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Órgão: Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Segunda Diretoria 

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 11, DE 22 DE AGOSTO DE 2019 

A Diretora da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso de suas atribuições 
e tendo em vista o disposto no art. 54, VII do Regimento Interno aprovado nos termos do 
Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve 
tornar público o presente Edital de Chamamento para selecionar especialistas voluntários para 
participar do Grupo de Trabalho para revisão da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 71, 
de 22 de dezembro de 2009, que estabelece regras para a rotulagem de medicamentos, e da 
Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 137, de 29 de maio de 2003, que dispõe sobre frases 
de advertência de bulas e embalagens. 

ALESSANDRA 
BASTOS SOARES 

ANEXO 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

A rotulagem dos medicamentos contém informações que possibilitam a 
identificação do medicamento durante sua dispensação e uso, a rastreabilidade do 
medicamento da sua fabricação até o consumo, o armazenamento adequado, bem como 
orientações quanto ao uso seguro do medicamento e para o armazenamento adequado dos 
medicamentos. Dito isso, a rotulagem de medicamentos cumpre o papel fundamental de 
contribuir para a Segurança do Paciente, no que concerne ao fornecimento de informações 
claras, seguras e acessíveis tanto aos usuários quanto para profissionais de saúde. 

O dispositivo legal que estabelece as regras para a rotulagem de medicamentos 
no Brasil é a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 71, de 2009. Ademais estão associadas 
outras normas, em que merece destaque a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 137, de 
2003, que estabelece as frases de alerta para bulas e rótulos de medicamentos. 

Importante registrar que em 2012 foi publicada consulta pública sobre o assunto, 
cuja consolidação foi realizada em 2014 e à qual foram juntadas outras necessidades que 
culminaram em outra proposta finalizada em 2015, mas que não fora publicada até o 
momento e, que poderá fornecer subsídios importantes para a revisão proposta. 

Passados dez anos da publicação da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 
71, de 2009, a revisão da norma se faz necessária, tendo em vista as necessidades de 
atualizações com relação às rotulagens, identificadas tanto pela área técnica da Agência, bem 
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como pelo setor regulado. Dentre os pontos já mapeados, pode-se citar como exemplos: a 
inclusão do QR code nas embalagens, definição do conceito "identidade visual", regras para a 
inclusão de logomarcas das diferentes empresas da cadeia produtiva e atualização das frases 
de alerta, disciplinadas pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 137, de 2003. 

2. OBJETIVOS 

Selecionar representantes da sociedade para participação em grupo de trabalho 
para discussão da proposta de texto para revisão da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 
71, de 22 de dezembro de 2009 e da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 137, de 29 de 
maio de 2003. 

O Grupo de Trabalho irá discutir a proposta de texto para a nova regulamentação 
de rotulagem de medicamentos e produtos biológicos, assim como para as frases de alerta das 
bulas e embalagens. 

O Grupo de Trabalho será mediado por representante da Segunda Diretoria 
(DIRE2) da Anvisa e terá caráter consultivo quanto à proposição da revisão das Resoluções 
citadas, sendo a deliberação final do texto de revisão atribuída à ANVISA. 

A participação no Grupo de Trabalho será considerada atividade de relevância 
pública e não será remunerada. 

As reuniões do Grupo de Trabalho ocorrerão na sede da Anvisa em Brasília, com 
periodicidade a ser definida pelo grupo de trabalho, e com viabilidade da participação remota 
pelos canais disponibilizados pela Anvisa. As discussões ocorrerão em língua portuguesa. 

A conclusão dos trabalhos deverá ocorrer no prazo de 60 (sessenta) dias 
contados a partir da data de designação dos membros do grupo de trabalho. 

3. PÚBLICO-ALVO 

Profissionais de saúde, entidades representativas da indústria farmacêutica, setor 
produtivo de medicamentos ou qualquer outra instituição ou profissional que detenha 
informações sobre normas técnicas para a rotulagem de medicamentos e produtos biológicos. 

Serão selecionadas até 16 (dezesseis) pessoas com pelo menos 5 (cinco) anos de 
experiência nacional ou internacional nas áreas de: 

- experiência na área de segurança do paciente; 

- assuntos regulatórios relacionados ao registro de medicamentos e produtos 
biológicos; 

A experiência do candidato será comprovada por meio do currículo cadastrado 
na Plataforma Lattes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq) (http://lattes.cnpq.br/). 
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Para que a experiência profissional seja contabilizada, é necessário que seja 
identificado no currículo do candidato: 

- Empresa ou instituição contratante ou vinculada; 

- Tempo de experiência; 

- Descrição das atividades empenhadas. 

A Anvisa também poderá selecionar, a seu critério, outros representantes 
diferentes dos inscritos por este Edital, para compor o Grupo de Trabalho. 

4. PRAZO E FORMA DE INSCRIÇÃO 

Os interessados em participar do Grupo de Trabalho deverão se inscrever no 
período de 26 a 30 de agosto de 2019 por meio do formulário eletrônico disponível em 
https://pesquisa.anvisa.gov.br/index.php/58351?lang=pt-BR 

As informações prestadas pelo candidato no formulário de inscrição são 
confidenciais e cada candidato terá acesso somente ao próprio formulário. Os resultados deste 
edital serão acessados e visualizados apenas pelos gestores do formulário, servidores da 
Anvisa e não serão divulgados a terceiros. 

5. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS CANDIDATOS 

A cada ano completo de experiência comprovada nas áreas descritas no item 3 
deste Edital será atribuída pontuação conforme a tabela a seguir: 

Critério Pontuação 

Experiência na área de segurança do paciente. 1,5 ponto 

Assuntos regulatórios relacionados ao registro e pós-registro de medicamentos e 
produtos biológicos. 

1 ponto 

Não serão contabilizados tempos de experiência sobrepostos. Serão 
desclassificados os candidatos que não comprovarem experiência mínima de pelo menos 5 
(cinco) anos em qualquer uma das áreas descritas no item 3 deste Edital. 

Serão selecionados até 16 (dezesseis) candidatos com as maiores pontuações. 

Em caso de empate na pontuação final dos candidatos, terá preferência o 
candidato que, na seguinte ordem: 

a. tiver maior pontuação no critério de tempo de experiência na área de 
segurança do paciente 

b. tiver maior pontuação no critério de tempo de experiência em assuntos 
regulatórios; 

c. já tiver participado em outros grupos de trabalho junto à Anvisa para revisão 
de normas de registro e pós-registro de medicamentos. 
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Será permitida a participação de, no máximo, 2 (duas) pessoas vinculadas a uma 
mesma instituição, empresa ou grupo econômico. 

Caso o número de candidatos seja menor que o número de vagas ofertadas, 
todos os candidatos que cumprirem o requisito do tempo mínimo de experiência de 5 (cinco) 
anos nas áreas descritas no item 3 deste Edital serão selecionados. 

6. RESULTADO 

O resultado final com os selecionados será publicado no Diário Oficial da União 
no dia 16 de setembro de 2019, juntamente com a Portaria de designação do grupo de 
trabalho. 
 


