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[Este texto não substitui o publicado no DOU] 
 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 
 

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
DIRETORIA COLEGIADA 

 
CONSULTA PÚBLICA Nº 633, DE 27 DE MARÇO DE 2019 

DOU de 29/03/2019 
[Página 99] 

 
 

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 em Anexo, conforme 
deliberado em reunião realizada em 19 de março 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 Resolução da Diretoria Colegiada sobre registro de 
produtos biológicos de menor complexidade. 

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=46336. 

§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/Gerência de Avaliação de 
Medicamentos Biológicos - GPBIO, SIA trecho 5, Área Especial 57, Brasília- DF, CEP 71.205-050. 
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§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 subsidiar posteriores discussões 
técnicas e a deliberação final da Diretoria Colegiada. 
 

WILLIAM DIB 
Diretor-Presidente  

 
 
 
 

ANEXO 
PROPOSTA EM CONSULTA PÚBLICA 

 
Processo nº: 25351.250363/2017-96 
Assunto: Proposta de Resolução da Diretoria Colegiada sobre registro de produtos 

biológicos de menor complexidade. 
Agenda Regulatória 2017-2020: Tema nº 7.4 
Regime de Tramitação: Comum  
Área responsável: Gerência de Avaliação de Produtos Biológicos - GPBIO  
Diretor Relator: Fernando Mendes Garcia Neto  

 
 

RESOLUÇÃO - RDC Nº ______, DE ____ DE _________ DE 2019 
 

 
Dispõe sobre o registro de produtos 
biológicos de menor complexidade e dá 
outras providências. 
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A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição 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, V, §§ 1º e 3º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da 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 
2019, e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação. 
 
 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

Seção I 
Objetivo 

Art. 1º Estabelece os requisitos mínimos para o registro de produtos biológicos de menor 
complexidade no país, visando a garantir a qualidade, segurança e eficácia destes 
medicamentos.  
 

Seção II  
Definições 

 
Art. 2º Para efeito desta Resolução, são adotadas as seguintes definições:  
 
I - atividade biológica: é a habilidade específica ou capacidade do produto atingir um efeito 
biológico definido;  
 
II - biodisponibilidade: indica a velocidade e a extensão de absorção de um princípio aƟvo 
proveniente de uma forma farmacêutica, a partir de sua curva concentração/tempo na 
circulação sistêmica ou sua excreção na urina, medida com base no pico de exposição e na 
magnitude de exposição ou exposição parcial;  
 
III - biodisponibilidade relativa: comparação da biodisponibilidade de dois produtos sob um 
mesmo desenho experimental;  
 
IV - biomedicamento: produto biológico obtido a partir de fluidos biológicos ou de tecidos de 
origem animal ou por procedimentos biotecnológicos;  
 
V - certificado de boas práticas de fabricação (CBPF): documento emitido pela Anvisa 
atestando que determinado estabelecimento cumpre com as Boas Práticas de Fabricação 
dispostas na legislação sanitária em vigor;  
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VI - contaminantes: são substâncias indesejadas de natureza química, microbiológica ou de 
corpos estranhos, introduzidos nas matérias-primas ou produtos intermediários durante a 
produção, amostragem, embalagem ou reembalagem, armazenamento ou transporte;  
 
VII - controle de qualidade: conjunto de medidas destinadas a garantir, a qualquer momento, a 
produção de lotes de medicamentos que satisfaçam às normas de atividade, pureza, eficácia e 
inocuidade;  
 
VIII - Denominação Comum Brasileira (DCB): nomenclatura genérica atribuída aos insumos 
farmacêuticos, de acordo com a relação estabelecida pela Farmacopeia Brasileira;  
 
IX - embalagem primária: embalagem que mantém contato direto com o medicamento; 
 
X - embalagem secundária: embalagem externa do produto, que está em contato com a 
embalagem primária ou envoltório intermediário, podendo conter uma ou mais embalagens 
primárias;  
XI - experiência de mercado: dados ou informações pós-comercialização sobre o produto 
proposto ou princípio ativo em relação ao seu uso e efeitos terapêuticos. Isso pode incluir, mas 
não é limitado a informações relativas ao produto de referência nacional relevante, evidência 
da extensão da exposição da população, informações sobre o perfil de segurança do produto 
nos mercados nacional e/ou internacional, detalhes das reações adversas de autoridades 
internacionais e cópias de todos os relatórios de farmacovigilância disponíveis;  
 
XII - hemoderivado: produto farmacêutico obtido a partir do plasma humano, submetido a 
processos de industrialização e normatização que lhe confere qualidade, estabilidade, 
atividade e especificidade;  
 
XIII - impureza: é qualquer componente da substância ativa ou do produto acabado, que não 
seja a entidade química definida como substância ativa, um excipiente ou outros aditivos do 
produto acabado;  
 
XIV - inovação radical: desenvolvimento de nova molécula não registrada no país; XV - 
literatura técnico-cientifica: artigos publicados em revistas revisadas por pares, relatórios de 
estudos clínicos não conduzidos ou patrocinados pelo requerente, livros e diretrizes de órgãos 
profissionais, contendo informações e dados sobre a segurança e eficácia do produto proposto 
ou princípio ativo;  
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XVI - lote semente: uma quantidade de células bem caracterizadas, obtidas a partir de um 
único tecido, célula ou clone selecionado, estocada sob condições definidas em alíquotas 
uniformes;  
 
XVII - produto biológico: é o medicamento biológico não novo ou conhecido que contém 
molécula com atividade biológica conhecida, já registrado no Brasil e que tenha passado por 
todas as etapas de fabricação (formulação, envase, liofilização, rotulagem, embalagem, 
armazenamento, controle de qualidade e liberação do lote de produto biológico para uso);  
 
XVIII - produto biológico intermediário: produto farmacêutico de origem biológica, 
parcialmente processado, quantificável e passível de especificação, que será submetido às 
subsequentes etapas de fabricação;  
 
XIX - produto biológico novo: é o medicamento biológico que contém molécula com atividade 
biológica conhecida, ainda não registrado no Brasil e que tenha passado por todas as etapas de 
fabricação (formulação, envase, liofilização, rotulagem, embalagem, armazenamento, controle 
de qualidade e liberação do lote de medicamento biológico novo para uso); 
 
XX - produto biológico terminado: produto biológico na embalagem primária e apresentação 
em que será comercializado, podendo estar na embalagem secundária;  
 
XXI - produto de referência: medicamento administrado em estudos clínicos para os quais 
relatórios completos ou relatórios publicados são apresentados como evidência para 
estabelecer a segurança e eficácia do produto comercial proposto;  
 
XXII - substância ativa: insumo farmacêutico ativo biológico com efeito farmacológico para a 
atividade terapêutica pretendida, utilizada na produção de determinado produto biológico.  
 

Seção III 
Abrangência 

 
Art. 3º Esta Resolução se aplica aos produtos biológicos de menor complexidade a serem 
submetidos à análise para concessão de registro, com exceção dos regidos por legislação 
específica vigente.  
 
Art. 4º Para fins desta Resolução, são produtos biológicos de menor complexidade aqueles que 
atendam aos seguintes requisitos:  
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I - devem ser produtos altamente caracterizáveis (İsico-quimicamente) por meio de 
metodologias analíticas que sejam o estado da arte no momento;  
 
II - devem ser biomedicamentos que não envolvam tecnologia de DNA recombinante, ou seja, 
que não sejam obtidos por procedimentos biotecnológicos;  
 
III - não devem ser produtos injetáveis;  
 
IV - não devem ser constituídos por inovação radical.  
 
§ 1º A Gerência-Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos publicará Resolução (RE) com 
os princípios ativos de produtos biológicos classificados como de menor complexidade para 
fins desta Resolução.  
 
§ 2º A inclusão do princípio ativo na RE mencionada no § 1º deste Artigo não garante a 
classificação do produto biológico como de menor complexidade.  
 
Art. 5º O produto biológico de menor complexidade será classificado como produto biológico 
novo quando contiver molécula com atividade biológica conhecida, ainda não registrada no 
Brasil.  
 
Art. 6º No caso de medicamentos constituídos por associação entre princípios ativos biológicos 
de menor complexidade, princípios ativos biológicos e/ou princípios ativos sintéticos, as 
normas específicas correspondentes a cada categoria deverão ser seguidas.  
 
Art. 7º Esta Resolução não se aplica aos antibióticos e estrógenos conjugados semi-sintéticos 
(anovulatórios), probióticos, alérgenos e soros hiperimunes, sendo estes regulamentados em 
normas próprias. 
 

CAPÍTULO II 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 8º A solicitação de registro de produtos biológicos de menor complexidade deve ser 
acompanhada de justificativa adequada. A submissão será avaliada caso a caso e as decisões 
regulatórias dependerão dos detalhes e circunstâncias de cada produto.  
 
Art. 9º A empresa, ao protocolar a solicitação de registro, deve apresentar 1 (uma) via de toda 
a documentação solicitada e mídia eletrônica com as mesmas informações gravadas em 
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linguagem eletrônica em formato PDF, que permita a realização de busca textual e cópia (o 
número de série do disco deve estar explicitado na documentação).  
 
Art. 10. A documentação protocolada deve ter as páginas sequencialmente numeradas pela 
empresa e deve ser assinada pelo representante e pelo responsável técnico da empresa, o 
qual também deve rubricar todas as páginas do relatório técnico da documentação.  
 
Parágrafo único. A sequência de páginas numeradas deve estar de acordo com o índice 
constante no início da documentação apresentada.  
 
Art. 11. Os documentos oficiais em língua estrangeira, apresentados para fins de registro, 
devem ser acompanhados de tradução juramentada na forma da lei.  
 
Art. 12. As apresentações a serem registradas deverão estar de acordo com o regime 
posológico e a indicação terapêutica do produto biológico de menor complexidade.  
 
Art. 13. A Anvisa poderá, a qualquer momento e a seu critério, exigir provas adicionais de 
identidade e qualidade dos componentes do produto biológico de menor complexidade, e/ou 
requerer novos estudos para comprovação de eficácia e segurança clínica, caso ocorram fatos 
que deem ensejo a avaliações complementares, mesmo após a concessão do registro.  
 
Art. 14. O detentor do registro de produto biológico de menor complexidade que tenha seu 
registro caducado ou cancelado somente poderá obter um novo registro do mesmo 
medicamento se reiniciar os procedimentos necessários para obter o registro do produto 
biológico de menor complexidade, de acordo com a legislação sanitária vigente.  
 
Art. 15. A empresa, ao protocolar sua solicitação de registro, deve indicar o nome e endereço 
de todos os fabricantes envolvidos na produção do princípio ativo, do produto biológico a 
granel, do produto biológico em sua embalagem primária, do produto biológico terminado, do 
diluente e do local de liberação do lote.  
 
§ 1º Todas as empresas envolvidas na fabricação de um produto biológico de menor 
complexidade devem cumprir as boas práticas de fabricação.  
 
§ 2º A falta do CBPF válido não impedirá a submissão do pedido de registro, mas impedirá sua 
aprovação.  
 
Art. 16. Todas as indicações terapêuticas solicitadas no registro devem estar documentalmente 
demonstradas no dossiê de registro do produto, conforme estabelecido nesta Resolução. 
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§ 1º Os estudos clínicos devem ser aprovados pela autoridade sanitária do país onde se 
realizou a pesquisa clínica.  
 
§ 2º Todos as pesquisas clínicas conduzidas no Brasil devem ter autorização prévia da Anvisa, 
de acordo com a legislação sanitária vigente.  
 
Art. 17. Caso o processo de produção do produto biológico de menor complexidade inclua a 
utilização de substâncias derivadas de animais ruminantes, a empresa solicitante do registro 
deverá apresentar a documentação de acordo com a legislação vigente para o controle de 
encefalopatia espongiforme transmissível (EET).  
 
Art. 18. A documentação referente ao Plano ou Relatório de Farmacovigilância ou Plano de 
Minimização de Risco deverá ser protocolada por meio de expediente direcionado à área da 
Anvisa responsável pela farmacovigilância de medicamentos, após o peticionamento da 
solicitação de registro.  
 
Art. 19. O relatório de experimentação terapêutica deverá conter, além do disposto nos 
requisitos específicos, as seguintes informações:  
I - referências bibliográficas, quando disponíveis;  
II - todas as informações clínicas disponíveis, favoráveis e desfavoráveis ao medicamento em 
estudo.  
 

CAPÍTULO III  
DO REGISTRO 

Seção I 
 

Das Medidas Antecedentes ao Registro 
 
Art. 20. Todos os estudos clínicos conduzidos em território nacional para fins de registro 
devem seguir a legislação específica vigente para pesquisa clínica.  
 
Parágrafo único. A aprovação prévia do desenvolvimento clínico conduzido em território 
nacional é obrigatória para a utilização dos resultados para fins de registro.  
 
Art. 21. O solicitante do registro deverá solicitar para a Farmacopeia Brasileira a inclusão do 
princípio ativo e excipiente na lista da Denominação Comum Brasileira (DCB), caso esses ainda 
não estejam presentes na lista.  
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Art. 22. A empresa requerente do registro de produto biológico de menor complexidade 
poderá solicitar reunião com a área técnica da Anvisa para avaliação prévia da estratégia de 
submissão.  

 
Seção II 

Da Documentação para o Registro 
 
Art. 23. No ato do protocolo de pedido de registro de um produto biológico de menor 
complexidade, a empresa solicitante deverá protocolar um processo único, apresentando os 
seguintes documentos:  
 
I - formulários de petição de registro - FP1 e FP2, devidamente preenchidos;  
 
II - via original do comprovante de pagamento da taxa de fiscalização de vigilância sanitária, 
devidamente autenticada e/ou carimbada pelo banco, ou comprovante de isenção quando for 
o caso; 
 
III - cópia da Licença de Funcionamento da Empresa e/ou do Alvará Sanitário;  
 
IV - cópia do Certificado de Autorização de Funcionamento da Empresa ou de sua publicação 
em Diário Oficial da União (DOU);  
 
V - cópia do Certificado de Responsabilidade Técnica atualizado, emitido pelo Conselho 
Regional de Farmácia, comprovando que a empresa solicitante e/ou fabricante tem assistência 
do farmacêutico responsável habilitado para aquele fim;  
 
VI - justificativa técnica para o registro do produto;  
 
VII - cópia do Certificado de Boas Práticas de Fabricação (CBPF) expedido pela Anvisa para 
todos os fabricantes do princípio ativo, do produto biológico a granel, do produto biológico em 
sua embalagem primária, do produto biológico terminado e do diluente;  
 
VIII - histórico da situação de registro do produto biológico em outros países, quando for o 
caso;  
 
IX - para produtos importados, cópia do comprovante de registro no país de origem, conforme 
legislação sanitária vigente;  
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X - cópia da bula aprovada pela autoridade sanitária competente do país de origem, 
acompanhada de tradução juramentada;  
 
XI - modelos de bula e embalagens primária e secundária, de acordo com a legislação vigente;  
 
XII - plano e relatório de farmacovigilância atualizado, de acordo com a legislação sanitária 
vigente, quando aplicável;  
 
XIII - relatório técnico;  
 
XIV - relatório de experimentação terapêutica.  
 
Parágrafo único. Deverão ser apresentadas, quando disponíveis, as informações sobre 
eventuais compromissos assumidos junto a outras Autoridades Reguladoras Nacionais quanto 
à realização de estudos complementares de segurança clínica, eficácia clínica, farmacologia 
clínica ou toxicologia não-clínica.  
 
Art. 24. Como informação suplementar, deverá ser apresentada a avaliação realizada por 
outras Autoridades Reguladoras Nacionais onde o produto esteja registrado, caso disponível.  
 

Seção III  
Do Relatório Técnico 

 
Art. 25. No ato do protocolo do pedido de registro de um produto biológico de menor 
complexidade, a empresa solicitante deverá apresentar relatório técnico contendo as 
seguintes informações:  
 
I - nome e endereço do fabricante e do local de armazenamento do lote semente, quando 
aplicável;  
 
II - nome e endereço de todos os fabricantes do princípio ativo, do produto biológico a granel, 
do produto biológico em sua embalagem primária, do produto biológico terminado e do 
diluente;  
 
III - nome e endereço do emissor do certificado de liberação dos lotes do produto terminado;  
 
IV - dados gerais sobre o produto:  
a) forma farmacêutica e apresentação;  
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b) composição completa da formulação, com todos os seus componentes especificados pelos 
nomes técnicos correspondentes e sinônimos de acordo com a Denominação Comum 
Brasileira - DCB, se houver, ou Denominação Comum Internacional - DCI ou, na sua ausência, a 
denominação Chemical Abstracts Service - CAS; indicando as unidades de medidas utilizadas; 
c) funções que cada substância desempenha na fórmula;  
d) via(s) de administração;  
e) instruções de uso, quando for o caso;  
f) indicações, finalidade ou uso a que se destina;  
g) contra-indicações;  
h) reações adversas;  
i) restrições ou cuidados que devem ser considerados;  
j) precauções e advertências;  
k) interações medicamentosas e alimentares;  
l) alteração nos testes laboratoriais;  
m) sinais, sintomas e condutas, em caso de superdoses;  
n) prazo de validade;  
o) cuidados de conservação;  
p) temperatura de transporte;  
q) especificações do material da embalagem primária e secundária;  
r) códigos ou convenções utilizados pela empresa para identificação dos lotes de princípio 
ativo, produto biológico a granel, produto biológico em sua embalagem primária, produto 
biológico terminado e diluente;  
 
V - histórico do desenvolvimento do produto, apontando a finalidade de uso de cada lote 
produzido (estudo de estabilidade, estudos pré-clínicos e clínicos, validação e padrões de 
referência);  
 
VI - informações sobre as etapas de fabricação:  
a) protocolo resumido de produção na forma de fluxograma, com identificação dos controles 
em processo;  
b) lista dos principais equipamentos utilizados na fabricação;  
c) descrição detalhada de todas as etapas de fabricação do produto biológico e do diluente;  
d) identificação e justificativa para a seleção das etapas críticas do processo de fabricação;  
e) descrição dos controles em processo e justificativa para determinação das especificações; f) 
escala de produção em todas as etapas de fabricação, apontando os tamanhos mínimo e 
máximo do lote industrial a ser produzido para comercialização;  
g) descrição e justificativas para mudanças efetuadas no processo de produção, durante o 
desenvolvimento do produto biológico terminado;  
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h) relatório da validação dos procedimentos de remoção e/ou eliminação virais utilizados, 
quando aplicável;  
i) relatório de validação das etapas críticas do processo de fabricação;  
j) validação e justificativa para os reprocessos;  
 
VII - informações sobre o controle de qualidade:  
a) descrição de todos os testes de controle de qualidade realizados, desde o princípio ativo até 
o produto terminado e diluente;  
b) descrição dos padrões de referência utilizados;  
c) validação de metodologias analíticas de acordo com a legislação sanitária vigente;  
d) referência e justificativa para cada especificação determinada nos testes de controle de 
qualidade;  
e) cópia da monografia de compêndio oficial reconhecido pela Anvisa, conforme legislação 
sanitária vigente, ou monografia interna da empresa com a determinação das especificações 
do princípio ativo e do produto biológico terminado;  
f) informações adicionais de acordo com a legislação vigente sobre o controle de EET, quando 
aplicável;  
 
VIII - descrição dos cuidados de armazenamento do princípio ativo, do produto biológico a 
granel, do produto biológico intermediário, do produto biológico em sua embalagem primária, 
do produto biológico terminado e do diluente;  
 
IX - descrição dos recipientes e formas de acondicionamento do princípio ativo, do produto 
biológico a granel, do produto biológico intermediário, do produto biológico em sua 
embalagem primária, do produto biológico terminado e do diluente e condições a serem 
mantidas para garantir a qualidade dos produtos;  
 
X - qualificação de operação e desempenho das caixas a serem utilizadas para o transporte do 
produto biológico terminado;  
XI - descrição das soluções, componentes e meios de cultura usados na fabricação do produto 
biológico;  
XII - informações sobre os excipientes:  
a) descrição das propriedades Físico-químicas, microbiológicas e demais controles de 
qualidade;  
b) especificações dos excipientes;  
c) descrição de possíveis interações químicas dos excipientes com o princípio ativo; e  
d) estudo demonstrando a eficácia do conservante utilizado, para aqueles produtos que 
contenham algum conservante em sua formulação final;  
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XIII - protocolo e relatório dos estudos de estabilidade de acordo com a legislação sanitária 
vigente;  
 
XIV - contaminantes e impurezas:  
a) caracterização dos contaminantes e impurezas;  
b) descrição dos processos envolvidos para diminuição/remoção dos contaminantes e 
impurezas;  
c) justificativas para as especificações de contaminantes e impurezas no produto acabado;  
d) avaliação da segurança para agentes adventícios dos materiais de partida de origem 
biológica;  
 
XV - descrição e especificações das embalagens primária e secundária.  
 
§ 1º As quantidades de cada substância, necessárias para o atendimento do previsto na alínea 
b do inciso IV do caput deste artigo, devem ser expressas no sistema métrico decimal ou 
unidade padrão.  
 
§ 2º Sempre que uma unidade internacional de atividade biológica tiver sido definida pela 
Organização Mundial da Saúde, esta deve ser utilizada.  
 
§ 3º A empresa solicitante deverá apresentar documentação comprobatória do registro do 
hemoderivado na Anvisa, quando este for parte da composição do produto biológico e, caso o 
hemoderivado não seja registrado no país, a empresa deverá apresentar documentação 
conforme disposto nas seções II e III deste capítulo.  
 
§ 4º Deverá ser utilizado padrão de referência oficial, quando disponível.  
 
§ 5º Todas as metodologias de análise adotadas pelo importador devem ser detalhadamente 
descritas.  
 
§ 6º Na existência de mais de um local de fabricação do princípio ativo, do produto biológico 
intermediário, do produto biológico a granel, do produto biológico em sua embalagem 
primária e do diluente, deve ser enviado um relatório comparativo do processo de fabricação e 
dos produtos fabricados entre os diversos locais, comprovando a manutenção das 
características do produto.  
§ 7º O relatório a que se refere o parágrafo anterior deve conter, além de outras informações, 
os seguintes documentos:  
I - descrição e avaliação das diferenças no processo produtivo entre os locais alternativos de 
fabricação;  
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II - estudo de comparabilidade que comprove a manutenção das características Físico-químicas 
e biológicas e dos parâmetros de segurança e eficácia da molécula; e  
III - estudo de estabilidade de acordo com a legislação sanitária vigente, para cada local 
alternativo de fabricação.  
 

Seção IV 
Do Relatório de Experimentação Terapêutica 

 
Art. 26. No ato do protocolo de pedido de registro de um produto biológico de menor 
complexidade, a empresa solicitante deverá apresentar, além do disposto na documentação 
descrita nas Seções II e III deste Capítulo: 
I - relatório de segurança e eficácia pré-clínica e clínica, contendo os relatórios completos dos 
estudos realizados; e/ou  
II - dados de literatura técnico-cientifica que contemplem as indicações e posologias 
propostas.  
 
Parágrafo único. Entre os dados de literatura técnico-cientifica, deverá constar revisão 
sistemática para indicação terapêutica pleiteada, usando a metodologia descrita no Manual 
Cochrane para Revisões Sistemáticas de Intervenções (www.cochrane.org/handbook) e no 
formato do “PRISMA statement” (www.prisma-statement.org).  
 
Art. 27. Nas circunstâncias em que o produto biológico de menor complexidade depender 
parcial ou totalmente de literatura para apoiar a segurança e eficácia clínicas, a empresa 
deverá apresentar evidência de uma vasta experiência no mercado externo com o mesmo 
princípio ativo (por um período mínimo de 10 anos nas mesmas condições de uso) ou prova de 
que o mesmo princípio ativo é atualmente ou já foi comercializado no País (nas mesmas 
condições de uso) nas mesmas forma farmacêutica e concentração das que se pretende 
registrar.  
 
Art. 28. Nas circunstâncias em que o produto biológico de menor complexidade depender 
parcial ou totalmente de literatura técnico-cientifica e experiência de mercado para apoiar a 
segurança e eficácia clínicas, a empresa deverá fornecer evidência demonstrando a 
adequabilidade dos dados para a indicação terapêutica proposta em termos de dosagem, 
população, intervenção e desfechos.  
 
Art. 29. Nas circunstâncias em que o produto biológico de menor complexidade depender 
substancialmente de literatura técnico-cientifica e experiência de mercado para apoiar a 
segurança e eficácia clínicas, a empresa deverá apresentar a fim de estabelecer que o produto 
de referência é representativo do produto comercial proposto:  

http://www.prisma-statement.org/
http://www.prisma-statement.org/


 
Edição n° 018.2019 | São Paulo, 29 de março de 2019  

 

 
 Responsável: Rosana Mastellaro- Tel.(11)3897-9779                                                                        Rua Alvorada, 1.280 - Vila Olímpia     
 E-mail: regulatorios@sindusfarma.org.br - sindusfarma.org.br                                                              São Paulo/SP - CEP 04550-004 

  15 
 
 
 

i) estudo de equivalência farmacêutica; e  
ii)  estudo de biodisponibilidade relativa ou justificativa técnica para bioisenção.  

 
Parágrafo único. A apresentação de justificativa para bioisenção será possível apenas nos casos 
de produtos biológicos de menor complexidade que não possuam ação sistêmica e que 
tenham a mesma formulação em termos qualitativos e quantitativos em relação ao produto de 
referência.  
 
 

CAPÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 30. Durante a análise do processo de registro, a empresa fabricante do medicamento 
poderá ser auditada, a critério da Anvisa.  
 
Art. 31. No momento do registro do produto biológico de menor complexidade, será divulgada 
informação na página eletrônica da ANVISA com as bases técnicas para a aprovação do 
produto.  
Art. 32. A empresa solicitante de registro de produto biológico de menor complexidade poderá 
contatar a Gerência de Avaliação de Produtos Biológicos para discutir aspectos relacionados ao 
desenvolvimento do produto, antes da submissão da documentação de registro, devendo 
utilizar os mecanismos disponíveis na Agência.  
 
Art. 33. O descumprimento das disposições contidas nesta Resolução constitui infração 
sanitária, nos termos da Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, sem prejuízo das 
responsabilidades civil, administrativa e penal cabíveis.  
 
Art. 34. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  
 

WILLIAM DIB  
Diretor-Presidente 


