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Relatório de AIR
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CP 682/2019 e 683/2019

CP 682/2019
RDC DIFA + CADIFA

CP 683/2019
RDC ALTERADORA

RDC 200/2017

RDC 73/2016

http://portal.anvisa.gov.br/consul
tas-publicas#/visualizar/404087

http://portal.anvisa.gov.br/consul
tas-publicas#/visualizar/404088
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PUBLIC CONSULTATION – CP Nº 682, 2019 

https://pesquisa.anvisa.gov.br/index.php/32894?lang=en

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2961691/CP+682-2019+%28English%29.pdf/a2340645-bece-46fc-9fc3-d305a185c0d0

https://pesquisa.anvisa.gov.br/index.php/32894?lang=en
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2961691/CP+682-2019+(English).pdf/a2340645-bece-46fc-9fc3-d305a185c0d0


CP 682/2019 - Modelo Proposto

OBETIVO: elevação do nível da regulação de IFA.

- Harmonização internacional;
- Eficiência processual;
- Isonomia.
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CP COMENTADA– CP Nº 682, 2019 

Estrutura: Texto da norma + Comentários;
Objetivo: esclarecer e corrigir;

Atualização: semanal (expectativa);
Histórico e controle de edição.

Encaminhar dúvidas:
Assunto: CP COMENTADA

E-mail: coifa@anvisa.gov.br.
NÃO ENVIAR CONTRIBUIÇÕES

mailto:coifa@anvisa.gov.br


CP COMENTADA

CAPÍTULO I
DA ABRANGÊNCIA

Art. 2º Esta Resolução se aplica aos insumos farmacêuticos ativos (IFA) utilizados na fabricação de medicamentos novos, inovadores,
genéricos e similares.

•Comentário Art. 2º
Os requisitos técnicos desta Consulta Pública (CP) NÃO SE APLICAM ao insumo farmacêutico

ativo (IFA) utilizado em produtos farmacêuticos notificados ou enquadrados como produto

biológico, fitoterápico ou produto tradicional fitoterápico, medicamento específico ou medicamento

dinamizado, mesmo quando esses forem utilizados em associação com IFA sintético ou

semissintético e submetidos no registro de produto enquadrado como medicamento novo,

inovador, genérico ou similar (ver complementação no Comentário Art. 94).



CP COMENTADA

DA SUBMISSÃO DO DOSSIÊ DE INSUMO FARMACÊUTICO ATIVO (DIFA)

Art. 4º O Dossiê de Insumo Farmacêutico Ativo (DIFA) dever ser enviado à ANVISA pelo seu 
detentor nos seguintes casos:

Comentário Art. 4º
A Agência está trabalhando com a submissão eletrônica do DIFA pelo detentor do DIFA

pelo Datavisa, no mesmo formato que já ocorre hoje para outras petições eletrônicas. Assim,
será possível o acompanhamento do seu ciclo de vida (situação documental) no Portal da
Anvisa.

Os prazos estabelecidos pela Lei 13.411/2017 se aplicam aos processos de registro e
pós-registro de medicamento. A submissão antecipada e separada do DIFA não implicará no
início da contagem do prazo, que só ocorrerá no momento da submissão do registro e do
pós-registro do medicamento.



CP COMENTADA

Comentário Art. 4º
A “necessidade de proteção à propriedade intelectual do detentor do DIFA” aplica-se

aos casos em que há restrição de confidencialidade entre o detentor do DIFA e o
detentor/solicitante do registro do medicamento, ou seja, sempre que o módulo 3.2.S for
dividido em parte aberta e parte restrita.

A submissão “como parte integrante da petição, quando não houver necessidade de
proteção à propriedade intelectual do detentor do DIFA” ocorre quando não há restrição de
confidencialidade entre o detentor do DIFA e o detentor/solicitante do registro do
medicamento. Por exemplo, nos casos em que o detentor/solicitante do registro do
medicamento e o detentor do DIFA são a mesma empresa ou pertençam ao mesmo grupo.



CP COMENTADA

Art. 6º O DIFA deve conter versão e índice, e os documentos que o compõem devem ser organizados 
na ordem em que são descritos no Capítulo V (Dos Documentos Administrativos do Dossiê de Insumo 
Farmacêutico Ativo) e Capítulo VI (Dos Documentos Técnicos do Dossiê de Insumo Farmacêutico Ativo) 
desta Resolução.

Recentemente, a Anvisa publicou o GUIA nº 24, versão 1, de 14 de agostos de 2019, Guia de
Organização do Documento Técnico Comum para o Registro de Medicamentos. Nele, há a definição do
que é um documento e a informação de que ele pode ser equiparado a um arquivo para uma
submissão eletrônica.
Considera-se que, uma vez definido o nível de granularidade adotado, a mesma granularidade deve ser 
usada ao longo da vida do dossiê, já que a intenção é que os documentos/arquivos sejam substituídos 
por completo quando as informações forem alteradas (ver complementação no Comentário Art. 
17). Para a submissão das mudanças, ver Comentário Art. 70.
No referido Guia nº 24/2019, há os níveis de hierarquia em que os documentos/arquivos devem ser 
colocados e se documentos únicos ou múltiplos são apropriados em cada ponto.
Além disso, informamos que está sendo elaborado um Guia de submissão eletrônica do DIFA que será 
alinhado ao Guia n° 24/2019 e que trará informações relacionadas a organização e nomenclatura dos 
arquivos a serem protocolados.



CP COMENTADA

DA CARTA DE ADEQUAÇÃO DO DOSSIÊ DE INSUMO FARMACÊUTICO ATIVO (CADIFA)

Art. 7º A Anvisa emitirá a Carta de Adequação do Dossiê de Insumo Farmacêutico Ativo (CADIFA) ao detentor
do DIFA no caso de sua adequabilidade.

•Comentário Art. 7º

A CADIFA atestará a adequação do DIFA a esta norma (inciso I do Art. 3º do texto desta

CP). Diferentemente do modelo do EDQM, que atesta adequação do produto à

Farmacopeia Europeia, a Anvisa avaliará a adequação do produto a esta norma, para fins

de emissão da CADIFA, não se limitando apenas a adoção da Farmacopeia Brasileira,

conforme RDC 37/2009.



CP COMENTADA

Art. 8º Constarão na CADIFA:

Comentário Art. 8º

O Art. 8º traz as informações que comporão a CADIFA. O entendimento é que a sua

alteração, determinará um pós-registro de medicamento (ver complementação

no Comentário ANEXO II).

A CADIFA não possuirá validade, mas deverá ser atualizada, conforme o seu ciclo de

vida (CAPÍTULO VII DO CICLO DE VIDA DO IFA e mudanças do ANEXO II), e poderá

sofrer suspensão (Seção I Da Suspensão da CADIFA) e cancelamento (Seção II

Do Cancelamento da CADIFA).

Inicialmente, só se prevê a publicação da CADIFA, no portal da ANVISA, quando emitida

nos termos da alínea “b” do inciso II do Art. 4º, em que se prevê a publicação da razão

social do detentor do DIFA, do número da CADIFA e de seu status (aprovada, reprovada,

suspensa ou cancelada).



CP COMENTADA

Art. 10. As comunicações relacionadas a exigência, aprovação ou reprovação do DIFA ou de
suas mudanças serão encaminhadas diretamente ao seu detentor.

Comentário Art. 10
A Agência está trabalhando com o envio das exigências ao detentor do DIFA pelo

Datavisa, no mesmo formato que já ocorre hoje para outras petições. Da mesma forma,
ocorreria a submissão de um cumprimento de exigência eletrônico.

Quanto ao encaminhamento das exigências da parte aberta também para o
detentor/solicitante do registro do medicamento, entendemos que fará parte da relação do
fabricante do IFA com o fabricante do medicamento. O seu encaminhamento poderá ser
realizado pelo detentor do DIFA, a quem cabe definir quais as informações não são sigilosas e
que podem ser de conhecimento do detentor/solicitante do registro do medicamento.

O prazo para o cumprimento da exigência, segue a regra geral, preconizada pela RDC
204/2005, 120 (cento e vinte) dias, improrrogáveis, contados a partir da data da confirmação
de recebimento da exigência, a exceção do § 2º deste Art. 10.

Com relação a reconsideração da decisão, a forma de sua solicitação, o seu
acompanhamento e os seus prazos seguem a regra geral, preconizada pela RDC 266/2019.



CP COMENTADA

DA AVALIAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (BPF)

Art. 11. O fabricante de IFA deve cumprir com os procedimentos e práticas estabelecidos em Resolução
que dispõe sobre as Boas Práticas de Fabricação de Insumos Farmacêuticos Ativos, a fim de assegurar que
as instalações, métodos, processos, sistemas e controles usados para a fabricação do IFA sejam
adequados.

Comentário Art. 11
Conforme Art. 9º, a avaliação das boas práticas de fabricação (BPF) faz parte da análise do DIFA
para fins de emissão da CADIFA
Salientamos que, conforme a CP 683/2019:
- para a submissão do registro de medicamento, faz-se necessária a cópia do CBPF de IFA válido
emitido pela Anvisa ou a cópia do protocolo da sua solicitação, para o fabricante do IFA objeto
do pedido de registro do medicamento e para o seu registro;
- para a concessão de registro do medicamento, serão necessárias a emissão da CADIFA e a
emissão do CBPF de IFA.



CP COMENTADA

CAPÍTULO VI
DOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DO DOSSIÊ DE INSUMO FARMACÊUTICO ATIVO (DIFA)

Comentário Art. 17
Recentemente, a Anvisa publicou o GUIA nº 24, versão 1, de 14 de agostos de
2019, Guia de Organização do Documento Técnico Comum para o Registro de
Medicamentos, baseado na tradução dos Guias ICH M4 e em levantamento e
avaliação dos Guias CTD dos demais membros reguladores.
O Guia de Organização do Documento Técnico Comum para o Registro de
Medicamentos, assim com os Guias ICH M4, não indica quais estudos e
requisitos técnicos são necessários. Ele apenas indica o formato e organização
adequados para os dados que foram gerados e que são exigidos nas
legislações específicas (por exemplo, nesta CP).



CP COMENTADA

Fabricante(s) (3.2.S.2.1)

Art. 21. Informar razão social, endereço e responsabilidades de cada um dos fabricantes envolvidos na
fabricação e controle de qualidade do IFA, incluindo contratados.

Parágrafo único. Enquadram-se como fabricantes, todas as unidades responsáveis pelas etapas de
fabricação, desde a introdução do material de partida, incluindo etapas de moagem, micronização,
esterilização, embalagem, rotulagem, controle de qualidade e expedição.

Comentário Art. 21
Laboratórios terceiros contratados para realização de algum teste de controle de qualidade de
liberação do lote serão enquadrados como fabricante e deverão constar no DIFA, conforme
informações preconizadas neste artigo, e estão inseridos nas boas práticas de fabricação do
contratante, conforme CAPÍTULO XVII DO CONTRATO DE FABRICAÇÃO E/OU DO CONTROLE DE
QUALIDADE, da RDC 69/2014



CP COMENTADA

DO CICLO DE VIDA DO IFA
Art. 67. Após a emissão da CADIFA, seu detentor deve submeter à ANVISA quaisquer
mudanças ou intenções de mudança nas condições ou informações anteriormente
apresentadas, de acordo com o disposto nesta Resolução.

Das Mudanças que não dependem de Submissão Prévia

Das Mudanças de Notificação Anual;

Das Mudanças de Notificação Imediata.

Das Mudanças que dependem de Submissão Prévia

Das Mudanças Menores;

Das Mudanças Maiores.



CP COMENTADA

Da Submissão das Mudanças

Art. 70. O detentor do Dossiê de Insumo Farmacêutico Ativo (DIFA) deve submeter à ANVISA, cada
mudança ou grupo de mudanças:

I - carta de apresentação da mudança ou grupo de mudanças;

II - formulário de mudança; e

III - documentação comprobatória.

comentário Art. 70
Entendemos que como documentação comprobatória, devem ser
enviados documentos/arquivos do DIFA que serão substituídos por completo,
quando houver mudanças no DIFA, conforme o nível de granularidade adotado e
estabelecidos para cada mudança do anexo II.
Assim como a submissão inicial (ver Comentário Art. 4º), a Agência está trabalhando com a
submissão eletrônica das mudanças pelo detentor do DIFA pelo Datavisa, no mesmo
formato que já ocorre hoje para outras petições eletrônicas. Assim, será
possível o acompanhamento do seu ciclo de vida (situação documental) no Portal da Anvisa.



CP COMENTADA

Art. 93. Revogam-se a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 57, de 17 de novembro de 2009, a
Instrução Normativa nº 15, de 17 de novembro de 2009 e a Instrução Normativa nº 3, de 28 de
junho de 2013.

-Quem não se adequou será excluído do registro do medicamento;

-Registro de medicamento que restar sem fabricante de IFA aprovado terá a fabricação
suspensa;

-Registro de IFA válido até o vencimento;

-Não haverá migração automática do registro de IFA para a CADIFA.



CP COMENTADA

Art. 94. Esta norma entra em vigor na data de sua publicação.

Comentário Art. 94
Os requisitos técnicos desta CP só se aplicam ao insumo

farmacêutico ativo (IFA) submetido no registro ou pós-registro
(inclusão ou substituição de local de fabricação do IFA) de produto
enquadrado como medicamento novo, inovador, genérico ou similar
após a vigência desta norma.



CP COMENTADA

MUDANÇAS, CONDIÇÕES E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA MÍNIMA DO DOSSIÊ DE INSUMOS 
FARMACÊUTICOS ATIVOS.

Comentário ANEXO II

Informamos que as mudanças preconizadas neste Anexo só se aplicam aos IFAs com CADIFA.
Aquelas mudanças que alterarem o conteúdo da CADIFA (Art. 8º) acarretarão em uma nova
revisão da CADIFA e na necessidade de submissão de um pós-registro de medicamento.

Para os IFAs sem CADIFA (por exemplo, fabricantes de IFA aprovados antes da vigência desta
norma ou durante o seu período de transição), serão aplicadas as mudanças previstas na
Tabela 1.c da CP 683/2019.



Vigência CP 683

Fabricação do lote piloto

Publicação
da norma

1 2 3

Peticionamento

Vigência imediata



REGISTRO DE MEDICAMENTO – Pós vigência da norma

Medicamentos já registrados:

- Não há a obrigatoriedade de adoção da CADIFA. Nestes casos, o pós registro
será regido somente pela CP alteradora que traz o pós registro em
medicamentos.

Novos peticionamentos – a partir da vigência e transitoriedade da norma:

- Transitoriedade: Art. 10 da CP 683/2019 – não há emissão de CADIFA;

- Novo modelo: CADIFA (CP 682/2019).



PÓS-REGISTRO DE MEDICAMENTO (IFA) - Pós vigência da norma

- Transitoriedade: Art. 11 da CP 683/2019 – não há emissão de CADIFA. 
Documentação estabelecida no art. 10.

- Novo modelo: 
- sem CADIFA: mudanças 1aa e 1ab do Anexo II da CP 683/2019;
- com CADIFA: mudanças 1ac, 1ad, 1ae e 1af do Anexo II da CP 683/2019.

Novo Fabricante de IFA – inclusão ou alteração de fabricante de IFA

CADIFA



PÓS-REGISTRO DE MEDICAMENTO (IFA)

- Fabricante sem CADIFA: tabela 1c da CP 683/2019.

- Fabricante com CADIFA: tabela 1b da CP 683/2019.

Mudança de IFA em fabricante de IFA aprovado



CADIFA PARA FABRICANTE DE IFA APROVADO

- mudança 1ce do Anexo II da CP 683/2019.

Se meu fabricante conseguiu CADIFA, posso migrar?

- Não há a previsão da norma, mas entende-se que se previsto será próximo 
ao que se pede na “mudança 1ab do Anexo II da CP 683/2019”.

Se meu fabricante quer CADIFA, posso migrar?



PROGRAMAÇÃO CP

Evento Dia Horário Local Público

1º Diálogo Setorial 06/09/2019 09:30 – 13:00
Auditório Sindusfarma 

(São Paulo/SP)
Evento aberto

2º Diálogo Setorial 27/09/2019 09:30 – 13:00
Auditório Anvisa

(Brasília/DF)
Evento aberto

3º Diálogo Setorial Pós CP - A definir Evento aberto



COIFA - Coordenação de Registro de Insumos Farmacêuticos Ativos

https://www20.anvisa.gov.br/coifa/ - 57.735 acessos (27/06/2017-14/04/2019)
https://www20.anvisa.gov.br/coifaeng/index.html – 26.075 acessos (01/08/2017 – 17/04/2019)

*Recomenda-se que se utilize o navegador Google Chrome.

Obrigada!

NOVO MARCO REGULATÓRIO DE IFA
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