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CONSULTA PÚBLICA Nº 818, 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 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 proposta de Resolução da Diretoria Colegiada - RDC que dispõe sobre a 
notificação de medicamentos de baixo risco, 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=56966 . 

 
§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 Medicamentos 
Específicos, Notificados, Fitoterápicos, Dinamizados e Gases Medicinais - GMESP/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. 

 
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. 

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=56966
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ANTONIO BARRA TORRES 
Diretor-Presidente Substituto 

 
ANEXO 

 
PROPOSTA EM CONSULTA PÚBLICA 

 

Processo nº: 25351.908717/2020-02  
Assunto: Proposta de revisão da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 199, de 2006, que 
dispõe sobre a notificação de medicamentos de baixo risco  
Agenda Regulatória 2017-2020: TEMA 7.2. Medicamentos de baixo risco sujeitos a notificação 
simplificada  
Área responsável: Gerência de Medicamentos Específicos, Notificados, Fitoterápicos, 
Dinamizados e Gases Medicinais - GMESP/GGMED  
Diretor Relator: Antonio Barra Torres 

 

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] 

 

Dispõe sobre a notificação de medicamentos de baixo risco. 
 

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

 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 

Seção I  
Objetivo 

 

Art. 1º Esta Resolução estabelece os requisitos técnicos e os procedimentos para a 
notificação de medicamentos de baixo risco. 

 

Parágrafo único. Os medicamentos de baixo risco sujeitos à notificação estão listados na 
Instrução Normativa nº XX, de XX de XXXX de 20XX, ou suas atualizações. 

 

Seção II 
Abrangência 

 

Art. 2º Esta Resolução se aplica a produtos industrializados que se enquadram na 
categoria de medicamento de baixo risco. 

 

Seção III 
Definições 
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Art. 3º Para efeito desta Resolução consideram-se as seguintes definições: 
 

 

I - declaração de notificação: comprovante de notificação de medicamento;  
II - habilitação de empresa: processo de autorização de empresas, por linha de 

produção, junto ao sistema de notificação de medicamentos;  
III - lista de medicamentos de baixo risco sujeitos à notificação (LMN): lista de 

medicamentos enquadrados como de baixo risco e passíveis de serem notificados;  
IV - medicamento de baixo risco: produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou 

elaborado, com finalidade profilática, curativa ou paliativa, de venda isenta de prescrição 
médica, para o qual existe baixo risco de que seu uso ou exposição possa causar 
consequências ou agravos à saúde quando observadas todas as características de uso e de 
qualidade estabelecidas para o produto; 

V - notificação: comunicação à Anvisa, realizada exclusivamente por meio eletrônico, 
referente à fabricação, importação e comercialização dos medicamentos isentos de registro 
presentes na lista de medicamentos de baixo risco sujeitos à notificação; e  

VI - sistema de notificação de medicamentos: sistema eletrônico que permite a 
habilitação de empresas e a notificação de medicamentos. 

 

Seção IV 
Disposições gerais 

 

Art. 4º A notificação de medicamento de baixo risco deve ser realizada, exclusivamente, 
por procedimento eletrônico em sistema específico disponível no sítio eletrônico da Anvisa. 

 
Art. 5º A notificação de medicamento de baixo risco é sujeita ao pagamento da Taxa de 

Fiscalização de Vigilância Sanitária (TFVS) instituída pela Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999. 

 

Art. 6º Após o pagamento da TFVS e ativação da notificação, a empresa notificadora 
pode gerar a Declaração de Notificação, estando o medicamento automaticamente autorizado 
a ser comercializado. 

 

Art. 7º A regularidade da notificação é estabelecida por período de 10 (dez) anos, 
aplicando-se para sua manutenção o disposto na Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 
317, de 22 de outubro de 2019, ou suas atualizações. 

 

Art. 8º A relação de medicamentos notificados pode ser consultada no sítio eletrônico da 
Anvisa. 

 

CAPÍTULO II  
DA NOTIFICAÇÃO 

 

Art. 9º A empresa deve realizar uma notificação para cada medicamento de seu 
interesse disponível na Lista de medicamentos de baixo risco sujeitos à notificação (LMN). 

 

Seção I  
Da habilitação da empresa 

 

Art. 10. Para a habilitação no sistema de notificação, a empresa fabricante deve possuir 
Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle de medicamentos (BPFC) e a empresa 
importadora deve possuir Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenamento 
(BPDA).  
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Parágrafo único. Nos casos em que o certificado estiver vencido, a habilitação pode ser 
feita mediante a indicação da petição de solicitação de renovação do respectivo certificado. 

 

Art. 11. Todas as empresas envolvidas no processo de fabricação e notificação do 
medicamento devem estar devidamente habilitadas no sistema de notificação. 

 

Seção II 
Da documentação 

 

Art. 12. As informações prestadas na notificação de medicamentos de baixo risco, bem 
como o conteúdo de toda a documentação inserida no sistema e obtida durante o processo de 
fabricação desses medicamentos, são de responsabilidade da empresa notificadora e são 
objeto de controle sanitário pela Anvisa, inclusive em inspeções de notificação. 

 

Art. 13. A empresa deve manter registro de toda documentação relacionada à fabricação 
e ao controle de qualidade dos medicamentos de baixo risco notificados em conformidade com 
as Boas Práticas de Fabricação, estabelecidas na Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 
301, de 21 de agosto de 2019, ou suas atualizações. 

 
§ 1º Para os casos em que o medicamento seja fabricado em outro local, ou quando 

houver terceirização de etapas de fabricação ou de controle de qualidade, toda documentação 
deve estar disponível tanto na empresa contratante quanto na contratada.  

§ 2º A terceirização mencionada no § 1º deve seguir o disposto na Resolução da 
Diretoria Colegiada – RDC nº 234, de 20 de julho de 2018, ou suas atualizações. 

 

Art. 14. A documentação referente ao medicamento de baixo risco notificado deve 
contemplar: 

 

I – Relatório descritivo de produção, contendo:  
a) descrição detalhada da fórmula, designando os componentes conforme a 

Denominação Comum Brasileira (DCB);  
b) descrição da quantidade de cada componente por unidade farmacotécnica e por lote, 

indicando sua função na fórmula; 
c) tamanho do lote industrial;  
d) descrição de todas as etapas do processo de produção, contemplando os 

equipamentos utilizados; e  
e) controles em processo. 

 

II – Ordens de produção e laudos de controle de qualidade das matérias-primas, 
embalagens e produto acabado referente a cada lote fabricado. 

 

III – Relatório de controle de qualidade, contendo:  
a) controle da Encefalopatia Espongiforme Transmissível (EET) de acordo com a 

Resolução nº 305, de 14 de novembro de 2002, ou suas atualizações; e  
b) especificações, metodologias e as respectivas referências usadas no controle de 

qualidade das matérias-primas, embalagens e produto acabado, bem como as validações 
analíticas. 

 

IV – Estudos de estabilidade:  
a) estudos de estabilidade acelerada e de longa duração, fotoestabilidade e estabilidade 

em uso nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 318, de 6 de novembro de 
2019, ou suas atualizações; e  
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b) racional técnico que suporte o uso de modelos reduzidos de estudo de estabilidade, 
quando esses forem utilizados. 

 

V – Modelo de bula, quando houver, e rotulagem. 
 

Parágrafo único. A não realização de algum dos estudos de estabilidade ou testes 
previstos para o medicamento ou forma farmacêutica deve ser justificada tecnicamente. 

 

Seção III 
Dos requisitos técnicos 

 

Art. 15. As especificações e métodos analíticos empregados no controle de qualidade e 
nos estudos de estabilidade dos medicamentos de baixo risco notificados devem seguir 
monografia inscrita na Farmacopeia Brasileira ou em compêndio oficialmente reconhecido pela 
Anvisa, conforme Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 37, de 6 de julho de 2009, ou 
suas atualizações. 

 

§ 1º Na ausência de monografia oficial, devem ser realizados os testes previstos nos 
métodos gerais da Farmacopeia Brasileira ou em compêndio oficialmente reconhecido pela 
Anvisa para a forma farmacêutica e demais testes necessários desenvolvidos pelo fabricante, 
de modo a garantir a qualidade do medicamento.  

§ 2º Os métodos analíticos devem ser validados conforme a Resolução da Diretoria 
Colegiada - RDC nº 166, de 25 de julho de 2017, ou suas atualizações. 

 

Art. 16. A estabilidade do medicamento deve ser comprovada nos termos da Resolução - 
RDC nº 318, de 2019, ou suas atualizações, considerando três lotes do medicamento. 

 
Parágrafo único. Os lotes submetidos aos estudos de estabilidade devem possuir as 

mesmas características, ou seja, devem ter sido fabricados empregando o mesmo processo 
produtivo, equipamentos, fabricante do insumo farmacêutico ativo e local de fabricação. 

 

Seção IV 
Da rotulagem e bula 

 

Art. 17. A rotulagem dos medicamentos de baixo risco notificados deve seguir o disposto 
na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 71, de 22 de dezembro de 2009, ou suas 
atualizações. 

 

§ 1º Os medicamentos de baixo risco notificados devem adotar nos dizeres de 
rotulagem, integralmente, as informações padronizadas na LMN.  

§ 2º As informações da LMN podem ser complementadas a critério da empresa, à 
exceção das informações referentes a indicações e posologia dos medicamentos.  

§ 3º Caso as informações previstas no § 1º não constem na rotulagem, o medicamento 
deve, necessariamente, ser acompanhado de bula.  

§ 4º O número de registro do medicamento previsto na norma citada no caput deve ser 
substituído pela frase: "MEDICAMENTO NOTIFICADO conforme RDC nº xxx/20xx".  

§ 5º Fica dispensada a utilização de tinta reativa na rotulagem, porém as embalagens devem 

apresentar lacre ou selo de segurança, para garantia da inviolabilidade do medicamento. 

 

Art. 18. A bula dos medicamentos de baixo risco notificados, quando existente, deve 
seguir o disposto na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 47, de 08 de setembro de 
2009, ou suas atualizações. 
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Art. 19. Os medicamentos de baixo risco notificados podem adotar nome, conforme 

Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 59, de 10 de outubro de 2014, ou suas atualizações. 

 

§ 1º As empresas devem avaliar previamente o nome a ser utilizado empregando os 
critérios estabelecidos pela Anvisa, mantendo registro de toda avaliação realizada.  

§ 2º Alternativamente, os medicamentos de baixo risco notificados podem ser 
comercializados pelo nome do produto ou sinônimo, conforme a LMN. 

 

CAPÍTULO III  
DAS MUDANÇAS PÓS-NOTIFICAÇÃO 

 

Art. 20. A empresa detentora da notificação deve realizar nova notificação do 
medicamento por meio do sistema eletrônico de notificação de medicamentos sempre que 
houver mudanças em quaisquer informações prestadas.  

Parágrafo único. Previamente à realização de uma nova notificação, a empresa deve 
cancelar a notificação vigente do medicamento. 

 

Art. 21. As empresas devem realizar análise de risco, documentando-a devidamente, 
antes de implementar qualquer mudança no medicamento previamente notificado. 

 

§ 1º A análise de risco deve contemplar descrição detalhada das mudanças pretendidas.  
§ 2º A documentação da análise de risco deve estabelecer quais testes ou ensaios serão 

conduzidos de modo a garantir que, mesmo após a mudança, o medicamento permaneça 
atendendo aos parâmetros de qualidade, segurança e eficácia.  

§ 3º A análise de risco deve ser baseada nas normas que dispõem sobre as alterações 
pós-registro de medicamentos.  

§ 4º Os resultados dos testes e ensaios estabelecidos no § 2º devem ser juntados à 
análise de risco. 

 

CAPÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 22. As solicitações de inclusão, alteração e exclusão na LMN devem ser 

protocoladas na Anvisa utilizando código de assunto específico e devem ser instruídas 
conforme disposto no Anexo. 

 

Parágrafo único. Somente serão avaliadas as solicitações que estiverem acompanhadas 
de literatura técnico-científica que as embase. 

 

Art. 23. As inclusões, alterações e exclusões referentes à LMN serão publicadas 
periodicamente pela Anvisa. 

 

Art. 24. A notificação não exime as empresas das obrigações referentes às demais 
regulamentações sanitárias aplicáveis a medicamentos. 

 

Art. 25. As obrigatoriedades referentes à farmacovigilância a que ficam sujeitos os 
detentores de notificação de medicamentos são tratadas em regulamento específico da área de 
farmacovigilância. 

 

Art. 26. Quando houver descontinuação definitiva da fabricação do medicamento, a 
empresa deverá cancelar sua notificação, por meio do sistema eletrônico. 
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Art. 27. Os medicamentos notificados que forem excluídos da LMN terão o prazo máximo 
de 2 (dois) anos, a contar da vigência da exclusão, para adequação à categoria regulatória 
pertinente.  

Parágrafo único. Após o prazo citado no caput, os medicamentos notificados que não 
tiverem sido cancelados pelas empresas terão suas notificações canceladas pela Anvisa. 

 

Art. 28. Os medicamentos incluídos na LMN e registrados em outras categorias deverão 
ser adequados a esta Resolução no prazo máximo de 2 (dois) anos a contar da vigência da 
inclusão.  

Parágrafo único. As empresas detentoras de registros de medicamentos previstos no 
caput devem protocolar o cancelamento dos respectivos registros e, após a publicação do 
cancelamento, devem proceder com as notificações nos termos desta Resolução. 

 

Art. 29. Caso seja constatada irregularidade na notificação do medicamento de baixo 
risco, a Anvisa efetuará seu cancelamento ou determinará a suspensão cautelar da sua 
fabricação, a depender da gravidade da irregularidade, sem prejuízo das demais sanções 
administrativas e penais a que a empresa esteja sujeita. 

 

Art. 30. 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. 31. As empresas detentoras de medicamentos de baixo risco notificados cuja 
rotulagem seja objeto de alteração devido ao disposto nesta Resolução e na Instrução 
Normativa nº XX, de 20XX, terão o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da sua 
vigência, para realizar as alterações necessárias.  

Parágrafo único. Nos casos em que as alterações na rotulagem forem referentes 
exclusivamente à adequação ao disposto nesta Resolução e na Instrução Normativa nº XX, de 
20XX não será necessário realizar nova notificação do medicamento. 

 

Art. 32. Ficam revogadas: 
 

I – a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 199, de 26 de outubro de 2006;  
II – a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 107, de 5 de setembro de 2016; 
III – a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 180, de 27 de setembro de 2017; 
IV – a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 343, de 6 de março de 2020;  
V – o art. 6º da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 4, de 28 de janeiro de 2015; e VI 

– o anexo da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 242, de 26 de julho de 2018. 

 

Art. 33. Esta Resolução entra em vigor 30 (trinta) dias a partir da data de sua publicação. 
 
 

DIRETOR PRESIDENTE 
 

ANEXO 

 

Solicitação para inclusão, alteração ou exclusão de medicamentos ou informações na  
LMN 

 

DADOS DO SOLICITANTE  
Nome 
CNPJ  
Endereço 
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E-mail  
Telefone 

 

(  ) INCLUSÃO 
Produto  
Concentração do princípio ativo 
Sinônimo  
Forma farmacêutica 
Via de administração 
Indicação 
Modo de usar  
Mecanismo de ação 
Posologia  
Restrição de uso (adulto, pediátrico) 
Advertência  
Referência farmacopeica 

 

Racional para enquadramento como medicamento de baixo risco: 
Referências técnico-científicas 

 

 

(  ) ALTERAÇÃO 
Produto  
Descrição da alteração 
Justificativa técnica  
Referências técnico-científicas 

 

 

(  ) EXCLUSÃO  
Produto 
Justificativa técnica  
Referências técnico-científicas 


