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Art. 6º. Tornar insubsistente a RESOLUÇÃO - RE Nº 995 de
15 de março de 2013, única e exclusivamente quanto ao Registro de
Sistema de Material de Uso Médico IMPORTADO, referente à em-
presa BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI -
04.408.009/0001-97, PROCESSO 25351.159086/2009-71, publicada
no Diário Oficial da União nº. 52 de 18 de março de 2013, Seção 1,
página 97 e em Suplemento, página 68.

DIRCEU BRÁS APARECIDO BARBANO

ARESTO Nº 34, DE 28 DE AGOSTO DE 2013

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em sessão
realizada em 15 de março de 2013, ACORDAM os membros da
Diretoria Colegiada da ANVISA, com fundamento no inciso VI, do
art. 15 da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, e no art. 64 da Lei
nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, aliado ao disposto no inciso IV e
no §1º 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 D. O. U. de 21 de agosto de 2006, e em conformidade
com a Resolução RDC nº 25, de 04 de abril de 2008, decidir os
recursos a seguir especificados, conforme relação anexa, em con-
formidade com a deliberação aprovada pela Diretoria Colegiada desta
Agência.

DIRCEU BRÁS APARECIDO BARBANO
Diretor-Presidente

ANEXO

Empresa: PHARMAKON FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LT-
DA.
CNPJ: 06.295.870/0001-11
Processo: 25351.179909/2006-31
Expediente do Processo: 239940/06-7
Expediente do Recurso: 846475/11-8
Parecer: 197/2012
Decisão: POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RE-
CURSO
Empresa: DROGARIA CAPILÉ LTDA.
CNPJ: 92.786.037/0088-66
Processo: 25351.766359/2008-43
Expediente do Processo: 982344/08-1
Expediente do Recurso: 827368/10-5
Parecer: 110/2012
Decisão: POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RE-
CURSO
Empresa: QUANTIX COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTA-
ÇÃO LTDA.
CNPJ: 34.286.138/0001-10
Processo: 25351.150292/2007-56
Expediente do Processo: 190823/07-5
Expediente do Recurso: 824033/10-7
Parecer: 109/2012
Decisão: POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RE-
CURSO
Empresa: HEMOGREEN MEDICAMENTOS, IMPORTAÇÃO, CO-
MÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP
CNPJ: 09.581.401/0001-57
Expediente do Recurso: 308465/11-5
Parecer: 74/2012
Decisão: POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RE-
CURSO

DESPACHOS DO DIRETOR-PRESIDENTE
Em 28 de março de 2013

Nº 36 - O Diretor-Presidente da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o Decreto de
recondução de 11 de outubro de 2011, da Presidenta da República,
publicado no DOU de 13 de outubro de 2011, os incisos X e XI do
art. 13 do Regulamento da ANVISA aprovado pelo Decreto No-
3.029, de 16 de abril de 1999, com fundamento no inciso IX do art.
16 da Lei No- 9.782, de 26 de janeiro de 1999, no art. 52 e no art 63
da Lei 9.784 de 29 de janeiro de 1999, aliado ao disposto no inciso
VI do art. 54 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 em conformidade com a Re-
solução RDC n.º 25, de 4 de abril de 2008, NÃO CONHECE DOS
RECURSOS a seguir especificados, determinando a extinção do re-
curso, sem julgamento do mérito, mantendo os termos da decisão
recorrida.

ANEXO

Empresa: INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA
CNPJ: 59.309.302/0001-99
Processo nº: 25351.324065/2012-18
Expediente Recurso nº: 0681916/12-8
Expediente Indeferido n.º: 0463931/12-6

Nº 38 - O Diretor-Presidente da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o Decreto de
recondução de 11 de outubro de 2011, da Presidenta da República,
publicado no DOU de 13 de outubro de 2011, os incisos X e XI do
art. 13 do Regulamento da ANVISA aprovado pelo Decreto nº 3.029,
de 16 de abril de 1999, com fundamento no inciso IX do art. 16 da
Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, no art. 52 e no art. 63 da Lei
nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, aliado ao disposto no inciso VI 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
D. O. U. de 21 de agosto de 2006, e em conformidade com a
Resolução RDC nº 25, de 4 de abril de 2008, não conhece dos
recursos a seguir especificados, por intempestividade, determinando a
extinção dos recursos, sem julgamento do mérito, mantendo os termos
da decisão recorrida.

ANEXO

EMPRESA: DROGA FÁCIL LIMEIRA LTDA.-ME
CNPJ: 54.085.808/0001-48
PROCESSO: 25351.001596/2003-67
EXPEDIENTE: 0133231/13-7
EMPRESA: SÔNIA MARISA CORDEIRO GABRIEL
CNPJ: 02.073.015/0001-05
PROCESSO: 25025.005189/99-38
EXPEDIENTE: 0122060/13-8
EMPRESA: DROGARIA E PERFUMARIA PRIMOS LTDA.
CNPJ: 10.189.060/0001-58
PROCESSO: 25351.411162/2011-81
EXPEDIENTE: 0941609/12-9
EMPRESA: DROGARIA MÉXICO LTDA.
CNPJ: 29.964.624/0001-00
PROCESSO: 25351.219995/2002-00
EXPEDIENTE: 0728796/12-8
EMPRESA: DROGARIA CALEGARI LTDA.-ME
CNPJ: 08.978.730/0001-73
PROCESSO: 25351.623115/2007-01
EXPEDIENTE: 0626572/12-3
EMPRESA: IMIFARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COS-
MÉTICOS S/A
CNPJ: 04.899.316/0154-92
PROCESSO: 25351.590762/2011-05
EXPEDIENTE: 0644934/12-4
EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES E PLANTA-
DORES DE CANA PARANAPANEMA
CNPJ: 78.212.503/0012-70
PROCESSO: 25351.109785/2011-06
EXPEDIENTE: 0640678/12-5
EMPRESA: DROGARIA DROGAPLIS LTDA.-ME
CNPJ: 53.889.242/0001-44
PROCESSO: 25351.213751/2002-13
EXPEDIENTE: 0943262/12-1
EMPRESA: DROGAFARMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRO-
DUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.-ME
CNPJ: 14.926.741/0001-02
PROCESSO: 25351.320261/2012-15
EXPEDIENTE: 0639554/12-6
EMPRESA: FARMÁCIA FORTEMED LTDA.
CNPJ: 07.712.600/0001-21
PROCESSO: 25351.280267/2006-15
EXPEDIENTE: 0625517/12-5
EMPRESA: ELAINE DE MIRANDA MARTINS SILVA GOMES-
ME
CNPJ: 10.801.543/0001-61
PROCESSO: 25351.183185/2010-18
EXPEDIENTE: 0617417/12-5
EMPRESA: DROGARIA NOVA RIVIEIRA LTDA.-ME
CNPJ: 10.144.034/0001-03
PROCESSO: 25351.783907/2008-31
EXPEDIENTE: 0941657/12-9
EMPRESA: J. J. R. VIANA
CNPJ: 41.480.591/0001-29
PROCESSO: 25351.307626/2012-32
EXPEDIENTE: 0626326/12-7
EMPRESA: FARMÁCIA NATUS DERM LTDA.
CNPJ: 05.607.475/0001-64
PROCESSO: 25351.001463/2006-33
EXPEDIENTE: 0592679/12-3
EMPRESA: TEREZA GEULIANA CAMPOS-ME
CNPJ: 10.458.618/0001-53
PROCESSO: 25351.157495/2009-35
EXPEDIENTE: 0640003/12-5
EMPRESA: CIRÚRGICA SANTA MARIA DE JANAÚBA LTDA.-
ME
CNPJ: 13.366.959/0001-97
PROCESSO: 25351.211499/2012-37
EXPEDIENTE: 0594443/12-1
EMPRESA: LUIZ X AUGUSTO DUTRA
CNPJ: 11.596.977/0001-30
PROCESSO: 25351.224770/2010-41
EXPEDIENTE: 0640165/12-1
EMPRESA: BOTICA LING LTDA.-ME
CNPJ: 92.639.939/0001-19
PROCESSO: 25351.049287/2009-47
EXPEDIENTE: 0783791/12-7
EMPRESA: CUSTÓDIO & BITTENCOURT - DROGARIA LTDA.-
ME
CNPJ: 05.964.745/0001-94
PROCESSO: 25351.321199/2010-50
EXPEDIENTE: 0646351/12-7
EMPRESA: E L MACHADO & LD MATOS LTDA.-ME
CNPJ: 08.734.023/0001-31
PROCESSO: 25351.367407/2012-59
EXPEDIENTE: 1006920/12-8
EMPRESA: M E BOTTOS ZIROLDO & CIA LTDA.
CNPJ: 09.443.851/0001-83
PROCESSO: 25351.591656/2009-66
EXPEDIENTE: 0678163/12-2
EMPRESA: NOVA FÓRMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO
LT D A .

CNPJ: 05.281.479/0001-03
PROCESSO: 25351.259543/2007-67
EXPEDIENTE: 0941043/12-1
EMPRESA: DROGARIA E PERFUMARIA MIRO DOIS BARUERI
LT D A .
CNPJ: 66.036.898/0001-66
PROCESSO: 25351.199274/2002-68
EXPEDIENTE: 0663159/12-2
EMPRESA: GUSTA FARMA DROGARIA LTDA.
CNPJ: 10.868.666/0001-10
PROCESSO: 25351.135645/2011-74
EXPEDIENTE: 0728880/12-8
EMPRESA: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA HOSPITALAR DE
A R AT I B A
CNPJ: 90.868.449/0002-40
PROCESSO: 25351.186514/2010-74
EXPEDIENTE: 0728430/12-6
EMPRESA: MARIA ARLINDA DA SILVA ALVES
CNPJ: 01.100.552/0001-34
PROCESSO: 25351.004579/2003-81
EXPEDIENTE: 0654399/12-5
EMPRESA: BERILLO CAPRARO & CIA LTDA.
CNPJ: 79.571.105/0001-50
PROCESSO: 25023.030614/2006-82
EXPEDIENTE: 0787726/12-9
EMPRESA: AMA HOMEOPATIA FITOTERAPIA E PRODUTOS
NATURAIS LTDA.
CNPJ: 74.093.840/0001-82
PROCESSO: 25351.198527/2002-86
EXPEDIENTE: 0654496/12-7
EMPRESA: GODINHO E MATOS LTDA.-ME
CNPJ: 13.739.425/0001-69
PROCESSO: 25351.160652/2012-95
EXPEDIENTE: 0940373/12-6
EMPRESA: NATUREPHARMA DROGARIA E FARMÁCIA DE
MANIPULAÇÃO LTDA.
CNPJ: 23.779.200/0001-90
PROCESSO: 25351.177921/2007-95
EXPEDIENTE: 0591628/12-3
EMPRESA: PEREIRA & POHREN LTDA.
CNPJ: 02.787.185/0001-51
PROCESSO: 25025.006283/00-47
EXPEDIENTE: 0642777/12-4

No- 39 - O Diretor-Presidente da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o Decreto de
recondução de 11 de outubro de 2011, da Presidenta da República,
publicado no D. O. U. de 13 de outubro de 2011, os incisos X e XI
do art. 13 do Regulamento da ANVISA aprovado pelo Decreto nº
3.029, de 16 de abril de 1999, com fundamento no inciso IX do art.
16 da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, no art. 52 e no art. 63
da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, aliado ao disposto no
inciso VI 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 D. O. U. de 21 de agosto de 2006, e em conformidade
com a Resolução RDC nº 25, de 4 de abril de 2008, não conhece do
recurso a seguir especificado, por intempestividade, determinando a
extinção dos recursos, sem julgamento do mérito, mantendo os termos
da decisão recorrida.

DIRCEU BRÁS APARECIDO BARBANO
Diretor-Presidente

ANEXO

Empresa: SHUTTLE LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA.
CNPJ: 04.711.147/0001-40
Processo: 25351.022392/2006-11
Expedientes dos recursos: 600354/11-1, 600326/11-5, 600359/11-1 e
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DIRETORIA COLEGIADA

RESOLUÇÃO - RDC No- 16, DE 28 DE MARÇO DE 2013

Aprova o Regulamento Técnico de Boas
Práticas de Fabricação de Produtos Médi-
cos e Produtos para Diagnóstico de Uso In
Vitro e dá outras providências.

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 7 de março de 2013,

considerando a Lei nº. 6360, de 23 de setembro de 1976 e
seu regulamento, o Decreto nº 79094 de 5 de janeiro de 1977;

considerando a necessidade de internalizar a Resolução
MERCOSUL/GMC/RES. N° 20/11, que aprovou o "Regulamento
Técnico MERCOSUL de Boas Práticas de Fabricação de Produtos
Médicos e Produtos para Diagnóstico de Uso In Vitro (revogação das
Res. GMC nº 04/95, 38/96, 65/96 e 131/96)";

considerando que a regulamentação de Boas Práticas de Fa-
bricação relativa a produtos médicos e produtos para diagnóstico de
uso in vitro deve buscar a garantia da qualidade, segurança e eficácia
nos produtos comercializados no Brasil;
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considerando que é fundamental promover o aprimoramento
dos sistemas nacionais voltados para a regulamentação e controle dos
produtos médicos e produtos para diagnóstico de uso in vitro;

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

Art. 1° - Aprovar o "Regulamento Técnico de Boas Práticas
de Fabricação de Produtos Médicos e Produtos para Diagnóstico de
Uso In Vitro", que consta como Anexo e faz parte da presente Re-
solução.

Parágrafo único. Este regulamento incorpora ao ordenamento
jurídico nacional a Resolução GMC MERCOSUL nº 20/2011 "Re-
gulamento Técnico MERCOSUL de Boas Práticas de Fabricação de
Produtos Médicos e Produtos para Diagnóstico de Uso In Vitro (re-
vogação das Res. GMC nº 04/95, 38/96, 65/96 e 131/96)".

Art. 2° - Revogar a Portaria nº 686, de 27 de agosto de 1998;
a Resolução RDC nº 59, de 27 de junho de 2000; e a Resolução RDC
nº 167, de 2 de julho de 2004.

Art. 3º - Os distribuidores e armazenadores de produtos
médicos e produtos para diagnóstico de uso in vitro deverão cumprir
os requisitos desta Resolução, no que couber.

Art. 4º - Fica concedido o prazo de 180 dias, a partir da data
de incorporação do instrumento normativo, para adoção das medidas
necessárias para a aplicação do Regulamento Técnico.

Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

DIRCEU BRÁS APARECIDO BARBANO

ANEXO

REGULAMENTO TÉCNICO DE BOAS PRÁTICAS DE
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E PRODUTOS PARA

DIAGNÓSTICO DE USO IN VITRO

CONTEÚDO
CAPÍTULO 1 - DISPOSIÇÕES GERAIS
CAPÍTULO 2 - REQUISITOS GERAIS DO SISTEMA DA

QUALIDADE
2.1. Disposições gerais
2.2. Responsabilidade gerencial
2.3. Pessoal
2.4. Gerenciamento de risco
2.5. Controles de Compras
CAPÍTULO 3 - DOCUMENTOS E REGISTROS DA QUA-

LIDADE
3.1. Requisitos gerais
3.2. Registro histórico do produto
3.3. Registros de inspeções e testes.
CAPÍTULO 4 - CONTROLE DE PROJETO E REGISTRO

MESTRE DE PRODUTO (RMP)
4.1. Controle de Projeto
4.2. Registro Mestre do Produto (RMP)
CAPÍTULO 5 - CONTROLES DE PROCESSO E PRO-

DUÇÃO
5.1. Instruções gerais
5.2. Controles de embalagem, rotulagem e instruções de

uso
5.3. Inspeção e testes
5.4. Inspeção, medição e equipamentos de testes.
5.5. Validação
5.6. Controle de mudanças
CAPÍTULO 6 - MANUSEIO, ARMAZENAMENTO, DIS-

TRIBUIÇÃO E RASTREABILIDADE
6.1. Manuseio
6.2. Armazenamento
6.3. Distribuição
6.4. Identificação e rastreabilidade
6.5. Componentes e produtos não conformes
CAPÍTULO 7 - AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS
7.1. Ações Corretivas e Preventivas
7.2. Gerenciamento de reclamações
7.3. Auditoria da qualidade
CAPÍTULO 8 - INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNI-

CA
8.1. Instalação
8.2. Assistência Técnica
CAPÍTULO 9 - TÉCNICAS DE ESTATÍSTICA
CAPÍTULO 1 - DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1 - Aplicabilidade
1.1.1. Este Regulamento Técnico estabelece requisitos apli-

cáveis à fabricação de produtos médicos e produtos para diagnóstico
de uso in vitro. Estes requisitos descrevem as Boas Práticas de Fa-
bricação (BPF) para métodos e controles usados no projeto, compras,
fabricação, embalagem, rotulagem, armazenamento, distribuição, ins-
talação e assistência técnica dos produtos médicos e produtos para
diagnóstico de uso in vitro. Os requisitos deste Regulamento Técnico
se destinam a assegurar que os produtos médicos e produtos para
diagnóstico de uso in vitro sejam seguros e eficazes.

1.1.1.2. Os requisitos deste Regulamento Técnico são apli-
cáveis a fabricantes e importadores de produtos médicos e produtos
para diagnóstico de uso in vitro que sejam comercializados no Bra-
sil.

1.1.3. Sempre que o fabricante entender que algum dos re-
quisitos desta resolução não é aplicável a seus processos, deverá
documentar justificativa para tal entendimento.

1.1.1.4. Os importadores de produtos médicos e produtos
para diagnóstico de uso in vitro deverão cumprir os requisitos desta
Resolução, no que couber.

1.1.2. Definições
Para os efeitos do presente Regulamento Técnico entende-se

por:

1.2.1. Assistência técnica: Manutenção ou reparo de um pro-
duto acabado a fim de devolvê-lo às suas especificações.

1.2.2. Auditoria de qualidade: significa um exame estabe-
lecido, sistemático e independente de todo o sistema de qualidade de
um fabricante, executado em intervalos regulares e com freqüência
suficiente para assegurar que tanto as atividades do sistema de qua-
lidade quanto seus resultados satisfaçam os procedimentos especi-
ficados em seu sistema de qualidade, que esses procedimentos sejam
implementados eficientemente e ainda que sejam adequados para al-
cançar os objetivos do sistema de qualidade. A auditoria de qualidade
é diferente de outras atividades do sistema de qualidade exigido por
este Regulamento Técnico.

1.2.3. Componente: matéria prima, substância, peça, parte,
software, hardware, embalagem, rótulo ou instrução de uso, utilizados
durante a fabricação de um produto médico e produto para diag-
nóstico de uso in vitro, destinado a ser incluído como parte do
produto acabado.

1.2.4. Dados de entrada de projeto: descrição dos atributos
físicos, indicação de uso, desempenho, compatibilidade, segurança,
eficácia, ergonomia, usabilidade, informações provenientes de pro-
jetos anteriores e resultados do gerenciamento de risco, dentre outros
requisitos de um produto médico ou produto para diagnóstico de uso
in vitro que são utilizados como base de seu projeto.

1.2.5. Dados de saída de projeto: resultado do trabalho em
cada fase do projeto e seu resultado final. O dado de saída de projeto
finalizado é a base para o registro mestre do produto (RMP).

1.2.6. Dano: lesão física ou prejuízo à saúde da pessoa, ou
prejuízo à propriedade ou ao meio ambiente.

1.2.7. Especificações: requisitos aos quais produtos, com-
ponentes, atividades de produção, assistência técnica, serviços, sis-
tema da qualidade ou qualquer outra atividade devem estar con-
formes.

1.2.8. Estabelecer: definir, documentar (por meio escrito ou
eletrônico) e implementar.

1.2.9. Fabricante: qualquer pessoa que projeta, fabrica, mon-
ta ou processa um produto acabado, incluindo aqueles que desem-
penham funções por contrato de esterilização, rotulagem, embala-
gem.

1.2.10. Gerência executiva: alta administração da empresa
responsável em prover recursos e com autoridade para estabelecer ou
alterar a política e sistema da qualidade da empresa.

1.2.11. Gerenciamento de risco: aplicação sistemática de po-
líticas, procedimentos e práticas de gerenciamento às tarefas de aná-
lise, avaliação, controle e monitoramento de riscos associados a de-
terminado produto ou processo.

1.2.12. Lote ou partida: quantidade de um produto elaborado
em um ciclo de fabricação ou esterilização, cuja característica es-
sencial é a homogeneidade.

1.2.13. Material de fabricação: material ou substância em-
pregados no processo de fabricação ou para facilitar este processo,
incluindo agentes de limpeza, agentes para liberação de moldes, óleos
lubrificantes, esterilizantes, ou ainda outros subprodutos do processo
de fabricação.

1.2.14. Não conformidade: não cumprimento de requisito
previamente especificado.

1.2.15. Número de série ou lote: combinação distinta de
letras ou números, ou ambos, dos quais pode ser determinado o
histórico completo de compras, fabricação, embalagem, rotulagem e
distribuição de produtos acabados.

1.2.16. Perigo: Fonte potencial de dano.
1.2.17. Política de qualidade: totalidade das intenções e das

diretrizes de uma organização com respeito à qualidade, expressas
pela gerência executiva.

1.2.18. Processo especial: qualquer processo cujos resultados
não podem ser completamente verificados por inspeções e testes sub-
seqüentes.

1.2.19. Produção: todas as operações envolvidas na fabri-
cação de determinado produto, desde o recebimento dos componen-
tes, passando pelo processamento e embalagem, até a obtenção do
produto acabado.

1.2.20. Produto acabado: qualquer produto ou acessório ade-
quado para uso, embalado, rotulado.

1.2.21. Qualidade: totalidade de aspectos e características
que possibilitam a um produto médico ou produto para diagnóstico de
uso in vitro atender às exigências de adequação ao uso, incluindo
segurança e desempenho.

1.2.22. Reclamação: comunicação por escrito, oral ou ele-
trônica relativa à não aceitação da identidade, qualidade, durabilidade,
confiabilidade, segurança, eficácia ou desempenho de um produto.

1.2.23. Registro: documento físico ou eletrônico, que evi-
dencia dados, fatos, eventos específicos e resultados alcançados em
relação ao cumprimento de procedimentos e normas do sistema da
qualidade.

1.2.24. Registro histórico do produto: compilação de regis-
tros contendo o histórico completo da produção de um produto aca-
bado.

1.2.25. Registro histórico do projeto: compilação de docu-
mentos contendo o histórico completo do projeto de um produto
acabado.

1.2.26. Registro mestre do produto (RMP): compilação de
documentos contendo especificações, instruções e procedimentos para
obtenção de um produto acabado, bem como instalação, assistência
técnica e manutenção do mesmo.

1.2.27. Retrabalho: parte ou a totalidade da operação de
fabricação destinada a corrigir a não conformidade de um compo-
nente, produto intermediário ou de um produto acabado, de forma que
este atenda às especificações definidas no RMP.

1.2.28. Revisão de projeto: exame documentado, sistemático
e completo realizado no decorrer do desenvolvimento do projeto para
avaliar a adequação do mesmo ao planejamento e objetivos esta-
belecidos.

1.2.29. Risco: combinação entre probabilidade de ocorrência
e severidade de um dano.

1.2.30. Sistema de qualidade: estrutura organizacional, res-
ponsabilidades, procedimentos, especificações, processos e recursos
necessários para gestão da qualidade.

1.2.31. Validação: confirmação por análise e evidência ob-
jetiva que os requisitos definidos para uma determinada finalidade
conduzem, de forma consistente, ao resultado esperado. Com relação
a um projeto, significa estabelecer e documentar evidências objetivas
de que as especificações do produto atendem as necessidades do
usuário e o seu uso pretendido. Com relação a um processo, significa
estabelecer e documentar evidências objetivas de que o processo
produzirá consistentemente um resultado que satisfaça as especifi-
cações predeterminadas.

1.2.32. Verificação: confirmação por análise e apresentação
de evidências objetivas de que os requisitos especificados foram cum-
pridos. A verificação inclui o processo de examinar os resultados de
uma atividade para determinar a conformidade com as especificações
estabelecidas.

1.2.33. Vida útil: período de tempo estimado pelo fabricante
em que um produto cumpre corretamente as funções para as quais foi
projetado.

CAPÍTULO 2 - REQUISITOS GERAIS DO SISTEMA DA
QUALIDADE

2.1. Disposições Gerais
2.1.1. Cada fabricante deverá estabelecer e manter um sis-

tema de qualidade para assegurar que os requisitos deste Regulamento
Técnico sejam atingidos e que os produtos fabricados sejam seguros,
eficazes e adequados ao uso pretendido. Como parte de suas ati-
vidades no sistema de qualidade, cada fabricante deverá:

2.1.1.1. Estabelecer e manter instruções e procedimentos efi-
cazes do sistema de qualidade de acordo com as exigências deste
Regulamento Técnico, e

2.1.1.2. Estabelecer procedimentos para atendimento aos dis-
positivos legais previstos na legislação sanitária vigente.

2.2. Responsabilidade gerencial
2.2.1. Política de Qualidade. A gerência executiva de cada

fabricante deverá estabelecer sua política e seus objetivos de com-
prometimento com a qualidade, que deverão ser mensuráveis e coe-
rentes com a política estabelecida. A gerência executiva deverá man-
ter a política em todos os níveis da organização. A gerência executiva
deverá assegurar que esta política esteja descrita em um manual da
qualidade e que seja compreendida por todos os empregados que
possam afetar ou influenciar a qualidade de um produto.

2.2.2. Organização. Cada fabricante deverá estabelecer e
manter uma estrutura organizacional adequada, representada por meio
de organograma, com pessoal suficiente para assegurar que os pro-
dutos sejam fabricados de acordo com os requisitos deste Regu-
lamento Técnico.

2.2.3. Responsabilidade e Autoridade. Cada fabricante de-
verá estabelecer, a cada capítulo deste Regulamento Técnico, a res-
ponsabilidade, autoridade e inter-relação de todo o pessoal que ge-
rencia, executa e verifica o trabalho relacionado à qualidade, com a
independência necessária para execução de suas responsabilidades.

2.2.4. Recursos e pessoal para verificação. Cada fabricante
deverá estabelecer funções de verificação e deverá providenciar re-
cursos adequados e designação de pessoal treinado para desempenho
das atividades de verificação.

2.2.5. Representante da gerência. A gerência executiva de
cada fabricante deverá designar um indivíduo desta, e documentar
esta designação, que, independentemente de outras funções, terá au-
toridade e responsabilidade para:

2.2.5.1. Assegurar que os requisitos do sistema de qualidade
sejam estabelecidos e mantidos em conformidade com este Regu-
lamento Técnico;

2.2.5.2. Relatar o desempenho do sistema de qualidade à
gerência executiva para revisão e fornecer informações sobre a me-
lhoria do sistema de qualidade.

2.2.6. Revisão gerencial. A gerência executiva de cada fa-
bricante deverá avaliar a adequação e a efetividade do sistema de
qualidade em intervalos definidos e com freqüência suficiente para
assegurar que o sistema de qualidade satisfaça as exigências deste
Regulamento Técnico e que cumpra com os objetivos da política de
qualidade estabelecida. A revisão da gerência deverá ser conduzida de
acordo com os procedimentos de revisão estabelecidos e os resultados
de cada revisão do sistema de qualidade deverão ser documentados.
Deverão ser considerados para revisão assuntos relacionados a re-
sultados de auditorias, informações pós-comercialização, desempenho
de processo e conformidade de produto, situação das ações corretivas
e preventivas, mudanças que possam afetar o sistema da qualidade ou
conformidade de produto, requisitos regulamentares, entre outros.

2.3. Pessoal
2.3.1. Instruções Gerais. Cada fabricante deverá contar com

pessoal em número suficiente com instrução, experiência, treinamento
e prática compatíveis com as atribuições do cargo, de forma a as-
segurar que todas atividades previstas neste Regulamento Técnico
sejam corretamente desempenhadas. Deverão ser mantidas descrições
definindo autoridade, responsabilidade e requisitos necessários para
as diversas tarefas da empresa.

2.3.2. Treinamento. Cada fabricante deverá assegurar que
todo o pessoal seja treinado para executar adequadamente as tarefas a
ele designadas. O treinamento deverá ser conduzido de acordo com os
procedimentos estabelecidos por pessoas qualificadas para garantir
que os empregados tenham uma compreensão adequada de suas fun-
ções regulares e dos requisitos deste Regulamento Técnico aplicáveis
às suas funções. Como parte de seu treinamento, todos os empregados
deverão ser advertidos de defeitos em produtos que poderão ocorrer
como resultado do desempenho incorreto de suas funções específicas.
O treinamento de empregados deverá ser documentado.
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2.3.3. Consultores. Cada fabricante deverá assegurar que
qualquer consultor que oriente sobre métodos empregados ou nos
controles utilizados para projeto, compras, fabricação, embalagem,
rotulagem, armazenamento, instalação ou assistência técnica de pro-
dutos tenha qualificações suficientes (instrução, treinamento e ex-
periência) para aconselhar sobre os assuntos para os quais foi con-
tratado. A contratação de consultores deverá ser conduzida de acordo
com os requisitos de controle de compras previstos neste Regula-
mento Técnico.

2.4. Gerenciamento de Risco
2.4.1. Cada fabricante deve estabelecer e manter um pro-

cesso contínuo de gerenciamento de risco que envolva todo o ciclo de
vida do produto, da concepção à sua descontinuação, para identificar
os perigos associados a um produto médico ou produto para diag-
nóstico de uso in vitro, estimar e avaliar os riscos envolvidos, con-
trolá-los e avaliar a efetividade dos controles estabelecidos. Este pro-
grama deve incluir os seguintes elementos: análise, avaliação, con-
trole e monitoramento do risco.

2.4.2. A gerência executiva da empresa deverá designar os
profissionais responsáveis, estabelecer a política para determinação
dos critérios para aceitabilidade do risco, bem como determinar uma
revisão periódica das atividades de gerenciamento de risco a fim de
garantir a adequação e efetividade das mesmas.

2.5. Controles de Compras
2.5.1. Cada fabricante deverá estabelecer e manter proce-

dimentos para assegurar que os componentes, materiais de fabricação
e produtos acabados fabricados, processados, rotulados ou embalados
por terceiros ou armazenados por estes sob contrato, estejam em
conformidade com as especificações. Cada fabricante deverá também
assegurar que os serviços executados por terceiros estejam em con-
formidade com as especificações por ele estabelecidas.

2.5.2. Avaliação de fornecedores de produtos e serviços. Ca-
da fabricante deverá estabelecer e manter, de acordo com o impacto
na qualidade do produto final, critérios para avaliação de fornece-
dores, especificando os requisitos, inclusive os requisitos de qua-
lidade, que os mesmos deverão satisfazer.

2.5.3. Cada fabricante deverá avaliar e selecionar potenciais
fornecedores conforme sua capacidade em atender aos requisitos pre-
viamente estabelecidos mantendo registro de fornecedores aprovados.
Devem ser mantidos registros da avaliação, bem como de seus re-
sultados.

2.5.4. Registro de compras. Cada fabricante deverá manter
registros dos pedidos de compras que descrevam claramente ou que
façam referência às especificações, inclusive requisitos de qualidade,
para componentes, materiais de fabricação, produtos acabados ou
serviços solicitados ou contratados. A aprovação dos pedidos, in-
cluindo a data e a assinatura manual ou eletrônica do responsável,
deverá ser documentada.

2.5.5. Deverá ser documentado acordo em que os forne-
cedores se comprometam a notificar o fabricante de qualquer al-
teração no produto ou serviço, de modo que o fabricante possa de-
terminar se a alteração afeta a qualidade do produto acabado.

2.5.6. Cada fabricante deverá revisar e aprovar os docu-
mentos de compras antes de sua liberação.

CAPÍTULO 3 - DOCUMENTOS E REGISTROS DA QUA-
LIDADE

3.1. Requisitos gerais.
3.1.1. Cada fabricante deverá estabelecer e manter proce-

dimentos de controles de documentos para assegurar que todos os
documentos indicados neste Regulamento Técnico estejam corretos e
adequados para o uso pretendido, e sejam compreendidos por todos
os empregados que possam afetar ou influenciar a qualidade de um
produto.

3.1.2. Aprovação e emissão de documentos. Cada fabricante
deverá designar pessoas para avaliar e aprovar todos os documentos
estabelecidos neste Regulamento Técnico para adequação antes de
sua emissão. A aprovação, incluindo data e assinatura manual ou
eletrônica do responsável pela aprovação dos documentos, deverá ser
documentada.

3.1.3. Distribuição de documentos. O fabricante deverá as-
segurar que todos os documentos estejam atualizados e disponíveis
nos locais de aplicação e que todos os documentos desnecessários ou
obsoletos sejam retirados de uso, ou protegidos de uso não inten-
cional.

3.1.4. Alteração de documentos. Alterações de especifica-
ções, métodos ou procedimentos relativos ao sistema da qualidade
deverão ser avaliadas, documentadas, revisadas e aprovadas por pes-
soas cuja função e nível de responsabilidade sejam equivalentes às
que executaram a revisão e a aprovação original.

3.1.5. Registros de alterações de documentos. Cada fabri-
cante deverá manter registros de alteração em documentos que de-
verão incluir uma descrição da alteração, identificação dos docu-
mentos alterados e dos afetados, identificação da pessoa responsável,
data de aprovação e data em que as alterações entrarão em vigor.
Deverá ser mantida relação de documentos vigentes de forma a iden-
tificar a situação atual dos mesmos e assegurar que estejam em uso
apenas documentos atuais e aprovados.

3.1.6. Arquivo de Documentos e Registros. Todos os do-
cumentos e registros da qualidade deverão ser legíveis e serem guar-
dados de forma a minimizar danos, prevenir perdas e proporcionar
rápida recuperação. Todos os documentos e registros arquivados di-
gitalmente deverão ter cópia de segurança:

3.1.6.1. Confidencialidade. Os documentos e registros con-
siderados confidenciais pelo fabricante poderão ser assinalados para
alertar a autoridade sanitária competente;

3.1.6.2 Período de retenção de documentos e registros: todos
os documentos e registros necessários relativos a um produto deverão
ser mantidos por um período de tempo equivalente à vida útil do
produto, mas em nenhum caso por menos de dois anos contados a
partir da data da distribuição do mesmo.

3.2. Registro histórico do produto.
3.2.1. Cada fabricante deverá manter registros históricos de

produtos. Cada fabricante deverá estabelecer e manter procedimentos
para assegurar que os registros históricos dos produtos sejam man-
tidos para cada lote ou série para demonstrar que os produtos foram
fabricados de acordo com o registro mestre do produto e com os
requisitos deste Regulamento Técnico. O registro histórico do produto
deverá incluir ou fazer referência às seguintes informações:

3.2.1.1. Data de fabricação;
3.2.1.2. Componentes utilizados;
3.2.1.3. Quantidade fabricada;
3.2.1.4. Resultados de inspeções e testes;
3.2.1.5. Parâmetros de processos especiais;
3.2.1.6. Quantidade liberada para distribuição;
3.2.1.7. Rotulagem;
3.2.1.8. Identificação do número de série ou lote de pro-

dução; e
3.2.1.9. Liberação final de produto.
3.3. Registros de inspeções e testes.
3.3.1. Cada fabricante deverá manter registro dos resultados

das inspeções e testes estabelecidos, quando estes estiverem dire-
tamente relacionados à atributos de qualidade críticos do produto.
Estes registros devem incluir os critérios de aceitação, os resultados,
o equipamento/instrumento usado e data e assinatura manual ou ele-
trônica do responsável.

CAPÍTULO 4 - CONTROLE DE PROJETO E REGISTRO
MESTRE DE PRODUTO (RMP)

4.1. Controle de Projeto
4.1.1. Instruções Gerais Cada fabricante deverá estabelecer e

manter procedimentos de controle do projeto do produto a fim de
assegurar que os requisitos especificados para o projeto sejam obe-
decidos.

4.1.2. Planejamento de projeto e desenvolvimento. Cada fa-
bricante deverá estabelecer e manter planos que descrevam ou re-
ferenciem as atividades de projeto e desenvolvimento e as pessoas
responsáveis por cada atividade. Os planos deverão descrever ou
fazer referência às atividades de desenvolvimento de projeto, in-
clusive qualquer interação entre os diversos grupos organizacionais e
técnicos que possam ter alguma interface com o mesmo. Os planos
deverão ser avaliados, atualizados e aprovados à medida que o de-
senvolvimento do projeto progrida.

4.1.3. Dados de entrada de projeto. Cada fabricante deverá
estabelecer e manter procedimentos para garantir que os requisitos
relacionados a um produto estejam apropriados e atendam a sua
intenção de uso, incluindo as necessidades do usuário e paciente e
requisitos legais e regulamentares aplicáveis. Os procedimentos de-
vem incluir um mecanismo que permita que requisitos incompletos,
ambíguos ou conflituosos sejam identificados e tratados. Os dados de
entrada de um projeto deverão ser documentados, avaliados e apro-
vados por uma pessoa designada qualificada. A aprovação dos re-
quisitos, inclusive a data e a assinatura manual ou eletrônica do
responsável pela aprovação, deverão ser documentados.

4.1.4. Verificação de projeto. Cada fabricante deverá esta-
belecer e manter procedimentos para a verificação do projeto do
produto. A verificação de projeto deverá ser executada por pessoal
designado e deverá assegurar que os dados de saída do projeto sa-
tisfaçam aos dados de entrada. Os resultados da verificação de pro-
jeto, incluindo a identificação do projeto verificado, métodos de ve-
rificação, data e nome da pessoa encarregada da verificação, deverão
ser documentados no registro histórico do projeto.

4.1.5. Dados de saída de projeto. Cada fabricante deverá
definir e documentar os dados de saída de projeto de maneira a
permitir a avaliação da conformidade do projeto aos requisitos es-
tabelecidos como dados de entrada. Os dados de saída do projeto
deverão satisfazer os requisitos dos dados de entrada e deverão incluir
os critérios de aceitação e identificar as características de projeto que
são essenciais para o uso pretendido do produto. Estes deverão ser
documentados, revisados e aprovados antes de sua liberação.

4.1.6. Revisão de Projeto. Cada fabricante deverá estabelecer
e manter procedimentos para garantir que as avaliações dos resultados
dos projetos sejam planejadas, conduzidas e documentadas nas di-
versas etapas do desenvolvimento do projeto. Os procedimentos de-
verão garantir que representantes de todas as funções diretamente
relacionadas a etapa do projeto que esteja sendo revisada, assim como
indivíduos de áreas relacionadas e especialistas necessários estejam
envolvidos. Os resultados da revisão de projeto deverão ser docu-
mentados no registro histórico do projeto.

4.1.7. Transferência de projeto. Cada fabricante deverá es-
tabelecer e manter procedimentos para assegurar que o projeto do
produto esteja corretamente traduzido em especificações de produ-
ção.

4.1.8. Validação de projeto. Cada fabricante deverá esta-
belecer e manter procedimento para validar o projeto do produto. A
validação do projeto deve ser realizada sob condições operacionais
pré-determinadas, na produção inicial de lotes ou unidade. A va-
lidação de projeto deve garantir que o produto atenda às necessidades
do usuário e indicação de uso e deverá incluir ensaios dos produtos
em condições reais ou simuladas de uso. A validação de projeto deve
incluir a validação de software, quando apropriado. Os resultados da
validação de projeto, incluindo sua identificação, métodos, data e
assinatura manual ou eletrônica dos responsáveis deverão ser do-
cumentados no registro histórico do projeto. Deverão ser realizados
estudos de estabilidade sempre que aplicável.

4.1.9. Liberação de projeto. Cada fabricante deverá assegurar
que o projeto não seja liberado para a produção até que esteja apro-
vado pelas pessoas designadas para tal pelo fabricante. As pessoas
designadas deverão revisar todos os registros exigidos para o registro
histórico do projeto, a fim de assegurar que este esteja completo e que
o projeto final esteja compatível com os planos aprovados, antes de
sua liberação. Esta liberação, incluindo data e assinatura manual ou
eletrônica do responsável, deverá ser documentada.

4.1.10. Alterações de projeto. Cada fabricante deverá es-
tabelecer e manter procedimentos para a identificação, documentação,
validação, revisão e aprovação das alterações de projeto antes de sua
implementação, incluindo uma avaliação dos riscos dentro do pro-
cesso de gerenciamento de riscos.

4.1.11. Registro histórico de projeto. Cada fabricante deverá
estabelecer e manter um registro histórico de projeto para cada pro-
duto. O registro histórico de projeto deverá conter ou fazer referência
a todos os registros necessários para demonstrar que o projeto foi
desenvolvido de acordo com o plano de projeto aprovado e os re-
quisitos deste Regulamento Técnico.

4.2. Registro mestre do produto (RMP)
4.2.1. Cada fabricante deverá manter registros mestres dos

produtos (RMP's). O RMP para cada tipo de produto deverá incluir
ou fazer referência à seguinte informação:

4.2.1.1. Especificações do produto, incluindo os respectivos
desenhos, composição, formulação, especificações dos componentes,
especificações do projeto do software e seus códigos fonte;

4.2.1.2. Especificações do processo de produção, incluindo
especificações de infra-estrutura, equipamentos, métodos e instruções
de produção e especificações ambientais de produção;

4.2.1.3. Especificações de embalagem e rotulagem, incluindo
métodos e processos utilizados;

4.2.1.4 Procedimentos de inspeção e testes, com os respec-
tivos critérios de aceitação; e

4.2.1.5. Métodos e procedimentos de instalação, manutenção
e assistência técnica.

CAPÍTULO 5 - CONTROLES DE PROCESSO E PRO-
DUÇÃO

5.1. Instruções gerais
5.1.1. Cada fabricante deverá projetar, conduzir, controlar e

monitorar todos os processos de produção a fim de assegurar que o
produto esteja em conformidade com suas especificações. Onde puder
ocorrer qualquer desvio nas especificações do produto, como re-
sultado do processo de fabricação, o fabricante deverá estabelecer e
manter procedimentos de controle de processo que descrevam quais-
quer controles de processo necessários para assegurar conformidade
às especificações. Os controles de processo deverão incluir:

5.1.1.1. Instruções documentadas, procedimentos padrões de
operação e métodos que definam e controlem a forma de produção,
instalação e manutenção;

5.1.1.2. Monitoramento e controle dos parâmetros de pro-
cesso;

5.1.1.3. Conformidade com normas técnicas, padrões ou có-
digos de referência; e

5.1.1.4. Instruções para liberação de início de processo;
5.1.2. As instalações da empresa devem ser adequadamente

projetadas a fim de propiciar o desempenho de todas as operações,
prevenir trocas ou contaminação dos componentes, materiais de fa-
bricação, produtos intermediários e acabados e assegurar o correto
manuseio dos mesmos, incluindo adequado fluxo de pessoas.

5.1.3. Controle ambiental. Cada fabricante deverá prover
condições ambientais adequadas às operações de produção, de forma
a prevenir a contaminação ou outros efeitos adversos sobre o produto.
O correto funcionamento dos sistemas de controles ambientais es-
tabelecidos deverá ser monitorado, mantendo-se os registros corres-
pondentes.

5.1.3.1. Limpeza e sanitização. Cada fabricante deverá es-
tabelecer e manter procedimentos de limpeza e sanitização adequa-
dos, bem como uma programação que satisfaça as exigências das
especificações do processo de fabricação. Cada fabricante deverá as-
segurar que os funcionários envolvidos compreendam esses proce-
dimentos.

5.1.3.2. Saúde e higiene do pessoal. Cada fabricante deverá
assegurar que os empregados e ou outras pessoas que estejam em
contato com o produto ou com seu ambiente estejam limpos, sau-
dáveis e vestidos adequadamente para a atividade a ser desempe-
nhada. Qualquer pessoa que, através de exame médico ou por ob-
servação de supervisores, aparente estar numa condição de saúde que
possa afetar o produto, deverá ser afastada das operações até que a
mesma seja sanada. Cada fabricante deverá instruir seu pessoal para
que reporte tais condições aos supervisores.

5.1.3.3. Hábitos do pessoal. Cada fabricante deverá limitar o
consumo de alimentos e bebidas a locais específicos de forma a não
afetar as áreas de produção.

5.1.3.4. Controle de contaminação. Cada fabricante deverá
estabelecer e manter procedimentos para evitar a contaminação de
equipamentos, componentes, materiais de fabricação, produtos in-
termediários e acabados por materiais de limpeza e desinfecção, in-
cluindo substâncias perigosas ou contaminantes gerados pelo processo
de fabricação. Deve ser estabelecido um programa de controle de
pragas e sempre que forem utilizados agentes químicos, a empresa
deverá garantir que os mesmos não afetem a qualidade do produto.

5.1.3.5. Remoção de lixo e esgoto químico. O tratamento e
destinação do lixo, efluentes químicos e sub-produtos deverá ocorrer
de acordo com a legislação vigente aplicável.

5.1.3.6. Normas de segurança biológica deverão ser obser-
vadas nos casos onde houver risco biológico.

5.1.4. Saúde do trabalhador. Cada fabricante deverá asse-
gurar o cumprimento às normas aplicáveis relacionadas à saúde dos
trabalhadores, incluindo o uso de equipamentos de proteção indi-
vidual pelos mesmos, que seja compatível com os processos de tra-
balho realizados.

5.1.5. Equipamento. Cada fabricante deverá assegurar que
todos os equipamentos utilizados no processo de fabricação sejam
adequados ao uso pretendido e corretamente projetados, construídos e
instalados para facilitar a manutenção, ajustes, limpeza e uso.
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5.1.5.1. Programação de manutenção. Cada fabricante deverá
estabelecer e manter uma programação para a manutenção, ajustes e,
quando for o caso, limpeza do equipamento, para assegurar que todas
as especificações de fabricação estejam sendo alcançadas. O pro-
grama de manutenção deverá estar em local de fácil acesso ao pessoal
encarregado da manutenção e uso do equipamento. Deverá ser feito
um registro das atividades de manutenção com a data de realização e
a identificação das pessoas encarregadas.

5.1.5.2. Ajustes. Cada fabricante deverá assegurar que quais-
quer tolerâncias aceitáveis ou limitações inerentes sejam afixadas em
local visível ou perto do equipamento que necessite de ajustes pe-
riódicos, ou estejam facilmente disponíveis ao pessoal encarregado
destes ajustes.

5.1.5.3. Materiais de fabricação. Cada fabricante deverá es-
tabelecer e manter procedimentos para o uso e a remoção de materiais
de fabricação, para assegurar que tais materiais sejam removidos do
produto ou limitados a uma quantidade especificada que não afete
adversamente a qualidade do produto.

5.1.6. Os processos especiais deverão ser conduzidos de
acordo com os procedimentos e parâmetros estabelecidos para as-
segurar conformidade às especificações. Os parâmetros críticos de-
verão ser monitorados e registrados no registro histórico de pro-
duto.

5.2. Controles de embalagem, rotulagem e instruções de
uso

5.2.1. Embalagem de produtos. Cada fabricante deverá es-
tabelecer procedimentos para a embalagem dos produtos de forma a
proteger o produto de qualquer alteração, dano ou contaminação du-
rante as etapas de processamento, armazenamento, manuseio e dis-
tribuição.

5.2.2. Rotulagem de produtos
5.2.2.1. Cada fabricante deverá estabelecer e manter pro-

cedimentos para garantir a integridade e evitar mistura acidental de
rótulos, instruções de uso, materiais de embalagem ou etiquetas iden-
tificadoras.

5.2.2.2. Cada fabricante deverá assegurar que os rótulos se-
jam projetados, impressos e, quando for o caso, aplicados de forma
que permaneçam legíveis e aderidos ao produto durante as etapas de
processamento, armazenamento, manuseio e uso.

5.2.2.3. Inspeção dos rótulos e instruções de uso. Os rótulos
e instruções de uso não deverão ser liberados para uso até que uma
pessoa autorizada tenha examinado sua conformidade quanto às in-
formações contidas nos mesmos. A aprovação, incluindo data, nome
e assinatura manual ou eletrônica do responsável, deverá ser do-
cumentada no registro histórico do produto.

5.3. Inspeção e testes
5.3.1. Instruções gerais. Cada fabricante deverá estabelecer e

manter procedimentos de inspeção, testes ou outros meios de ve-
rificação de forma a assegurar conformidade aos requisitos espe-
cificados em toda a cadeia de fabricação. Os resultados das atividades
de aceitação durante o recebimento de componentes e materiais de
fabricação, assim como etapas intermediárias de produção e aceitação
final do produto acabado deverão ser documentados, incluindo sua
conclusão (aceitação ou rejeição).

5.3.2. A autoridade e a responsabilidade para tais atividades
deverão ser definidas pelo fabricante.

5.3.3. Os componentes e materiais de fabricação recebidos,
assim como componentes, produtos intermediários, e produtos de-
volvidos, não deverão ser usados ou processados até que seja ve-
rificada sua conformidade aos requisitos estabelecidos. Cada fabri-
cante deverá estabelecer e manter procedimentos para retenção de
componentes, materiais de fabricação, produtos intermediários, e pro-
dutos devolvidos até que as inspeções, testes ou outras verificações
estabelecidas tenham sido completadas e documentadas.

5.3.4. Os produtos acabados não deverão ser liberados até
que as atividades especificadas no RMP tenham sido completadas e
até que a documentação e os dados associados tenham sido revistos
por pessoa designada para assegurar que todos os critérios de acei-
tação tenham sido atendidos. A liberação, incluindo a data e as-
sinatura manual ou eletrônica do responsável, deverá ser documen-
tada.

5.4. Inspeção, medição e equipamentos de testes.
5.4.1. Cada fabricante deverá assegurar que todo o equi-

pamento de medição e teste, incluindo equipamento mecânico, au-
tomatizado ou eletrônico, seja adequado para os fins a que se destina
e seja capaz de produzir resultados válidos. Cada fabricante deverá
estabelecer e manter procedimentos para assegurar que o equipamento
seja rotineiramente calibrado, inspecionado e controlado. Os equi-
pamentos de medição deverão ser identificados de forma a possibilitar
que a situação da calibração seja determinada.

5.4.2. Calibração. Cada fabricante deverá estabelecer e man-
ter procedimentos de calibração que incluam orientações específicas e
limites de precisão e exatidão, assim como prescrições para ações
corretivas quando os limites de precisão e exatidão não forem al-
cançados. A calibração deverá ser executada por pessoal que tenha
instrução, treinamento, prática e experiência necessários.

5.4.3. Padrões de calibração. Cada fabricante deverá esta-
belecer e manter padrões de calibração para os equipamentos de
medição que sejam rastreáveis aos padrões oficiais nacionais ou in-
ternacionais. Se não houver nenhum padrão aplicável disponível, o
fabricante deverá estabelecer e manter um padrão próprio.

5.4.4. Registros de calibração. Cada fabricante deverá as-
segurar que sejam mantidos registros das datas de calibração, men-
surações obtidas, do empregado encarregado desta tarefa e da data
seguinte para esta operação. Os registros devem ser mantidos pelo
fabricante, devendo estar disponível para o pessoal que usa este
equipamento e para os responsáveis pela calibração do mesmo.

5.4.5. Manutenção. Cada fabricante deverá estabelecer e
manter procedimentos para assegurar que o manuseio, a preservação
e a guarda de equipamentos de teste, inspeção e medição sejam feitas
de forma a preservar sua precisão e adequação ao uso.

5.4.6. Instalações. Cada fabricante deverá proteger as ins-
talações e os equipamentos de inspeção, teste e medição, incluindo
hardware e software de teste, contra ajustes que possam invalidar a
calibração.

5.4.7. O fabricante deve estabelecer procedimentos para ava-
liar o impacto dos resultados de medições anteriores quando constatar
não conformidades no equipamento de medição e teste. O resultado
da avaliação deverá ser documentado.

5.5. Validação
5.5.1. Os processos especiais devem ser validados de acordo

com protocolos previamente estabelecidos. Os resultados das vali-
dações, incluindo a data e identificação do responsável por sua apro-
vação, devem ser registrados.

5.5.2. Os métodos analíticos, sistemas auxiliares de suporte
ao processo ou controle ambiental, sistemas informatizados automa-
tizados e softwares que possam afetar adversamente a qualidade do
produto ou o sistema da qualidade devem ser validados.

5.5.3. O fabricante deverá estabelecer procedimentos para
verificar periodicamente seus processos, métodos analíticos, sistemas
auxiliares de suporte ao processo ou controle ambiental, sistemas
informatizados automatizados e softwares validados e, quando apli-
cável, estabelecer a frequência para revalidação.

5.6. Controle de Mudanças. O fabricante deve estabelecer
procedimento para controle de mudanças com o objetivo de controlar
as alterações em sistemas auxiliares, softwares, equipamentos, pro-
cessos, métodos ou outras alterações que possam influenciar a qua-
lidade dos produtos, incluindo uma avaliação dos riscos dentro do
processo de gerenciamento de riscos.

5.6.1. O procedimento deve descrever as ações a serem ado-
tadas, incluindo, quando couber, a necessidade de re-qualificação ou
re-validação.

5.6.2. As mudanças devem ser formalmente requisitadas, do-
cumentadas e aprovadas antes da implementação.

CAPÍTULO 6 - MANUSEIO, ARMAZENAMENTO, DIS-
TRIBUIÇÃO E RASTREABILIDADE

6.1. Manuseio
6.1.1. Cada fabricante deverá estabelecer e manter proce-

dimentos para assegurar que inversões (trocas), danos, deterioração
ou outros efeitos adversos que afetem os componentes, materiais de
fabricação, produtos intermediários, produtos acabados e amostras
para controle de qualidade não ocorram durante qualquer etapa do
manuseio.

6.1.2. Cada fabricante deverá estabelecer e manter proce-
dimentos para identificar a conformidade de componentes, materiais
de fabricação, produtos intermediários e produtos acabados, de forma
a assegurar que somente aqueles devidamente aprovados, sejam uti-
lizados ou distribuídos.

6.1.3. Os procedimentos deverão assegurar que quando a
qualidade ou a condição de adequado ao uso de um componente,
material de fabricação, produto intermediário ou produto acabado se
deteriorar ao longo do tempo, os mesmos não sejam utilizados ou
distribuídos.

6.1.4. Os procedimentos deverão assegurar que componentes,
materiais de fabricação, produtos intermediários ou produtos aca-
bados mais próximos do vencimento sejam distribuídos ou utilizados
em primeiro lugar e que os que estão fora do prazo de validade não
sejam distribuídos ou utilizados.

6.2. Armazenamento
6.2.1. Cada fabricante deverá estabelecer e manter proce-

dimentos para identificação de componentes, materiais de fabricação,
produtos intermediários, produtos acabados e amostras para controle
de qualidade de forma a prevenir inversões (trocas). Estes deverão ser
armazenados em condições físicas e ambientais que previnam danos,
deterioração ou outros efeitos adversos durante o período em que
permaneçam armazenados.

6.3. Distribuição
6.3.1. Cada fabricante deverá manter registros de distribuição

que incluam ou que façam referência ao:
6.3.1.1. Nome e endereço do consignatário;
6.3.1.2. Identificação e quantidade de produtos expedidos,

com data de expedição; e
6.3.1.3. Qualquer controle numérico utilizado para rastrea-

bilidade.
6.4. Identificação e rastreabilidade
6.4.1. Cada fabricante deverá estabelecer e manter proce-

dimentos para a identificação de componentes, materiais de fabri-
cação, produtos intermediários e produtos acabados durante todas as
fases de armazenamento, produção, distribuição e instalação para
evitar confusão e para assegurar o correto atendimento dos pedidos.

6.4.2. Cada fabricante deverá identificar cada unidade, lote
ou partida de produtos com um número de série ou lote. Essa iden-
tificação deverá ser registrada no registro histórico do produto.

6.5. Componentes e produtos não conformes
6.5.1. Cada fabricante deverá estabelecer e manter proce-

dimentos para assegurar que componentes, materiais de fabricação,
produtos intermediários, produtos acabados e produtos devolvidos
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
não sejam utilizados ou instalados inadvertidamente. Os procedimen-
tos devem conter prescrições para a identificação, documentação,
avaliação, segregação e disposição acerca de componentes, materiais
de fabricação, produtos intermediários e produtos acabados não con-
formes. A avaliação da não conformidade deverá incluir a neces-
sidade de investigação e notificação das pessoas e ou organizações
envolvidas na não conformidade. Os resultados das avaliações e even-
tuais investigações devem ser registrados.

6.5.2. A responsabilidade pela revisão e a autoridade para
disposição acerca de componentes, materiais de fabricação, produtos
intermediários, produtos acabados e produtos devolvidos não con-
formes, devem ser definidas. O processo de revisão e disposição
deverá estar descrito em procedimento estabelecido. A disposição
deverá ser documentada, devendo ser mantido registro da justificativa
e assinatura manual ou eletrônica do(s) responsável(is) pela mesma.
Em caso de autorização de uso, a decisão deverá ser baseada em
avaliação de risco tecnicamente justificável.

6.5.3. Cada fabricante deverá estabelecer e manter proce-
dimentos para o retrabalho, reinspeção e reavaliação dos produtos
intermediários ou acabados após o retrabalho, para assegurar que os
mesmos satisfaçam suas especificações originais. As atividades re-
lacionadas ao retrabalho e reavaliação do produto, incluindo pro-
blemas no mesmo provenientes do retrabalho, deverão ser documen-
tadas no registro histórico de produto.

CAPÍTULO 7 - AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS
7.1. Ações corretivas e preventivas.
7.1.1. Cada fabricante deverá estabelecer e manter proce-

dimentos para:
7.1.1.1. Analisar processos, operações de trabalho, relatórios

de auditoria de qualidade, registros de qualidade, registros de as-
sistência técnica, reclamações, produtos devolvidos e outras fontes de
dados de qualidade de forma a identificar causas existentes e po-
tenciais de não conformidades relacionadas ao produto, processo ou
sistema da qualidade. Quando aplicável, a análise deverá se basear em
técnica estatística válida para detecção de problemas de qualidade
recorrentes;

7.1.1.2. Investigar a causa de não conformidades relacio-
nadas ao produto, processo ou sistema da qualidade;

7.1.1.3. Identificar e executar as ações necessárias para pre-
venir a ocorrência, corrigir o ocorrido e prevenir a recorrência de não
conformidades;

7.1.1.4. Verificar ou validar a efetividade da ação corretiva e
garantir que a mesma não afeta adversamente o produto. Para tal,
qualquer alteração realizada, quando aplicável, deverá observar pro-
cedimentos de controle de alterações e protocolos de validação es-
tabelecidos;

7.1.1.5. Registrar as atividades relacionadas às ações cor-
retivas e preventivas;

7.1.1.6. Assegurar que informações acerca de problemas de
qualidade ou produtos não conformes sejam devidamente dissemi-
nadas àqueles diretamente envolvidos na manutenção da qualidade do
produto ou na prevenção de ocorrência de tais problemas;

7.1.1.7. Submeter informações relevantes acerca de proble-
mas de qualidade identificados e das ações preventivas e corretivas à
gerência executiva para conhecimento e acompanhamento, assim co-
mo à autoridade sanitária competente, quando aplicável;

7.1.1.8. Determinar o recolhimento de produtos e outras
ações de campo que forem pertinentes no caso de produtos já dis-
tribuídos.

7.2. Gerenciamento de reclamações.
7.2.1. Cada fabricante deverá estabelecer e manter proce-

dimentos para receber, examinar, avaliar, investigar e arquivar re-
clamações. Tais procedimentos deverão assegurar que:

7.2.1.1. Reclamações sejam recebidas, documentadas, exa-
minadas, avaliadas, investigadas e arquivadas por uma unidade for-
malmente designada;

7.2.1.2. Quando aplicável, as reclamações sejam notificadas
à autoridade sanitária competente;

7.2.1.3. Reclamações sejam examinadas para verificar se
uma investigação se faz necessária. Quando não for feita uma in-
vestigação, a unidade deverá manter um registro que inclui o motivo
pelo qual a investigação não foi realizada e o nome dos responsáveis
pela decisão de não investigar;

7.2.1.4. Cada fabricante deverá examinar, avaliar e investigar
todas as reclamações envolvendo a possível não conformidade do
produto. Qualquer reclamação relativa a óbito, lesão ou ameaça à
saúde pública deverá ser imediatamente examinada, avaliada e in-
vestigada.

7.2.1.5. Quando for feita uma investigação, deverá ser man-
tido um registro que inclua:

7.2.1.5.1. Nome do produto;
7.2.1.5.2. Data do recebimento da reclamação;
7.2.1.5.3. Qualquer número de controle utilizado;
7.2.1.5.4. Nome, endereço e telefone do reclamante;
7.2.1.5.5. Natureza da reclamação; e
7.2.1.5.6. Data e resultados da investigação incluindo ações

tomadas.
7.3. Auditoria da qualidade.
7.3.1. Cada fabricante deverá conduzir e documentar au-

ditorias de qualidade para avaliar a conformidade do sistema da
qualidade com os requisitos estabelecidos.

7.3.2. As auditorias de qualidade deverão ser conduzidas por
pessoas comprovadamente treinadas, de acordo com os procedimen-
tos de auditoria estabelecidos, mas que não tenham responsabilidade
direta pelas matérias que estão sendo objeto da auditoria.

7.3.3. Os responsáveis pelas áreas auditadas devem ser no-
tificados acerca de não conformidades identificadas.

CAPÍTULO 8 - INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNI-
CA

8.1. Instalação. Cada fabricante deverá estabelecer e manter
instruções e procedimentos adequados para a correta instalação dos
produtos. Quando o fabricante ou seu representante autorizado ins-
talar um produto, o mesmo deverá verificar se este funciona conforme
critérios estabelecidos. Os resultados desta verificação deverão ser
registrados. O fabricante deverá assegurar que as instruções de ins-
talação e os procedimentos sejam distribuídos juntamente com o
produto ou que de outra forma estejam disponíveis para o responsável
pela instalação do produto.
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8.2. Assistência Técnica. Cada fabricante deverá estabelecer
e manter procedimentos para assegurar que os produtos acabados
submetidos à assistência técnica pelo fabricante ou seu representante,
satisfaçam às especificações.

8.2.1. Registros de assistência técnica. Cada fabricante de-
verá estabelecer e manter procedimentos para assegurar que os re-
gistros de assistência técnica sejam mantidos e que identifiquem:

8.2.1.1. Produto objeto do serviço;
8.2.1.2. Número de controle utilizado;
8.2.1.3. Data da realização do serviço;
8.2.1.4. Identificação do prestador do serviço;
8.2.1.5. Descrição do serviço realizado; e
8.2.1.6. Resultados das inspeções e testes para aprovação do

serviço.
8.2.2. Cada fabricante deverá analisar periodicamente os re-

gistros de assistência técnica. Nos casos em que a análise identificar
tendências de falha que representem perigo ou registros envolvendo
óbito ou lesão grave deverá ser iniciada ação corretiva/preventiva
segundo os requisitos deste Regulamento Técnico.

CAPÍTULO 9 - TÉCNICAS ESTATÍSTICAS
9.1. Cada fabricante deverá estabelecer e manter procedi-

mentos para identificar técnicas estatísticas válidas para verificar o
desempenho do sistema da qualidade e capacidade do processo em
atender as especificações estabelecidas.

9.2. Planos de amostragem deverão ser formalizados por
escrito e baseados em lógica estatística válida. Cada fabricante deverá
estabelecer e manter procedimentos para assegurar que os métodos de
amostragem sejam adequados ao uso pretendido e que sejam re-
visados regularmente. A revisão dos planos de amostragem deverá
considerar a ocorrência de não conformidades de produto, relatórios
de auditoria de qualidade, reclamações e outros indicadores.

RESOLUÇÃO - RDC Nº 17, DE 28 DE MARÇO DE 2013

Dispõe sobre os critérios para peticiona-
mento de Autorização de Funcionamento
(AFE) e de Autorização Especial (AE) de
farmácias e drogarias.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e IV,
do art. 15 da Lei n.º 9.782, de 26 de janeiro de 1999, o inciso II, e §§
1° e 3° 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, e suas atualizações,
tendo em vista o disposto nos incisos III, do art. 2º, III e IV, do art.
7º da Lei n.º 9.782, de 1999, no art. 35 do Decreto n.º 3.029, de 16
de abril de 2009, e o Programa de Melhoria do Processo de Re-
gulamentação da Agência, instituído por meio da Portaria nº 422, de
16 de abril de 2008, em reunião realizada em 28 de março de 2013,
adota a seguinte Resolução da Diretoria Colegiada, e eu, Diretor-
Presidente, determino a sua publicação:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
Art. 1º Esta Resolução tem o objetivo de estabelecer os

critérios relativos à concessão, renovação, cancelamento a pedido,
alteração, retificação de publicação e recurso administrativo contra o
indeferimento de Autorização de Funcionamento (AFE) e de Au-
torização Especial (AE) de farmácias e drogarias.

Art. 2º Para os efeitos desta Resolução, são adotadas as
seguintes definições:

I - Autorização de Funcionamento (AFE): ato privativo da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, contendo permissão para
que as farmácias e drogarias exerçam as atividades sob regime de
vigilância sanitária, mediante comprovação de requisitos técnicos e
administrativos específicos;

II - Autorização Especial (AE): ato privativo da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária, que, nos termos desta Resolução,
concede às farmácias permissão para o exercício da atividade de
manipulação das substâncias sujeitas a controle especial, bem como
dos medicamentos que as contenham;

III - caducidade: estado ou condição da autorização que se
tornou caduca, perdendo sua validade pelo decurso do prazo legal;

IV - drogaria: estabelecimento de dispensação e comércio de
medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos em suas emba-
lagens originais;

V - empresa: pessoa física ou jurídica, de direito público ou
privado, que exerça como atividade principal ou subsidiária o co-
mércio de medicamentos, insumos farmacêuticos, produtos para saú-
de, cosméticos, produtos de higiene, perfumes ou de substâncias su-
jeitas a controle especial, equiparando-se à mesma, para efeitos desta
Resolução, as unidades dos órgãos de administração direta ou in-
direta, federal ou estadual, do Distrito Federal, dos municípios que
desenvolvam estas atividades;

VI - estabelecimento: unidade da empresa destinada ao co-
mércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e corre-
latos;

VII - farmácia: estabelecimento de manipulação de fórmulas
magistrais e oficinais, de comércio de drogas, medicamentos, insumos
farmacêuticos e correlatos, compreendendo o de dispensação e o de
atendimento privativo de unidade hospitalar ou de qualquer outra
equivalente de assistência médica;

VIII - filial ou sucursal: qualquer estabelecimento constituído
juridicamente e com seu próprio CNPJ, que esteja ligado a outro que
tenha ou detenha o poder de comando sobre este;

IX - formulário de petição (FP): instrumento para inserção de
dados que permitam identificar o solicitante e o objeto solicitado,
disponível durante o peticionamento, realizado no sítio eletrônico da
ANVISA (http://www.anvisa.gov.br);

X - Guia de Recolhimento da União (GRU): guia instituída
pela Secretaria do Tesouro Nacional e utilizada no âmbito da AN-
VISA como forma de recolhimento da Taxa de Fiscalização de Vi-
gilância Sanitária;

XI - insumo farmacêutico: droga ou substância aditiva ou
complementar de qualquer natureza, destinada a emprego em me-
dicamento;

XII - insumos sujeitos a controle especial: substâncias cons-
tantes das listas anexas à Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998, da
Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde ou de outro
ato normativo que venha a substituí-la;

XIII - licença: ato privativo do órgão de saúde competente
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, contendo per-
missão para o funcionamento dos estabelecimentos que desenvolvam
qualquer atividade sob regime de vigilância sanitária;

XIV - matriz: estabelecimento da empresa que representa sua
sede, ou seja, aquele que tem primazia na direção e a que estão
subordinados todos os demais, chamados de filiais ou sucursais;

XV - órgão sanitário competente: Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária e órgãos de vigilância sanitária dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios;

XVI - peticionamento eletrônico: pedido realizado em am-
biente Internet, por meio do formulário de petição, identificado por
um número de transação, cujo assunto é objeto de controle e fis-
calização da ANVISA e que possui uma única modalidade:

a) petição eletrônica: tipo de petição selecionada durante o
peticionamento eletrônico, realizada em ambiente exclusivamente vir-
tual - Internet, sem necessidade de envio à Agência dos documentos
em papel. O formulário de petição é preenchido em ambiente In-
ternet, e seus dados são diretamente enviados ao sistema de in-
formações da ANVISA;

XVII - protocolo: ato de entrada do peticionamento na AN-
VISA e que possui uma única modalidade:

a) protocolo eletrônico (on line): recebimento da petição pela
ANVISA em ambiente exclusivamente virtual - Internet, sem ne-
cessidade de remeter à ANVISA a documentação em papel;

XVIII - representante legal: pessoa física ou jurídica in-
vestida de poderes legais para praticar atos em nome do Agente
Regulado, preposta de gerir ou administrar seus negócios no âmbito
da ANVISA;

XIX - responsável técnico: profissional legalmente habilitado
pela autoridade sanitária para a atividade que a empresa realiza na
área de produtos abrangidos por este Regulamento; e

XX - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária (TFVS):
tributo instituído pela Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, devido
em razão do exercício regular do poder de polícia pela ANVISA, e
cujos fatos geradores estão descritos no Anexo II da mencionada
Lei.

CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES REGULAMENTARES
Seção I
Dos Critérios Gerais para Peticionamento e Análise
Art. 3º A Autorização de Funcionamento (AFE) e a Au-

torização Especial (AE) de que trata esta Resolução serão concedidas
através de processos distintos, por estabelecimento, e possuem va-
lidade de um ano a contar da data da publicação das respectivas
concessões iniciais no Diário Oficial da União (DOU).

Art. 4º O ato administrativo de concessão, renovação, can-
celamento, alteração, retificação de publicação ou reconsideração de
indeferimento da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE)
ou da Autorização Especial (AE) somente produzirá efeitos a partir da
sua publicação no Diário Oficial da União (DOU).

§ 1º Excetuam-se do disposto no caput as alterações relativas
à mudança de responsável técnico e representante legal, que não serão
publicadas no Diário Oficial da União (DOU).

§ 2º A produção de efeitos de que trata o caput também
estará condicionada à regularidade do estabelecimento autorizado pe-
rante o órgão sanitário local competente, consubstanciada na emissão
da licença sanitária, e do responsável técnico, perante o Conselho
Regional de Farmácia, na forma do art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de
dezembro de 1973.

Art. 5º O peticionamento de concessão, renovação, cance-
lamento, alteração, retificação de publicação e reconsideração de in-
deferimento de Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) e
de Autorização Especial (AE) de farmácias e drogarias dar-se-á ex-
clusivamente por meio de petição eletrônica (on line) e protocolo
eletrônico, sendo dispensado o envio dos documentos físicos à sede
da ANVISA em Brasília.

Seção II
Dos Pedidos de Concessão, Renovação, Cancelamento, Al-

teração,
Retificação de Publicação e Reconsideração de Indeferimen-

to
Art. 6º. Para as petições de concessão de Autorização de

Funcionamento (AFE) e Autorização Especial (AE), o documento de
instrução é a licença sanitária ou o relatório de inspeção, ambos
emitidos pelo órgão sanitário competente.

Parágrafo único. O documento de que trata o caput deverá
apresentar os dados atualizados e ser referente ao ano corrente.

Art. 7º. Para as petições de renovação e alteração de Au-
torização de Funcionamento (AFE) e Autorização Especial (AE), ex-
ceto a alteração de responsável técnico, o documento de instrução é a
licença sanitária ou o relatório de inspeção, ambos emitidos pelo
órgão sanitário competente.

§ 1º O documento de que trata o caput deverá apresentar os
dados atualizados e ser referente ao ano corrente.

§ 2º Caso a licença sanitária ou o relatório de inspeção do
ano corrente ainda não tenham sido emitidos, aceitar-se-á o docu-
mento relativo ao ano imediatamente anterior, desde que o reque-
rimento do exercício atual tenha sido devidamente protocolizado no
órgão sanitário competente.

§ 3º Nas petições de Autorização Especial (AE), o relatório
de inspeção com parecer técnico conclusivo e a licença sanitária
descritiva devem ser emitidos pelo órgão sanitário competente e in-
formar explicitamente a satisfatoriedade do estabelecimento quanto ao
cumprimento dos requisitos para manipulação de insumos sujeitos a
controle especial, nos termos da Resolução RDC nº 67, de 17 de
agosto de 2007, da Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998, ou atos
normativos posteriores que vierem a substituí-las.

§ 4º Caso a licença não descreva a capacidade do esta-
belecimento para a manipulação de substâncias sujeitas a controle
especial, é obrigatória a apresentação adicional de declaração, re-
latório de inspeção, auto de vistoria ou qualquer outro documento,
emitido pelo órgão de vigilância sanitária local, que ateste sua ca-
pacidade para a manipulação dessas substâncias.

Art. 8º A renovação da Autorização de Funcionamento
(AFE) e/ou da Autorização Especial (AE) deve ser realizada anual-
mente, para cada estabelecimento de farmácia ou drogaria.

§ 1º Para fins de renovação, o vencimento da Autorização de
Funcionamento (AFE) ou da Autorização Especial (AE) será cor-
respondente à data da publicação da sua concessão inicial no Diário
Oficial da União (DOU).

§ 2º A petição de renovação da Autorização de Funcio-
namento (AFE) ou da Autorização Especial (AE) deverá ser pro-
tocolizada no período compreendido entre 180 (cento e oitenta) e 60
(sessenta) dias anteriores à data de vencimento da respectiva AFE ou
AE.

§ 3º A petição protocolizada em data anterior ou posterior ao
período fixado no § 2° será indeferida pela ANVISA em razão de sua
intempestividade.

§ 4º Findo o prazo estabelecido no § 2° sem que tenha sido
efetivada a protocolização da petição de renovação, a Autorização de
Funcionamento (AFE) ou a Autorização Especial (AE) será con-
siderada caduca, perdendo a validade ao término de sua vigência.

§ 5º As caducidades da Autorização de Funcionamento
(AFE) e Autorização Especial (AE) não serão publicadas no Diário
Oficial da União (DOU), sendo que sua publicização ocorrerá por
meio do site da ANVISA (www.anvisa.gov.br).

§ 6º A farmácia ou drogaria cuja Autorização de Funcio-
namento (AFE) ou Autorização Especial (AE) caducar ou for can-
celada, deverá peticionar a concessão de uma nova AFE ou AE, para
fins de regularização.

Art. 9º As petições de renovação de Autorização de Fun-
cionamento (AFE) e Autorização Especial (AE), protocoladas dentro
dos prazos do § 2º do art. 8º, que não forem publicadas pela ANVISA
no Diário Oficial da União (DOU) até a data de seus respectivos
vencimentos serão renovadas automaticamente, com a publicação da
renovação no DOU.

Parágrafo único. A ANVISA poderá, a qualquer tempo, in-
deferir a petição de renovação da Autorização de Funcionamento
(AFE) ou da Autorização Especial (AE) que tenha sido renovada
automaticamente, nos termos deste artigo, em razão da conclusão
insatisfatória de sua análise.

Art. 10. A alteração da Autorização de Funcionamento
(AFE) ou da Autorização Especial (AE) caberá nas seguintes hi-
póteses:

I - mudança de razão social;
II - mudança de endereço;
III - mudança de responsável técnico;
IV - mudança de representante legal;
V - alteração por ampliação de atividades; ou
VI - alteração por redução de atividades.
Parágrafo único. Os prazos de validade da Autorização de

Funcionamento (AFE) e da Autorização Especial (AFE) não são in-
terrompidos ou cessados em decorrência de alterações na AFE ou na
AE ocorridas durante seus períodos de vigência.

Art. 11. No caso de indeferimento de pedidos relativos à
Autorização de Funcionamento (AFE) ou à Autorização Especial
(AE), caberá recurso administrativo nos termos da RDC nº 25, de 4
de abril de 2008.

Art. 12. Nos peticionamentos e protocolos, o documento de
instrução da petição deverá ser digitalizado e apensado no ambiente
virtual durante o peticionamento eletrônico.

Art. 13. Para as petições de alteração da Autorização de
Funcionamento (AFE) ou da Autorização Especial (AE) por mudança
de razão social ou de representante legal, o documento de instrução é
a licença sanitária, emitida pelo órgão sanitário competente.

Parágrafo único. Na mudança de razão social, a licença sa-
nitária atualizada poderá ser substituída pelo Cadastro Nacional de
Pessoal Jurídica - CNPJ com as informações atualizadas.

Art. 14. Para alteração de responsável técnico, o documento
de instrução poderá ser a licença sanitária vigente, emitida pelo órgão
sanitário competente, desde que contenha os dados do novo res-
ponsável.

Parágrafo único. Caso a licença sanitária não esteja atua-
lizada, o documento de instrução é o Certificado / Certidão de Re-
gularidade Técnica vigente, com dados atualizados.

Art. 15. Para o cancelamento da Autorização de Funcio-
namento (AFE) ou da Autorização Especial (AE), o interessado de-
verá protocolar petição contendo a justificativa concisa do pleito.

Art. 16. Para as petições de reconsideração de indeferimento
da Autorização de Funcionamento (AFE) e da Autorização Especial
(AE) e retificação de publicação, a interessada deverá apresentar
justificativa concisa do pleito e anexar virtualmente cópia de do-
cumentos que fundamentem seu pedido.

Art. 17. As atividades pleiteadas durante o peticionamento de
ampliação de atividades ou concessão de Autorização de Funcio-
namento (AFE) devem constar na licença sanitária encaminhada.
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§ 1º Poderão ser autorizadas as seguintes atividades:
I - dispensação de medicamentos sujeitos a controle espe-

cial;
II - dispensação de medicamentos não sujeitos a controle

especial;
III - manipulação de produtos oficinais;
IV - manipulação de produtos magistrais;
V - prestação de serviços farmacêuticos;
VI - comércio de cosméticos, de perfumes, de produtos de

higiene, de correlatos, de alimentos e de plantas medicinais; e
VII - manipulação de medicamentos estéreis.
§ 2º O exercício das atividades de prestação de serviços

farmacêuticos e comércio de alimentos deve atender aos requisitos e
condições estabelecidos na Resolução de Diretoria Colegiada RDC n°
44, de 17 de agosto de 2009, e Instrução Normativa n° 09, de 17 de
agosto de 2009.

Art. 18. A Autorização Especial (AE) dos estabelecimentos
de farmácias de manipulação contemplará a atividade de manipulação
de insumos farmacêuticos sujeitos a controle especial.

Seção III
Do Protocolo Eletrônico (On Line) para o Peticionamento
Art. 19. O peticionamento, em petição eletrônica, terá sua

protocolização efetivada eletronicamente (on line).
Art. 20. O protocolo eletrônico do documento está sujeito ao

pagamento da Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária, nos casos
em que houver incidência da mesma.

§ 1º A efetivação do protocolo ocorrerá em até 2 (dois) dias
úteis, a contar da data do pagamento da Taxa de Fiscalização de
Vigilância Sanitária, e desde que respeitados os prazos dispostos no §
2º do art. 6º desta Resolução.

§ 2º O prazo para pagamento da taxa é de 30 (trinta) dias
corridos, a contar da data da emissão da Guia de Recolhimento da
União - GRU, gerada ao final do peticionamento no sítio eletrônico
da ANVISA, conforme estabelecem os dispositivos da Resolução
RDC nº 222, de 28 de dezembro de 2006, alterada pela RDC nº 76,
de 23 de outubro de 2008.

§ 3º O não pagamento da taxa no prazo estipulado pelo § 2º
resultará no cancelamento automático do peticionamento no sistema
de informações da ANVISA e na não protocolização do pedido.

Art. 21. Nos assuntos em que não incidir pagamento da Taxa
de Fiscalização de Vigilância Sanitária, ou seja, nas alterações de
responsável técnico, alterações de representante legal, retificações,
reconsiderações de indeferimento, cancelamentos a pedido e cum-
primento de exigências, a protocolização eletrônica será realizada
imediata e automaticamente após a conclusão do peticionamento.

Art. 22. O registro eletrônico do pedido, após a conclusão do
peticionamento, não comprova a protocolização, garantindo apenas a
gravação do pedido no sistema de informações da ANVISA.

Parágrafo único. O comprovante de registro eletrônico do
pedido não substituirá, para fins legais, o comprovante de proto-
colização.

Art. 23. O comprovante de protocolização e o acompanha-
mento do pedido poderão ser obtidos no sítio eletrônico da ANVISA
(http://www.anvisa.gov.br), informando-se o número da transação do
peticionamento eletrônico.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 24. Aplica-se o disposto no art. 9º às petições de re-

novação de AFE e AE de farmácias e drogarias em trâmite na AN-
VISA na data de publicação desta Resolução.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput aos re-
querimentos de renovação de AFE e AE que estiverem em exigência
na data de publicação desta Resolução.

Art. 25. A AE cujo vencimento ocorra entre 30 a 60 dias
após a publicação desta Resolução poderá ser objeto de petição de
renovação pelo prazo de 30 dias contados dessa publicação.

Art. 26. 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, ad-
ministrativa e penal cabíveis.

Art. 27. Ficam revogadas a Resolução RDC nº 01, de 13 de
janeiro de 2010, a Resolução RDC nº 01, de 04 de janeiro de 2012,
e a Instrução Normativa nº 02, de 13 de janeiro de 2010.

Art. 28. Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação oficial.

DIRCEU BRÁS APARECIDO BARBANO

RESOLUÇÃO - RE N° 1.190, DE 28 DE MARÇO DE 2013

O Diretor da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o De-
creto de recondução de 26 de agosto de 2010, do Presidente da
República, publicado no DOU de 27 de agosto de 2010, o inciso VIII
do art. 15, e 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 498, de 29 de março de 2012,

considerando, o inciso XV do art. 7º da Lei nº 9.782, de 26
de janeiro de 1999;

considerando o art. 7º, da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de
1976;

considerando a Resolução RDC nº 17, de 16 de abril de
2010;

considerando a Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977;
considerando que o produto Tegeline é importado associado

ao diluente, água para injeção, o qual é fabricado pela empresa
Laboratoires Chaix et Du Marais localizado na França;

considerando as não-conformidades detectadas durante a ins-
peção para verificação de cumprimento das Boas Práticas de Fa-
bricação, realizada no período de 20 a 23 de novembro de 2012 na
empresa LABORATOIRES CHAIX ET DU MARAIS, fabricante do
diluente associado ao TEGELINE;

considerando ainda que a empresa Laboratoires Chaix et Du
Marais não cumpre com os requerimentos das Boas Práticas de fa-
bricação conforme atestado durante inspeção realizada por esta Agên-
cia, R E S O LV E :

Art. 1º. Determinar, como medida de interesse sanitário, a
suspensão da distribuição, comércio e uso em território brasileiro de
lotes do produto TEGELINE nas suas diferentes apresentações , fa-
bricado pela empresa LFB BIOMEDICAMENTS, com endereço na
59-61, Rue de Trévise, 59000, Lille - France, por não atender às
exigências regulamentares da Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária.

Art. 2º. Determinar, como medida de interesse sanitário, a
suspensão da importação para território brasileiro, de todos os lotes
do produto TEGELINE associado com o diluente, água para injeção,
fabricado pela empresa LABORATOIRES CHAIX ET DU MARAIS,
com endereço na 2, Allée Henri Hugon, 41260 La Chaussée St Victor
- France, por não atender às exigências regulamentares da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária.

Art. 3º. Determinar ainda que a empresa LFB promova o
recolhimento em território nacional, conforme RDC n°55/2005, de
todos os lotes do produto Tegeline com data de validade vigente.

Art. 4º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

JOSÉ AGENOR ÁLVARES DA SILVA

CONSULTA PÚBLICA N° 8, DE 28 DE MARÇO DE 2013

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem 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. 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, e suas atualizações,
tendo em vista o disposto nos incisos III, do art. 2º, III e IV, do art.
7º da Lei n.º 9.782, de 1999, no art. 35 do Decreto n.º 3.029, de 16
de abril de 2009, e o Programa de Melhoria do Processo de Re-
gulamentação da Agência, instituído por meio da Portaria nº 422, de
16 de abril de 2008, resolve submeter à consulta pública, para co-
mentários e sugestões do público em geral, proposta de ato normativo
em Anexo, conforme deliberado em reunião realizada em 7 de março
de 2013, e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação.

Art. 1º Fica aberto o prazo de 60 dias para envio de co-
mentários e sugestões ao texto da proposta de Instrução Normativa
que estabelece os requisitos do Regulamento Técnico de Boas Prá-
ticas de Fabricação de Produtos Médicos e Produtos para Diagnóstico
de Uso In Vitro aplicáveis às empresas que realizam as atividades de
importação, distribuição e armazenamento, 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:

h t t p : / / f o r m s u s . d a t a s u s . g o v. b r / s i t e / f o r m u l a r i o . p h p ? i d _ a p l i c a -
cao=10602

§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 Excepcionalmente, contribuições internacionais poderão
ser encaminhadas em meio físico, para o seguinte endereço: Agência
Nacional de Vigilância Sanitária/ Núcleo de Assessoramento em As-
suntos Internacionais (Naint), SIA trecho 5, Área Especial 57, Bra-
sília-DF, CEP 71.205-050.

Art. 3º Findo o prazo estipulado no art. 1º, a Agência Na-
cional 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 sub-
sidiar posteriores discussões técnicas e a deliberação final da Diretoria Colegiada.

DIRCEU BRÁS APARECIDO BARBANO
Diretor-Presidente

ANEXO

PROPOSTA EM CONSULTA PÚBLICA
Processo n.º: 25.351.207775/2012-24
Assunto: Instrução Normativa que estabelece a abrangência da apli-
cação dos dispositivos do Regulamento Técnico de Boas Práticas de
Fabricação de Produtos Médicos e Produtos para Diagnóstico de Uso
In Vitro para empresas que realizam as atividades de importação,
distribuição e armazenamento e dá outras providências.
Agenda Regulatória 2012: Tema n.º 57
Área responsável: Coordenação de Inspeção de Produtos
(CPROD/GGIMP)
Relator: Jaime César de Moura Oliveira

DESPACHO DO DIRETOR-PRESIDENTE
Em 28 de março de 2013

Nº 40 - A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III, do art. 15,
da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, bem como o disposto no
inciso VI 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,
considerando o disposto no art. 29 de Decreto 3.029, de 16 de abril de
1999, e 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 12 de março de 2013, resolve aprovar
proposta de iniciativa e dar conhecimento e publicidade ao processo
de elaboração de proposta de atuação regulatória em tramitação no
âmbito da Agência, conforme anexo, e eu, Diretor-Presidente, de-
termino a sua publicação.

DIRCEU BRÁS APARECIDO BARBANO
Diretor-Presidente

ANEXO

Processo nº: 25351.035051/2013-91
Agenda Regulatória 2012: Não faz parte da agenda regulatória de
2012. Porém, foi sugerida sua inclusão na Agenda Regulatória de
2013-2014.
Assunto: Instrução e elaboração de norma sobre a solicitação, re-
novação, modificações, advertências, suspensões e cancelamentos da
habilitação de Centros de Equivalência Farmacêutica.
Área responsável: GGMED/GTFAR/CEFAR
Regime de Tramitação: comum
Relator: Dirceu Brás Aparecido Barbano

DESPACHO DO DIRETOR
Em 28 de março de 2013

No- 37 - O Diretor da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o De-
creto de recondução de 26 de agosto de 2010, do Presidente da
República, publicado no DOU de 27 de agosto de 2010, os incisos I,
V e VII do art. 12 do Regulamento da ANVISA aprovado pelo
Decreto nº 3.029, de 16 de abril de 1999, e a Portaria nº 498 da
ANVISA, de 29 de março de 2012, com fundamento no art. 6º e no
§ 2º do art. 15 da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, combinado
com o art. 61 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e com o art.
7º da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, aliado ao disposto no
§ 2º do art. 11 e inciso VI 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, e em
conformidade com a Resolução RDC nº 25, de 4 de abril de 2008,
conhece e não confere efeito suspensivo ao recurso a seguir es-
pecificado, determinando o normal prosseguimento da análise para
posterior julgamento do mérito pela Diretoria Colegiada.

JOSÉ AGENOR ÁLVARES DA SILVA

ANEXO

Empresa: INCOMEPE INDÚSTRIA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS
LT D A .
CNPJ: 57.212.870/0001-41
Resolução nº: 246 Data: 22/01/2013
Expediente do Recurso: 0091220/13-4

GERÊNCIA-GERAL DE INSPEÇÃO,
MONITORAMENTO DA QUALIDADE, CONTROLE

E FISCALIZAÇÃO DE INSUMOS, MEDICAMENTOS,
PRODUTOS, PROPAGANDA E PUBLICIDADE

RESOLUÇÃO - RE Nº 1.147, DE 28 DE MARÇO DE 2013(*)

O Gerente-Geral de Inspeção, Monitoramento da Qualidade,
Controle e Fiscalização de Insumos, Medicamentos, Produtos, Pro-
paganda e Publicidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria nº 340, de
5 de março de 2012, tendo em vista o disposto nos incisos I, II, IV e
V do art. 41 e no inciso I, § 1º do art. 55 do Regimento Interno
aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 de 11 de agosto
de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006,

considerando o disposto no inciso I do art. 41, da Portaria n.º
354, de 2006, resolve:

Art. 1º Conceder Alteração na Autorização de Funciona-
mento de Empresas de Cosméticos constantes no anexo desta re-
solução.

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

BRUNO GONCALVES ARAUJO RIOS

(*) Esta Resolução e o anexo a que se refere serão publicados em
suplemento à presente edição.
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