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[Este texto não substitui o publicado no DOU] 
 

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

CONSULTA PÚBLICA Nº 652, DE 21 DE MAIO DE 2019 

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das 
atribuições que lhe confere os arts.7º, III e IV, 15, III e IV da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, o 
art. 53, III, §§ 1º e 3º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da 
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, em Anexo, conforme 
deliberado em reunião realizada em 14 de maio de 2019, e eu, Diretor-Presidente, determino a sua 
publicação. 

Art. 1º Fica estabelecido o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para envio de 
comentários e sugestões ao texto da proposta de Instrução Normativa que dispõe sobre 
procedimentos administrativos para apresentação de dados e provas adicionais posteriormente à 
concessão do registro ou pós-registro de medicamentos. 

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=47602. 

§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 Geral de 
Medicamentos e Produtos Biológicos - GGMED, 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. 
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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: 25351.924702/2018-69 

Assunto: Proposta de Instrução Normativa que dispõe sobre procedimentos 
administrativos para apresentação de dados e provas adicionais posteriormente à concessão do 
registro ou pós-registro de medicamentos 

Agenda Regulatória 2017-2020: Tema 7.1 - Registro, pós-registro e notificação de 
medicamentos 

Área responsável: Gerência Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos - GGMED 

Diretor Relator: Fernando Mendes Garcia Neto 

 
 
 
 

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

MINUTA 

INSTRUÇÃO NORMATIVA - IN Nº [Nº], DE [DIA] DE [MÊS POR EXTENSO] DE [ANO] 
 
 

Dispõe sobre os procedimentos 

administrativos para a apresentação de 

dados e provas adicionais posteriormente à 

concessão do registro ou pós-registro de 

medicamentos 

 
 

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 pela Resolução da 

Diretoria Colegiada 

– RDC n° 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve adotar a seguinte Instrução Normativa, 

conforme deliberado em reunião realizada em XX de XX de 201..., e eu, Diretor-
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Presidente, determino a sua publicação. 

 
 

Art. 1º A presente Instrução Normativa objetiva definir procedimentos administrativos 

para a apresentação de dados e provas adicionais posteriormente à concessão de: 

 
I – registro de novos medicamentos para tratamento, diagnóstico ou prevenção de 

doenças raras, em conformidade à Resolução que estabelece procedimento especial para 

anuência de ensaios clínicos, certificação de boas práticas de fabricação e registro de 

novos medicamentos para tratamento, diagnóstico ou prevenção de doenças raras e suas 

atualizações; 

 
II – registro de medicamentos sintéticos com insumo farmacêutico ativo (IFA) novo no pa 

ís, destinado à prevenção ou tratamento de doenças de grave ameaça à vida ou altamente 

debilitantes, conforme a Resolução que dispõe sobre os critérios para a  concessão  e 

renovação do registro de medicamentos com princípios ativos sintéticos e semissintéti cos, 

classificados como novos, genéricos e similares e suas atualizações; 

 
III – mudanças pós-registro de medicamentos sintéticos relacionadas à inclusão de nova 

concentração, inclusão de nova posologia, ampliação de uso, inclusão de nova via de 

administração e inclusão de nova indicação terapêutica de medicamento novo destinado à 

prevenção ou tratamento de doenças de grave ameaça à vida ou altamente debilitantes, 

em conformidade à Resolução que dispõe sobre mudanças pós -registro, cancelamento de 

registro de medicamentos com princípios ativos sintéticos e semissintéticos e suas 

atualizações; 

IV – registro de produtos biológicos novos utilizados no tratamento ou prevenção de 

doenças graves ou de alta mortalidade, conforme a Resolução que dispõe sobre o registro 

de produtos biológicos novos e produtos biológicos e suas atualizações. 

 
Art. 2º Após a análise técnica, as petições de registro ou mudanças pós -registro dos 

medicamentos de que trata o Art. 1º poderão ser deferidas, mediante a complementação 

posterior de dados e provas adicionais via Termo de Compromisso. 

 
Art. 3º Para a formalização do Termo de Compromisso, ficam estabelecidas as seguintes 

etapas: 

 
I – finalização da análise pelo técnico responsável, com a identificação dos dados e provas 

adicionais ainda pendentes; 

 
II – apresentação em reunião à empresa solicitante do registro ou mudança pós -registro 

dos dados e provas adicionais necessários ao atendimento integral da regulamentação, 

bem como acordo do prazo para cumprimento do Termo de Compromisso, a crit ério da 

Anvisa; 

 



 
Edição n° 027.2019 | São Paulo, 22 de maio de 2019  

  4 

III – envio da relação dos dados e provas adicionais necessários ao atendimento integral da 

regulamentação à empresa solicitante, por Exigência eletrônica; 

 
IV – submissão pela empresa solicitante do registro ou pós -registro do cumprimento de 

exigência e respectivo Termo de Compromisso assinado e cronograma detalhado para 

apresentação dos dados e provas adicionais, conforme modelo aplicável constante no 

Anexo I ou II da presente IN; 

 
V – avaliação para fins de anuência pela Anvisa do Termo de Compromisso e do 

Cronograma; VI – anuência ou negativa do Termo de Compromisso e respectivo 

Cronograma. 

§ 1º A publicação da decisão final estará condicionada à anuência ou negativa do Termo de 
Compromisso e Cronograma. 

 
§ 2º A anuência ou negativa do Termo de Compromisso e respectivo Cronograma será 

comunicada à empresa por meio de Ofício eletrônico. 

 
§ 3º O Termo de Compromisso e seu respectivo cumprimento deverão ser protocolados 

por meio de código de assunto específico. 

 
Art. 4º A empresa deve protocolar o Cumprimento do Termo de Compromisso contendo os 

dados e provas adicionais requeridos, até o último dia do prazo previamente acordado e 

descrito em Cronograma anuído. 

 
Art. 5º Caso os compromissos assumidos no Termo não sejam cumpridos, o medicamento 

estará sujeito ao cancelamento do registro e/ou da aprovação da mudança pós -registro, 

sem prejuízo de outras sanções civis, penais e administrativas cabíveis. 

 
Art. 6º Durante a obtenção dos dados e provas adicionais estabelecidos no Termo de 

Compromisso, caso sejam observados resultados que indiquem redução de qualidade, 

segurança ou eficácia, a Anvisa deverá ser comunicada formalmente, por meio de envio 

prematuro do Cumprimento do Termo de Compromisso, contendo os resultados parciais 

observados, e de notificação à Gerência-Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos. 

 
Art. 7º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 

DIRETOR  PRESIDENTE 
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ANEXO I 
 

TERMO DE COMPROMISSO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DADOS E PROVAS 

ADICIONAIS APÓS A CONCESSÃO DO REGISTRO – RDC 205/2017. 

 
Encaminhar eletronicamente pelo código de assunto 11340 - ADITAMENTO - 

Termo de Compromisso para Doenças Raras. 

 
 
 

Eu, 
inscrito(a) no CPF sob nº 

,  abaixo  assinado(a),  portador  da  cédula  de  identidade  RG  e 
,  em plenos  poderes  do cargo de Responsável  

Legal  do estabelecimento ,  inscrito no CNPJ sob o nº  , ME COMPROMETO 

dentro do cronograma apresentado em anexo, a apresentar os dados e provas adicionais 

requisitados pela Anvisa por meio  do Ofício , como complementação da análise do 

pedido  de registro do medicamento  ,  processo   . 

Os dados e provas adicionais serão apresentados em único ato, dentro do prazo 

estipulado para a última ação do cronograma. 

E por ser a expressão da verdade, assino o presente, para que surta seus legais e 

jurídicos efeitos. 

Anexos: 

1. Cópia da Procuração conferindo poderes ao representante legal, bem como dos 

contratos sociais e atas de assembleia necessários para a verificação da cadei a de 

responsabilidade. 

2. Cronograma detalhando os prazos para apresentação da complementação de dados e 

provas adicionais requeridas. 

 
 

  ,_  de  de  . 
 
 

 

  _ 

Nome: 

Cargo: 

CPF: 
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CRONOGRAMA PARA APRESENTAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DE DADOS E PROVAS 

ADICIONAIS APÓS A CONCESSÃO DO REGISTRO – RDC 205/2017. 

 
 
 

 

Ordem de 

Realização 

Descrição do item 

Conforme Ofício de 

Comunicação enviado 

pela Anvisa 

 
Data em que o 

item estará 

disponível na 

empresa 

 
Data do 

Cumprimento em Ato 

Único para a Anvisa 

1º 
   

2º 
   

3º 
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Ordem de 

Realização 

Descrição do item 

Conforme Ofício de 

Comunicação enviado 

pela Anvisa 

 
Data em que o 

item estará 

disponível na 

empresa 

 
Data do 

Cumprimento em Ato 

Único para a Anvisa 

4º 
   

5º 
   

6º 
   

 
 
 

ANEXO II 
 

 
TERMO DE COMPROMISSO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DADOS E PROVAS 

ADICIONAIS APÓS A CONCESSÃO DO REGISTRO OU MUDANÇA PÓS -REGISTRO – RDC 

200/2017 e RDC 73/2016. 

Encaminhar eletronicamente pelo código de assunto 11363 - ADITAMENTO - 

Termo de Compromisso RDC 55/2010, RDC 73/2016 ou RDC 200/2017. 

 
 
 

Eu, 
inscrito(a) no CPF sob nº 

,  abaixo  assinado(a),  portador  da  cédula  de  identidade  RG  e 

,  em plenos  poderes  do cargo de Responsável  
Legal  do estabelecimento ,  inscrito no CNPJ sob o nº  , ME COMPROMETO 

dentro do cronograma apresentado em anexo, a apresentar os dados e provas adicionais 

requisitados pela Anvisa por meio do Ofício , como complementação da análise do 

pedido 
de   (REGISTRO / PÓS_REGISTRO) do 

medicamento  ,  processo  . 

Os dados e provas adicionais serão apresentados em único ato, dentro do prazo 

estipulado para a última ação do cronograma. 

E por ser a expressão da verdade, assino o presente, para que surta seus legais e jurídicos 

efeitos. 

Anexos: 

1. Cópia da Procuração conferindo poderes ao representante legal, bem como dos 

contratos sociais e atas de assembleia necessários para a verificação da cadeia de 

responsabilidade. 

2. Cronograma detalhando os prazos para apresentação da complementação de dados e 
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provas adicionais requeridas. 

 

  ,_  de  de  . 
 
 

 

  _ 

Nome: 

Cargo: 

CPF: 
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CRONOGRAMA PARA APRESENTAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DE DADOS 

E PROVAS ADICIONAIS APÓS A CONCESSÃO DO REGISTRO – RDC 55/2010, 

RDC 73/2016  ou RDC 200/2017. 

 
 

 

Ordem de 

Realização 

Descrição do item 

Conforme Ofício de 

Comunicação enviado 

pela Anvisa 

 
Data em que o 

item estará 

disponível na 

empresa 

 
Data do 

Cumprimento em Ato 

Único para a Anvisa 

1º 
   

2º 
   

3º 
   

4º 
   

5º 
   

6º 
   

 
 


