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IV - ausência de grupos ou substâncias químicas tóxicas, ou
presentes dentro de limites comprovadamente seguros;

V - comprovação de continuidade de uso seguro por período
igual ou superior a 10 anos no Brasil; e

VI - racionalidade das associações de ativos.
§ 1º Não serão permitidas alterações das seguintes carac-

terísticas do medicamento durante o período de comercialização igual
ou superior a 10 anos: substância(s) ativa(s): qualitativa e quan-
titativa, forma farmacêutica incluindo sistema de liberação, posologia
e indicação terapêutica.

§ 2º Deverá ser apresentado o Documento de Descrição do
Sistema de Farmacovigilância (DDSF) e Relatório Periódico de Far-
macovigilância (RPF) para o medicamento, de acordo com a re-
gulamentação sanitária em vigor.

§ 3º Deverão ser apresentados material de bula, embalagem
e de fins publicitários do medicamento que comprove que o produto
fora utilizado durante o período mínimo de comercialização definido
no inciso V do "caput" deste artigo, para a indicação terapêutica
proposta.

Parágrafo único. Para os medicamentos específicos que com-
provarem segurança e eficácia por tradicionalidade de uso, deve ser
inserida a seguinte frase na bula, embalagem e material publicitário:
"Medicamento registrado com base no uso tradicional, não sendo
recomendado seu uso por período prolongado".

CAPÍTULO IV
Do Registro de Produtos Importados
Art. 40 Os fabricantes ou seus representantes que preten-

derem comercializar medicamentos específicos produzidos em ter-
ritório estrangeiro, além de cumprir os requisitos dessa Resolução
referentes à fabricação nacional, devem apresentar:

I - autorização da empresa fabricante, detentora do registro
e/ou da marca, para o registro, representação comercial ou uso da
marca no Brasil, quando aplicável;

II - cópia do CBPFC emitido pela Anvisa para a empresa
fabricante, atualizado, por linha de produção;

III - cópia do CBPFC emitido pela Anvisa ou do protocolo
do pedido de inspeção para este fim, para a linha de produção da
empresa requerente do registro, quando se tratar de importação de
produto a granel ou em sua embalagem primária;

IV - laudo de análise com especificação e referência bi-
bliográfica, ou descrição de metodologia de controle da qualidade
físico-química, química, microbiológica e biológica que o importador
realizará, de acordo com a forma farmacêutica e apresentação: pro-
duto acabado, a granel ou na embalagem primária;

V - comprovação do registro do produto, emitida pelo órgão
responsável pela vigilância sanitária do país de origem.

§ 1º Na impossibilidade do cumprimento do disposto no
inciso V deste artigo, deverá ser apresentada comprovação de registro
em vigor, emitida pela autoridade sanitária do país em que seja
comercializado ou autoridade sanitária internacional e aprovado em
ato próprio da Anvisa.

§ 2º No caso de a Anvisa ainda não ter realizado inspeção na
empresa fabricante, será aceito comprovante do pedido de inspeção
sanitária à Anvisa, acompanhado de cópia do CBPFC de produtos
farmacêuticos por linha de produção, emitido pelo órgão responsável
pela vigilância sanitária do país fabricante.

§ 3º A Anvisa poderá, conforme legislação específica, efe-
tuar a inspeção da empresa fabricante no país ou bloco de origem.

Art. 41 Deve ser enviada à Anvisa cópia dos resultados e da
avaliação do teste de estabilidade na embalagem primária de co-
mercialização, de acordo com a Resolução - RE nº 01, de 29 de julho
de 2005, da Anvisa, que publicou o Guia para a Realização de
Estudos de Estabilidade de Medicamentos.

Art. 42 O prazo de validade do produto importado a granel
deve ser contado a partir da data de fabricação do produto no exterior,
e não da data de embalagem no Brasil, respeitando o prazo de va-
lidade registrado na Anvisa.

Art. 43 Todo o material relativo ao produto, tais como os
relatórios de produção e controle da qualidade, e as informações
contidas em rótulos, bulas e embalagens deve estar em idioma por-
tuguês, atendendo à legislação em vigor.

Art. 44 Os documentos oficiais em idioma estrangeiro, usa-
dos para fins de registro, expedidos pelas autoridades sanitárias, de-
vem ser acompanhados de tradução juramentada na forma da lei.

Art. 45 Havendo necessidade de importar amostras, a em-
presa deve solicitar à Anvisa a devida autorização para a impor-
tação.

Art. 46 Decorrido o prazo de validade declarado para o
medicamento, a empresa deverá protocolar, na forma de comple-
mentação de informações ao processo, relatório de resultados e ava-
liação final do estudo de estabilidade de longa duração dos 3 (três)
lotes apresentados no pedido de registro, de acordo com o crono-
grama previamente apresentado, assim como a declaração do prazo de
validade e cuidados de conservação definitivos, sob pena de con-
figuração de infração sanitária.

CAPÍTULO IV
DAS MEDIDAS PÓS-REGISTRO
Seção I
Das Alterações, Inclusões, Suspensão, Reativação e Can-

celamento Pós-Registro
Art. 47 As alterações, inclusões, suspensão, reativação e can-

celamento pós-registro de medicamento específico devem seguir os
procedimentos especificados na RDC nº 48, de 6 de outubro de 2009,
da Anvisa, que dispõe sobre a realização de "alterações, inclusões,
suspensão, reativação e cancelamento pós-registro de medicamentos",
ou suas atualizações.

Parágrafo único. Para as alterações pós-registro de fabricante
de fármaco, de acordo com o estabelecido no Art. 26 desta Re-
solução, deverão ser obedecidos os procedimentos especificados para
o assunto, na RDC nº 48, de 6 de outubro de 2009, ou suas atua-
lizações.

Seção II
Da Renovação de Registro
Art. 48 Todas as empresas, no primeiro semestre do último

ano do qüinqüênio de validade do registro, deverão apresentar à
Anvisa os seguintes documentos para efeito de renovação:

I - Formulário de Petição - FP devidamente preenchido;
II - via original do comprovante de recolhimento da taxa de

fiscalização de vigilância sanitária ou de isenção, quando for o ca-
so;

III - cópia do CRT, atualizado, emitido pelo Conselho Re-
gional de Farmácia;

IV - cópia da licença de funcionamento da empresa (alvará
sanitário), atualizada, ou protocolo da solicitação da renovação da
referida licença;

V - cópia do CBPFC, atualizado, para a linha de produção na
qual o produto classificado como medicamento específico será fa-
bricado;

VI - demonstração da existência de um sistema de farma-
covigilância na empresa para monitoração de falhas terapêuticas e
efeitos colaterais indesejáveis, de acordo com legislação específica;

VII - última versão de layout de bula, rótulo e embalagem
que acompanha o produto;

VIII - lista com as alterações do produto que contemple
todas as alterações e/ou inclusões pós-registro ocorridas durante o
último período de validade do registro do produto, acompanhados de
cópia do DOU, ou na ausência, cópia do(s) protocolo(s) da(s) pe-
tição(ões) correspondente(s);

IX - relatórios de segurança e eficácia e relatórios de pro-
dução, controle da qualidade, conforme determinado por essa Re-
solução, caso não tenham sido previamente apresentados;

X - resultados do estudo de estabilidade de acompanha-
mento, de acordo com o Guia de Estabilidade de Medicamentos,
publicado pela Anvisa na RE nº 01, de 29 de julho de 2005, ou suas
atualizações; e

XI - cópia de notas fiscais comprovando a comercialização
do medicamento em, no mínimo, uma nota por forma farmacêutica.

§ 1º Poderá ser apresentada uma declaração referente às
apresentações comerciais não comercializadas para as quais a em-
presa tenha interesse em manter o registro, desde que pelo menos
uma apresentação daquela forma farmacêutica tenha sido comercia-
lizada.

§ 2º Devem ser enviados relatórios periódicos de farma-
covigilância, de acordo com a legislação específica.

Art. 49 Para a renovação do registro de produtos importados
deverão ser apresentados, além do disposto no art. 48 desta Re-
solução, laudo de análise de três lotes importados nos últimos três
anos do controle da qualidade físico-química, química, microbio-
lógica e biológica, de acordo com a forma farmacêutica, realizados
pelo importador no Brasil.

CAPÍTULO V
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 50 Para os medicamentos registrados em outras ca-

tegorias, a adequação a esta Resolução deverá ocorrer no momento da
renovação de registro do produto.

§ 1º Para as petições que estejam protocoladas na Anvisa,
serão concedidas três meses para protocolo de adequações necessárias
ao cumprimento do disposto nesta Resolução, contados a partir da
data de sua publicação.

§ 2º Será aceita a adequação de formulações com supressão
de ativos, desde que comprovada segurança, eficácia e qualidade para
a nova formulação, nos termos desta Resolução.

§ 3º Serão concedidos 12 meses de prazo para protocolo das
adequações que tratam do relatório de estabilidade para as novas
formulações, a partir da data de publicação desta Resolução.

§ 4º Para os casos em que as alterações da formulação
impliquem em novos estudos de segurança e eficácia para o me-
dicamento, serão concedidos 18 meses de prazo para protocolo do
relatório conclusivo, nos termos dispostos nesta Resolução, a partir da
data de sua publicação.

Art. 51 A Anvisa poderá realizar análise de controle de lotes
comercializados para monitoração da qualidade e da conformidade do
medicamento com as informações apresentadas no registro ou re-
novação de registro.

Art. 52 A Anvisa poderá, a qualquer momento, exigir provas
adicionais relativas à identidade e qualidade dos componentes, da
segurança e da eficácia de um medicamento, em caso de dúvidas ou
ocorrências que dêem ensejo a avaliações complementares, mesmo
após a concessão do registro.

Art. 53 O descumprimento das disposições contidas nesta
Resolução e no regulamento por ela aprovado constitui infração sa-
nitária, nos termos da Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, sem
prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e penal cabíveis.

Art. 54 Fica revogada a Resolução de Diretoria Colegiada da
Anvisa - RDC nº 132, de 29 de maio de 2003.

Art. 55 Esta Resolução entra em vigor na data da sua pu-
blicação.

DIRCEU BRÁS APARECIDO BARBANO
Diretor-Presidente

ANEXO I

Tabela I - Segurança e Eficácia

Associação ativa Finalidade terapêutica Requisitos de Segurança e efi-
cácia

Medicamentos a base de um de-
rivado vegetal, conforme padroni-
zação dos marcadores e

Manutenção/Melhoria da saúde Estudo de eficácia clínica da
associação, ou dados de

Tratamento/Alívio de sintomas de
determinada doença/desordem/con-
dição

literatura publicados em lite-
ratura técnico-científica inde-
xada dos componentes

posologia diária definida pela IN
05/08, ou atualizações, associado
a vitaminas e/ou minerais e/ou
aminoácidos (com

ativos isolados nas dosagens
pretendidas acompanhados da

Profilaxia/Prevenção de determina-
da

justificativa técnico-científica
de racionalidade da associa-
ção.

doença/desordem/condição

Auxiliar no tratamento de
níveis de dosagem diária abaixo
do definido pela Portaria 40/98, ou
suas atualizações);

doença/desordem/condição

Medicamentos a base de um de-
rivado vegetal: Panax ginseng C.
A. Mey ou Aesculu
s hippocastanum L. ou Ginkgo bi-
loba L., conforme padronização
de marcadores e posologia diária
definida pela
IN 05/08, ou atualizações, associa-
do a vitaminas e/ou minerais e/ou
aminoácidos (com níveis de dosa-
gem diária abaixo
do definido pela Portaria 40/98, ou
suas atualizações) e/ou rutina;
Medicamentos a base de rutina
e/ou quercitina e/ou hesperidina
e/ou diosmina, isolados ou asso-
ciados entre si
Medicamentos à base da associa-
ção de troxerrutina e cumarina;

Conforme relatório de ensaios clí-
nicos ou dados de literatura técnico-
científica

Evidência técnico-científica da
racionalidade da associação; e

estudos clínicos de
segurança e eficácia para o
medicamento nas doses pre-
tendidas, ou dados de

literatura que comprovem a
segurança e eficácia da asso-
ciação ativa através de estudos
clínicos da

Medicamentos à base de um de-
rivado vegetal, conforme

associação publicados em lite-
ratura técnico-científica inde-
xada.
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padronização de marcadores e po-
sologia diária definida pela IN
05/08, ou atualizações,
associado à vitaminas e/ou mine-
rais e/ou aminoácidos e/ou proteí-
nas e/ou fitofármacos e/ou própo-
lis;

Medicamentos à base de um ou
mais derivados vegetais associa-
dos a vitaminas e/ou

Conforme relatório de segurança e
eficácia pré-clínico e clínico

Evidência técnico-científica da
racionalidade da associação e

estudos pré-clínicos e clínicos
de segurança e eficácia para o
medicamento

minerais e/ou aminoácidos e/ou
proteínas e/ou fitofármacos;
Medicamentos à base de

nas doses pretendidas.

opoterápicos isolados ou associa-
dos entre si e/ou a derivados ve-
getais e/ou
vitaminas e/ou minerais e/ou ami-
noácidos e/ou proteínas e/ou fito-
fármacos;
Medicamentos à base de fitofár-
maco ou associações deste as vi-
taminas e/ou minerais
e/ou aminoácidos e/ou proteínas;
Medicamentos à base de
hepatoprotetores associados a vi-
taminas e/ou minerais e/ou
aminoácidos e/ou proteínas e/ou
fitofármacos.

ANEXO II

FOLHA DE ROSTO DO PROCESSO DE REGISTRO E PÓS-REGISTRO DE MEDICAMENTOS

ESPECÍFICOS

Registro Pós-Registro
Petição:

Cumprimento de Exigência Aditamento

Dados do processo
Medicamento
Forma farmacêutica
Concentração
Classe terapêutica
Dados da empresa solicitante do registro
Empresa solicitante
Endereço
Te l e f o n e
Fax
E-mail
Responsável técnico
Fabricante do medicamento
Endereço
Tem terceirização de etapas da produção? Qual eta-
pa?
Nome e endereço da empresa
Número da Resolução e data de publicação do
CBPFC no DOU

RESOLUÇÃO - RDC No- 26, DE 16 DE JUNHO DE 2011

Dispõe sobre a suspensão do prazo para
adequação às regras de rotulagem de me-
dicamentos estabelecidas pela RDC nº 71,
de 22 de dezembro de 2009.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere o inciso IV do art. 11
do Regulamento aprovado pelo Decreto Nº 3.029, de 16 de abril de
1999, e tendo em vista o disposto no inciso II e nos §§ 1º e 3º do art.
54 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria
Nº 354 da Anvisa, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de
21 de agosto de 2006, em reunião realizada em 14/06/2011 e

considerando a Lei Nº. 6.360, de 23 de setembro de 1976, e
o Decreto Nº. 79.094, de 5 de janeiro de 1977, que dispõe sobre o
sistema de vigilância sanitária a que ficam sujeitos os medicamen-
tos;

considerando a Lei Nº. 5.991, de 17 de dezembro de 1973, e
o Decreto Nº. 74.170, de 10 de junho de 1974 que dispõe sobre o
controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos
farmacêuticos e correlatos;

considerando a Lei Nº. 6.437, de 20 de agosto de 1977, que
dispõe sobre as infrações à legislação sanitária federal e estabelece as
respectivas penalidades;

considerando a Medida Provisória no. 2.190-34, de 23 de
agosto de 2001 que instituiu a isenção do recolhimento de taxa para
acréscimo ou alteração de registro, referente aos rótulos de medi-
camentos;

considerando o elevado número de questionamentos oriundos
de entidades representativas dos diferentes segmentos produtivos far-
macêuticos, bem como as sugestões de adequações resultantes da
análise do corpo técnico da Anvisa,

adota a seguinte Resolução da Diretoria Colegiada e eu,
Diretor-Presidente, determino a sua publicação:

Art. 1º Fica sobrestado o prazo para a adequação das em-
balagens de medicamentos disposto no Art. 80 da Resolução da
Diretoria Colegiada nº 71, de 22 de dezembro de 2009.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação

DIRCEU BRÁS APARECIDO BARBANO
Diretor-Presidente

RESOLUÇÃO - RE No- 2.600, DE 16 DE JUNHO 2011

O Diretor da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o De-
creto de nomeação de 31 de março de 2011, da Presidenta da Re-
pública, publicado no DOU de 1º de abril de 2011, o inciso VIII do
art. 15, o inciso I e o § 1º do art. 55 do Regimento Interno aprovado
nos termos do Anexo I da Portaria n.º 354 da ANVISA, de 11 de
agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, e a
Portaria nº 787 de 9 de junho de 2011,

considerando o disposto na Constituição Federal de 1988, em
especial os art. 196, 197, 200, incisos I e II;

considerando os arts. 4º e 6º da Lei n.º 8.078, de 11 de
setembro de 1990;

considerando os arts. 2º, 6º, inciso I, alínea "a", VII, §1º, da
Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990;

considerando o inciso VII do art. 2º e o inciso XXVI do art.
7º, da Lei n.º 9.782, de 26 de janeiro de 1999;

considerando os arts. 58, § 1º, 59 e 67, inciso I, da Lei n.º
6.360, de 23 de setembro de 1976, resolve:

Art. 1º Determinar, como medida de interesse sanitário, a
suspensão, em todo território nacional, das propagandas do produto
XEOMIN (toxina botulínica tipo A) que atribuam ao produto as
indicações para rejuvenescimento facial e espasticidade pós-acidente
vascular cerebral, por não constarem no registro do medicamento
citado perante a ANVISA.

Art. 2º A determinação vigorará até a regularização das in-
dicações acima mencionadas do medicamento XEOMIN junto à AN-
VISA, com publicação do deferimento no Diário Oficial da União
(D.O.U.).

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

JAIME CÉSAR DE MOURA OLIVEIRA

RESOLUÇÃO - RE No- 2.601, DE 16 DE JUNHO DE 2011

O Diretor da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o De-
creto de nomeação de 31 de março de 2011, da Presidenta da Re-
pública, publicado no DOU de 1º de abril de 2011, o inciso VIII do
art. 15, o inciso I e o § 1º do art. 55 do Regimento Interno aprovado
nos termos do Anexo I da Portaria n.º 354 da ANVISA, de 11 de
agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, e a
Portaria nº 787, de 9 de junho de 2011,

considerando o disposto na Constituição Federal de 1988, em
especial os arts. 196, 197, 200, incisos I e II;

considerando os arts. 4º e 6º da Lei n.º 8.078, de 11 de
setembro de 1990;

considerando os arts. 2º, 6º, inciso I, alínea "a", VII, §1º, da
Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990;

considerando o inciso VII do art. 2º e o inciso XXVI do art.
7º, da Lei n.º 9.782, de 26 de janeiro de 1999;

considerando os arts. 12, 59 e 67, da Lei n.º 6.360, de 23 de
setembro de 1976;

considerando o art. 93, Parágrafo único do Decreto nº.
79.094, de 5 de janeiro de 1977, resolve:

Art. 1º Determinar, como medida de interesse sanitário, a
suspensão, em todo território nacional, de todas as propagandas do
Aparelho de Massagem e Emagrecimento Vibro Shape, da empresa 2
Brasil Trade Comércio Importação e Exportação Ltda, devido ao fato
do produto apresentar destinação à estética, embelezamento, ema-
grecimento e indicações de uso em saúde, sem possuir registro junto
à Anvisa.

Art. 2º A determinação vigorará até a regularização do pro-
duto junto à Anvisa, com a publicação do deferimento do registro no
Diário Oficial da União (D.O.U.).

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

JAIME CÉSAR DE MOURA OLIVEIRA

RETIFICAÇÕES

Na Resolução - RE N.º 1.021, de 10 de março de 2011,
publicada no Diário Oficial da União n° 49, de 14 de março de 2011,
Seção 1 Pag. 61 e Suplemento Pags. 16 e 21.

Onde se lê:
EMPRESA: ANJOFARMA FAMACEUTICA LTDA EPP
ENDEREÇO: RUA SOLIDAGOS, Nº104 LOJA 02
BAIRRO: JARDIM MORADA DAS FLORES CEP:

13820000 -
JAGUARIÚNA/SP
CNPJ: 05.239.284/0002-78

PROCESSO: 25351.100060/2006-76 AUTORIZ/MS:
0.45315.1

ATIVIDADE/ CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELA-

TO S / C O S M É T I C O S /
PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS

AO
CONTROLE ESPECIAL: -
Leia-se:
EMPRESA: ANJOFARMA FARMACEUTICA LTDA -

EPP
ENDEREÇO: RUA ROTA DOS IMIGRANTES N° 495 LO-

JAS 1/2
BAIRRO: CENTRO CEP: 13825000 - HOLAMBRA/SP
CNPJ: 05.239.284/0002-78
PROCESSO: 25351.100060/2006-76 AUTORIZ/MS:

0.45315.1
AT I V I D A D E / C L A S S E
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELA-

TOS/COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS

AO CONTROLE ESPECIAL: -

Na Resolução-RE nº 1.184, de 18 de março de 2010, pu-
blicada no D.O.U. n° 54, de 22 de março de 2010, Seção 1, Pág. 46
e Suplemento Pág. 22.

Onde se lê:
EMPRESA: CAVALCANTE & CIA LTDA. ME
ENDEREÇO: AV. DAS FRONTEIRAS, 65 - LOJA 07
BAIRRO: IGAPÓ CEP: 59104345 - NATAL/RN
CNPJ: 10.655.938/0001-01
PROCESSO: 25351.084359/2010-01 AUTORIZ/MS:

3.04299.5
AT I V I D A D E / C L A S S E
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
Leia-se:
EMPRESA: CAVALCANTE & CIA LTDA. ME
ENDEREÇO: AV. DAS FRONTEIRAS, 65 - LOJA 07
BAIRRO: IGAPÓ CEP: 59104345 - NATAL/RN
CNPJ: 10.655.938/0001-01
PROCESSO: 25351.084359/2010-01 AUTORIZ/MS:

3.04299.5
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

Na Resolução-RE nº 1.264, de 24 de março de 2011, pu-
blicada no D.O.U. n° 59, de 28 de março de 2011, Seção 1, Pág. 90
e Suplemento Pág. 86.

Onde se lê:
EMPRESA: MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR

LT D A .
ENDEREÇO: AV. JORNALISTA ROBERTO MARINHO,

360 - LOJAS 124 E 125
BAIRRO: barra da tijuca CEP: 22631350 - RIO DE JA-

NEIRO/RJ
CNPJ: 11.609.473/0001-07
PROCESSO: 25351.736477/2010-15 AUTORIZ/MS:

GM8X38X0WX2X (8.07318.1)
AT I V I D A D E / C L A S S E
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
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