardiovascular, outros produtos com ação no miocárdio e sistema de condução, outros 

produtos que atuam sobre o sistema nervoso, supressores da reabsorção óssea.  

Grupo 3: demais produtos. 

Modificações Artigos 15/14 – PRAZOS 

23/12/2015 – Registros novas concentrações e novas formas farmacêuticas 

31/12/2017 – Grupo 1 

31/12/2018 – Grupo 2 

31/12/2020 -  Grupo 3 
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Resumindo,  foram apresentados os seguintes prazos para cumprimento: 

# 23/12/2015 – novos registros, novas concentrações e novas formas farmacêuticas; 
# 21/12/2017 - Grupo 1: Medicamentos com Mecanismo de ação associado à toxicidade; 
# 31/12/2018 – Grupo 2: Medicamentos de uso crônico; e 
# 31/12/2020 – Grupo 3: Restante dos produtos.  

Os mesmos estão ligeiramente diferentes do que o setor havia proposto em 8/6/2015: 

# 23/12/2015 – novos registros, novas concentrações e novas formas farmacêuticas; 
# 21/12/2017 - Grupo 1: Medicamentos com Mecanismo de ação associado à toxicidade; 
# 31/12/2019 - Grupo 2: Medicamentos de uso crônico; e 
# 31/12/2020 - Grupo 3: Restante dos produtos. 
 

Na nossa manifestação, propusemos alterar de 2018 para 2019 o Grupo 2. Todas as entidades, 

nas manifestações a seguintes, acompanharam este pedido. Ao final, a ANVISA acatou a 

alteração acima proposta.   

A RDC nº 58/2013 ficará bem melhor e sua aplicabilidade ficou facilitada. Cabe às empresas, 

agora, trabalhar para cumprir o regulamento.   

Isto se deve ao trabalho entre entidades e ANVISA. Em 2014 o Sindusfarma elaborou um 

workshop em sua sede e na sede da ANVISA. Além disso, os palestrantes tiveram a 

oportunidade de interagir com a ANVISA em reuniões específicas. Isto ajudou muito a 

esclarecer e aperfeiçoar o regulamento. Posteriormente, ações da ANVISA paralelamente a 

outras reuniões entre ANVISA e entidades, terminaram por amadurecer a nova proposta, que 

deve ser publicada nos próximos dias. 

 

 

Jair Calixto             20/11/2015. 


