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1. INTRODUÇÃO  

Em 29 de julho de 2020 foram publicados os novos marcos regulatórios em 

Farmacovigilância – a RDC nº 406 de 22/07/2020 e a IN nº 63, de 22/07/2020, que 

dispõem sobre as Boas Práticas de Farmacovigilância para Detentores de Registro de 

Medicamento de uso humano e sobre o Relatório Periódico de Avaliação de Benefício-

Risco (RPBR) a ser submetido à Anvisa pelos Detentores de Registro de 

Medicamentos. 

A publicação destas regulamentações trouxe um avanço no que diz respeito à 

apresentação dos RPBRs, onde fica determinado que todas as empresas que 

fabricarem produtos com o(s) mesmo(s) princípio(s) ativo(s) deverão apresentar na 

mesma data os seus respectivos RPBRs. Esta dinâmica tornará possível que a análise 

do perfil de segurança de determinado ativo seja realizada como um todo.   

Em atendimento ao disposto na IN nº 63/2020, a lista de RPBRs a serem 

submetidos à Anvisa é publicada no sítio eletrônico da Anvisa, em 

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/fiscalizacao-e-

monitoramento/farmacovigilancia/relatorios-periodicos-de-avaliacao-beneficio-risco-

rpbr. 

A Gerência de Farmacovigilância elaborou este documento para 

esclarecimento das principais dúvidas relativas ao tema, recebidas por meio dos 

diversos canais de atendimento da Anvisa (SAT, ouvidoria, etc.). 

 

2. ESCOPO 

Este documento se aplica ao cumprimento da RDC nº 406/2020 e da IN nº 

63/2020, durante os seus períodos de vigência, e tem o objetivo de sanar as dúvidas 

mais frequentes relacionadas à lista de RPBR publicada periodicamente pela Gerência 

de Farmacovigilância no sítio eletrônico da Anvisa. 

 

3. PERGUNTAS E RESPOSTAS 

 

3.1. Qual deve ser a data inicial dos dados que constarão no RPBR? 

A data inicial dos relatos contemplados no RPBR dependerá do último Relatório 

Periódico de Farmacovigilância enviado à Anvisa. Considerando as datas de 

apresentação vigentes no Brasil antes da publicação da nova normativa, e para 

possibilitar uma continuidade aos relatos de eventos adversos já informados à Anvisa 

no antigo Relatório Periódico de Farmacovigilância, o RPBR deve conter os dados a 

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/fiscalizacao-e-monitoramento/farmacovigilancia/relatorios-periodicos-de-avaliacao-beneficio-risco-rpbr
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/fiscalizacao-e-monitoramento/farmacovigilancia/relatorios-periodicos-de-avaliacao-beneficio-risco-rpbr
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/fiscalizacao-e-monitoramento/farmacovigilancia/relatorios-periodicos-de-avaliacao-beneficio-risco-rpbr
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partir da data de fechamento do último Relatório Periódico de Farmacovigilância 

realizado pela empresa anteriormente.  

Empresas globais que tiverem os RPBRs consolidados para um período maior, em 

virtude da última data de apresentação para outras autoridades regulatórias ter sido 

anterior à data do último protocolo realizado na Anvisa, poderão apresentar estes 

RPBRs. 

 

3.2. Minha empresa possui mais de um medicamento registrado contendo o 

mesmo ativo. Posso protocolar um RPBR só contendo todos os produtos? 

 

Não. Cada medicamento registrado deve ter o seu RPBR apresentado 

separadamente, da mesma forma que acontecia com os Relatórios Periódicos de 

Farmacovigilância, durante a vigência da RDC nº 04/2009.  

 

3.3. Posso protocolar um RPBR só para todos os medicamentos clones? 

 

De acordo com o art. 11 da IN nº 63/2020, em situações envolvendo medicamentos 

clones, 1 (um) único RPBR deve ser elaborado, contendo as informações 

consolidadas de todos os medicamentos (matriz e clones), que deve ser peticionado 

por todos os DRM envolvidos, com discriminação de quais produtos/empresas estão 

contemplados no referido documento. 

Portanto, cada detentor de registro deverá apresentar os dados consolidados, 

contendo os seus produtos e dos demais detentores. Destaca-se que no Sumário 

Executivo deve estar especificado claramente quais produtos são da empresa que 

está efetuando o protocolo. No momento da análise, a GFARM irá considerar um só 

destes documentos, para não haver duplicidade de dados.  

 

3.4. Quais sais do ativo descrito na lista devem constar no RPBR? 

Para cada ativo que consta na lista de RPBR, a empresa deve protocolar os RPBRs 

de todos os produtos registrados que contenham aquele ativo, seja na sua forma base, 

seja na forma de sal. Ex.: na lista consta ‘dexametasona’, devendo ser apresentados 

os RPBRs de todos os medicamentos contendo dexametasona base, bem como 

fumarato de dexametasona, acetato de dexametasona, fosfato dissódico de 

dexametasona, etc. 

Exceção: quando o sal do ativo estiver especificado claramente na lista, o RPBR a ser 

apresentado é somente para produtos contendo o sal em questão. 
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3.5. Quais apresentações / formas farmacêuticas devem constar no RPBR? 

Os ativos listados devem ser apresentados contemplando todas as apresentações e 

formas farmacêuticas registradas na Anvisa, exceto quando houver a descrição 

explícita de uma forma farmacêutica ou indicação. Neste caso, somente o que for 

descrito deve ser protocolado. Vide os exemplos abaixo para melhor compreensão: 

Ex.1: alprostadil (indicado para disfunção erétil): neste caso, somente o alprostadil 

para esta indicação deve ser protocolado.   

Ex.2: tobramicina (pó para inalação, cápsulas) e tobramicina (uso oftalmológico) 

possuem datas de submissão diferentes, de acordo com a lista. Os RPBRs para 

outras apresentações não devem ser protocolados nestas datas. 

3.6. Como determinar a data de submissão para as associações que não estão 

descritas na lista? 

Por ora, as associações que deverão ter seus RPBRs protocolados na Anvisa são 

somente as elencadas na lista, da forma que estão descritas, ou seja, contendo 

somente aquela combinação de ativos. Ex.: dapagliflozina + metformina: somente 

estes dois ativos combinados devem ter seu RPBR protocolados na data especificada. 

Para alguns casos particulares, como no exemplo: betametasona + clioquinol + 

associações, aplica-se que todo medicamento contendo a associação destes dois 

ativos mais qualquer outro(s) ativo(s) devem ser apresentadas.  

Ressalta-se que novas listas serão publicadas com periodicidade mínima semestral, 

onde serão determinadas as próximas datas de apresentação de outros ativos e 

outras associações. Após a publicação das próximas listas, a GFARM irá reavaliar 

como será a dinâmica de listagem das associações, se será mantida a descrição 

específica como atualmente, ou se adotará outra forma de publicação onde seja 

possível que a própria empresa tenha condições de determinar o ativo de maior 

frequência de apresentação, conforme  o Art. 8º § 1º da IN 63 /2020. 

3.7. Por que a lista não especifica a frequência de apresentação de cada ativo? 

 

Neste primeiro momento de publicação da lista de RBPR, a GFARM optou por divulgar 

um documento simples, de fácil consulta, onde a empresa só necessita verificar se 
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possui medicamentos elencados na lista. Nela, já estão apontadas a data de 

fechamento do RPBR e a data que o mesmo deve ser protocolado na Anvisa.  

A periodicidade de apresentação, por ora, não será publicada na lista em si, mas 

serão publicadas listas semestralmente (no mínimo) constando os nomes dos ativos a 

serem apresentados nos próximos meses, com a devida antecedência. 

Após a publicação das próximas listas semestrais, a GFARM irá reavaliar a adequação 

desta sistemática adotada. 

 

3.8. A data de submissão do RPBR na Anvisa pode ser diferente do solicitado 

por outras agências reguladoras, por exemplo, da European Medicines Agency 

(EMA)? 

 

Sim. Embora a Anvisa tenha utilizado a lista do EMA como referência inicial para 

construção da lista publicada, a Agência possui autonomia para definir datas 

diferentes das determinadas por outras autoridades reguladoras.  

 

3.9. Para algumas vacinas, não foram especificados quais subtipos devem 

constar nos RPBRs. Quais devem ter seu RPBR protocolados?  

Quando não houver especificação do subtipo da vacina, o protocolo deve ser realizado 

para todas elas, independente do subtipo. Ex.: na lista consta ‘vacina influenza’: todas 

as vacinas Influenza registradas no Brasil deverão ser apresentadas na mesma data. 

Neste caso, não estão contempladas as vacinas combinadas, por exemplo: vacina 

difteria + tétano, pertussis + poliomielite 1, 2 e 3 + Haemophilus influenzae b. 

 

3.10. Meu produto ainda não foi comercializado no Brasil, devo apresentar o 

RPBR neste caso? 

  

Para produto não comercializado no Brasil, a empresa não precisa apresentar o 

RPBR. No entanto, deve ser protocolada a petição na Anvisa constando a justificativa 

para a não apresentação. 

 

3.11. A data de nascimento internacional publicada na lista está incorreta. O que 

fazer? 

Caso a data de nascimento internacional mencionada na lista esteja incorreta, basta 

informar à GFARM, que avaliará a solicitação e poderá efetuar a devida correção. 

Mesmo com a correção da data de nascimento internacional, a GFARM mantém sua 

autonomia para manter a data de fechamento e submissão inalteradas, se considerar 

oportuno. 
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