AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
MINUTA
INSTRUÇÃO NORMATIVA - IN N° [Nº], DE [DIA] DE [MÊS POR EXTENSO] DE [ANO]
Dispõe sobre as Boas Prá cas de Fabricação
complementares a Medicamentos Fitoterápicos.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere o
art. 15, III e IV aliado ao art. 7º, III e IV, da Lei n.º 9.782, de 26 de janeiro de 1999, e ao art. 53, VI, §§ 1º e 3º
do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada – RDC n° 255, de 10 de dezembro de
2018, em reunião realizada em XX de XXXX de 201X, resolve:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
Seção I
Obje vo
Art. 1º Esta Instrução Norma va possui o obje vo de adotar as diretrizes de Boas Prá cas de Fabricação
de Medicamentos Fitoterápicos do Esquema de Cooperação em Inspeção Farmacêu ca, PIC/S, como
requisitos complementares a serem seguidos na fabricação de medicamentos ﬁtoterápicos em adição às
Diretrizes Gerais de Boas Prá cas de Fabricação de Medicamentos.
Seção II
Abrangência
Art. 2º Esta Instrução Norma va se aplica às empresas que realizam as operações envolvidas na
fabricação de medicamentos ﬁtoterápicos, medicamentos experimentais.
Art. 3º Esta Instrução Norma va também se aplica a todas as matérias-primas ﬁtoterápicas, incluindo
plantas medicinais, drogas vegetais e preparações ﬁtoterápicas.
CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Seção I
Introdução
Art. 4º Devido a sua natureza complexa e variável, o controle das matérias-primas, a estocagem e o
processamento devem assumir uma par cular importância na fabricação de medicamentos ﬁtoterápicos.
Art. 5º As matérias-primas u lizadas na fabricação de um medicamento ﬁtoterápico podem ser plantas
medicinais, drogas vegetais ou preparações ﬁtoterápicas.
§1º.
A droga vegetal deve ser de qualidade compa vel com seu uso e dados de suporte a esta devem
sem providos ao fabricante da preparação ou do medicamento ﬁtoterápico.
§2º.
A garan a da qualidade consistente da droga vegetal deve perpassar pela aquisição de
informações de sua produção agrícola.
§3º.

As regulamentações de cul vo e colheita devem ser seguidas.
Seção II

Aplicabilidade
Art. 6º A aplicabilidade das Boas Prá cas de Fabricação ao medicamento ﬁtoterápico e suas matériasprimas depende da fase do processamento.
Art. 7º A depender da fase, podem ser aplicadas a regulamentação da a vidade agrícola, as boas
prá cas de fabricação de insumos farmacêu cos a vos ou as boas prá cas de fabricação de
medicamentos.
Art. 8º O Anexo 1 determinada a aplicabilidade de cada regulamentação de acordo com a fase do
processamento.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS
Seção I
Das Instalações
Subseção I
Das áreas de armazenamento
Art. 9º As drogas vegetais devem ser armazenadas em áreas separadas das outras dedicadas ao
armazenamento de outros materiais ou substâncias.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica à indústria farmacêu ca.
Art. 10. As áreas de armazenamento devem ser dotadas de proteção com a entrada de insetos ou outros
animais, especialmente roedores.
Art. 11. Devem ser tomadas medidas efe vas para impedir a propagação de quaisquer desses animais e
micro-organismos trazidos com a substância bruta, para evitar a fermentação ou crescimento de bolor, e
para evitar a contaminação cruzada.
Art. 12. As drogas vegetais em quarentena devem ser armazenadas em área separada das drogas vegetais
aprovadas.
Art. 13. A área de armazenamento deve ser bem arejada e os recipientes devem estar posicionados de
forma a permi r a livre circulação de ar.
Art. 14. Uma atenção especial deve ser dada à limpeza e boa manutenção das áreas de armazenamento,
especialmente quando da geração de par culas e pó.
Art. 15. Devem ser fornecidas e monitoradas as adequadas condições de armazenamento das drogas
vegetais e preparações ﬁtoterápicas, tais como, condições especiais de umidade, temperatura ou
proteção à luz.
Subseção II
Das áreas de fabricação
Art. 16. Diretrizes especíﬁcas devem ser providas durante as operações de amostragem, pesagem,
mistura e tratamento das drogas vegetais e preparações ﬁtoterápicas, sempre que for gerado pó,
buscando facilitar a limpeza e evitar a contaminação cruzada, como por exemplo a extração de pós ou o
uso de instalações dedicadas.
Subseção III
Dos equipamentos
Art. 17. Os equipamentos, materiais ﬁltrantes, entre outros, u lizados no processo de fabricação devem
ser compa veis com o solvente de extração u lizado, a ﬁm de evitar qualquer liberação ou absorção
indesejável de substâncias que possam afetar o produto.
Seção II
Da documentação

Subseção I
Das especiﬁcações para matérias-primas
Art. 18. Os fabricantes de medicamentos ﬁtoterápicos devem garan r que u lizam apenas matériasprimas de origem vegetal fabricadas em conformidade com as Boas Prá cas de Fabricação e com o
registro do produto.
Art. 19. Deve ser disponibilizada documentação exaus va sobre as auditorias dos fornecedores de
matérias-primas de origem vegetal conduzidas por ou em nome do fabricante do medicamento
ﬁtoterápico.
Parágrafo único. Auditorias para os componentes a vos são fundamentais para a qualidade das matériasprimas.
Art. 20. O fabricante deve veriﬁcar, quando apropriado, se os fornecedores da droga vegetal estão em
conformidade com as regulamentações agrícolas per nentes e, caso contrário, aplicar controles
apropriados de acordo com o Gerenciamento de Riscos à Qualidade.
Art. 21. Para o atendimento das diretrizes gerais de boas prá cas de fabricação previstas na
regulamentação especíﬁca, a documentação referente às drogas vegetais e suas preparações devem
incluir:
I.
Nomenclatura botânica oﬁcial (gênero, espécie, subespécie/variedade e autor) e outras
informações relevantes, como o cul var e o quimio po, devem ser fornecidas;
II.
Detalhes da origem da planta (país ou região de origem e, quando aplicável, cul vo, época da
colheita, procedimentos de coleta, possíveis pes cidas u lizados, possível contaminação radioa va, entre
outros);
III.

Parte(s) da planta u lizada(s);

IV.

O sistema de secagem, se u lizada uma planta seca;

V.

Descrição da droga vegetal com base em exame visual macroscópico e microscópico;

VI.
Testes de iden ﬁcação adequados incluindo, quando apropriado, testes de iden ﬁcação para
cons tuintes com a vidade terapêu ca conhecida, ou marcadores e testes especíﬁcos quando uma
droga vegetal é passível de ser adulterada/subs tuída. Exemplar autên co de referência deve estar
disponível para ﬁns de iden ﬁcação;
VII.

Determinação de água para droga vegetal, ob do de acordo com a Farmacopeia relevante;

VIII.
Teor dos cons tuintes com a vidade terapêu ca conhecida ou, quando apropriado, dos
marcadores;
IX.
Métodos adequados para determinar eventual contaminação e limites de pes cidas aceitos de
acordo com os métodos per nentes da Farmacopeia ou, na ausência destes, com um método
adequadamente validado, salvo jus ﬁca va em contrário/quando aplicável;
X.
Testes para determinar contaminação fúngica e/ou microbiana, incluindo aﬂatoxinas, outras
micotoxinas, infestações de pragas e seus limites de aceitação, quando aplicável;
XI.

Testes para metais pesados e para possíveis contaminantes e adulterantes, quando aplicável;

XII.

Pesquisa de matérias estranhas, quando aplicável;

XIII.
Qualquer outro teste adicional de acordo com a monograﬁa geral ou monograﬁas especíﬁcas da
Farmacopeia para a o material de par da de origem vegetal, quando aplicável.
Art. 22. Qualquer tratamento usado para reduzir a contaminação fúngica, microbiana ou outra infestação
deve ser documentado.
Parágrafo único. Especiﬁcações e procedimentos incluindo detalhes do processo, testes e limites de
resíduos devem estar disponíveis.

Subseção II
Das instruções de fabricação
Art. 23. As instruções de fabricação devem descrever as diferentes operações realizadas na droga vegetal,
tais como limpeza, secagem, trituração e peneiração, incluindo os tempos e temperaturas de secagem, e
os métodos usados para controlar o tamanho de corte ou tamanho de par cula.
Art. 24. Deve haver instruções escritas e registros, que assegurem que cada recipiente de droga vegetal
foi cuidadosamente examinado para detectar qualquer adulteração/subs tuição ou presença de corpos
estranhos, como pedaços de metal ou vidro, partes de animais ou excrementos, pedras, areia, entre
outros, além de sinais de deterioração e decomposição.
Art. 25. As instruções de fabricação devem descrever a tamisação de segurança ou outros métodos de
remoção de materiais estranhos e procedimentos apropriados para limpeza/seleção do material vegetal
antes do seu armazenamento como droga vegetal aprovada ou antes do início da fabricação.
Art. 26. Para a fabricação de preparações ﬁtoterápicas, as instruções devem incluir detalhes do solvente,
tempo e temperaturas de extração, detalhes de quaisquer etapas de concentração e métodos usados.
Seção III
Do controle de qualidade
Subseção I
Da amostragem
Art. 27. Considerando que as plantas medicinais ou as drogas vegetais são de natureza heterogênea, a
amostragem deve ser realizada por pessoa devidamente capacitada e com procedimento adequado onde
cada lote deve ser iden ﬁcado por sua própria documentação.
Art. 28. Uma amostra de referência da matéria-prima vegetal deve ser man da, especialmente nos casos
em que a droga vegetal não é descrita em Farmacopeia.
Parágrafo único. São necessárias amostras não moídas da matéria-prima vegetal quando u lizada em pó
no processo de fabricação subsequente.
Art. 29. O pessoal do Controle de Qualidade deve possuir conhecimento e experiência especíﬁcos em
drogas vegetais, preparações ﬁtoterápicas e medicamentos ﬁtoterápicos para poder realizar testes de
iden ﬁcação e serem capazes de reconhecer adulteração, presença de crescimento fúngico, infestações
ou falta de uniformidade no material bruto.
Art. 30. A iden dade e a qualidade das drogas vegetais, preparações ﬁtoterápicas e medicamentos
ﬁtoterápicos devem ser determinadas em conformidade com as diretrizes nacionais ou internacionais em
vigor sobre qualidade e especiﬁcações dos ﬁtoterápicos e, se for caso, às monograﬁas de farmacopeias
especíﬁcas.
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 31. O descumprimento das disposições con das nesta Instrução Norma va cons tui infração
sanitária, nos termos da Lei nº. 6.437, de 20 de agosto de 1977, sem prejuízo das responsabilidades civil,
administra va e penal cabíveis.
Art. 32. Esta Instrução Norma va entra em vigor 45 dias após sua publicação.

DIRETOR PRESIDENTE
Documento assinado eletronicamente por Ronaldo Lucio Ponciano Gomes, Gerente-Geral de
Inspeção e Fiscalização Sanitária, em 13/05/2019, às 12:34, conforme horário oﬁcial de Brasília, com

fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015
h p://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.anvisa.gov.br/auten cidade,
informando o código veriﬁcador 0585055 e o código CRC 096947B3.

ANEXO
Anexo 1 – Quadro ilustrando a aplicação das boas prá cas à fabricação de medicamentos ﬁtoterápicos
A vidade
Cul vo, coleta e colheita de plantas, algas, fungos e liquens e
coleta de exsudatos.
Corte e secagem de plantas, algas, fungos, liquens e
exsudatos*
Extração por prensagem a frio de plantas e des lação**
Moagem, processamento de exsudados, extração de plantas,
fracionamento, puriﬁcação, concentração ou fermentação de
substâncias à base de plantas.
Processamento adicional em uma forma farmacêu ca,
incluindo a embalagem como medicamento.

Boas Prá cas
Agrícolas e de
Colheita #

BPF de
Diretrizes Gerais
insumos
de BPF de
Farmacêu cos
medicamentos†
A vos†

X
X

X

X

X

X

X

X
X

