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Histórico - Marco Legal

“XVIII – Denominação Comum Brasileira (DCB) – denominação do fármaco ou princípio farmacologicamente
ativo aprovada pelo órgão federal responsável pela vigilância sanitária” (artigo 3º Lei nº 6.360); e

“Sem prejuízo do disposto neste artigo, os medicamentos contendo uma única substância ativa sobejamente
conhecida, a critério do Ministério da Saúde, e os imunoterápicos, drogas e insumos farmacêuticos deverão
ser identificados pela denominação constante da Farmacopéia Brasileira, não podendo, em hipótese
alguma, ter nomes ou designações de fantasia” (§ 4º, artigo 5º Lei nº 6.360).

Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976



Histórico – Marco Legal

✓ Produto da Farmacopeia Brasileira

Portaria nº 452, de 25 de fevereiro de 2013 (em processo de atualização)

Lei 9.782, de 26 de janeiro de 1999 (Anvisa)

“XIX - promover a revisão e atualização periódica da farmacopeia” (artigo 7º)



Coordenação da Farmacopeia - Cofar

Diretoria 
Colegiada

DIRE5 DIRE4

CAJIS GELAS

COFAR

GGFIS

DIRE3 DIRE2 DIRE1

✓ Gerência de Laboratórios de Saúde
Pública (Gelas)
✓ Coordenação da Farmacopeia

(Cofar)

✓ Farmacopeia Brasileira (FB)
✓ Denominação Comum Brasileira

(DCB)



Farmacopeia Brasileira - FB

Colegiados da 
Farmacopeia Brasileira

Comitê Gestor

13 Comitês Técnicos 
Temáticos

Grupos de Trabalho

Denominações 
Comuns 

Brasileiras

Dispositivos 
Médicos

Especialidades 
Farmacêuticas

Gases 
Medicinais

Homeopatia

Insumos 
Farmacêuticos

Métodos 
Gerais e 

Capítulos

Normatização 
de Textos

Plantas 
Medicinais

Produtos 
Biológicos e de 
Biotecnologia

Produtos 
Magistrais e 

Oficinais
Radiofármacos

Substâncias 
Químicas de 
Referência

Comitês Técnicos Temáticos (CTT)



Colegiados da Farmacopeia Brasileira

✓ Colegiados da Farmacopeia Brasileira

✓ Denominações Comuns Brasileiras



Histórico – Marco Legal

São atribuídas para insumos farmacêuticos, soros hiperimunes, vacinas, radiofármacos, plantas medicinais,
e substâncias homeopáticas e biológicas, utilizadas nos processos de registro, rotulagens, bulas, licitações, importação,

exportação, comercialização, propaganda, publicidade, informação, prescrição, dispensação e em materiais de divulgação didático, técnico e

científico no país (art. 2º da RDC nº 63, de 2012);

As Denominações Comuns Brasileiras - DCB são compostas pelo código de cinco dígitos, o nome comum ou
genérico adotado e o número de registro CAS (Chemical Abstract Service Registry Number) ou, na sua
ausência, a principal referência científica utilizada na definição do nome, de acordo com a relação
estabelecida pela Farmacopeia Brasileira. (art. 3º da RDC nº 63, de 2012)

Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 63, de 28 de dezembro de 2012

✓ Regras para o estabelecimento das DCB



Histórico – Marco Legal

Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 310, de 14 de outubro de 2019.

“Para fins de determinação de nomenclaturas, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária poderá convocar
reunião(ões) técnica(s) com especialistas, integrantes ou não dos quadros da Agência, sem qualquer remuneração
pelos relevantes serviços prestados, a fim de subsidiar a decisão da diretoria colegiada”

Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 63, de 28 de dezembro de 2012

“O Comitê Técnico Temático Denominação Comum Brasileira da Farmacopeia Brasileira – CTT DCB fica designado
como responsável pela análise e emissão de parecer final acerca das propostas de inclusão, alteração ou exclusão
de nomes, numero de registro no CAS ou referência bibliográfica utilizada na lista das DCB” (Art. 5º)



✓ IFA - insumos farmacêuticos ativos;
✓ EXA - excipientes e adjuvantes;

✓ PM - espécies vegetais;
✓ BIO - produtos biológicos;

✓ RAD - radiofármacos;
✓ HOM - homeopáticos; e

✓ INF (insumos farmacêuticos não classificados) 

✓ Não guarda relação com qualquer aprovação 
da Anvisa de uma finalidade de uso para o 

insumo

Histórico – Marco Legal

✓ Oficializa a Lista das DCB
✓ Norma (lista) atualizada periodicamente

Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 64, de 28 de dezembro de 2012

Lista consolidada das DCB



Histórico – Marco Legal

✓ Procedimentos

Proposta de revogação, com alteração da RDC nº 63, de 2012, para descontinuar o 
peticionamento por e-mail e ditar novos prazos

Instrução Normativa - IN nº 5, de 28 de dezembro de 2012

Consulta Pública

• Novo Procedimento (Peticionamento SEI)Procedimento

• No sistema SEI (poucas alterações)Formulário

• Novos prazosPrazos

• RDC nº 204, de 2005Condições de análise

• Prevista na RDC nº 63, de 2012Atualização da Lista



Processo de Peticionamento - atual

✓ Formulário para inclusão, alteração ou exclusão de DCB
✓ Em Word, sem assinatura
✓ Submetido por e-mail
✓ Processamento manual do Protocolo
✓ Comunicações enviadas por e-mail
✓ Acompanhamento do processo ativo (mediante envio

de solicitação)

Peticionamento atual



Processo de Peticionamento - novo

✓ Novo Formulário para inclusão alteração ou
exclusão de DCB

✓ Preenchido e assinado no SEI (necessário
cadastro como usuário externo SEI-Anvisa)

✓ Protocolo gerado automaticamente
✓ Comunicações emitidas pelo SEI enviadas por

e-mail/ correios
✓ Acompanhamento do Processo passivo

(consulta pública no site)

Peticionamento novo



Processo de Peticionamento - novo

✓ Acesso o SEI



Processo de Peticionamento - novo

✓ Manual do usuário 
externo SEI



Processo de Peticionamento - novo

✓ Cadastramento

✓ Outras dúvidas, utilizar os canais 
de atendimento da Anvisa

✓ Página com as orientações necessárias para o 
cadastramento
✓ Cadastro
✓ Termo de Declaração de Concordância e 

Veracidade



Processo de Peticionamento - novo

✓ Processos peticionados (acesso aos documentos que o usuário incluiu no processo)
✓ Processos com documentos assinados (acesso aos documentos assinados)
✓ Processos disponibilizados (acesso externo total ou à documentos do Processo)



Processo de Peticionamento - novo

✓ Peticionamento novo: “Farmacopeia: Denominação 
Comum Brasileira (DCB)” – Cofar
✓ Um Processo para cada solicitação

✓ Intercorrente: processo já existente (cumprimento 
de exigências)



Processo de Peticionamento - novo

✓ “Peticionar”
✓ Recibo eletrônico do Protocolo

✓ Especificação: nome do insumo, instituição

✓ Formulário, documento elaborado e assinado 
no SEI (principal)

✓ “Fórmula” a ser inserida em formato pdf
(essencial)



Processo de Peticionamento - novo

✓ Monografia
✓ Artigo
✓ Relatório (pode ser utilizado para anexar 

partes do processos de registro CTD)
✓ Extrato (pode ser utilizado para anexar 

extrato de base de dados)
✓ Outros

Outros documentos complementares podem 
ser inseridos no Peticionamento (pdf):



Processo de Peticionamento - novo

✓ Primeiramente: identificação do requente
✓ Não há mais dados pessoais da pessoa requerente

✓ Comunicação com o interessado: emitidas pelo SEI, enviados por e-mail, ou por correspondência (podem ser 
acessados por consulta espontânea ao processo)

✓ Novo: campo CNPJ



Processo de Peticionamento - novo

✓ Identificação da solicitação
✓ Classificação sugestiva
✓ Origem do insumo
✓ Comentários adicionais



Processo de Peticionamento - novo

✓ Campo dados técnicos: não sofreu alteração

✓ Fórmula: a ser anexada (essencial)



Processo de Peticionamento - novo

✓ Apresentar a justificativa (ou um resumo), quando pertinente

✓ Listar todos os documentos inseridos no processo



Processo de Peticionamento - novo

Acompanhamento Integral do Processo



Rito Processual – Peticionamento DCB

Peticionamento Análise inicial

Pauta

Consulta à 
especialistas

Reunião

Inclusão RDC (Inclusão)

Alteração/ 
exclusão

Área técnica 
(impacto)

RDC (alteração/ 
exclusão)

Exigência

Indeferimento

Encerrada

Interessado
Interessado

Interessado

Processo RegulatórioComunicação ao  interessado



Rito Processual – Regulação: Atualização Periódica

✓ TAP disponível em: http://antigo.anvisa.gov.br/propostas-regulatorias#/

Abertura de 
Processo 

Regulatório

• Agendamento da 
reunião

Publicação do 
Termo de 

Abertura de 
Processo (TAP)

• Data provável da 
reunião

Instrução 
processual

• Resultado da 
reunião

• Proposta de RDC

Diretoria relatora

• Inclusão na pauta 
da reunião da 
Diretoria Colegiada 
(Dicol)

Aprovação na 
Dicol

Publicação da 
Resolução da 

Diretoria 
Colegiada (RDC)

• DCB oficializada

Atualização da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 64, de 28 de dezembro de 2012 

http://antigo.anvisa.gov.br/propostas-regulatorias#/


Consulta Pública - Rito Processo Regulatório

✓ Solicitação de Abertura (GGREG)
✓ Dados da publicação do TAP 

(GPROR)
✓ Submissão à Diretoria relatora 

(DireX)

✓ Encaminhamento para publicação 
(SGCOL)

✓ Dados da publicação da RDC 
(SGCOL)

✓ Finalização do processo (Cofar)

Pauta Dicol Pública (site)



Informações finais

✓ Documentos e material informativo relacionado à DCB disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-
br/assuntos/farmacopeia/dcb

✓ A caixa de correio dcb@anvisa.gov.br será desabilitada após esse período

✓ Ambas as formas de Peticionamento (e-mail e SEI) serão aceitas até a revogação da IN nº 5, de 2012

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/farmacopeia/dcb
mailto:dcb@anvisa.gov.br


Obrigada!

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa

SIA Trecho 5 - Área especial 57 - Lote 200

CEP: 71205-050

Brasília – DF

https://www.gov.br/anvisa/pt-br

Canais de atendimento: https://www.gov.br/anvisa/pt-

br/canais_atendimento

ouvidoria@anvisa.gov.br

https://www.gov.br/anvisa/pt-br
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/canais_atendimento
mailto:ouvidoria@anvisa.gov.br

