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CONSULTA PÚBLICA Nº 816, DE 1º DE JUNHO DE 2020 
 
 

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 de 
Diretoria Colegiada - RDC nº 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 26 de maio de 2020, e eu, Diretor-Presidente Substituto, 
determino a sua publicação. 

 
Art. 1º Fica estabelecido o prazo de 90 (noventa) dias para envio de comentários e 

sugestões ao texto da Resolução que estabelece as regras para a rotulagem de medicamentos, 
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=56967) . 

 
§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 Bula, 
Rotulagem, Registro Simplificado e Nome Comercial/CBRES, 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 subsidiar posteriores discussões técnicas e 
a deliberação final da Diretoria Colegiada. 
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ANTONIO BARRA TORRES 
Diretor-Presidente Substituto 
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PROPOSTA EM CONSULTA PÚBLICA 
 

Processo nº: 25351.553215/2009-66 
Assunto: Proposta de Resolução que estabelece as regras para a rotulagem de medicamentos 
Agenda Regulatória 2017-2020: Tema 7.10  
Área responsável: Coordenação de Bula, Rotulagem, Registro Simplificado e Nome Comercial -  
CBRES 
Diretor Relator: Alessandra Bastos Soares 

 

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] 

 
Estabelece as regras para a rotulagem de medicamentos. 

 

RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA Nº XX, DE XX DE 2020. 
 

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), no uso das 
atribuições que lhe confere os incisos III e IV, do art. 15 da Lei n.º 9.782, de 26 de janeiro de 
1999, o inciso V, e §§1° e 3° do art. 5 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da 
Portaria nº 650 da ANVISA, de 29 de maio de 2014, tendo em vista os incisos III, do art. 2, III e 
IV, do art. 7 da Lei nº 9.782, 26 de janeiro de 1999, o Programa de Melhoria do Processo de 
Regulamentação da Agência, instituído por meio da Portaria nº 422, de 16 de abril de 2008, em 
reunião realizada em 09 de outubro de 2014, adota a seguinte Resolução da Diretoria Colegiada 
e eu, Diretor- Presidente, determino a sua publicação: 

 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

  
Seção I 

Abrangência 
 

Art. 1º Esta Resolução aplica-se aos medicamentos regularizados na Anvisa. 
 

Objetivos 
 

Art. 2º Esta Resolução possui o objetivo de definir os critérios, aprimorar a forma e o 
conteúdo dos rótulos de todos os medicamentos regularizados no Brasil, visando garantir o 
acesso à informação ostensiva, segura, adequada e clara em prol do uso racional de 
medicamentos e da segurança do paciente. 

 

Seção II 
Definições 

 

Art. 3º Para efeito desta Resolução, são adotadas as seguintes definições: 

 
I. Embalagem múltipla: embalagem secundária de medicamentos, dispensados exclusivamente 

nas embalagens primárias, utilizada para o acondicionamento de medicamentos; 

II. Embalagem primária: embalagem que mantém contato direto com o medicamento;  
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III. Embalagem secundária: embalagem externa do produto, que está em contato com a 
embalagem primária ou envoltório intermediário, podendo conter uma ou mais embalagens 
primárias;  

IV. Embalagem secundária funcional: aquela que oferece proteção adicional ou serve para 
liberar a dose do produto;  

V. Envoltório intermediário: embalagem opcional que está em contato com a embalagem 

primária e constitui um envoltório ou qualquer outra forma de proteção removível, podendo conter 

uma ou mais embalagens primárias; 

VI. Esgotamento de estoque de material de embalagem: é a ação de distribuir e 
comercializar os medicamentos fabricados em situações transitórias de regularidade sanitária.  

VII. Identidade visual: é o conjunto de elementos gráficos que representa visualmente e de 
forma sistematizada uma empresa, divisão de empresa, produto ou linha de produtos;  

VIII. Indelével: texto ou impressão com tinta, que é durável, permanente, não pode ser 
apagada, manchada ou suprimida nas condições normais de uso;  

IX. Informações essenciais: são as informações de maior relevância para a segurança do 
paciente e o uso correto dos medicamentos, como por exemplo, o nome comercial, a  
nomenclatura DCB, a concentração, a via de administração e a restrição de uso por faixa 
etária.  

X. Insumo farmacêutico ativo (IFA): também denominado fármaco, qualquer substância 
introduzida na formulação de uma forma farmacêutica que, quando administrada em um 
paciente, atua como ingrediente ativo. Tais substâncias podem exercer atividade  

farmacológica ou outro efeito direto no diagnóstico, cura, tratamento ou prevenção de uma 
doença, podendo ainda afetar a estrutura e funcionamento do organismo humano;  

XI. Legível: texto nítido, que pode ser lido sem a utilização de instrumentos ópticos, a não 
ser para aquelas pessoas que necessitem de correção visual;  

XII. Leiturabilidade: a compreensão de texto e linguagem e a visibilidade sobre a identificação 

do texto, tomado a uma certa distância.  
XIII. Logomarca: representação gráfica do nome de uma empresa ou marca, que determina 

a sua identidade visual;  
XIV. Logotipo: forma tipográfica particular com que se representa o nome de uma empresa ou 

de um produto, constituída por uma ou mais palavras no sentido amplo do alfabeto romano,  
compreendendo, também, os neologismos, a estilização e as combinações de letras 
e/ou algarismos romanos e/ou arábicos;  

XV. Medicamentos regularizados: medicamentos sujeitos a Vigilância Sanitária, que são 
registrados ou notificados neste órgão;  

XVI. Restrição de destinação: limitação do local para o qual a apresentação do medicamento 

pode ser vendida ou dispensada, podendo ser: DESTINAÇÃO COMERCIAL, quando destinado  
a farmácias, drogarias, assim como aos demais estabelecimentos de assistência à saúde; 
DESTINAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE, quando destinado a  
hospitais, clínicas, ambulatórios, serviços de atenção domiciliar e outros estabelecimentos de 
assistência à saúde, exceto farmácias e drogarias; e DESTINAÇÃO INSTITUCIONAL, quando 
destinado para os programas governamentais para dispensação no Sistema Único de Saúde;  

XVII. Restrição de prescrição: limitação de prescrição de um medicamento de acordo com a 
sua categoria de venda, podendo ser de venda sem exigência de prescrição (MIP), de acordo  
com a RDC nº 98, de 01 de agosto de 2016 e suas atualizações; de venda sob prescrição, com 
ou sem retenção de receita, de acordo com a Portaria n° 344/SVS, de 12 de  
maio de 1998 e a RDC nº 20, de 05 de maio de 2011 e suas atualizações;  
XVIII. Restrição de uso por faixa etária: limitação de uso do medicamento, de acordo com a 

população alvo para a forma farmacêutica e concentração ou dosagem;  
XIX. Rótulo: identificação impressa ou litografada, bem como dizeres pintados ou gravados a 

fogo, pressão ou decalco, aplicados diretamente sobre recipientes, vasilhames, invólucros, 
envoltórios ou qualquer outro protetor de embalagem;  
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XX. Sistema Braille: processo de leitura e escrita em relevo, com base em 64 (sessenta e 
quatro) símbolos resultantes da combinação de 6 (seis) pontos, dispostos em duas colunas de 3 
(três) pontos;  

XXI. Uso restrito a estabelecimentos de saúde: medicamentos cuja administração é permitida 
apenas em hospitais, clínicas, ambulatórios, serviços de atenção domiciliar e outros 
estabelecimentos de assistência à saúde, exceto farmácias e drogarias, sob supervisão de 
profissional de saúde e independentemente da restrição de destinação, de acordo com o registro 
do medicamento. 

 

CAPÍTULO II 
DAS INFORMAÇÕES GERAIS PARA OS RÓTULOS DE MEDICAMENTOS 

 
Seção I 

Das informações gerais para os rótulos das embalagens secundárias de medicamentos  
regularizados 

 
Art. 4º Na face frontal dos rótulos das embalagens secundárias de medicamentos são 

obrigatórias as seguintes informações: 
 

I - O nome do medicamento, se houver;  
II - A denominação comum brasileira (DCB) do(s) insumo(s) farmacêutico(s) ativo(s) em 

letras minúsculas, utilizando: 
 

a) a DCB do sal do insumo farmacêutico ativo sem o grau de hidratação; 
b) a DCB das espécies vegetais, no caso de medicamentos contendo insumos ativos  

vegetais;  
c) a DCB dos insumos ativos dinamizados, no caso de medicamentos dinamizados. A 

denominação genérica de cada insumo farmacêutico ativo ou insumo ativo, utilizando: a DCB do 
insumo farmacêutico ativo sem o grau de hidratação em letras minúsculas; a nomenclatura 
botânica (Gênero + epíteto específico + autor), no caso de medicamentos contendo insumos 
ativos vegetais; ou a nomenclatura das farmacopeias e compêndios reconhecidos pela Anvisa, 
no caso de medicamentos dinamizados; 

d) a DCB dos insumos farmacêuticos ativos biológicos, no caso de produtos biológicos. 
 

III - A concentração de cada insumo farmacêutico ativo, no caso de formas farmacêuticas 
líquidas ou semissólidas;  

IV - A quantidade de cada insumo farmacêutico ativo por unidade de medida ou unidade 
farmacotécnica, no caso de formas farmacêuticas sólidas;  

V - A via de administração por extenso, conforme Vocabulário Controlado ou, quando 
ausente, conforme aprovado no registro;  

VI - A forma farmacêutica específica conforme Vocabulário Controlado ou, quando 
ausente, conforme aprovado no registro;  

VII - A quantidade total do medicamento, podendo ser expressa pelo peso líquido, 
volume, unidades farmacotécnicas, números de doses, conforme o caso; 

VIII - A quantidade total de acessórios dosadores que acompanha as apresentações;  
IX - A restrição de uso, incluindo a frase, em caixa alta e negrito, “USO ADULTO”, “USO 

ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE ___”, “USO PEDIÁTRICO ACIMA DE ___”, indicando a  
idade mínima (em meses ou anos) ou peso/superfície corporal mínimo(a)  

(em quilos) ou “USO ADULTO e PEDIÁTRICO”, no caso de medicamentos sem restrição de uso 

 por idade ou peso/superfície corporal, conforme a condição aprovada do uso do medicamento; 
X - A frase “PROIBIDA A VENDA AO COMÉRCIO VAREJISTA”, conforme disposto nesta 

norma;  



 

 
Edição nº 064.2020 | São Paulo, 03 de junho de 2020 

 

 

XI - A logomarca ou nome da empresa farmacêutica titular do registro, e/ou das empresas 
fabricantes e responsáveis pela embalagem e comercialização do medicamento, desde que não 
prejudiquem a presença das informações obrigatórias;  

XII - Para os medicamentos fitoterápicos, inserir a frase “MEDICAMENTO 
FITOTERÁPICO”, em caixa alta; e  

XIII - Para os medicamentos de baixo risco notificados, as informações sobre nome do 
produto, forma farmacêutica e via de administração devem seguir o especificado na lista de 
medicamentos de baixo risco sujeitos a notificação publicada pela RDC nº 107, de 5 de setembro 
de 2016 ou suas atualizações.  

§ 1° No caso de limitação de espaço para inserção do(s) insumo(s) farmacêutico(s) 
ativo(s), seguir o disposto no art. 66 desta norma.  

§ 2° Quando não for possível a descrição da(s) via(s) de administração por extenso, 
deverá ser apresentada uma justificativa técnica.  

Art. 5º Além das informações previstas no art. 4°, somente poderão constar na face 
frontal dos rótulos das embalagens secundárias de medicamentos as seguintes informações:  

I - A imagem da forma farmacêutica, acessório dosador ou embalagem primária, podendo ser 

apresentada em formato ilustrativo, devendo representar na íntegra em cores, formato, sem adornos 

ou estilizações tendo destaque menor que as outras informações obrigatórias;  
II - A utilização de pictogramas relacionados à forma farmacêutica, acessório dosador ou 

embalagem primária, tendo destaque menor que as outras informações obrigatórias; e 
III - Informar por escrito o sabor e aroma do medicamento. 
 
Art. 6º As seguintes informações são obrigatórias em uma das demais faces do rótulo da 

embalagem secundária (posterior, laterais, inferior ou superior): 
 

I - A denominação genérica de cada insumo farmacêutico ativo, utilizando os critérios 
estabelecidos no inciso II do art. 4° e a composição quantitativa de cada insumo farmacêutico 
ativo por unidade de medida ou unidade farmacotécnica, incluindo, quando existente, a 
equivalência sal-base, ou, no caso de medicamentos contendo insumos ativos vegetais, a 
concentração de cada derivado vegetal indicando a relação real em peso ou volume do derivado 
vegetal utilizado, a correspondência em marcadores e a descrição do derivado; ou, no caso de 
medicamentos dinamizados, a potência e escala de cada insumo ativo; 

 

II - Os cuidados de conservação, conforme o Capítulo IV desta resolução;  
III - O nome da empresa detentora do registro ou da notificação no Brasil, precedidos pela 

frase “Registrado por:” ou “Notificado por:”. No caso da empresa detentora do registro ou da 
notificação não ser a responsável pela fabricação utilizar “Registrado e fabricado por:” ou 
“Notificado e fabricado por:”;  

IV - O número do CNPJ da detentora do registro;  
V - O telefone ou pictograma que o represente do Serviço de Atendimento ao 

Consumidor (SAC) definido pela empresa detentora do registro;  
VI - A sigla “MS” adicionada ao número de registro no Ministério da Saúde conforme 

publicado em Diário Oficial da União (DOU), sendo necessários os treze dígitos;  
VII - A data de validade e o número de lote; 
VII - O mecanismo de rastreamento conforme legislação específica;  
IX - A frase “CONSULTE A BULA PARA MAIS INFORMAÇÕES” ou “CONSULTE O 

FOLHETO INFORMATIVO PARA MAIS INFORMAÇÕES” conforme o caso, em caixa alta; e  
X - As frases de advertência previstas em legislação específica. 
XI - A frase “Agite antes de usar”, quando aplicável. 

 

Parágrafo único. O número GTIN deve estar sempre presente no rótulo da embalagem 
secundária, seja impresso ou contido em alguma forma de codificação. 
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Art. 7º Além das informações dispostas no art. 6°, devem estar presentes as informações 
específicas do Capítulo III desta resolução, se aplicável ao medicamento e quando não for 
informada a face na qual elas devem ser dispostas. 

 

Art. 8º A inclusão em uma das demais faces da embalagem secundária (posterior, laterais, 
inferior ou superior) é facultativa para as seguintes informações: 

 

I - O nome e endereço da empresa responsável pela embalagem ou comercialização do 
medicamento, quando ela diferir da empresa fabricante, citando a cidade e o estado ou, se 
estrangeira, a cidade e o país, precedidos pela frase “Embalado por:” ou “Comercializado por:”;  

II - O nome do responsável técnico da empresa detentora do registro, e seu número de 
inscrição e sigla do Conselho Regional de Farmácia;  

III - A logomarca ou nome da empresa farmacêutica titular do registro ou da notificação, 
e/ou das empresas fabricantes e responsáveis pela embalagem e comercialização do 
medicamento, desde que não prejudiquem a presença das informações obrigatórias;  

IV - A repetição da frase “PROIBIDA A VENDA AO COMÉRCIO VAREJISTA”, conforme 
disposto nesta norma; 

V - A tabela ou quadro para preenchimento de recomendações médicas;  
VI - O e-mail ou outros canais de atendimento ao cliente definido pela detentora do registro; VII 

- Os dizeres “sem...” para as seguintes substâncias, quando não for adicionado na 

formulação final: 
 

a) açúcar; 
b) lactose; 
c) corante; 
d) glúten; 
e) edulcorante;  
f) álcool. 
 
VIII - Os códigos internos das empresas desde que atendidos os seguintes critérios: 
a) em local de pequeno destaque;  
b) não prejudiquem a legibilidade ou possibilitem falsa interpretação das informações 

obrigatórias; 
c) repetidas no máximo duas vezes por rótulo. 

 

IX - A composição qualitativa dos excipientes ou dos insumos inertes, presentes na 
formulação final, utilizando a DCB ou a nomenclatura das farmacopeias e compêndios 
reconhecidos pela Anvisa;  

X - A data de fabricação do lote; 
XI - O endereço da empresa detentora do registro ou da notificação no Brasil ;  
XII - Os mecanismos digitais para disponibilizar informações aprovadas pela Anvisa; XIII 

- O símbolo de reciclagem, quando aplicável ao material de embalagem; e  
XIV - Selos, símbolos, figuras ou figuras anatômicas desde que não possibilitem 

interpretação falsa, erro ou confusão quanto à origem, natureza, composição, procedência, forma 
de uso ou qualidade que poderiam contribuir para equívocos nos ambientes reais de utilização 
e dispensação desses produtos, com potencial de ocorrência de erros de medicação. 

 

Parágrafo único. É vedada a veiculação de material publicitário e de fidelização em 
mecanismos digitais presentes na rotulagem. 

 

Art. 9° Não será admitida a inclusão de nome, marca, logomarca e/ou identidade visual 
dos estabelecimentos que somente comercializam ou dispensam medicamentos diretamente ao 
consumidor, como distribuidoras, farmácias e drogarias. 
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Art. 10 O padrão de identidade visual, logomarca e/ou logotipo poderá ser estabelecido 
por divisão de empresa ou linha de produtos. 

 

Art. 11 É permitida a utilização da face interna do rótulo da embalagem secundária apenas 
para informações sobre a destinação ambientalmente adequada ou para códigos internos das 
empresas. 

 

Seção II  
Das informações gerais para os rótulos das embalagens primárias de medicamentos 

regularizados 
 

Art. 12 As informações dos rótulos das embalagens primárias devem ser legíveis e 
indeléveis. 

 

Art. 13 Nos rótulos das embalagens primárias de medicamentos regularizados são 
obrigatórias as seguintes informações: 

 

I - O nome de medicamento, se houver, seguindo as definições da RDC nº 59, de 10 de 
outubro de 2014 e suas atualizações;  

II - A denominação genérica de cada insumo farmacêutico ativo em letras minúsculas, 
conforme disposto no inciso II do art. 4°;  

III - A concentração de cada insumo farmacêutico ativo, conforme disposto na Seção III 
do Capítulo II;  

IV - A via de administração por extenso, conforme Vocabulário Controlado ou, quando 
ausente, conforme aprovado no registro ou previsto na notificação; 

 

Parágrafo único. No rótulo da embalagem primária, é permitido utilizar abreviação 
conforme Vocabulário Controlado da Anvisa no caso de limitação de espaço na área de 
impressão. 

 

V - A quantidade total de peso líquido ou volume, para medicamentos nas formas 
farmacêuticas líquidas e semissólidas;  

VI - O nome da detentora do registro ou da notificação ou sua logomarca e/ou logotipo; 
VII - A data de validade e o número de lote; e 
VIII - O telefone ou pictograma que o represente do Serviço de Atendimento ao 

Consumidor (SAC) definido pela empresa detentora do registro. 
 

Art. 14 É permitido incluir nos rótulos da embalagem primária as demais informações 
previstas para o rótulo da embalagem secundária, desde que não prejudiquem a legibilidade das 
informações obrigatórias. 

 

Art. 15 Medicamentos notificados podem ser comercializados na embalagem primária 
desde que ela contenha todas as informações obrigatórias estabelecidas nos Art. 4º e 6º. 

 

Seção III  
Da expressão da concentração 

 

Art. 16 A expressão da concentração nos rótulos dos medicamentos deverá atender aos 
seguintes critérios: 

 

I - Para formas farmacêuticas líquidas e semissólidas, a quantidade total do medicamento 
deve ser expressa conforme o sistema internacional de unidades;  

II - Para formas farmacêuticas sólidas, a quantidade total deve ser expressa em 
unidades farmacotécnicas por embalagem;  
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III - Para formas farmacêuticas líquidas, é obrigatória a expressão da concentração em 
massa por unidade de volume, sendo facultativo também utilizar a expressão da concentração 
em massa total de cada insumo farmacêutico ativo pelo volume total de  
produto, conforme o sistema internacional de unidades;  

IV - Para formas farmacêuticas semissólidas, é obrigatória a expressão da concentração 
em massa por unidade de massa, sendo facultativo também utilizar a expressão da concentração 
em massa total de cada insumo farmacêutico ativo pela massa total de produto, conforme o 
sistema internacional de unidades;  

V - Para formas farmacêuticas sólidas, a expressão da concentração deve ser feita pela 
massa total de cada insumo farmacêutico ativo por unidade farmacotécnica;  

VI - Para as formas farmacêuticas pó e suspensão para uso inalatório, a expressão da 
concentração deve ser feita considerando a massa de cada insumo farmacêutico ativo em 
miligrama (mg) ou micrograma (mcg) por acionamento;  

VII - Para adesivos transdérmicos, em substituição à concentração do(s) insumos(s) 
farmacêutico(s) ativo(s), a expressão da concentração deve ser feita utilizando a taxa de 
liberação do(s) mesmo(s), em miligramas por hora ou por dia, assim como o tempo total de 
liberação do ativo, em horas ou em dias;  

VIII - Diferenciar concentrações de um mesmo medicamento, indicadas na mesma 
unidade do sistema internacional de unidades, para destacar os caracteres que identificam a 
concentração;  

IX - Não utilizar casas decimais para a descrição da quantidade e concentração, quando 
não forem essenciais para expressar a correta quantidade do insumo farmacêutico ativo;  

X - Quando da utilização das abreviações U (unidades) e UI (unidades internacionais) 
deverá ser adotado um espaçamento entre o número representativo da quantidade de insumo 
farmacêutico ativo e a abreviação; e  

XI - Quando abreviada, a expressão “micrograma” deve ser descrita como “mcg”. 
 

§ 1º Quando se tratar da forma farmacêutica pó para reconstituição de uso oral, deve ser 
utilizada a expressão da concentração apenas após a reconstituição, conforme definido no inciso 
III, em substituição ao disposto no inciso V.  

§ 2º Quando forem utilizadas as duas formas de expressão de concentração dispostas 
nos incisos III e IV, a forma obrigatória deve preceder a forma facultativa.  

§ 3º Quando o volume total da apresentação for menor que um mililitro, a expressão da 
concentração deverá ser feita de uma única forma, considerando a massa total de cada insumo 
farmacêutico ativo pelo volume total.  

§ 4º Para vacinas, a expressão da concentração deve ser feita por dose.  
§ 5º Para a forma farmacêutica pó liofilizado, além do disposto no inciso V, deverá ser 

informada a concentração após a reconstituição. 
§ 6º Quando houver aprovação no registro sanitário de uso de quantidade em excesso do 

princípio ativo, tanto a concentração quanto a massa total de cada insumo farmacêutico ativo 
deverão ser expressas sem considerar o referido excesso.  

§ 7º Medicamentos na forma farmacêutica de adesivos transdérmicos que sejam 
genéricos ou similares devem descrever a taxa de liberação e o tempo total de liberação 
exatamente da mesma forma que o medicamento de referência. 

 

CAPÍTULO III 
DAS INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS PARA OS RÓTULOS DE MEDICAMENTOS 

  
Seção I 

Dos medicamentos regularizados vendidos sem exigência de prescrição (MIP) 
 

Art. 17 Os rótulos das embalagens secundárias regularizados e dos medicamentos 
notificados devem conter: 
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I - A frase em negrito: “Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os 
sintomas, procure orientação de um profissional de saúde”;  

II - As indicações do medicamento; e, III - As principais 
contraindicações de uso do medicamento. 

 

Parágrafo único. A frase que trata o inciso I é facultativa no caso de apresentações com 
destinação diferente da comercial. 

 

Art. 18 É facultado incluir nos rótulos das embalagens secundárias, em linguagem 
acessível ao paciente, desde que não prejudiquem a leiturabilidade das demais informações: 

 

I - A classe terapêutica nos rótulos, conforme a RDC nº 98, de 1º de agosto de 2016 e 
suas atualizações ou conforme aprovado no registro ou na notificação; 

II - O modo de uso; e  
III - Outras informações que auxiliem o paciente na escolha e no uso correto do 

medicamento. 
 

Art. 19 Todas as informações contidas na rotulagem devem ter sido aprovadas na bula 
do medicamento ou estarem previstas para os medicamentos notificados. 

 

Seção II 
Dos medicamentos de venda sob prescrição 

 

Art. 20 Os rótulos das embalagens secundárias dos medicamentos com venda sob 
prescrição devem conter uma faixa vermelha na face frontal. 

 

§ 1º Para as embalagens de orientação vertical, a faixa vermelha deve ter altura não 
inferior a um oitavo da face frontal e estar disposta no seu terço inferior.  

§ 2º Para as embalagens de orientação horizontal, a faixa vermelha deve ter largura não 
inferior a um oitavo da face frontal e estar disposta na sua lateral.  

§ 3º É proibido colocar a faixa no rodapé das embalagens, devendo-se respeitar o limite 
mínimo de 10 mm (dez milímetros) nas bases das embalagens ou na extremidade contrária à 
sua abertura. 

 
Art. 21 Na faixa vermelha, deve ser utilizada a referência de cor vermelha PANTONE 485C, 

que pode ser obtida por meio da mistura de pigmentos de qualquer fabricante de tintas, com variações 

máximas e mínimas aceitáveis para este tom, e ser aplicado um verniz sobre ela. 

 

Parágrafo único. É permitido utilizar o PANTONE 485C fora da faixa vermelha apenas nas 
seguintes informações: 

 

I - A descrição da concentração;  
II - A descrição da quantidade do medicamento; 
III - A descrição da via de administração; 
IV - A frase “Amostra Grátis”, seja nas letras ou em fundo vermelho; 
V - A frase “Nova Fórmula”; e 
VI - A frase “Agite antes de usar”. 

 

Art. 22 No interior da faixa vermelha dos medicamentos de venda sob prescrição, na face 
frontal deve ser incluída a frase, em caixa alta, “VENDA SOB PRESCRIÇÃO”.  

Art. 23 Os rótulos de embalagens primárias dos medicamentos com venda sob prescrição 
podem conter a frase, em caixa alta, “VENDA SOB PRESCRIÇÃO”. 

 

Seção III  
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Dos medicamentos genéricos 
 

Art. 24 Os rótulos das embalagens secundárias dos medicamentos genéricos devem 
conter o logotipo que os identifica, impresso dentro de uma faixa amarela disposta em sua face 
frontal e com largura igual a um oitavo da maior face. 

 

§ 1º É proibido colocar a faixa no rodapé das embalagens, devendo-se respeitar o limite 
mínimo de 10 mm (dez milímetros) nas bases das embalagens ou na extremidade contrária à 
sua abertura.  

§ 2º Nos rótulos de embalagens secundárias de medicamentos de venda sob prescrição 
médica, com ou sem retenção de receita, a faixa amarela deve ficar justaposta logo acima da 
faixa vermelha.  

§ 3º Nos rótulos de embalagens secundárias de medicamentos à base de substâncias 
sujeitas a controle especial para as quais é exigida a faixa preta, constantes na Portaria nº 
344/MS, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, a faixa amarela deve ficar justaposta logo 
abaixo da faixa preta.  

§ 4º Nos rótulos de embalagens secundárias de MIPs, a faixa amarela deve estar no 
local correspondente ao que seria o da faixa vermelha. 

 

Art. 25 Os rótulos das embalagens primárias de MIPs que são disponibilizadas em 
embalagens múltiplas e dispensadas exclusivamente em embalagem primária devem conter o 
logotipo que os identifica impresso dentro de uma faixa amarela com largura igual a um oitavo 
da face frontal. 

 
Art. 26 Na faixa amarela, deve ser utilizada a referência de cor amarela PANTONE 116C, que 

pode ser obtida por meio da mistura de pigmentos de qualquer fabricante de tintas, com variações 

máximas e mínimas aceitáveis para este tom, e ser aplicado um verniz sobre ela. 

 

§ 1º É proibida a utilização da cor amarela PANTONE 116C fora da faixa amarela e em 
embalagens de medicamentos que não sejam genéricos.  

§ 2º É proibida a utilização de cores nos rótulos que possam causar confusão ou erro na 
identificação da faixa amarela.  

Art. 27 No interior da faixa amarela deve ser incluído apenas o logotipo do medicamento 
genérico, seguindo as especificações do Guia de Identidade Visual de Medicamento Genérico, 
que consiste em uma letra “G” estilizada e as palavras “Medicamento Genérico” escritas na cor 
azul PANTONE 276C, inseridas em um retângulo amarelo PANTONE 116C.  

§ 1º As palavras “Medicamento Genérico” devem ser escritas com a letra tipo 
“FrutigerBoldCondensed”.  

§ 2º A palavra “Medicamento” deve ter o mesmo comprimento da palavra “Genérico”, ou 
seja, a letra “M” deve iniciar no mesmo ponto da letra “G” e as letras "o" devem terminar nos 
mesmos pontos.  

§ 3º O logotipo pode ser disposto na versão horizontal e deve ser composto pelas palavras  
“Medicamento” escrito logo acima da palavra “Genérico”, precedido pela letra “G”.  

§ 4º O logotipo pode ser disposto na versão vertical e deve ser composto pela letra “G”, 
pela palavra “Medicamento”, escrita logo abaixo, e pela palavra “Genérico” logo abaixo desta. 

 

Art. 28 O tamanho do logotipo de medicamento genérico é variável conforme o tamanho 
da face frontal do rótulo da embalagem secundária do medicamento, mas todas as proporções 
estabelecidas no logotipo devem ser rigorosamente mantidas. 

 
§ 1º Para embalagens de orientação horizontal, deve ser utilizada a versão vertical do 

logotipo com as seguintes características: 
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I - A largura (w) deve ser igual a um oitavo da largura da maior face; e 
II - A altura (h) deve ser igual a 1,25 w. 

 

§ 2º Para embalagens de orientação vertical, deve ser utilizada a versão horizontal do 
logotipo, onde o retângulo tem as seguintes dimensões: 

 

I - A altura (h) deve ser um oitavo da altura da maior face; e 
II - A largura (w) deve ser igual a 2,5 h. 

 

Seção IV  
Dos medicamentos regularizados dispensados diretamente na embalagem primária 

 

Art. 29 Poderão ser dispensados diretamente na embalagem primária: 
 

I - Os MIPs, para qualquer destinação;  
II - Os medicamentos de venda sob prescrição para destinação diferente da comercial; 
e III - Os medicamentos fracionáveis. 

 

Art. 30 Os rótulos das embalagens primárias dos medicamentos dispensados 
diretamente em embalagem primária devem conter também: 

 

I - A sigla “MS” adicionada ao número de registro no Ministério da Saúde, conforme 
publicado em Diário oficial da União (DOU), sendo necessário no mínimo os nove dígitos; 

II - A restrição de uso, incluindo a frase, em caixa alta e negrito, “USO ADULTO”, “USO  
ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE ___”, “USO PEDIÁTRICO ACIMA DE ___”, indicando a 
idade mínima (em meses ou anos) ou peso/superfície corporal mínimo(a) (em quilos) ou “USO 
ADULTO e PEDIÁTRICO”, no caso de medicamentos sem restrição de uso por idade ou 
peso/superfície corporal, conforme a condição aprovada do uso do medicamento; e  

III - Os cuidados de conservação, conforme o Capítulo IV desta resolução.  
Parágrafo único. É facultativa a inclusão no rótulo da embalagem primária de qualquer 

informação permitida no rótulo da embalagem secundária.  
Art. 31 É obrigatória a inclusão da expressão “Exija a bula” nos rótulos das embalagens 

primárias dos medicamentos dispensados diretamente na embalagem primária. 
 

Seção V 
Dos medicamentos à base de substâncias sujeitas a controle especial 

 

Art. 32 Os medicamentos à base de substâncias sujeitas a controle especial deverão 
atender ao disposto nessa norma e, quando aplicável, a Portaria n° 344, de 12 de maio de 1998, 
na RDC nº 191, de 11 de dezembro de 2017, na RDC nº 11, de 22 de março de 2011, na RDC 
nº 337, de 11 de fevereiro de 2020 e na RDC nº 6, de 18 de fevereiro de 2014, e suas posteriores 
atualizações. 

 
Art. 33 Os rótulos das embalagens secundárias dos medicamentos à base de substâncias 

sujeitas a controle especial devem conter na face frontal uma faixa vermelha ou preta, conforme 

definido em norma específica e suas atualizações, para a substância ou lista à qual pertence. 

.  
§ 1º Para as embalagens de orientação vertical, as faixas preta ou vermelha devem ter 

altura não inferior a um oitavo da face frontal e estarem dispostas no seu terço inferior.  
§ 2º Para as embalagens de orientação horizontal, as faixas preta ou vermelha devem 

ter largura não inferior a um oitavo da face frontal e estarem dispostas na sua lateral.  
§ 3º É proibido colocar a faixa no rodapé das embalagens, devendo-se respeitar o limite 

mínimo de 10 mm (dez milímetros) nas bases das embalagens ou na extremidade contrária à 
sua abertura. 
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Art. 34 Na faixa preta, deve ser utilizada a referência de cor preta PANTONE PROCESSO 

BLACK C, que pode ser obtida por meio da mistura de pigmentos de qualquer fabricante de tintas, 

com variações máximas e mínimas aceitáveis para este tom, e ser aplicado um verniz sobre 

ela. 

 

§ 1° A faixa preta exclui a exigência da faixa vermelha.  
§ 2° É proibida a utilização de cores nos rótulos que possam causar confusão ou erro na 

identificação da faixa preta. 
 

Art. 35 No interior da faixa dos medicamentos à base de substâncias sujeitas a controle 
especial, devem ser incluídas, em caixa alta, as frases definidas em norma específica e suas 
atualizações, para a substância ou lista à qual pertence. 

 

Art. 36 Os rótulos das embalagens primárias dos medicamentos a base de substâncias 
sujeitas a controle especial devem possuir as frases definidas em norma específica e suas 
atualizações, para a substância ou lista a qual pertence. 

 

Seção VI 
Dos medicamentos à base de substâncias classificadas como antimicrobianos 

 

Art. 37 Os rótulos das embalagens secundárias dos medicamentos, de venda sob 
prescrição, contendo substâncias antimicrobianas da lista constante do Anexo I da RDC nº 20, 
de 5 de maio de 2011 e suas atualizações devem conter, em caixa alta, a frase: “VENDA SOB 
PRESCRIÇÃO - SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA”, disposta dentro 
da faixa vermelha. 

 

Art. 38 A frase “VENDA SOB PRESCRIÇÃO - SÓ PODE SER VENDIDO COM 
RETENÇÃO DA RECEITA” deve ser substituída por: “USO SOB PRESCRIÇÃO” para 
medicamentos com destinação institucional, destinação a outros serviços de saúde e amostras 
grátis, nos termos desta resolução. 

 

Seção VII 
Dos medicamentos com destinação a outros serviços de saúde e destinação  

institucional 
 

Art. 39 Os rótulos das embalagens secundárias com destinação institucional devem 
conter, na face frontal, a frase “PROIBIDA A VENDA AO COMÉRCIO VAREJISTA”, em caixa 
alta. 

 
§ 1° A frase a que se refere o caput deve ter tamanho mínimo de 30% (trinta por cento) da 

altura do maior caractere do nome de medicamento ou, na sua ausência, da nomenclatura DCB. 

§ 2° É facultada a inclusão da frase “PROIBIDA A VENDA AO COMÉRCIO VAREJISTA” 
nos rótulos das embalagens primárias. 

 

Art. 40 Nos rótulos dos medicamentos com destinação institucional e de venda sob 
prescrição, com ou sem retenção de receita ou notificação de receita, as frases “VENDA SOB 
PRESCRIÇÃO” e “VENDA SOB PRESCRIÇÃO - SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO 
DA RECEITA”, devem ser substituídas por: "USO SOB PRESCRIÇÃO”. 

 

Art. 41 Os rótulos de medicamentos que são disponibilizados com Mementos Terapêuticos 
em vez de Bulas para os Profissionais de Saúde, seguindo o estabelecido na RDC nº 47, de 08 
de setembro de 2009 e suas atualizações, devem conter a frase “VIDE MEMENTO 
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TERAPÊUTICO PARA MAIS INFORMAÇÕES” em caixa alta substituindo a frase “VIDE BULA 
PARA MAIS INFORMAÇÕES”. 

 

Seção VIII 
Dos medicamentos de uso restrito a estabelecimentos de saúde 

 
Art. 42 Os rótulos das embalagens secundárias de todos os medicamentos com uso restrito a 

estabelecimentos de saúde, conforme o registro do produto, devem possuir a frase em caixa alta, 

“USO RESTRITO A ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE”, com tamanho mínimo de 30% (trinta por 

cento) da altura do maior caractere do nome de medicamento ou, na sua ausência, da 

nomenclatura DCB. 

 

§ 1° A frase deve ser disposta logo acima da faixa de restrição de prescrição ou da faixa 
amarela, na face frontal da embalagem.  

§ 2° Caso o medicamento de referência seja de uso restrito a estabelecimentos de 
saúde, também o serão os medicamentos genéricos e similares a este. 

 

Seção IX  
Das amostras grátis 

 

Art. 43 A rotulagem das amostras grátis de medicamentos deve se apresentar idênticas às 
aprovadas no registro para a respectiva apresentação do medicamento, observando os seguintes 
aspectos: 

 

I - O número de registro constante na amostra grátis deve conter os treze (13) dígitos 
correspondentes à apresentação do medicamento, registrada e comercializada, da qual se 
originou amostra; 

II -  As  expressões  “AMOSTRA  GRÁTIS”,  “VENDA  PROIBIDA”  e  “USO  SOB 
PRESCRIÇÃO” podem ser inseridas em quaisquer faces, não se restringindo à face frontal;  

III - A expressão “AMOSTRA GRÁTIS” não removível, em caixa alta, com caracteres 
nunca inferiores a 70% (setenta por cento) da altura do maior caractere do nome de medicamento 
ou, na sua ausência, da nomenclatura DCB, em tonalidades contrastantes ao padrão daquelas, 
inseridas na face prevista do rótulo da embalagem secundária e ao longo do rótulo da 
embalagem primária; e  

IV - A expressão “USO SOB PRESCRIÇÃO”, em substituição à expressão “VENDA SOB 
PRESCRIÇÃO” nos rótulos das embalagens secundárias dos medicamentos de venda sob 
prescrição, com ou sem retenção da receita. 

 

Seção X 
Das embalagens múltiplas sem informações previamente impressas 

 

Art. 44 Para embalagens múltiplas sem informações previamente impressas deve ser 
utilizada etiqueta com as informações descritas como obrigatórias para o rótulo da embalagem 
secundária. 

 

§ 1° A etiqueta deve ser autodestrutiva, de forma a danificar a embalagem se retirada.  
§ 2° As proporções dos dizeres e dispositivos exigidos devem ser mantidas.  
§ 3° A etiqueta a que se refere o caput pode substituir o lacre ou selo de segurança, 

desde que respeitados os requisitos do art. 80.  
§ 4° Em cada face ocupada pela etiqueta deve constar, no mínimo, o nome comercial ou, 

na sua ausência, a nomenclatura DCB e a concentração do medicamento.  
§ 5° Para os medicamentos onde há necessidade de utilização de tarjas, elas deverão 

ter, no mínimo, 1/8 (um oitavo) do tamanho da maior face ocupada pela etiqueta. 
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Seção XI 
Das embalagens fracionáveis 

 

Art. 45 Os rótulos das embalagens secundárias dos medicamentos destinados ao 
fracionamento, além das informações mínimas exigidas nesta Resolução, devem conter acima 
da faixa de restrição de venda, ou posição equivalente no caso de inexistência dessa, a 
expressão “EMBALAGEM FRACIONÁVEL”, em caixa alta, cor vermelha PANTONE 485C, 
impressa sobre fundo com tonalidade contrastante, com tamanho mínimo de 30% (trinta por 
cento) da altura do maior caractere do nome de medicamento, ou na sua ausência, da 
nomenclatura DCB. 

 
Art. 46 Cada rótulo de embalagem primária fracionada deve conter, além do disposto no art. 

13, a sigla “MS” adicionada ao número de registro no Ministério da Saúde conforme publicado em 

Diário Oficial da União (DOU), com no mínimo a descrição dos nove primeiros dígitos. 

 
Art. 47 É facultada a inclusão da expressão “Exija a bula” em cada rótulo de embalagem 

primária fracionada. 
 

Seção XII 
Dos medicamentos para reconstituição e diluição 

 

Art. 48 Os rótulos dos medicamentos nas formas farmacêuticas sólidas para 
reconstituição devem conter: 

 

I - A frase “Modo de preparar: vide bula” no rótulo da embalagem secundária e no rótulo 
da embalagem primária;  

II - A descrição dos novos cuidados de conservação e armazenamento e novo prazo de 
validade, quando diferir do produto antes de reconstituído;  

III - A frase: “Agite antes de usar.”, caso a agitação antes do uso se faça necessária para 
garantir a homogeneidade do medicamento; e  

IV - Uma frase que indique de forma clara o volume após reconstituição, exceto para as 
SPPV. 

 

Parágrafo único. Quando o medicamento for comercializado sem o diluente, o rótulo da 
embalagem primária ou a própria embalagem primária deverá conter a indicação precisa da 
posição até onde o usuário deve acrescentar o diluente, de forma clara e de fácil leitura. 

 

Art. 49 Os rótulos dos medicamentos que devem ser diluídos anteriormente à 
administração devem conter: 

 

I - A frase “Modo de preparar: vide bula” na face de abertura do rótulo da embalagem 
secundária e no rótulo da embalagem primária; e  

II - A descrição dos novos cuidados de conservação e armazenamento e novo prazo de 
validade, quando diferir do produto antes de diluído. 

 

Parágrafo único. Os medicamentos notificados dispensados na embalagem primária ou 
sem bula deverão trazer na rotulagem instruções claras para preparo e uso do medicamento 
após diluição.  

Seção XIII 
Dos medicamentos em embalagem multidoses 

 

Art. 50 Os rótulos dos medicamentos em embalagem multidoses, que tenham uma redução no 

prazo de validade após aberto, devem conter a frase: “Após aberto, válido por ____”, 

indicando o prazo de validade após aberto, no rótulo das embalagens primária e secundária. 
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Art. 51 É facultativa a inclusão dos dizeres: “Data do 1º uso: ____________”. 
 

Seção XIV  
Dos medicamentos com envoltórios intermediários ou embalagem secundária funcional 

 

Art. 52 Os rótulos dos envoltórios intermediários devem conter todas as informações 
exigidas para os rótulos de embalagens primárias quando ele for opaco ou impedir a visualização 
das informações dispostas nas embalagens primárias. 

 

Art. 53 Os rótulos dos envoltórios intermediários utilizados para garantir a estabilidade do 
medicamento devem conter a frase: “Manter nesta embalagem até o final do uso”, conforme 
aprovação da Anvisa. 

 

Seção XV 
Dos medicamentos com dois ou mais produtos na mesma embalagem para uso 

concomitante ou sequencial (kit) 
 

Art. 54 Os rótulos das embalagens secundárias dos medicamentos com duas ou mais 
apresentações para uso concomitante ou sequencial devem conter: 

 
§ 1° A data de validade que deve constar na embalagem da apresentação final deve ser 

a data do produto que vencer primeiro;  
§ 2° O número do lote da apresentação final deve ser correspondente ao da montagem 

do conjunto das apresentações para uso concomitante ou sequencial; 
 

Art. 55 Os rótulos das embalagens primárias das formas farmacêuticas de uso 
concomitante ou sequencial devem conter na parte frontal uma marcação divisória, em destaque, 
incluindo e indicando as unidades farmacotécnicas a serem administradas por dose. 

 

Parágrafo único. Cada produto deve apresentar sua respectiva data de validade e número 
de lote em sua embalagem primária. 

 

Seção XVI  
Dos medicamentos com dessecantes desprendidos em sua embalagem 

 

Art. 56 Quando na embalagem do medicamento houver dessecantes desprendidos em 
seu interior, na própria unidade do dessecante deve constar, no mínimo, uma das opções a 
seguir: 

 

I - Os dizeres, em caixa alta: “PERIGO. NÃO COMER”; ou  
II - O pictograma, com no mínimo 10 mm (dez milímetros) de diâmetro, de um rosto de 

boca aberta ingerindo um sólido dentro de um círculo com uma faixa diagonal, ambos na cor 
vermelha, conforme o Anexo I; ou de uma caveira, com ossos cruzados atrás ou abaixo do crânio 
da caveira, ambos de cor preta, conforme o Anexo I. 

 

Seção XVII 
Dos medicamentos destinados ao Ministério da Saúde 

 

Art. 57 Os rótulos das embalagens dos medicamentos com destinação institucional 
destinados ao Ministério da Saúde, para distribuição através de programas de saúde pública, 
além do disposto nessa Resolução, devem obedecer ao estabelecido nessa Seção. 
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Art. 58 As informações nome do medicamento, DCB, concentração por unidade de medida 
ou unidade farmacotécnica, via de administração, restrição de uso, forma farmacêutica e as 
marcas institucionais obrigatórias do Ministério da Saúde e do SUS devem estar na face principal 
do rótulo. 

 

§ 1º As marcas institucionais obrigatórias deverão constar em todas as rotulagens e 
seguir arquivo digital como referência.  

§ 2º As informações devem seguir a proporção DCB X; concentração X e nome do 
medicamento X/2.  

§ 3º Os rótulos de tamanho reduzido de embalagens primárias poderão priorizar umas das 
marcas institucionais obrigatórias do Ministério da Saúde ou do SUS para dedicar espaço às 
outras informações que devem estar na face principal do rótulo. 

 

Art. 59 Não é permitida a inserção de marcas e nomes dos laboratórios na face principal 
dos rótulos dos medicamentos. 

 
Art. 60 A tipografia adotada no rótulo deve possuir contraste em relação ao plano de fundo. 

 

Art. 61 Deve-se assegurar leiturabilidade e legibilidade de todos os itens da rotulagem de 
medicamentos. 

 

§ 1° Não devem ser adotadas variações condensadas, com ligaturas ou serifadas de 
família tipográficas que prejudiquem leiturabilidade e legibilidade. 

§ 2° Tipografias em itálico somente poderão ser adotadas nas nomenclaturas científicas. 
 

Art. 62 Os rótulos de medicamentos da mesma empresa titular do registro com mesmo 
insumo farmacêutico ativo e concentrações distintas ou com insumos farmacêuticos ativos 
semelhantes deverão possuir características que os diferenciem claramente entre si e que 
inibam erros de dispensação, de administração e de uso. 

 

§ 1° Para a diferenciação, podem ser utilizados molduras, sublinhados, alterações na 
família tipográfica, faixas, cores e variações na embalagem, como formato e tamanho, entre 
outros, garantindo a fácil distinção entre os produtos.  

§ 2° A diferenciação disposta no caput aplica-se a medicamentos com mesma forma 
farmacêutica básica.  

§ 3° Não devem ser adotados diferentes tons do mesmo matiz de cor como fator de 
diferenciação, dando-se preferência a cores que contrastem entre si. 

 

CAPÍTULO IV 
DAS FRASES A SEREM ADICIONADAS À ROTULAGEM COM BASE NAS CONDIÇÕES E  

NOS RESULTADOS DOS ESTUDOS DE ESTABILIDADE E FOTOESTABILIDADE 
 

Art. 63 Com base no estudo de estabilidade de longa duração, deve constar no rótulo da 
embalagem secundária ou da primária quando dispensados sem a embalagem secundária, uma 
das frases descritas a seguir, com no mínimo 30% (trinta por cento) da altura do maior caractere 
do nome comercial ou, na sua ausência, da nomenclatura DCB: 

 

I - Quando o estudo de estabilidade de longa duração for realizado a -20°C±5°C, deve 
constar a frase “Armazenar em freezer”;  

II - Quando o estudo de estabilidade de longa duração for realizado a 5°C±3°C, deve 
constar a frase “Armazenar em geladeira”; 

III   -   Quanto   o   estudo   de   estabilidade   de   longa   duração   for   realizado   a  
30°C±2°C/75%UR±5%UR, deve constar a frase “Armazenar em temperatura ambiente (de 15 
°C a 30 °C)”; e  
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IV - Nas situações em que o estudo de estabilidade de longa duração for realizado a 
25°C±2°C/60%UR±5%UR, deve constar a frase “Armazenar abaixo de 25 ºC”. 

 

§ 1° Quando o congelamento afetar adversamente a qualidade de um medicamento, 
deverá ser utilizada a frase “Não congelar” nos rótulos das embalagens primária e secundária.  

§ 2° Para os casos em que for detectada degradação nos estudos de degradação 
forçada por calor, deve constar no rótulo a frase “Proteger do calor”.  

§ 3° Para os casos em que for detectada degradação nos estudos de degradação 
forçada por umidade, deve constar no rótulo a frase “Proteger da umidade”.  

§ 4° Quando houver uma combinação de recomendações, as frases pertinentes podem 
ser combinadas em uma única frase, se possível. 

 

Art. 64 Com base no estudo de fotoestabilidade, deve constar no rótulo da embalagem 
secundária ou da primária quando dispensados sem a embalagem secundária uma das frases 
descritas a seguir: 

 

I - Quando o produto exposto se mostrar fotossensível, mas se mostrar fotoestável em 
sua embalagem primária, deve constar a frase “Proteger da luz”; e  

II - Nas situações em que o produto só se mostrar fotoestável dentro da embalagem 
secundária ou envoltório intermediário, devem constar as frases “Manter nesta embalagem até 
o final do uso” e “Proteger da luz”, com tamanho mínimo de fonte de 2 mm (dois milímetros). 

 

Parágrafo único. Não é necessário adicionar nenhuma das frases descritas no caput se o 
produto se mostrar fotoestável quando totalmente exposto, desde que o estudo tenha sido 
realizado conforme preconizado na legislação específica. 

 

CAPÍTULO V 
DA DISPOSIÇÃO DAS INFORMAÇÕES NOS RÓTULOS DE MEDICAMENTOS 

 
Seção I 

Da disposição das informações nos rótulos 

 

Art. 65 O tamanho e forma das letras utilizadas na rotulagem devem proporcionar a 
leiturabilidade e legibilidade de todos os itens da rotulagem de medicamentos. 

 

Art. 66 A denominação genérica de cada insumo farmacêutico ativo deve ser disposta nos 
rótulos sequencialmente ao nome de medicamento, respeitando as seguintes regras de 
proporcionalidade: 

 

I - Para os medicamentos com até dois insumos farmacêuticos ativos, cada nome genérico 
deve ser disposto com tamanho mínimo de 50% (cinquenta por cento) da altura do maior 
caractere do nome de medicamento;  

II - Para os medicamentos com três ou mais insumos farmacêuticos ativos, cada nome 
genérico deve ser disposto com tamanho mínimo de 30% (trinta por cento) da altura do maior 
caractere do nome de medicamento. 

 

§ 1° No caso de limitação no campo de impressão para descrever os princípios ativos 
conforme DCB do sal do insumo farmacêutico ativo sem o grau de hidratação, englobando o 
nome do sal e da base, deve constar no rótulo o nome da substância base com tamanho mínimo 
de 50% (cinquenta por cento) da altura do maior caractere do nome de medicamento e, 
imediatamente após, o nome do sal, com tamanho mínimo de 30% (trinta por cento) da altura do 
maior caractere da base. 
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§ 2° No caso de limitação no campo de impressão para descrever os três ou mais 
princípios ativos, deve constar no rótulo a denominação genérica do insumo farmacêutico ativo  
que melhor justifique a indicação terapêutica do produto seguida da  
frase “+ ASSOCIAÇÃO”, com tamanho mínimo de 50% (cinquenta por cento) da altura do 
maior caractere do nome de medicamento.  

§ 3° No caso de limitação no campo de impressão para descrever a denominação genérica 
do insumo farmacêutico ativo de produtos biológicos, pode ser usada a abreviação aprovada no 
registro.  

§ 4° No caso de limitação no campo de impressão para descrever a denominação genérica do 

insumo farmacêutico ativo fitoterápico em medicamentos com três ou mais princípios ativos, poderá 

ser usada abreviatura da DCB, formada pela primeira letra relativa ao gênero, grafada em maiúscula, 

seguida de ponto e espécie, conforme aprovado no registro ou na notificação. 

 

Art. 67 A concentração ou quantidade de insumo farmacêutico ativo por unidade de 
medida ou unidade farmacotécnica de cada insumo farmacêutico ativo que for disposto na 
identificação do medicamento deve: 

 

I - Estar no mesmo campo de impressão, abaixo ou ao lado do nome de medicamento ou 
da denominação genérica dos insumos farmacêuticos ativos, com o tamanho mínimo de 50% 
(cinquenta por cento) da altura do maior caractere do nome de medicamento;  

II - Para os medicamentos com três ou mais insumos farmacêuticos ativos, a concentração 
de cada insumo farmacêutico ativo deve ser disposta com tamanho mínimo de 30% (trinta por 
cento) da altura do maior caractere do nome de medicamento. 

 

Art. 68 Para o mesmo produto, as diferentes concentrações ou quantidades de insumo 
farmacêutico ativo por unidade de medida ou unidade farmacotécnica na mesma forma 
farmacêutica, devem apresentar mecanismos para facilitar a diferenciação pelo usuário. 

 

Art. 69 A forma farmacêutica e via de administração devem ser dispostas sequencialmente. 
 

Art. 70 A altura mínima do maior caractere das informações essenciais previstas na face 
frontal do rótulo da embalagem secundária e no rótulo da embalagem primária deve ser de 2 mm 
(dois milímetros). 

 

Parágrafo único. Para as demais informações, sem previsão específica na norma, a altura 
mínima do menor caractere deve ser de 1 mm (um milímetro). 

 

Art. 71 As impressões do nome comercial, denominação genérica de cada insumo 
farmacêutico ativo e respectivas concentrações, devem ser repetidas nos rótulos das 
embalagens primárias destrutíveis, com mais de uma dose, visando permitir a identificação do 
medicamento durante todo o tratamento. 

 

Art. 72 A logomarca e/ou logotipo da empresa detentora do registro ou responsável pela 
fabricação, embalagem e/ou comercialização do medicamento, quando incluídas, não deve ter 
dimensão maior que 50% da área do nome de medicamento ou, na sua ausência, do nome do 
insumo farmacêutico ativo. 

 
Art. 73 Nas embalagens dos produtos e medicamentos regidos por esta norma é proibido:  
I - Usar expressões que possam sugerir que a saúde de uma pessoa poderá ser afetada 

por não usar o medicamento ou produto;  
II - Usar expressões que possam sugerir que o produto possua um efeito potencialmente 

mais intenso que a de outro medicamento ou produto; e  
III - Utilizar o termo “produto natural”, ou congênere, que transmita a ideia de que o produto  

é inócuo. 
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Art. 74 As frases de proibição de venda do produto, conforme normas os editais 
específicos, poderão ser impressas diretamente no rótulo da embalagem, ou por meio de 
carimbo, desde que indelével em qualquer destes processos, ou ainda ser aposta por meio de 
etiqueta autodestrutiva que danifique a embalagem se retirada. 

 

Parágrafo único. As frases de proibição de venda do produto descrita no caput, além das 
informações e dispositivos para rastreabilidade e autenticidade do medicamento, é a única 
informação que pode ser posicionada, inscrita ou inclusa após a confecção da embalagem. 

 

Art. 75 Não pode haver diferença de conteúdo entre as informações contidas nas bulas e 
rotulagens de medicamentos, excetuando-se a descrição do grau de hidratação do insumo 
farmacêutico ativo. 

 

Art. 76 Os rótulos de produtos de empresas que mantenham padrão de identidade visual 
devem apresentar destaque diferente para o nome de medicamento. 

 

Parágrafo único. Para estabelecer padrão de identidade visual de empresa ou linha de 
produtos, 5 (cinco) ou mais rótulos com a mesma identidade visual serão considerados um 
padrão. 

 

Art. 77 É permitido incluir em outro idioma, além do vernáculo, as mesmas informações 
exigidas para os rótulos de medicamentos, desde que não prejudiquem a legibilidade das 
informações obrigatórias e estejam de acordo com as informações constantes do registro ou na 
notificação nacional do medicamento. 

 

Seção II 
Das informações e dispositivos para rastreabilidade e autenticidade do medicamento 

 

Art. 78 As embalagens de medicamentos devem conter mecanismos de identificação e 
segurança que possibilitem o rastreamento do produto desde a fabricação até o momento da 
dispensação, conforme RDC nº 157, de 11 de maio de 2017 e suas atualizações, e a sua 
disposição nas embalagens não deverá prejudicar a disponibilização das demais informações 
previstas nesta norma. 

 

Art. 79 O número do lote e a data de validade (mês/ano ou dia/mês/ano) devem ser 
impressos em todas as embalagens de medicamentos de forma facilmente compreensível, 
legível e indelével. 

 

§ 1° A legibilidade destas informações deve ser garantida sem a utilização de 
instrumentos ópticos, a não ser para aquelas pessoas que necessitem de correção visual.  

§ 2° É proibido utilizar nos rótulos de embalagens secundárias, exclusivamente o relevo 
negativo ou positivo, sem cor ou com cor que não mantenha nítido e permanente o contraste 
com a cor do suporte para a impressão das informações exigidas no caput deste artigo. 

 
Art. 80 As embalagens secundárias devem conter algum mecanismo de fechamento, 

irrecuperável após seu rompimento, que permita detectar qualquer tentativa de abertura da 
embalagem, para garantir sua inviolabilidade. 

 

Parágrafo único. Quando o medicamento for disponibilizado exclusivamente em 
embalagem primária cuja abertura ou violação não sejam facilmente percebidas, ela deverá 
conter algum mecanismo de fechamento, conforme características do caput deste artigo. 

 

Seção III  
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Das informações para as pessoas portadoras de deficiência visual 
 

Art. 81 Os rótulos das embalagens secundárias de medicamentos que são dispensadas para 

o usuário devem conter, em sistema Braille, que atenda às diretrizes da Comissão Brasileira de Braille 

(CBB), o nome do medicamento ou, na sua falta, a denominação genérica de cada insumo 

farmacêutico ativo, utilizando: a DCB do insumo farmacêutico ativo sem o grau de hidratação, em 

letras minúsculas; a nomenclatura botânica (Gênero + epíteto específico + autor), no caso de 

medicamentos contendo insumos ativos vegetais ou a nomenclatura das farmacopeias e compêndios 

reconhecidos pela Anvisa, no caso de medicamentos dinamizados. 

 

§ 1° No caso de medicamentos identificados pela denominação genérica com mais de um 
insumo farmacêutico ativo, pode-se informar o nome do insumo farmacêutico ativo que justifique 
a indicação terapêutica do produto seguida da expressão “+ associação”.  

§ 2° No caso de medicamentos identificados pela denominação genérica, em que haja 
limitação no campo de impressão para o sistema Braille, pode-se utilizar apenas o nome da base 
do insumo farmacêutico ativo.  

§ 3° É permitido imprimir nas embalagens pelo sistema Braille a concentração, forma 

farmacêutica, SAC ou outras informações exigidas para os rótulos das embalagens secundárias. 

 

CAPÍTULO VI  
DAS ALTERAÇÕES DE ROTULAGEM DE MEDICAMENTOS 

 
Seção I  

Da classificação das alterações de rotulagem 
 

Art. 82 As alterações de rotulagem são realizadas mediante: 
 

I - Peticionamento de Alteração de Rotulagem a serem implementadas após análise e 
conclusão favorável da Anvisa; ou  

II - Peticionamento de Notificação de Alteração de Rotulagem e implementação imediata. 
 

Parágrafo único. As alterações de rotulagem relacionadas a alterações pós-registro e seus 
respectivos prazos de esgotamento de estoque de material de embalagem devem seguir normas 
específicas. 

 

Seção II 
Das Alterações de Rotulagem 

 

Art. 83 Serão objeto de peticionamento de Alteração de Rotulagem as seguintes 
alterações: 

 

I - A inclusão de informações não previstas nesta resolução; II - 
A exclusão de informações e/ou dispositivos obrigatórios; ou  
III - A impossibilidade de seguir as diretrizes das informações e/ou dispositivos 

obrigatórios. 
 

Parágrafo único. Qualquer mudança que não se enquadre nos casos previstos no caput 
deverá ser peticionada como Notificação de Alteração de Rotulagem. 

 

Art. 84 As alterações decorrentes da atualização da Bula Padrão que impactem na 
rotulagem devem ser implementadas no máximo em 180 (cento e oitenta) dias após a publicação 
da Bula Padrão no Bulário Eletrônico da Anvisa. 
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Seção III 
Das alterações de rotulagem relacionadas a alterações pós-registro 

 

Art. 85 As alterações das informações dispostas na rotulagem decorrentes de uma 
mudança pós-registro devem ser disponibilizadas concomitantemente à implementação da 
mudança, conforme norma específica. 

 

Parágrafo único. Os novos modelos de rotulagem deverão ser submetidos por meio de 
notificação de alteração de rotulagem via peticionamento eletrônico em até 30 dias da aprovação, 
contendo o modelo mais recente de rotulagem já peticionado e a alteração das informações 
aprovadas nesta petição. 

 

Art. 86 No caso de alterações qualitativas de excipientes em que a empresa desejar 
manter o nome de medicamento e a mesma indicação terapêutica, os rótulos das embalagens 
secundárias e, na sua ausência, das embalagens primárias, devem conter a frase “Nova 
Fórmula” próxima ao nome de medicamento ou, na sua ausência, do insumo(s) farmacêutico(s) 
ativo(s), com tamanho mínimo de 30% (trinta por cento) da altura do seu maior caractere. 

 

Parágrafo único. Esta frase é obrigatória em lotes produzidos por no mínimo 12 (doze) 
meses depois de aprovada ou peticionada a alteração, no caso de alterações de implementação 
imediata. 

 

Art. 87 A inclusão da frase “Nova embalagem” é permitida nos casos em que não há 
alteração no produto e há alteração nas informações, tamanho ou material de rotulagem 
realizadas nos termos desta Resolução. 

 

Seção IV 
Da instrução das petições de alterações de rotulagem 

 
Art. 88 Além do disposto em normas específicas, as petições de alteração de rotulagem e 

notificação de alteração de rotulagem devem ser instruídas com os seguintes documentos: 

 

I - Formulários de petição FP1 e FP2;  
II - Justificativa técnica da alteração; e 
III - Novo lay-out de rotulagem. 

 

Parágrafo único. A Anvisa poderá solicitar, a seu critério, qualquer outra documentação 
adicional. 

 

Seção V  
Do prazo para esgotamento de estoque do material de embalagem 

 

Art. 89 O prazo previsto para esgotamento de estoque de material de embalagem nos 
casos de mudanças não relacionadas às alterações pós-registro será de: 

 

I - 180 (cento e oitenta) dias para medicamentos com 6 (seis) ou mais lotes produzidos 
nos últimos 12 (doze) meses anteriores a data de peticionamento da alteração/notificação;  

II - 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias para medicamentos com até 5 (cinco) lotes 
produzidos nos últimos 12 (doze) meses anteriores a data de peticionamento da 
alteração/notificação. 

 

CAPÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS 
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Art. 90 As empresas detentoras de medicamentos regularizados até a data de publicação dessa 

norma devem peticionar “Notificação de Alteração de Rotulagem – Adequação a RDC XX”, no prazo 

de 24 (vinte e quatro) meses a contados a partir da publicação desta resolução. 
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§ 1° O prazo determinado no caput será de 36 (trinta e seis) meses para os medicamentos 
que necessitem da inclusão de etiqueta adesiva em substituição à gravação direta nas ampolas 
e frascos-ampola de vidro.  

§ 2° O assunto a que se refere o caput será de implementação imediata. 

 

Art. 91 Nos casos em que as alterações para adequação a esta norma impactarem em 
alteração de bula, a empresa detentora do registro deverá realizar peticionamento de Notificação 
de Alteração de Texto de Bula da forma que os novos documentos de bula e de rotulagem sejam 
implementados concomitantemente. 

 

CAPÍTULO VIII  
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 92 A Anvisa poderá submeter os rótulos à análise a qualquer momento, nos termos 
desta Resolução, após expirado o prazo de adequação a esta norma. Sendo necessário, 
exigências serão emitidas nos termos da RDC nº 204, de seis de julho de 2005 e suas 
atualizações. 

 

Art. 93 As empresas deverão enviar modelos de rotulagem e/ou documentos adicionais 
que permitam a análise do atendimento aos requisitos desta norma. 

 

§ 1° Os modelos deverão corresponder às artes finais e com as indicações das cores em 
escala de cores.  

§ 2° Os modelos deverão corresponder ao tamanho real ou indicando a escala utilizada, 
caso não seja possível o envio em tamanho real.  

§ 3° Quando a etiqueta for inserida em alguma embalagem, a empresa deverá enviar, 
além da arte final da etiqueta, foto ou esquema representando a embalagem como um todo.  

§ 4° O(s) local (locais) de aposição, inscrição ou inclusão das informações variáveis 
deve(m) ser indicado(s) em todos os modelos. 

 

Art. 94 A rotulagem dos diluentes que acompanham os medicamentos deverá seguir o 
disposto nessa resolução. 

 

Art. 95 Situações não previstas nesta norma serão analisadas individualmente pela 
Anvisa. 

 

Art. 96 Ficam revogados: 
 

os incisos do art. 7 da RDC n° 60, de 26 de novembro de 2009; 
os art. 23, 24 e 26 da RDC nº 80, de 11 de maio de 2006; 
a RDC nº 71, de 22 de dezembro de 2009;  
a RDC nº 333, de 19 de novembro de 2003; 
a RDC nº 61, de 12 de dezembro de 2012;  
as informações referentes a rotulagem da RDC nº 20, de 05 de maio de 2011. 
os art. 49 e de 51 a 59 da RDC nº 26, de 13 de maio de 2014;  
as informações referentes a rotulagem do art. 50 da RDC nº 26, de 13 de maio de 2014; 
a RDC nº 92, de 23 de outubro de 2000;  
o parágrafo único do art. 7ª da Portaria nº 802, de 08 de outubro de 
1998; o art. 8° e o Anexo II da RDC n° 199 de 26 de outubro de 2006;  
as informações referentes a rotulagem do item 3 da Portaria 108, de 25 de julho de 1991; 
os art. 80 a 84 da Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998;  
o item 5.5.2 da RDC 08, de 02 de janeiro de 2001; 
Resolução RDC nº 21, de 28 de março de 2012; e  
Resolução RDC nº 57, de 9 de outubro de 2014. 
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Art. 97 Ficam alterados: 

 

o art. 40 da RDC nº 26, de 13 de maio de 2014, passa a ter o seguinte texto: “O fabricante 
deve adotar, integral e exclusivamente, os modelos de embalagem e folheto informativo 
dispostos no Capítulo VIII e Anexo IV desta Resolução, além do previsto na RDC XXX que trata 
da rotulagem de medicamentos.” 

 

o art. 47 da RDC nº 26, de 13 de maio de 2014, passa a ter o seguinte texto: “Os modelos 
dos rótulos das embalagens primária e secundária de fitoterápicos devem seguir a RDC XXX 
que trata de rotulagem de medicamentos. 

 
o parágrafo único do Art. 27 da RDC nº 47, de 8 de setembro de 2009, passa a ter o seguinte 

texto: É facultativo disponibilizar a bula do paciente nas embalagens dos medicamentos 

de uso restrito a estabelecimentos de saúde. 
 

o inciso II do Art. 35 da RDC nº 64, de 18 de dezembro de 2009, passa a ter o seguinte  
texto: II – incluir o alerta: USO RESTRITO A ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, quando 
aplicável. 

 

no anexo da Instrução Normativa n° 9, de 01 de agosto de 2016, substituir o termo Uso 
restrito a hospitais por Uso restrito a estabelecimentos de saúde. 

 

o art. 7º da RDC 60, de 26 de novembro de 2009, passa a ter o seguinte texto: “A rotulagem 
e a bula das amostras grátis de medicamentos devem se apresentar idênticas às aprovadas no 
registro para a respectiva apresentação do medicamento, observando os aspectos da norma 
específica.” 

 

Art. 98 Torna-se sem efeito a Orientação de Serviço n° 72, de 30 de agosto de 2019. 
 

Art. 99 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

ANEXO I 
 

Figura para dessecantes  


