
assunto Resolução 391 Resolução 10 Resolução 84
Allternativa farmaceutica Continha Definição Retirada Manutenção retirada
Pré submissão Obrigatória Facultativa Facultativa
Fabricação lotes piloto Após a aprovação do projeto Solicitar autorização prévia para fabricação apenas para novos desenvolvimentos. Solicitar autorização para desenvolvimentos novos e modificações dos produtos já em mercado.
Medicamento importado Não havia diferenciação Incluiu procedimento especifico  p/ registro de importados Não separa, apenas cita documentos dos importados qdo é o caso.
Validação da produção Solicitava os resultados. Passou a aceitar o cronograma Passou a exigir o protocolo e o relatório conclusivo.
Validação de limpeza Não solicitava Socitava Procedimentos Operacionais Padrões (POPS) Passou a exigir o protocolo e o relatório conclusivo.

Matéria prima

Fármacos descritos em compêndios oficiais: informar as empresas fabricantes e a rota de
síntese; descrever as especificações, os métodos analíticos utilizados e a identificação e
quantificação e limites de seus principais contaminantes, de acordo com a rota de síntese da
matéria-prima, além da relação dos solventes utilizados no processo.
Fármacos não descritos em compêndios oficiais: informar as empresas fabricantes e a rota de
síntese; descrever as especificações, os métodos analíticos devidamente validados e a identificação
e quantificação e limites de seus principais contaminantes, de acordo com a rota de síntese da
matéria-prima, além da relação dos solventes utilizados no processo.
Aceitação de três empresas fabricantes do fármaco.

Aumento da preocupação, inclusão de descrição e identificação de estereoisomeros (quiralidade) e
polimosfos:  
f- para os fármacos que apresentem quiralidade, cuja proporção de estereoisômeros possa comprometer a
eficácia e a segurança do medicamento: dados sobre os teores dos estereoisômeros, sempre que a metodologia
analítica estiver disponível;
g- para os fármacos que apresentem polimorfismo: informações sobre os prováveis polimorfos e, sempre que
possível, a metodologia analítica para sua determinação.

Manteve

Envio das especificaçõea e os métodos em
disquete

Não solicitava Passou a solicitar Manteve

Pós registro

• Indicar distribuição três primeiros lotes.
• Resultado final da estabilidade
• Declaração do prazo de validade e cuidados de conservação definitivos.
• Relatório De Reações Adversas e ineficácia.
• Cita algumas possíveis modificações sem detalhar.

Manteve
Além de manter os itens das anteriores demosntra grande preocupação com o pós registro e as alterações que
venham a ser feita no genérico já aprovado. Criação de um guia para alterações de pós registro. Incluiu
texto para penalizar industria que fizer modificações sem autorização da ANVISA.

Renovação do registro Não  citava nada Não citava nada Inclusão das condições para a revalidação do registro: preocupação com as modificações, relatório de reações
adversas e ineficácia terapêutica, atualização dos métodos analiticos, histórico de modificações no registro.

Bioequivalência
Insere o conceito de Bioequivalência e determina uma série de recomendações para a elaboração
deste tipo de estudo.

• Passa a aceitar oficialmente estudo de bioequivalência feito com o referência internacional desde que
acompanhado do estudo de dissolução comparativa entre os produtos de referência nacional, internacional e
teste.
• Possibilidade da ANVISA solicitar a qualquer momento novos estudos de BE.
• Insere a possibilidade de aceitação da correlação in vivo in vitro para substituir novo estudo de
Bioequivalência em modificações pós registro.

Manteve

Prescrição
Houve uma republicação par modificar que manifestação contra a troca deveria ser feita de próprio
punho. Manteve Manteve

Dispensação
Substituição do medicamento prescrito pelo genérico permitida pelo farmacêutco com carimbo na 
receita contendo nome, no. CRF, data e assinanatura Manteve Manteve

Guias

• Estabilidade
• Elaboração de protocolo e relatório técnico  de estudo bioequivalência e biodisponibilidade
• Validação de métodos analíticos
• Relatório de Estudo de equivalência farmacêutica
• Isenção do Estudo de Bioequivalência

•  Estabilidade.
• Elaboração de protocolo e relatório técnico  de estudo bioequivalência e biodisponibilidade.
• Validação de métodos analíticos.
• Realização do estudo e elaboração do relatório de Estudo de equivalência farmacêutica.
• Isenção do Estudo de Bioequivalência.
• Ensaios de dissolução para formas farmacêuticas sólidas de liberação imediata.
• Estudos de correlação in vivo in vitro 

• Validação de métodos analíticos (Resolução 475/2002).
• Realização e elaboração do relatório de equivalência farmacêutica (Resolução 476/2002).
• Alteração e inclusões pós-registro de medicamentos (Resolução 477/2002), provas de bioequivalência (resolução
478/2002).
• Protocolo e relatório técnico de estudo de biodisponibilidade e bioequivalência (Resolução 479/2002).
• Produção de lotes pilotos (Resolução 480/2002), isenção e substituição de estudos de bioequivalência
(Resolução 481/2002).
• Estudos de correlação in vivo in vitro (resolução 482/2002), ensaios de dissolução para formas farmacêuticas
sólidas de liberação imediata (Resolução 483/2002).
• Desenhos aplicáveis a estudos de bioequivalência (Resolução 484/2002).
• Realização de estudos de estabilidade (Resolução 485/2002).
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