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LEGISLAÇÃO RELACIONADA 

1. Sistema Único de Saúde 

 Constituição Federal; 

 Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011 – Regulamenta a Lei nº 8.080, 

de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de 

Saúde – SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação 

interfederativa, e dá outras providências. 

 Lei nº 12.401, de 28 de abril de 2011 – Altera a Lei no 8.080, de 19 de 

setembro de 1990, para dispor sobre a assistência terapêutica e a incorporação de 

tecnologia em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. 

 Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 – Dispõe sobre as condições 

para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização  e o 

funcionamento  dos serviços correspondentes  e dá outras providências. 

 Portaria GM/MS nº 2.928 de 12 de dezembro de 2011 – Dispõe sobre os 

§§ 1º e 2º do Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011.• Resolução nº 4, de 19 de 

Julho de 2012 – Dispõe sobre a pactuação tripartite acerca das regras relativas às 

responsabilidades sanitárias no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), para fins 

de transição entre os processos operacionais do Pacto pela Saúde e a sistemática 

do Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde (COAP); 

2. Sistema Único do Distrito Federal 

 Lei 4.320-1964 – Normas Gerais de Direito Financeiro para Elaboração 

e Controle dos Orçamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e DF; 

 Lei Complementar nº 11 de 12 de julho de 1996 – Criação do Fundo 

de Saúde do DF; 

 Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de 
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Responsabilidade Fiscal; 

 Lei nº 5.374-2014 – Política de Aleitamento Materno para o DF. 

 Lei nº 5.760-2016 – Ordem cronológica de pagamento a ser obedecida 

no âmbito das contratações e aquisições realizadas pela Administração Pública. 

 Lei nº 4.320-1964- Estatui normas Gerais de Direito Financeiro para 

elaboração dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e DF. 

 Lei nº 8.080 -1990- Dispõe sobre as condições para promoção, 

proteção e recuperação da saúde e funcionamento dos serviços correspondentes. 

 Lei nº 10.216- 2001-Proteção e direitos das  pessoas  portadoras de 

transtornos  mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. 

 Lei nº 10.708 -2003 – Institui o auxílio-reabilitação psicossocial para 

pacientes  acometidos de transtornos mentais egressos de internações. 

 Lei nº 8142-1990-Participação da comunidade na gestão do Sistema 

Único de Saúde. 

 Emenda à Lei Orgânica 103_2017 – Dispõe sobre a valorização da 

vida. 

 Lei Complementar nº 11 – 1996 – Cria o Fundo de Saúde do Distrito 

Federal e dá outras providências.  

 Lei Distrital n.º 5.240-2013-Altera a Lei n.º 4.266, que dispõe sobre 

contratação por tempo determinado paraa tender necessidade expecional de 

interesse público. 

 Lei nº 4.990-2012 – Regula o acesso a informação no Distrito Federal. 

 Lei Orgânica do DF – Organiza os Poderes do Distrito Federal 

estabelece suas competências. LODF_1993_Organiza os Poderes do Distrito 
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Federal estabelece suas competências e dá outras providências 

3. Assistência Farmacêutica no SUS 

 Portaria GM/MS nº 3.916, de 30 de outubro de 1998 – Aprova a Política 

Nacional de Medicamentos; 

 Resolução CNS nº 338, 06 de maio de 2004 – Aprova a Política 

Nacional de Assistência Farmacêutica; 

 Resolução nº 468, de 9 de maio de 2013 – Determina que nas  três 

esferas de  governo do SUS seja estabelecido o direito de todas as pessoas à 

Assistência Farmacêutica para o tratamento das doenças de modo resolutivo, com 

oferta de todos os medicamentos prescritos no SUS, órteses e próteses, com 

vigilância do tratamento. 

4. Financiamento da Assistência Farmacêutica no SUS 

 Portaria GM/MS nº 204, de 29 de janeiro de 2007 – Regulamenta o 

financiamento dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma 

de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle; 

 Portaria nº 1.554, de 30 de julho de 2013 – Dispõe sobre as regras de 

financiamento e execução do Componente Especializado da Assistência 

Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); 

 Portaria nº 2.583, de 10 de outubro de 2007 - Define elenco de 

medicamentos e insumos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, nos termos 

da Lei nº 11.347,  de 2006,  aos usuários portadores de diabetes mellitus. 

 Portaria nº 1.555, de 30 de julho de 2013 – Dispõe sobre as normas de 

financiamento e de execução do Componente Básico da Assistência Farmacêutica 

no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); 

 Portaria nº 1.996, de 11 de setembro de 2013 – Altera a Portaria nº 
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1.554/GM/MS, de 30 de julho de 2013; 

 Resolução SS nº 249 de 26 de julho de 2007 – Estabelece as diretrizes 

para prevenção da infecção pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR), normatizando o 

uso do medicamento palivizumabe para esta finalidade; 

5. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 

 Portaria nº 533, de 28 de março de 2012 – Estabelece o elenco de 

medicamentos e materiais da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais no 

âmbito do SUS. 

 Resolução nº 01, de 17 de janeiro de 2012 – Estabelece as diretrizes 

nacionais da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais no âmbito do Sistema 

Único de Saúde; 

 Resolução nº 03, de 29 de setembro de 2011 – Estabelece as diretrizes 

nacionais da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais no âmbito do Sistema 

Único de Saúde; 

6. Assistência Farmacêutica no âmbito da Política Nacional de Saúde no 

Sistema Prisional 

 Portaria nº 3.270, de 26 de outubro de 2010 – Estabelece o elenco de 

medicamentos  para o atendimento das pessoas presas vinculadas às equipes de 

Saúde do Sistema Penitenciário Brasileiro cadastradas no Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos  de Saúde – CNES Serviço/Classificação 100, dos Estados 

qualificados para o Plano Nacional de Saúde do Sistema Penitenciário. 

7. Manutenção da Assistência Farmacêutica em ocasião de desastres 

naturais 

 Portaria nº 2365, de 18 de outubro de 2012 – Define a composição do kit 

de medicamentos e materiais estratégicos a ser encaminhado pelo Ministério da 

Saúde para a Assistência Farmacêutica às Unidades da Federação atingidas por 
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desastres de origem natural associados a chuvas, ventos e granizo e define os 

respectivos fluxos de solicitação e envio. 

8. Incorporação de Tecnologias no SUS 

 Decreto nº 7.646, de 21 de dezembro de 2011 – Dispõe sobre a Comissão 

Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde e sobre o 

processo administrativo para incorporação, exclusão e alteração de tecnologias em 

saúde pelo Sistema Único de Saúde, e dá outras providências; 

 Portaria nº 2.009, de 13 de setembro de 2012 – Aprova o Regimento 

Interno da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único 

de Saúde (CONITEC); 

9. Âmbito Farmacêutico 

 Decreto nº 85.878, de 07 de abril de 1981 – Estabelece normas para 

execução da Lei nº 3.820, de 11 de novembro de 1960, sobre o exercício da profissão 

de farmacêutica, e dá outras providências; 

 Decreto nº 20.377, de 08 de setembro de 1931 – Aprova a regulamentação 

do exercício da profissão farmacêutica no Brasil; 

 Resolução CFF 349, de 20 de janeiro de 2000 – Estabelece a competência 

do farmacêutico em proceder a intercambialidade ou substituição genérica de  

medicamentos; 

 Resolução nº 577 de 25 de julho de 2013 – Dispõe sobre a direção técnica 

ou responsabilidade técnica de empresas ou estabelecimentos que dispensam, 

comercializam, fornecem e distribuem produtos farmacêuticos, cosméticos e 

produtos para a saúde; 

 Resolução CFF nº 308, de 02 de maio de 1997 – Dispõe sobre a 

Assistência Farmacêutica em farmácias e drogarias; 
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 Resolução CFF nº 357, de 20 de abril de 2001 – Aprova o Regulamento 

Técnico das  Boas Práticas de Farmácia; 

 Resolução CFF nº 416 de 27 de agosto de 2004 - Ementa: Revoga o § 2º 

do artigo 34 da Resolução nº 357, de 20 de abril de 2001, publicada no DOU de 

27/04/01, Seção 1, pp. 24 a 31. 

 Resolução nº 597 de 24 de abril de 2014 Ementa: Dá nova redação aos  

artigos 11 e 12 da Resolução/CFF nº 357/01. 

 Resolução CFF nº 365, de 02 de outubro de 2001 – Dispõe sobre a 

assistência técnica farmacêutica em distribuidoras, representantes, importadores e 

exportadores de medicamentos, materiais farmacêuticos e correlatos; 

 Resolução nº 502 de 23 de abril de 2009. Ementa: Dá nova redação ao 

artigo 3º da Resolução nº 365/01 do Conselho Federal de Farmácia; 

 Resolução nº 596 de 21 de fevereiro de 2014 - Ementa: Dispõe sobre o 

Código de Ética Farmacêutica, o Código de Processo Ético e estabelece as infrações 

e as regras de aplicação das sanções disciplinares 

 Resolução CFF nº 430, de 17 de fevereiro de 2005 – Dispõe sobre o 

exercício profissional do farmacêutico com formação de acordo com a Resolução 

CNE/CES nº 02, de 19 de fevereiro de 2002; 

 Resolução CFF nº 433, de 26 de abril de 2005 – Regulamenta as 

atividades do farmacêutico, em empresas de transportes terrestres, aéreos, 

ferroviários ou fluviais de medicamentos, produtos farmacêuticos, farmoquímicos e 

produtos para a saúde; 

 Resolução CFF nº 437, de 28 de julho de 2005 – Regulamenta a atividade 

profissional   do farmacêutico no fracionamento de medicamentos; 

 Resolução CFF nº 448, de 24 de outubro de 2006 – Regulamenta as 

atribuições do farmacêutico na indústria e importação de produtos para a saúde, 
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respeitadas as atividades afins com outras profissões; 

 Resolução nº 555 de 30 de novembro 2011 - Regulamenta o registro, a 

guarda e o manuseio de informações resultantes da prática da assistência 

farmacêutica nos serviços de saúde. 

 Resolução CFF nº 481, de 25 de julho de 2008 – Dispõe sobre as 

atribuições do farmacêutico nas atividades de meio ambiente, segurança do 

trabalho, saúde  ocupacional e responsabilidade social, respeitadas as atividades 

afins com outras profissões; 

 Resolução CFF nº 486, de 23 de setembro de 2008 – Dispõe sobre as 

atribuições do farmacêutico na área de radiofarmácia e dá outras providências; 

 Resolução nº 656 de 24 de maio de 2018 - Dá nova redação aos artigos 

1º, 2º e 3º da Resolução/CFF nº 486/08, estabelecendo critérios para a atuação do 

farmacêutico em radiofarmácia. 

 Resolução CFF nº 492 de 26 de novembro de 2008 – Regulamenta o 

exercício profissional nos serviços de atendimento pré–hospitalar, na farmácia 

hospitalar e em outros serviços de saúde, de natureza pública ou privada; 

 Resolução nº 568, de 06 de dezembro de 2012 - Dá nova redação aos 

artigos 1º ao 6º   da Resolução/CFF nº 492 de 26 de novembro de 2008, que 

regulamenta o exercício profissional nos serviços de atendimento pré-hospitalar, na 

farmácia hospitalar e em outros serviços de saúde, de natureza pública ou privada. 

 Resolução CFF nº 549, de 28 de agosto de 2011 – Dispõe sobre as 

atribuições do farmacêutico no exercício da gestão de produtos para a saúde, e da 

outras providências; 

 Resolução nº 577 de 25 de julho de 2013 - Dispõe sobre a direção técnica 

ou responsabilidade técnica de empresas ou estabelecimentos que dispensam, 

comercializam, fornecem e distribuem produtos farmacêuticos, cosméticos e 
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produtos para a saúde. 

 Resolução CFF nº 566, de 06 de dezembro de 2012 – Aprova o 

Regulamento do Processo Administrativo Fiscal dos Conselhos Federal e Regionais 

de Farmácia; 

 Resolução CFF nº 568 de 06 de dezembro de 2012 – Dá nova redação 

aos artigos 1º ao 6º da Resolução/CFF nº 492 de 26 de novembro de 2008, que 

regulamenta o exercício profissional nos serviços de atendimento pré–hospitalar, na 

farmácia hospitalar e em outros serviços de saúde de natureza pública ou privada; 

 Resolução CFF nº 577, de 25 de Julho de 2013 – Dispõe sobre a direção 

técnica ou responsabilidade técnica de empresas ou estabelecimentos que 

dispensam, comercializam, fornecem e distribuem produtos farmacêuticos, 

cosméticos e produtos para a saúde. 

 Resolução CFF nº 578, de 26 de julho de 2013 – Regulamenta as 

atribuições técnico– gerenciais do farmacêutico na gestão da Assistência 

Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); 

 Resolução CFF nº 579, de 26 de julho de 2013 – Regulamenta o 

procedimento de fiscalização dos Conselhos Regionais de Farmácia e dá outras 

providências; 

10. Legislação sanitária geral e aplicada à Cadeia Logística Farmacêutica 

 Decreto 8.077, de 14 de Agosto de 2013 - Regulamenta as condições para 

o funcionamento de empresas sujeitas ao licenciamento sanitário, e o registro, 

controle e monitoramento, no âmbito da vigilância sanitária, dos produtos de que 

trata a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, e dá outras providências 

 Decreto nº 74.170, de 10 de junho de 1974 – Regulamenta a Lei nº 5.991, 

de 17 de dezembro de 1973, que dispõe sobre o controle sanitário do comércio de 

drogas, medicamentos, materiais farmacêuticos e correlatos; 
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 Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977 – Configura infrações à legislação 

sanitária federal, estabelece as sanções respectivas, e dá outras providências; 

 Lei nº 5991, de 17 de dezembro de 1973 – Dispõe sobre o Controle 

Sanitária do Comércio de Drogas, Produtos Farmacêuticos e Correlatos, e dá outras 

providências; 

 Resolução nº 10, de 21 de Março de 2011 – Regulamenta a concessão de 

autorização   de funcionamento de empresas importadoras de produtos 

farmacêuticos; 

 Resolução nº 26, de 15 de maio de 2013 - Dispõe sobre a garantia da 

qualidade de medicamentos importados e dá outras providências. 

 Resolução nº 234, de 20 de Junho de 2018 - Dispõe sobre a terceirização 

de etapas de produção, de análises de controle de qualidade, de transporte e de 

armazenamento de medicamentos e produtos biológicos, e dá outras providências. 

 Resolução nº 257, de 18 de dezembro de 2018 - Dispõe sobre alteração 

da Resolução   da Diretoria Colegiada - RDC nº 234, de 20 de junho de 2018, que 

dispõe sobre a terceirização de etapas de produção, de análises de controle de 

qualidade, de transporte e de armazenamento de medicamentos e produtos 

biológicos, e dá outras providências. 

 Resolução nº 268, de 25 de Fevereiro de 2019 - Dispõe sobre alteração 

da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 234, de 21 de junho de 2018. 

 Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998 – Aprova o regulamento 

técnico sobre 

 substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial; 

 Portaria SVS/MS nº 6, de 29 de janeiro de 1999 – Aprova a instrução 

normativa da Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998, que institui o 

regulamento técnico das substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial; 
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 RDC nº 58, de 29 de Novembro de 2012 – Altera a Resolução da Diretoria 

Colegiada RDC nº 234 de 17 de Agosto de 2005 e dá outras providências; 

 Resolução nº 350, de 28 de dezembro de 2005 – Dispõe sobre o 

Regulamento Técnico  de Vigilância Sanitária de Mercadorias Importadas; 

 Resolução MS/ANVISA nº 10 de 21 de março de 2011 – Dispõe sobre a 

garantia de qualidade de medicamentos importados e dá outras providências; 

 Resolução RDC ANVISA nº 176, de 07 de junho de 2005 – Estabelece a 

obrigatoriedade de recadastramento e prestação de informações atualizadas por 

parte das empresas estabelecidas ou com representares no país, que exerçam 

atividade de fabricar, importar, exportar, fracionar, armazenar, expedir, embalar, 

distribuir e transportar materiais farmacêuticos; 

 Resolução RDC ANVISA nº 204, de 14 de novembro de 2006 – Determina 

a todos os estabelecimentos que exerçam as atividades de importar, exportar, 

distribuir, expedir, armazenar, fracionar e embalar materiais farmacêuticos o 

cumprimento das diretrizes estabelecidas no Regulamento Técnico de Boas Práticas 

de Distribuição e  Fracionamento de Materiais Farmacêuticos; 

 Resolução nº 32, de 10 de agosto de 2010 - Altera dispositivos do 

Regulamento Técnico de Boas Práticas de Distribuição e Fracionamento de Insumos 

Farmacêuticos, aprovado pela RDC nº 204, de 14 de novembro de 2006; 

 Resolução RDC ANVISA nº 346, de 16 de dezembro de 2002 – Aprova o 

regulamento técnica para autorização de funcionamento e autorização especial de 

funcionamento da empresas interessadas em operar a atividade de armazenar 

mercadorias sob vigilância sanitária em terminais rodoviários, portos organizados, 

aeroportos, postos de fronteira e recintos alfandegários; 

 Resolução nº 56, de 06 de agosto de 2008 - Dispõe sobre o Regulamento 

Técnico de Boas Práticas Sanitárias no Gerenciamento de Resíduos Sólidos nas 

áreas de Portos, Aeroportos, Passagens de Fronteiras e Recintos Alfandegados. 
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 Resolução nº 28, de 28 de junho de 2011 - Altera dispositivos da 

Resolução de Diretoria Colegiada – RDC nº 81, de 5 de novembro de 2008, que 

aprovou o Regulamento Técnico de Bens e Produtos Importados para fins de 

Vigilância Sanitária. 

 Resolução nº 48, de 31 de agosto de 2008 - Dispõe sobre a suspensão de 

exigências previstas na Resolução de Diretoria Colegiada nº 81 de 05 de Novembro 

de 2008. 

 Resolução RDC ANVISA nº 81, de 05 de novembro de 2008 – Dispõe 

sobre o regulamento técnico de bens e produtos importados para fins de vigilância 

sanitária; 

 Resolução nº 09, de 20 de fevereiro de 2015 - Dispõe sobre o 

Regulamento para a realização de ensaios clínicos com medicamentos no Brasil. 

 Resolução nº 205, de 28 de dezembro de 2017 - Estabelece procedimento 

especial para anuência de ensaios clínicos, certificação de boas práticas de 

fabricação e registro de novos medicamentos para tratamento, diagnóstico ou 

prevenção de doenças raras. 

 Resolução nº 293, de 15 de julho de 2019 - Altera a Resolução da Diretoria 

Colegiada - RDC nº 205, de 28 de dezembro de 2017. 

 Resolução nº 10, de 20 de fevereiro de 2015 - Dispõe sobre o regulamento 

para a realização de ensaios clínicos com dispositivos médicos no brasil. 

 Resolução nº 367, de 06 de abril de 2020 - Dispõe sobre o controle de 

importação e exportação de substâncias, plantas e medicamentos sujeitos a controle 

especial, e dá outras providências. 

 Resolução nº 74, de 02 de maio de 2016 - Dispõe sobre o peticionamento 

eletrônico na importação de bens e produtos sujeitos à vigilância sanitária; 

 Resolução nº 103, de 31 de agosto de 2016 - Dispõe sobre a atualização 
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do Anexo I (Listas de Substâncias Entorpecentes, Psicotrópicas, Precursoras e 

Outras sob Controle Especial) da Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998, 

e dá outras providências. 

 Resolução nº 208, de 05 de janeiro de 2018 - Dispõe sobre a simplificação 

de procedimentos para a importação de bens e produtos sujeitos à Vigilância 

Sanitária; 

 Resolução nº 228, de 23 de maio de 2018 - Dispõe sobre a gestão de risco 

sanitário aplicada às atividades de controle e fiscalização, na importação de bens e 

produtos sob vigilância sanitária, e dá outras providências. 

 Resolução nº 262, de 01 de fevereiro de 2019 - Altera o item 8, Capítulo 

XXXVII da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 81, de 5 de novembro de 

2008, que dispõe sobre o Regulamento Técnico de Bens e Produtos Importados para 

fins de Vigilância Sanitária. 

 Resolução RDC ANVISA nº 9, de 2009 – Altera o anexo IV da Resolução 

RDC nº 45/2013. 

 Resolução RDC ANVISA/MS nº 234, de 17 de maio de 2005 – Estabelece 

que importação e produtos biológicos em sua embalagem primária e o produto 

biológico terminado sujeitos ao regime de vigilância sanitária somente poderá ser 

efetuada pela empresa detentora do registro e legalmente autorizada para importar 

medicamentos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária; 

 Resolução nº 38, de 18 de agosto de 2010 – Altera a RDC nº 234, de 17 

de agosto de 2005, que dispõe sobre a importação de produtos biológicos em sua 

embalagem primária e o produto biológico terminado sujeito ao regime de vigilância 

sanitária. 

 RDC nº 58, de 29 de Novembro de 2012 – Altera a Resolução da Diretoria 

Colegiada RDC nº 234 de 17 de Agosto de 2005 e dá outras providências; 
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 Resolução nº 292, de 24 de junho de 2019 - Revoga normas da Secretaria 

de Vigilância Sanitária (SVS) e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 

 Resolução RDC nº 30, de 15 de maio de 2008 – Dispõe sobre a 

obrigatoriedade de todas as empresas estabelecidas no país, que exerçam as 

atividades de fabricar, importar, exportar, fracionar, armazenar, expedir e distribuir 

materiais farmacêuticos ativos, cadastrarem junto à ANVISA todos os materiais 

farmacêuticos ativos com os quais trabalham; 

 Resolução nº 157, de 11 de maio de 2017 - Dispõe sobre a implantação 

do Sistema Nacional de Controle de Medicamentos e os mecanismos e 

procedimentos para rastreamento de medicamentos e dá outras providências. 

 Resolução nº 319, de 12 de novembro de 2019 - Dispõe sobre a fase de 

implementação do Sistema Nacional de Controle de Medicamentos 

11. Aquisição de Medicamentos 

 Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 – Institui, no âmbito da União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição 

de bens e serviços comuns,  e dá outras providências. 

 Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 – Regulamenta o art. 37, inciso XXI, 

da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração 

Pública e dá outras providências; 

 Portaria nº 1.818 MS/GM, de 2 de dezembro de 1997 – Recomenda que 

nas compras de licitações públicas de produtos farmacêuticos realizadas nos níveis 

federal, estadual e municipal pelos serviços governamentais, conveniados e 

contratados pelo SUS, sejam incluídas exigências sobre requisitos de qualidade a 

serem cumpridas pelos fabricantes   e fornecedores desses produtos; 

12. Recebimento 
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 Resolução nº 157, de 11 de maio de 2017 - Dispõe sobre a implantação 

do Sistema Nacional de Controle de Medicamentos e os mecanismos e 

procedimentos para rastreamento de medicamentos e dá outras providências. 

 Resolução nº 319, de 12 de novembro de 2019 - Dispõe sobre a fase de 

implementação do Sistema Nacional de Controle de Medicamentos 

 Resolução nº 304, de 17 de setembro de 2019 - Dispõe sobre as Boas 

Práticas de Distribuição, Armazenagem e de Transporte de Medicamentos. 

 Resolução nº 360, de 27 de março de 2020 - Altera a Resolução de 

Diretoria Colegiada 

- RDC n° 304, de 17 de setembro de 2019, que dispõe sobre as Boas 

Práticas de Distribuição, Armazenagem e de Transporte de Medicamentos 

 Lei nº 13.410, de 28 de dezembro de 2016 - Altera a Lei nº 11.903, de 14 

de janeiro de 2009, para dispor sobre o Sistema Nacional de Controle de 

Medicamentos. 

 Portaria SVS 2.814, 29 de maio de 1998 – Estabelece procedimentos a  

serem observados pelas empresas produtoras, importadoras, distribuidoras e do 

comércio farmacêutico, objetivando a comprovação, em caráter de urgência, da 

identidade e qualidade de medicamentos, objeto de denúncia sobre  possível 

falsificação, adulteração à fraude, mediante; 

 Portaria SVS nº 802, de 08 de outubro de 1998 – Institui o Sistema de 

Controle e Fiscalização em toda a cadeia de produtos farmacêuticos; 

 Resolução nº 318, de 06 de novembro de 2019 - Estabelece os critérios 

para a realização de Estudos de Estabilidade de insumos farmacêuticos ativos e 

medicamentos, exceto biológicos, e dá outras providências. 

 Resolução nº 329, de 22 de julho de 1999 – Institui o Roteiro de Inspeção 

para transportadoras de medicamentos, drogas e materiais farmacêuticos; 
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 Resolução RDC nº 301, de 21 de agosto de 2019 – Dispõe sobre as 

Diretrizes Gerais de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos. 

 Resolução nº 388, de 26 de maio de 2020 - Altera a Resolução de Diretoria 

Colegiada - RDC nº 301, de 21 de agosto de 2019, que dispõe sobre as Diretrizes 

Gerais de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos. 

 Resolução RDC nº 320, de 22 de novembro de 2002 – Dispõe sobre 

deveres das empresas distribuidoras de produtos farmacêuticos; Resolução RDC nº 

92, de 23 de outubro de 2000 – Dispõe sobre critérios de rotulagem de 

medicamentos; 

 Resolução RDC Nº 333, de 19 de novembro de 2003 – Dispõe sobre 

rotulagem de medicamentos e outras providências; 

 Resolução nº 297, de 30 de novembro de 2004 - Revoga artigo primeiro 

da RDC 333 de 2003 e dá novo prazo para cumprimento do regulamento de 

rotulagem. 

 Resolução nº 80, de 11 de maio de 2006 - As farmácias e drogarias 

poderão fracionar medicamentos a partir de embalagens especialmente 

desenvolvidas para essa finalidade de modo que possam ser dispensados em 

quantidades individualizadas para atender às necessidades terapêuticas dos 

consumidores e usuários desses produtos, desde que garantidas as características 

asseguradas no produto original registrado e observadas as condições técnicas e 

operacionais estabelecidas nesta resolução. 

 Resolução nº 199, de 26 de outubro de 2006 - As farmácias e drogarias 

poderão fracionar medicamentos a partir de embalagens especialmente 

desenvolvidas para essa finalidade de modo que possam ser dispensados em 

quantidades individualizadas para atender às necessidades terapêuticas dos 

consumidores e usuários desses produtos, desde que garantidas as características 

asseguradas no produto original registrado e observadas as condições técnicas e 
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operacionais estabelecidas nesta resolução. 

 Resolução nº 242, de 26 de julho de 2018 - Altera a Resolução - RDC nº 

24, de 14 de junho de 2011, a Resolução - RDC n° 107, de 5 de setembro de 2016, 

a Instrução Normativa - IN n° 11, de 29 de setembro de 2016 e a Resolução - RDC 

n° 71, de 22 de dezembro de 2009 e regulamenta o registro de vitaminas, minerais, 

aminoácidos e proteínas de uso oral, classificados como medicamentos específicos. 

 Resolução nº 238, de 25 de julho de 2018 - Dispõe sobre o registro, a 

renovação de registro, as mudanças pós-registro e a notificação de medicamentos 

dinamizados industrializados. 

 Resolução nº 71, de 22 de dezembro de 2009 - Estabelece regras para a 

rotulagem de medicamentos. 

 Resolução nº 292, de 24 de junho de 2019 - Revoga normas da Secretaria 

de Vigilância Sanitária (SVS) e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 

13. Armazenamento 

 Decreto nº 8.077, de 14 de agosto de 2013 – Regulamenta as condições 

para o funcionamento de empresas sujeitas ao licenciamento sanitário, e o registro, 

controle e monitoramento, no âmbito da vigilância sanitária, dos produtos de que 

trata a Lei no 6.360, de 23 de setembro de 1976, e dá outras providências; 

 Lei nº 11.903, de 14 de janeiro de 2009 – Dispõe sobre o rastreamento da 

produção e do consumo de medicamentos por meio de tecnologia de captura, 

armazenamento e transmissão eletrônica de dados; 

 Lei nº 13.410, de 28 de dezembro de 2016 - Altera a Lei nº 11.903, de 14 

de janeiro de 2009, para dispor sobre o Sistema Nacional de Controle de 

Medicamentos 

 Lei nº 6.360 de 23 de setembro de 1976 – Dispõe sobre a Vigilância 

Sanitária a que ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os Materiais 
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Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos, e dá outras 

Providências; 

 Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977 – Configuração das infrações à 

legislação sanitária federal, estabelecendo as sanções respectivas, e dá outras 

providências; 

 Medida Provisória nº 2.190–34, de 23 de agosto de 2001 – Altera 

dispositivos das  Leis  no 9.782, de 26 de janeiro de 1999, que define o Sistema 

Nacional de Vigilância Sanitária e cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e 

nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, que configura infrações à legislação sanitária 

federal e estabelece as sanções respectivas, e dá outras providências; 

 Resolução nº 304, de 17 de setembro de 2019 - Dispõe sobre as Boas 

Práticas de Distribuição, Armazenagem e de Transporte de Medicamentos. 

 Resolução nº 360, de 27 de março de 2020 - Altera a Resolução de 

Diretoria Colegiada 

- RDC n° 304, de 17 de setembro de 2019, que dispõe sobre as Boas 

Práticas de Distribuição, Armazenagem e de Transporte de Medicamentos 

 Portaria nº 12/GM, de 5 de janeiro de 2005 – Regulamentam as Boas 

Práticas de Transporte de produtos farmacêuticos e farmoquímicos do Mercosul; 

 Portaria ANVISA/MS nº 802, de 8 de outubro de 1998 – Controle e 

Fiscalização na produção,distribuição, transporte e armazenagem dos produtos 

farmacêuticos; 

 Resolução nº 16, de 01 de abril de 2014 - Dispõe sobre os Critérios para 

Peticionamento de Autorização de Funcionamento (AFE) e Autorização Especial 

(AE) de Empresas 

 Resolução nº 40, de 01 de agosto de 2014 - Altera a Resolução da 

Direitoria Colegiada  n° 16, de 1º de abril de 2014 - Dispõe sobre os Critérios para 
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Peticionamento de Autorização de Funcionamento (AFE) e Autorização Especial 

(AE) de Empresas. 

 Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998 – Aprova o Regulamento 

Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial; 

 Portaria SVS/MS nº 6, de 29 de janeiro de 1999 – Aprovação da Instrução 

Normativa da Portaria SVS/MS n.º 344 de 12 de maio de 1998 que instituiu o 

Regulamento Técnico das substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial; 

 Resolução nº 27/MS/ANVS, de 30 de março de 2007 – Dispõe sobre o 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos. 

 Resolução RDC nº 301, de 21 de agosto de 2019 – Dispõe sobre as 

Diretrizes Gerais de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos; 

 Resolução nº 388, de 26 de maio de 2020 - Altera a Resolução de Diretoria 

Colegiada - RDC nº 301, de 21 de agosto de 2019, que dispõe sobre as Diretrizes 

Gerais de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos. 

 Resolução nº 234, de 20 de Junho de 2018 - Dispõe sobre a 

terceirização de etapas de produção, de análises de controle de qualidade, de 

transporte e de armazenamento de medicamentos e produtos biológicos, e dá outras 

providências. 

 Resolução nº 257, de 18 de dezembro de 2018 - Dispõe sobre alteração da 

Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 234, de 20 de junho de 2018, que dispõe 

sobre a terceirização de etapas de produção, de análises de controle de qualidade, 

de transporte e de armazenamento de medicamentos e produtos biológicos, e dá 

outras providências. 

 Resolução nº 268, de 25 de Fevereiro de 2019 - Dispõe sobre alteração da 

Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 234, de 21 de junho de 2018. 

 Resolução RDC ANVISA nº 204, de 14 de novembro de 2006 – Determina a 
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todos os estabelecimentos que exerçam as atividades de importar, exportar, 

distribuir, expedir, armazenar, fracionar e embalar materiais farmacêuticos o 

cumprimento das diretrizes estabelecidas no Regulamento Técnico de Boas Práticas 

de Distribuição e Fracionamento  de Materiais Farmacêuticos; 

 Resolução nº 32, de 10 de agosto de 2010 - Altera dispositivos do 

Regulamento Técnico de Boas Práticas de Distribuição e Fracionamento de Insumos 

Farmacêuticos, aprovado pela RDC nº 204, de 14 de novembro de 2006; 

 Resolução nº 16, de 28 de março de 2013 - Aprova o Regulamento Técnico 

de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos e Produtos para Diagnóstico 

de Uso In Vitro e dá outras providências. 

 Resolução nº 377, de 28 de abril de 2020 - Autoriza, em caráter temporário 

e excepcional, a utilização de "testes rápidos" (ensaios imunocromatográficos) para 

a COVID-19 em farmácias, suspende os efeitos do § 2º do art. 69 e do art. 70 da 

Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 44, de 17 de agosto de 2009. 

 Resolução nº 51, de 06 de outubro de 2011 - Dispõe sobre os requisitos 

mínimos para a análise, avaliação e aprovação dos projetos físicos de 

estabelecimentos de saúde no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) e dá 

outras providências. 

 Resolução ANVISA/MERCOSUL/GMC nº 49, de 28 de novembro de 2002 – 

Regulamento Técnico Mercosul sobre as Boas Práticas de Distribuição de produtos 

farmacêuticos; 

 Resolução RDC ANVISA nº 204, de 14 de novembro de 2006 – Determina a 

todos os estabelecimentos que exerçam as atividades de importar, exportar, 

distribuir, expedir, armazenar, fracionar e embalar materiais farmacêuticos o 

cumprimento das diretrizes estabelecidas no Regulamento Técnico de Boas Práticas 

de Distribuição e Fracionamento  de Materiais Farmacêuticos; 

 Resolução nº 32, de 10 de agosto de 2010 - Altera dispositivos do 
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Regulamento Técnico de Boas Práticas de Distribuição e Fracionamento de Insumos 

Farmacêuticos, aprovado pela RDC nº 204, de 14 de novembro de 2006; 

 Resolução RDC ANVISA nº 320, de 22 de novembro de 2002 – (Versão 

Republicada – 27.11.2002) Dispõe sobre deveres das empresas distribuidoras de 

produtos farmacêuticos; 

 Resolução RDC ANVISA/MS nº 17, de 16 de abril de 2010 – Dispõe sobre 

as Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos; 

 Resolução nº 69, de 08 de dezembro de 2014 - Dispõe sobre as Boas 

Práticas de Fabricação de Insumos Farmacêuticos Ativos. 

 Resolução RDC ANVISA/MS nº 346, de 16 de dezembro de 2002 – Aprova 

o Regulamento Técnico para a Autorização de Funcionamento e Autorização  

Especial de Funcionamento  de Empresas interessadas em operar a atividade de 

armazenar mercadorias sob vigilância sanitária em Terminais Aquaviários, Portos 

Organizados, Aeroportos, Postos de Fronteira e Recintos Alfandegados; 

 Resolução RDC ANVISA/MS nº 55, de 17 de março de 2005 – Ficam  

estabelecidos, por meio do presente regulamento, os requisitos mínimos relativos à 

obrigatoriedade, por parte das empresas detentoras de registros (fabricantes ou 

importadores), de comunicação às autoridades sanitárias competentes e aos 

consumidores; 

14. Separação de Medicamentos 

 Resolução RDC ANVISA nº 20, de 2011 – Dispõe sobre o controle de 

medicamentos a base de substâncias classificadas como antimicrobianos. 

 Resolução RDC nº 68, de 28 de novembro de 2014 - Dispõe sobre a 

atualização  do Anexo  I, Lista de Antimicrobianos Registrados na Anvisa, da 

Resolução - RDC nº 20, de 5 de maio de 2011 e dá outras providências. 

 Resolução RDC nº 174, de 15 de setembro de 2017 - Dispõe sobre a 
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atualização da lista de antimicrobianos registrados na Anvisa. 

15. Distribuição 

 Decreto 8.077, de 14 de agosto de 2013 - Regulamenta as condições para 

o funcionamento de empresas sujeitas ao licenciamento sanitário, e o registro, 

controle e monitoramento, no âmbito da vigilância sanitária, dos produtos de que 

trata a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, e dá outras providências 

 Lei nº 11.903, de 14 de janeiro de 2009 – Dispõe sobre o rastreamento da 

produção e do consumo de medicamentos por meio de tecnologia de captura, 

armazenamento e transmissão eletrônica de dados; 

 Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976 – Dispõe sobre a Vigilância 

Sanitária a que ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os Materiais 

Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos, e dá outras 

Providências; 

 Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977 – Configura infrações à legislação 

sanitária federal, estabelece as sanções respectivas, e dá outras providências; 

 Portaria ANVISA/MS nº 802, de 08 de outubro de 1998 – Institui o Controle 

e Fiscalização na produção, distribuição, transporte e armazenagem dos produtos 

farmacêuticos; 

 Resolução nº 16, de 01 de abril de 2014 - Dispõe sobre os Critérios para 

Peticionamento  de Autorização de Funcionamento (AFE) e Autorização Especial 

(AE) de Empresas; 

 Resolução nº 71, de 22 de dezembro de 2009 - Estabelece regras para a 

rotulagem de medicamentos. 

 Resolução nº 242, de 26 de julho de 2018 - Altera a Resolução - RDC nº 

24, de 14 de junho de 2011, a Resolução - RDC n° 107, de 5 de setembro de 2016, 

a Instrução  Normativa -  IN n° 11, de 29 de setembro de 2016 e a Resolução - RDC 
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n° 71, de 22 de dezembro de 2009 e regulamenta o registro de vitaminas, minerais, 

aminoácidos e proteínas de uso oral, classificados como medicamentos específicos. 

 Resolução nº 304, de 17 de setembro de 2019 - Dispõe sobre as Boas 

Práticas de Distribuição, Armazenagem e de Transporte de Medicamentos. 

 Resolução nº 360, de 27 de março de 2020 - Altera a Resolução de 

Diretoria Colegiada - RDC n° 304, de 17 de setembro de 2019, que dispõe sobre as 

Boas Práticas de Distribuição, Armazenagem e de Transporte de Medicamentos 

 Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998 – Aprova o Regulamento 

Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial; 

 Portaria SVS/MS nº 6, de 29 de janeiro de 1999 – Aprova a Instrução 

Normativa da Portaria SVS/MS n.º 344, de 12 de maio de 1998; 

 Resolução nº 377, de 28 de abril de 2020 - Autoriza, em caráter temporário 

e excepcional,  a utilização de "testes rápidos" (ensaios imunocromatográficos) para 

a COVID-19 em farmácias, suspende os efeitos do § 2º do art. 69 e do art. 70 da 

Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 44, de 17 de agosto de 2009. 

 RDC 320 (ANVISA), de 22 de novembro de 2002 – As empresas 

distribuidoras de produtos farmacêuticos devem, entre outras especificações, inserir 

número de lote na nota fiscal; 

 Resolução RDC ANVISA nº 204, de 14 de novembro de 2006 – Determina 

a todos os estabelecimentos que exerçam as atividades de importar, exportar, 

distribuir, expedir, armazenar, fracionar e embalar materiais farmacêuticos o 

cumprimento das diretrizes estabelecidas no Regulamento Técnico de Boas Práticas 

de Distribuição e Fracionamento de Materiais Farmacêuticos 

 Resolução nº 32, de 10 de agosto de 2010 - Altera dispositivos do 

Regulamento Técnico  de Boas Práticas de Distribuição e Fracionamento de Insumos 

Farmacêuticos, aprovado pela RDC nº 204, de 14 de novembro de 2006; 
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 Resolução nº 72, de 29 de dezembro de 2019 - Dispõe sobre o 

Regulamento Técnico que visa à promoção da saúde nos portos de controle sanitário 

instalados em território nacional, e embarcações que por eles transitem. 

 Resolução RDC Anvisa nº 44, de 17 de agosto de 2009 – Dispõe sobre 

Boas Práticas Farmacêuticas para o controle sanitário do funcionamento, da 

dispensação e da comercialização de produtos e da prestação de serviços 

farmacêuticos em farmácias e drogarias e dá outras providências; 

 Resolução nº 41, de 26 de julho de 2012 - Altera Resolução RDC Nº 44, de 

17 de agosto  de  2009,  que  dispõe   sobre  Boas  Práticas  Farmacêuticas  para   o  

controle  sanitário do funcionamento, da dispensação e da comercialização de 

produtos e da prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias e dá 

outras providências, e revoga a Instrução Normativa IN nº 10, de 17 de agosto de 

2009. 

 Resolução nº 69, de 08 de dezembro de 2014 - Dispõe sobre as Boas 

Práticas de Fabricação de Insumos Farmacêuticos Ativos. 

 Resolução ANVISA/MERCOSUL/GMC nº 49, de 28 de novembro de 2002 

– Regulamento Técnico Mercosul sobre as Boas Práticas de Distribuição de 

produtos farmacêuticos; 

16. Transporte 

 Decreto Federal 10.030, de 30 de setembro de 2019 - Aprova o 

Regulamento de Produtos Controlados. 

 Decreto 8.077, de 14 de Agosto de 2013 - Regulamenta as condições para 

o  funcionamento de empresas sujeitas ao licenciamento sanitário, e o registro, 

controle e monitoramento, no âmbito da vigilância sanitária, dos produtos de que 

trata a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, e dá outras providências; 

 Decreto nº 96.044 de 18 de maio de 1988 – Aprova o Regulamento para o 
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Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos e dá outras providências; 

 Lei 10.233, de 5 de junho de 2001 – Dispõe sobre a reestruturação dos 

transportes aquaviário e terrestre, cria o Conselho Nacional de Integração de 

Políticas de Transporte,   a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Agência 

Nacional de Transportes Aquaviários e o Departamento Nacional de Infra – Estrutura 

de Transportes, e dá outras providências; 

 Lei 10.357, de 27 de dezembro de 2001 – Estabelece normas de controle e 

fiscalização sobre produtos químicos que direta ou indiretamente possam ser 

destinados à elaboração ilícita de substâncias entorpecentes, psicotrópicas ou que 

determinem dependência física ou psíquica, e dá outras providências; 

 Lei nº 11.903, de 14 de janeiro de 2009 – Dispõe sobre o rastreamento da 

produção e do consumo de medicamentos por meio de tecnologia de captura, 

armazenamento e transmissão eletrônica de dados; 

 Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976 – Dispõe sobre a Vigilância 

Sanitária a que ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os Materiais 

Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos, e dá outras 

Providências; 

 Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977 – Configura infrações à legislação 

sanitária federal, estabelece as sanções respectivas, e dá outras providências; 

 NBR 7500; Identificação para o transporte terrestre, manuseio, 

movimentação e armazenamento de produtos; 

 Portaria n° 12/GM, de 5 de janeiro de 2005 – Aprova o regulamento técnico 

Mercosul sobre as boas práticas de transporte de produtos farmacêuticos e 

farmoquímicos; 

 Portaria nº 1.051/MS/SVS, de 29 de dezembro de 1998 – Autoriza o 

regulamento técnico para autorização/habilitação de empresas transportadoras de 
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produtos farmacêuticos e farmoquímicos; 

 Portaria nº 1.052/MS/SVS, de 29 de dezembro de 1998 – Aprova a relação 

de documentos necessários para habilitar a empresa a exercer a atividade de 

transporte de produtos farmacêuticos e farmoquímicos, sujeitos à vigilância sanitária; 

 Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998 – Aprova o Regulamento 

Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial; 

 Portaria SVS/MS nº 6, de 29 de janeiro de 1999 – Aprova a Instrução 

Normativa da Portaria SVS/MS n.º 344 de 12 de maio de 1998 que instituiu o 

Regulamento Técnico das substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial; 

 Resolução ANVISA/MS nº 329, de 22 de julho de 1999 – Institui o Roteiro 

de Inspeção para transportadoras de medicamentos, drogas e materiais 

farmacêuticos; 

 Resolução nº 292, de 24 de junho de 2019 - Revoga normas da Secretaria 

de Vigilância Sanitária (SVS) e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 

 Resolução nº 32, de 10 de agosto de 2010 - Altera dispositivos do 

Regulamento Técnico de Boas Práticas de Distribuição e Fracionamento de Insumos 

Farmacêuticos, aprovado pela RDC nº 204, de 14 de novembro de 2006; 

 Resolução nº 72, de 29 de dezembro de 2019 - Dispõe sobre o Regulamento 

Técnico que visa à promoção da saúde nos portos de controle sanitário instalados 

em território nacional,  e embarcações que por eles transitem. 

 Resolução nº 93, de 31 de dezembro de 2007 - Dispõe sobre a incidência de 

fato gerador e taxa de fiscalização de vigilância sanitária sobre a República da 

Bolívia, bem como altera dispositivos da Resolução - RDC Nº 8, de 14 de fevereiro 

de 2007. 

 Resolução RDC ANVISA nº 222, de 28 de dezembro de 2006 – Dispõe sobre 

os procedimentos de petição e arrecadação eletrônica no âmbito da Agência 
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Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e de suas Coordenações Estaduais e 

Municipais de Vigilância Sanitária e dá outras providências; 

 Resolução nº 76, de 23 de outubro de 2008 - Dispõe sobre a alteração da 

Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n.º 222, de 28 de dezembro de 2006, que 

dispõe sobre os procedimentos de petição e arrecadação eletrônica no âmbito da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e dá outras providências. 

 Resolução nº 65, de 21 de dezembro de 2009 - Dispõe sobre a alteração das  

Resoluções  da Diretoria Colegiada – RDC nº. 222, de 28 de dezembro de 2006 e nº 

8 de 14 de fevereiro de 2007. 

 Resolução nº 28, de 03 de julho de 2015 - Altera a Resolução da Diretoria 

Colegiada - RDC nº 222, de 28 de dezembro de 2006, para dispor sobre documentos 

e prazos de comprovação do porte da empresa. 

 Resolução nº 198, de 26 de dezembro de 2017 - Altera a Resolução da 

Diretoria Colegiada 

- RDC nº. 222, de 28 de dezembro de 2006, que dispõe sobre os 

procedimentos de petição  e arrecadação eletrônica no âmbito da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária – ANVISA; 

 Resolução RDC nº 44, de 17 de agosto de 2009. Dispõe sobre Boas Práticas 

Farmacêuticas para o controle sanitário do funcionamento, da dispensação e da 

comercialização de produtos e da prestação de serviços farmacêuticos em farmácias 

e drogarias e dá outras providências; 

 Resolução nº 41, de 26 de julho de 2012 - Altera Resolução RDC Nº 44, de 

17 de agosto de 2009,  que  dispõe   sobre   Boas   Práticas   Farmacêuticas   para   

o   controle   sanitário   do funcionamento, da dispensação e da comercialização de 

produtos e da prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias e dá 

outras providências, e revoga a Instrução Normativa IN nº 10, de 17 de agosto de 

2009. 
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 Resolução nº 377, de 28 de abril de 2020 - Autoriza, em caráter temporário 

e excepcional, a utilização de "testes rápidos" (ensaios imunocromatográficos) para 

a COVID-19 em farmácias, suspende os efeitos do § 2º do art. 69 e do art. 70 da 

Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 44, de 17 de agosto de 2009. 

 Resolução RDC nº 301, de 21 de agosto de 2019 – Dispõe sobre as 

Diretrizes Gerais de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos. 

 Resolução nº 388, de 26 de maio de 2020 - Altera a Resolução de Diretoria 

Colegiada - RDC nº 301, de 21 de agosto de 2019, que dispõe sobre as Diretrizes 

Gerais de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos 

 Resolução nº 38, de 18 de agosto de 2010 – Altera a RDC nº 234, de 17 de 

agosto de 2005, que dispõe sobre a importação de produtos biológicos em sua 

embalagem primária e o produto biológico terminado sujeito ao regime de vigilância 

sanitária. 

 RDC nº 58, de 29 de Novembro de 2012 – Altera a Resolução da Diretoria 

Colegiada RDC  nº 234 de 17 de Agosto de 2005 e dá outras providências; 

 Resolução nº 69, de 08 de dezembro de 2014 - Dispõe sobre as Boas 

Práticas de Fabricação de Insumos Farmacêuticos Ativos. 

 Resolução nº 16, de 01 de abril de 2014 - Dispõe sobre os Critérios para 

Peticionamento de Autorização de Funcionamento (AFE) e Autorização Especial 

(AE) de Empresas; 

 Resolução RDC ANVISA nº 204, de 14 de novembro de 2006 – Determina a 

todos os estabelecimentos que exerçam as atividades de importar, exportar, 

distribuir, expedir, armazenar, fracionar e embalar materiais farmacêuticos o 

cumprimento das diretrizes estabelecidas no Regulamento Técnico de Boas Práticas 

de Distribuição e Fracionamento  de Materiais Farmacêuticos 

16.1. Legislação ambiental aplicada ao transporte 
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 Decreto nº 7.967, de 05 de junho de 2001 – Aprova o Regulamento da Lei nº 

7.799, de 07   de fevereiro e 2001, que institui a Política Estadual de Administração 

de  Recursos Ambientais e dá outras providências; 

 Lei nº 7.799, de 07 de fevereiro de 2001 – Institui a Política Estadual de 

Administração dos Recursos Ambientais e dá outras providências; 

 Lei nº 3.163, de 4 de outubro de 1973 – Cria, na Secretaria do Planejamento, 

Ciência e Tecnologia, o Conselho Estadual de Proteção Ambiental, CEPRAM e dá 

outras providências; 

 Portaria Minter 53, de 01 de março de 1979 – Os projetos específicos de 

tratamento e disposição de resíduos sólidos, bem como a fiscalização de sua 

implantação, operação e manutenção, ficam sujeitos à aprovação do órgão estadual 

de controle da poluição e de preservação ambiental, devendo ser enviadas, à 

Secretaria Especial do Meio Ambiente – SEMA, cópias das autorizações concedidas 

para os referidos projetos; 

 Portaria Minter 100, de 14 de julho de 1980 – Dispõe sobre a emissão de 

fumaça por veículos movidos a óleo diesel; 

 Resolução CONAMA Nº 401, de 04 de novembro 2008 - Estabelece os 

limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e baterias 

comercializadas no território nacional e os critérios e padrões para o seu 

gerenciamento ambientalmente adequado, e dá outras providências. 

 Resolução CONAMA Nº 424, de 22 de abril de 2010 - "Revoga o parágrafo 

único do art. 16 da Resolução no 401, de 4 de novembro de 2008, do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente- CONAMA." 

 Resolução CONAMA nº 313, de 29 de outubro de 2002 – Dispõe sobre o 

inventário Nacional de Resíduos Sólidos industriais; 

 Resolução CONAMA nº 416, de 30 de setembro de 2009 – Dispõe sobre a 
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prevenção à degradação ambiental causada por pneus inservíveis e sua destinação 

ambientalmente adequada, e dá outras providências. 

 Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005 - Dispõe sobre a 

classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu  enquadramento, 

bem como estabelece  as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá 

outras providências; 

 Resolução CONAMA nº 393, de 08 de agosto de 2007 -  Dispõe  sobre o 

descarte contínuo de água de processo ou de produção em plataformas marítimas 

de petróleo e gás natural, e dá outras providências. 

 Resolução CONAMA nº 362, de 23 de junho de 2005 - Dispõe sobre o 

recolhimento, coleta   e destinação final de óleo lubrificante usado ou contaminado; 

 Resolução CONAMA nº 450, de 06 de março de 2012 - Altera os arts. 9o , 

16, 19, 20, 21 e 22, e acrescenta o art. 24-A à Resolução n 2005, do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente CONAMA, que dispõe sobre recolhimento, coleta e 

destinação final de óleo  lubrificante usado ou contaminado. 

 Resolução CONAMA nº 273, de 29 de novembro de 2000 – Dispõe sobre 

prevenção e controle da poluição em postos de combustíveis e serviços; 

 Resolução CONAMA n 319, de 04 de dezembro de 2002 - Dá nova redação 

a dispositivos  da Resolução CONAMA no 273/00, de 29 de novembro de 2000, que 

dispõe sobre a prevenção e controle da poluição em postos de combustíveis e 

serviços. 

 Resolução CONAMA nº 08, de 6 de dezembro se 1990 – Dispõe sobre 

padrões de qualidade do ar, previstos no PRONAR; 

 Resoluções IBAMA 22 e 85/96; 

 Proconve P 72 – Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos 
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Automotores. 

17. Rede de Frio 

 Lei nº 8.080, de 19 de setembro 1990. Dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 

serviços correspondentes, e da outras providencias. 

 Lei nº 8.142, de 28 de dezembro 1990. Dispõe sobre a participação da 

comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 

intergovernamentais de recursos financeiros na área da Saúde, e da outras 

providencias. 

 Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975. Dispõe sobre a organização das 

ações de Vigilância Epidemiológica, sobre o Programa Nacional de Imunizações, 

estabelece normas relativas a notificação compulsória de doenças, e da outras 

providencias. 

 Decreto nº 78.231, de 12 de agosto de 1976. Regulamenta a Lei n. 6.259, de 

30 de outubro de 1975, que dispõe sobre a organização das ações de Vigilância 

Epidemiológica, sobre o Programa Nacional de Imunizações, estabelece normas 

relativas à notificação compulsória de doenças, e da outras providencias. 

 Decreto nº 79.056, de 30 de dezembro de 1976. Dispõe sobre a organização 

do Ministério  da Saúde, e da outras providencias. 

 Portaria nº 1.331, de 5 de novembro de 1990. Transfere as atividades da 

Secretaria Nacional de Ações Básicas de Saúde e da Secretaria Nacional de 

Programas Especiais de Saúde, para a Fundação Nacional de Saúde. 

 Portaria nº 46, de 21 de janeiro de 1991. Transfere para a Fundação Nacional 

de Saúde as atividades do Programa de Autossuficiência em Imunobiológicos que 

constavam das atribuições da Secretaria Nacional de Ações Básicas da Saúde. 
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 Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990. Dispõe sobre a extinção e dissolução 

de entidades da administração Pública Federal, e dá outras providências. 

 Decreto nº 100, de 16 de abril de 1991. Institui a Fundação Nacional de 

Saúde, e da outras providencias. Decreto n. 4.726, de 9 de junho de 2003. Aprova a 

Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo de Cargos  em Comissão e das 

Funções Gratificadas do Ministério  da Saúde, e da outras providencias. 

 Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei n. 8.080, de 

19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de 

Saúde (SUS), o  planejamento da saúde, a assistência a saúde e a articulação 

interfederativa, e da outras providencias. 

 Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012. Regulamenta o § 3o do 

art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem 

aplicados anualmente pela União, estados, Distrito Federal e municípios em ações 

e serviços públicos de saúde; estabelece os  critérios de rateio dos recursos de 

transferências para a saúde e as normas  de fiscalização, avaliação e controle das 

despesas com saúde nas três esferas de governo; revoga dispositivos das Leis n. 

8.080, de 19 de setembro de 1990, e n. 8.689, de 27 de julho de 1993, e da outras 

providencias. 

 Portaria nº 1,378, de 09 de julho de 2013 - Regulamenta as 

responsabilidades e define diretrizes para execução e financiamento das ações de 

Vigilância em Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, relativos 

ao Sistema Nacional de Vigilância em Saúde e Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária 

 Decreto nº 8.932, de 14 de dezembro de 2016 - Aprova o Estatuto e o Quadro 

Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança da Fundação 

Oswaldo Cruz - FIOCRUZ, remaneja cargos em comissão e funções de confiança, 

substitui cargos em comissão do Grupo Direção e Assessoramento Superiores - DAS 

por Funções Comissionadas do Poder Executivo - FCPE. 
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 Portaria nº 48, de 28 de julho de 2004. Institui diretrizes gerais para 

funcionamento dos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (Crie), 

define as competências da Secretaria de Vigilância em Saúde, dos estados, Distrito 

Federal e Crie, e da outras providencias. 

 Consulta Publica nº 81, de 29 de agosto de 2007. Dispõe sobre a criação do 

vocabulário controlado de embalagens de medicamentos. 

 Resolução nº 16, de 01 de abril de 2014 - Dispõe sobre os Critérios para 

Peticionamento de Autorização de Funcionamento (AFE) e Autorização Especial 

(AE) de Empresas; 

 NBR 5410, de 2004. Instalações elétricas de baixa tensão. 

 NBR 6675, de 1993. Instalação de condicionadores de ar de uso doméstico 

(tipo monobloco ou modular). 

 NORMA REGULAMENTADORA NR nº 6 – EQUIPAMENTO DE 

PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). Ministério do Trabalho e Emprego, de 2010. 

 Resolução nº 73, de 21 de outubro de 2008. Dispõe sobre o Regulamento 

Técnico para procedimento de liberação de lotes de vacinas e soros hiperimunes 

heterólogos para consumo no Brasil e também para exportação. 

 Resolução da Diretoria Colegiada nº 50, de 21 de fevereiro de 2002. Dispõe 

sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e 

avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. 

 Resolução nº 307, de 14 de novembro de 2002 - Altera a Resolução - RDC 

nº 50 de 21 de fevereiro de 2002 que dispõe sobre o Regulamento Técnico para 

planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de 

estabelecimentos assistenciais de saúde. 

 Resolução nº 51, de 06 de outubro de 2011 - Dispõe sobre os requisitos 
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mínimos para a análise, avaliação e aprovação dos projetos físicos de 

estabelecimentos de saúde no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) e dá 

outras providências. 

 Resolução nº 171, de 04 de setembro de 2006 - Aprovar o Regulamento 

Técnico que define normas de funcionamento para os Bancos de Leite Humano 

(BLH), 

 ABNT/NBR 6492 / 1994 – Representação de Projetos  de  Arquitetura. 

 Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976. Dispõe sobre a vigilância a que 

ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os materiais farmacêuticos  e correlatos,  

cosméticos, saneantes  e outros produtos. 

 Medida Provisória MP nº 2190–34, de 23 de agosto de 2001. Altera 

dispositivos das Leis do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e cria a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária. 

 Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Dispõe sobre o controle sanitário 

do comercio de drogas, medicamentos, materiais farmacêuticos e correlatos, e da 

outras providencias. 

 Resolução do Conama nº 358, de 29 de abril de 2005, dispõe sobre o 

tratamento e a disposição final dos resíduos de serviços de saúde. 

 Resolução RDC ANVISA nº 222, de 28 de dezembro de 2006 – Dispõe sobre 

os procedimentos de petição e arrecadação eletrônica no âmbito da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e de suas Coordenações Estaduais e 

Municipais de Vigilância Sanitária e dá outras providências; 

 Portaria Conjunta nº 92, de 9 de outubro de 2008. Dispõe sobre o 

estabelecimento de mecanismo de articulação entre a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária, a Secretaria de Vigilância Sanitária em Saúde e o Instituto 

Nacional de Controle de Qualidade em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz sobre 
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farmacovigilância de vacinas e outros Imunobiológicos no âmbito do Sistema Único 

de Saúde e define suas competências. 

 Resolução nº 304, de 17 de setembro de 2019 - Dispõe sobre as Boas 

Práticas de Distribuição, Armazenagem e de Transporte de Medicamentos. 

 Resolução nº 360, de 27 de março de 2020 - Altera a Resolução de Diretoria 

Colegiada - RDC n° 304, de 17 de setembro de 2019, que dispõe sobre as Boas 

Práticas de Distribuição, Armazenagem e de Transporte de Medicamentos. 

18. Fracionamento de Medicamentos 

 Decreto nº 5.775, de 10 de maio de 2006. Dispõe sobre o fracionamento de 

medicamentos, dá nova redação aos artigos 2o e 9o do Decreto no 74.170, de 10 de 

junho de 1974, e dá outras providências. 

 Lei nº 11.903, de 14 de janeiro de 2009. Dispõe sobre o rastreamento da 

produção e do consumo de medicamentos por meio de tecnologia de captura, 

armazenamento e transmissão eletrônica de dados. 

 Lei nº 13.410, de 28 de dezembro de 2016 - Altera a Lei nº 11.903, de 14 de 

janeiro de 2009, para dispor sobre o Sistema Nacional de Controle de 

Medicamentos. 

 Portaria CVS nº 21, de 10 de setembro de 2008. Norma Técnica sobre 

gerenciamento de resíduos perigosos de medicamentos em serviços de saúde. 

 Resolução CFF nº 437, de 28 de julho de 2005. Regulamenta a atividade 

profissional do farmacêutico no fracionamento de medicamentos. 

 Resolução RDC nº 204, de 14 de novembro de 2006. Regulamento Técnico 

das Boas Práticas de Distribuição e Fracionamento de Materiais Farmacêuticos. 

 Resolução RDC nº 32, de 10 de agosto de 2010. Altera dispositivo do 

Regulamento Técnico de Boas Práticas de Distribuição e Fracionamento de 



 
 
 

 

35 

Materiais Farmacêuticos, aprovado pela Resolução RDC nº 204, de 14 de novembro 

de 2011. 

 Resolução nº 72, de 29 de dezembro de 2019 - Dispõe sobre o Regulamento 

Técnico que visa à promoção da saúde nos portos de controle sanitário instalados 

em território nacional,  e embarcações que por eles transitem. 

 Resolução RDC nº 80, de 11 de maio de 2006. Dispõe sobre o fracionamento 

de medicamentos a partir de embalagens. 

 Resolução RDC nº 67, de 8 de outubro de 2007. Dispõe sobre Boas Práticas 

de Manipulação de Preparações Magistrais e Oficinais para Uso Humano em 

farmácias; 

 Resolução RDC nº 21, de 20 de maio de 2009 – Altera o item 2.7, do anexo 

III, da Resolução RDC nº 67, de 08 de outubro de 2007. 

 Resolução RDC nº 87, de 21 de novembro de 2008 – Altera o regulamento 

técnico sobre as Boas Práticas de Manipulação em Farmácias. 

19. Logística Reversa 

 Portaria SVS/MS nº 802, de 08 de outubro de 1998. Institui o Sistema de 

Controle e Fiscalização em toda a cadeia dos produtos farmacêuticos; 

 Portaria SVS/MS nº344, de 12 de maio de 1998. Aprova o Regulamento 

Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial; 

 Resolução RDC nº 204, de 14 de novembro de 2006. Determina a todos os 

estabelecimentos que exerçam as atividades de importar, exportar, distribuir, 

expedir, armazenar, fracionar e embalar materiais farmacêuticos o cumprimento das 

diretrizes estabelecidas  no Regulamento Técnico de Boas Práticas de Distribuição 

e Fracionamento de Materiais Farmacêutico; 

 Resolução nº 32, de 10 de agosto de 2010 - Altera dispositivos do 
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Regulamento Técnico de Boas Práticas de Distribuição e Fracionamento de Insumos 

Farmacêuticos, aprovado pela RDC nº 204, de 14 de novembro de 2006; 

 Resolução nº 72, de 29 de dezembro de 2019 - Dispõe sobre o Regulamento 

Técnico que visa à promoção da saúde nos portos de controle sanitário instalados 

em território nacional,  e embarcações que por eles transitem. 

 Resolução RDC nº 301, de 21 de agosto de 2019 – Dispõe sobre as 

Diretrizes Gerais de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos. 

 Resolução nº 388, de 26 de maio de 2020 - Altera a Resolução de Diretoria 

Colegiada - RDC nº 301, de 21 de agosto de 2019, que dispõe sobre as Diretrizes 

Gerais de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos. 

 Resolução RDC nº 55, de 17 de março de 2005. Os requisitos mínimos 

relativos à obrigatoriedade, por parte das empresas detentoras de registros 

(fabricantes ou importadores), de comunicação às autoridades sanitárias 

competentes e aos consumidores  e de implementação da ação de recolhimento de 

medicamentos, em hipótese de indícios suficientes ou comprovação de desvio de 

qualidade que representem risco, agravo ou consequência à saúde, bem como para 

o recolhimento de medicamentos por ocasião de cancelamento de registro 

relacionado à segurança e eficácia; 

20. Gerenciamento de Resíduos de Saúde 

 NBR 12.809, de fevereiro de 1993 – Procedimento de Manuseio dos 

Resíduos de Serviços de Saúde; 

 NBR 12.810, de janeiro de 1993 – Procedimento de Coleta de Resíduos de 

Serviços de Saúde; 

 NBR 7.500, de março de 2000, errata em outubro de 2000 – Símbolos de 

Risco e Manuseio para o Transporte e Armazenagem de Materiais; 



 
 
 

 

37 

 NBR 7.501, de setembro de 2011– Transporte terrestre de produtos 

perigosos; 

 NBR 9.191, de julho de 2000 – Especificação de sacos plásticos para 

acondicionamento de lixo; 

 NBR 9.190 – de dezembro de 1985 – Classificação de sacos plásticos para 

acondicionamento de lixo. 

 Resolução CFF nº 415 de 29 de junho de 2004. Dispõe sobre as atribuições 

do farmacêutico no Gerenciamento dos Resíduos dos Serviços de Saúde. 

 Resolução CONAMA nº 316, de 29/10/02; 

 Resolução RDC ANVISA nº 222, de 28 de dezembro de 2006 – Dispõe sobre 

os procedimentos de petição e arrecadação eletrônica no âmbito da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e de suas Coordenações Estaduais e 

Municipais de Vigilância Sanitária e dá outras providências; 

 Resolução CONAMA nº 316, de 29 de outubro de 2002. Dispõe sobre 

procedimentos e critérios para o funcionamento de sistemas de tratamento térmico 

de resíduos; 

 Resolução CONAMA no 386, de 27 de dezembro de 2006 - Altera o art. 18 

da Resolução CONAMA no 316, de 29 de outubro de 2002. 

 Resolução CONAMA nº 358, de 29 de abril de 2005. Dispõe sobre o 

tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras 

providências. 

 Portaria CVS nº 21, de 10 de setembro de 2008, Norma Técnica sobre 

Gerenciamento de Resíduos Perigosos de Medicamentos em Serviços de Saúde. 

21. Estabilidade de Medicamentos 
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 Resolução RDC nº 301, de 21 de agosto de 2019 – Dispõe sobre as 

Diretrizes Gerais de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos. 

 Resolução nº 318, de 06 de novembro de 2019 - Estabelece os critérios 

para a realização de Estudos de Estabilidade de insumos farmacêuticos ativos e 

medicamentos, exceto biológicos, e dá outras providências. 

22. Segurança do Paciente 

 Portaria nº 529, de 1 de abril de 2013 – Institui o Programa Nacional de 

Segurança do Paciente. 

 Portaria nº 2.095, de 24 de setembro de 2013 – Aprova os Protocolos 

Básicos de Segurança do Paciente. 

23. Logística Intra-hospitalar 

 Portaria nº 4.283, de 30 de dezembro de 2010. Aprova as diretrizes e 

estratégias para organização, fortalecimento e aprimoramento das ações e serviços 

de farmácia no âmbito dos hospitais; 

 Resolução nº 275, de 09 de abril de 2019 - Dispõe sobre procedimentos para 

a concessão, alteração e cancelamento da Autorização de Funcionamento (AFE) e 

de Autorização Especial (AE) de farmácias e drogarias. 

 Resolução RDC nº 45, de 12 de março de 2003. Dispõe sobre o regulamento 

técnico de Boas Práticas de utilização das soluções parenterais (SP) em serviços de 

saúde; 

 Resolução RDC nº 09, de 03 de março de 2009 - Altera o Anexo IV da 

Resolução - RDC n° 45, de 12 de março de 2003, que dispõe sobre o regulamento 

técnico de Boas Práticas de Utilização de Soluções Parenterais em Serviço de 

Saúde. 

 Portaria nº 272, de 08 de abril de 1998. Aprova o Regulamento Técnico para 
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fixar os requisitos mínimos exigidos para a terapia de nutrição parenteral; 

 Resolução RDC nº 220, de 21 de setembro de 2004. Aprova o Regulamento 

Técnico de funcionamento dos Serviços de Terapia Antineoplásica; 

 Portaria nº 2616, de 12 de maio de 1998. Regulamenta as ações de controle 

de infecção hospitalar no país, em substituição a Portaria MS 930 / 92; 

 Portaria nº 1017, de 23 de dezembro de 2002. Estabelecer que as Farmácias 

Hospitalares e/ou dispensários de medicamentos existentes nos Hospitais 

integrantes do Sistema Único de Saúde deverão funcionar, obrigatoriamente, sob a 

Responsabilidade Técnica de Profissional Farmacêutico devidamente inscrito no 

respectivo Conselho Regional de Farmácia. 

24. Farmacovigilância 

 Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do 

consumidor e dá outras providências. Código de Defesa do Consumidor; 

 Resolução nº184, de 22 de outubro de 2001. Efetua o registro de produtos 

saneantes domissanitários e afins, de uso domiciliar,institucional e 

profissional,levando–se em conta a avaliação do gerenciamento de risco; 

 Resolução nº 38, de 18 de agosto de 2010 – Altera a RDC nº 234, de 17 de 

agosto de 2005, que dispõe sobre a importação de produtos biológicos em sua 

embalagem primária e o produto biológico terminado sujeito ao regime de vigilância 

sanitária; 

 Resolução RDC nº 59, de 17 de dezembro de 2010 - Dispõe sobre os 

procedimentos e requisitos técnicos para a notificação e o registro de produtos 

saneantes e dá outras providências 

 Resolução nº186, de 27 de julho de 2004. Dispõe sobre a notificação de 

drogas ou materiais farmacêuticos com desvio de qualidade comprovado pelas 
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empresas fabricantes de medicamentos, importadoras, fracionadoras, distribuidoras 

e farmácias; 

 Resolução RDC nº 2, de 25 de janeiro de 2010. Dispõe sobre o 

gerenciamento de tecnologias em saúde em estabelecimentos de saúde; 

 Resolução RDC nº 20, de 26 de março de 2012 - Altera a Resolução RDC 

nº. 02, de 25 de janeiro de 2010, que dispõe sobre o gerenciamento de tecnologias 

em saúde em estabelecimentos de saúde. 

25. Gestão de Documentos 

 Instrução Normativa nº 1, de 30 de setembro de 1994. Estabelecer os 

documentos necessários para Processos de Petições, junto à Secretaria de 

Vigilância Sanitária; 

 Portaria nº 06, de 29 de janeiro de 19999 - Aprova a Instrução Normativa da 

Portaria SVS/MS nº 344 de 12 de maio de 1998 que institui o Regulamento Técnico 

das substâncias e medicamentos, sujeitos a controle especial. 

 Resolução RDC ANVISA/MS nº 17, de 16 de abril de 2010 – Dispõe sobre 

as Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos; 

 Resolução nº 16, de 01 de abril de 2014 - Dispõe sobre os Critérios para 

Peticionamento de Autorização de Funcionamento (AFE) e Autorização Especial 

(AE) de Empresas; 

 Resolução nº 40, de 01 de agosto de 2014 - Altera a Resolução da Diretoria 

Colegiada n°  16, de 1º de abril de 2014 - Dispõe sobre os Critérios para 

Peticionamento de Autorização   de Funcionamento (AFE) e Autorização Especial 

(AE) de Empresas. 

 Resolução CFF nº 476, de 28 de maio de 2008. Regulamenta o registro, a 

guarda e o manuseio de informações resultantes da prática da Assistência 
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Farmacêutica nos serviços  de saúde; 

 Portaria nº 1.554, de 30 de julho de 2013 - Dispõe sobre as regras de 

financiamento e execução do Componente Especializado da Assistência 

Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a informações 

previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 

216 da Constituição Federal; altera a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; 

revoga a Lei no 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei no 8.159, de 8 

de janeiro de 1991; e dá outras providências; 

 Demais legislações pertinentes estabelecidas pelo Conselho Nacional de 

Arquivos. 

26. Gestão da Qualidade 

 Resolução RDC n° 39, de 14 de agosto de 2013 - Dispõe sobre os 

procedimentos administrativos para concessão da Certificação de Boas Práticas de 

Fabricação e da Certificação de Boas Práticas de Distribuição e/ou Armazenagem 

 Resolução RDC nº 15, de 28 de março de 2014 - Dispõe sobre os requisitos 

relativos à comprovação do cumprimento de Boas Práticas de Fabricação para fins 

de registro de Produtos para a Saúde e dá outras providências 

 Resolução RDC nº 217, de 20 de fevereiro de 2018 - Altera a Resolução da 

Diretoria Colegiada - RDC nº 39, de 14 de agosto de 2013. 

 Resolução RDC nº 183, de 17 de outubro de 2017 - Dispõe sobre os 

programas de inspeção e sobre os procedimentos administrativos para a concessão 

da Certificação de Boas Práticas de Fabricação para estabelecimentos fabricantes 

de Produtos para a Saúde localizados fora do território nacional e do Mercosul. 

 Portaria nº 529, de 1º de abril de 2013. Institui o Programa Nacional de 
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Segurança do Paciente (PNSP); 

 Norma Brasileira NBR ISO 14001, de 31 de dezembro de 2004. Sistemas da 

gestão ambiental – Requisitos com orientações para uso; 

 Norma Brasileira NBR ISO 9001, de 28 de novembro de 2008. Sistemas de 

gestão da qualidade – Requisitos. 

27. Infraestrutura 

 Portaria CVS nº 01, de 22 de janeiro de 2007. Dispõe sobre o Sistema 

Estadual de Vigilância Sanitária (SEVISA), define o Cadastro Estadual de Vigilância 

Sanitária (CEVS) e os procedimentos administrativos a serem adotados pelas 

equipes estaduais e municipais de vigilância sanitária no estado de São Paulo e dá 

outras providências; 

 Resolução RDC 50, de 21 de fevereiro de 2002. Dispõe sobre o 

Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de 

projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde; 

 Resolução nº 307, de 14 de novembro de 2002 - Altera a Resolução - RDC 

nº 50 de 21 de fevereiro de 2002 que dispõe sobre o Regulamento Técnico para 

planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de 

estabelecimentos assistenciais de saúde. 

 Resolução nº 51, de 06 de outubro de 2011 - Dispõe sobre os requisitos 

mínimos para a análise, avaliação e aprovação dos projetos físicos de 

estabelecimentos de saúde no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) e dá 

outras providências. 

 Resolução nº 171, de 04 de setembro de 2006 - Aprovar o Regulamento 

Técnico que define normas de funcionamento para os Bancos de Leite Humano 

(BLH), 
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 Resolução RDC nº 36, de 03 de junho de 2008 – Dispõe sobre regulamento 

técnico para funcionamento de serviços de atenção obstétrica e neonatal; 

 Resolução RDC nº 38, de 04 de junho de 2008 – Dispõe sobre a instalação 

e o funcionamento de serviços de medicina nuclear “in vivo”; 

 Resolução RDC n.º 68, de 28 de março de 2003 - Estabelece condições para 

importação, comercialização, exposição ao consumo dos produtos incluídos na 

Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 305, de 14 de novembro de 2002. 

 Resolução RDC nº 208, de 05 de janeiro de 2018 - Dispõe sobre a 

simplificação de procedimentos para a importação de bens e produtos sujeitos à 

Vigilância Sanitária 

 Resolução RDC nº 317, de 22 de outubro de 2019 - Dispõe sobre os prazos 

de validade e a documentação necessária para a manutenção da regularização de 

medicamentos, e dá outras providências. 

 Norma Brasileira NBR 9050, de 31 de maio de 2004. Acessibilidade de 

pessoas portadoras de deficiência a edificações, espaço, mobiliário e equipamentos 

urbanos. 

28. Tecnologia de Informação e Comunicação 

 Resolução nº 6, de 6 de novembro de 2013. - Dispõe sobre as regras para 

implantação de novos aplicativos, sistemas de informação em saúde ou novas 

versões de sistemas e aplicativos já existentes no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS) e que envolvam a sua utilização pelo Ministério da Saúde e Secretarias 

Estaduais, do Distrito Federal e Municipais de Saúde. 

 Lei nº 12.401, de 28 de abril de 2011 – Altera a Lei no 8.080, de 19 de 

setembro de 1990, para dispor sobre a assistência terapêutica e a incorporação de 

tecnologia em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. 
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 Decreto nº 7.646, de 21 de dezembro de 2011 – Dispõe sobre a Comissão 

Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde e sobre o 

processo administrativo para incorporação, exclusão e alteração de tecnologias em 

saúde pelo Sistema Único de Saúde, e dá outras providências; 

 Portaria nº 2.009, de 13 de setembro de 2012 – Aprova o Regimento Interno 

da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde 

(CONITEC); 

29. Trâmites regulatórios para licenciamento de empresas 

29.1. Trâmites regulatórios para licenciamento de empresas 

 Decreto 8.077, de 14 de agosto de 2013 - Regulamenta as condições para o 

funcionamento de empresas sujeitas ao licenciamento sanitário, e o registro, controle 

e monitoramento, no âmbito da vigilância sanitária, dos produtos de que trata a Lei 

nº 6.360, de 23 de setembro  de 1976, e dá outras providências 

 Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976. Dispõe sobre a vigilância sanitária 

a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os materiais farmacêuticos e 

correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos, e dá outras providências; 

 Lei nº 6.437, de 20 de agosto 1977. Configura infrações à legislação sanitária 

federal, estabelece as sanções respectivas, e dá outras providências; 

 Portaria nº 1.052, de 29 de dezembro de 1998. Aprova a relação de 

documentos necessários para habilitar a empresa a exercer a atividade de transporte 

de produtos farmacêuticos e farmoquímicos. 

29.2. Autorização de Funcionamento 

 Decreto 8.077, de 14 de agosto de 2013 - Regulamenta as condições para o 

funcionamento de empresas sujeitas ao licenciamento sanitário, e o registro, controle 

e monitoramento, no âmbito da vigilância sanitária, dos produtos de que trata a Lei 

nº 6.360, de 23 de setembro  de 1976, e dá outras providências 
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 Decreto nº 58.052, de 16 de Maio de 2012. Regulamenta a Lei federal n° 

12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso a informações, e dá 

providências correlatas; 

 Instrução Normativa SVS/MS nº 01, de 30 de setembro de 1994. Estabelecer 

os documentos necessários para Processos de Petições, junto à Secretaria de 

Vigilância Sanitária; 

 Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976. Dispõe sobre a vigilância sanitária 

a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os materiais farmacêuticos e 

correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos, e dá outras providências; 

 Lei nº 6437, de 20 de agosto 1977.Configura infrações à legislação sanitária 

federal, estabelece as sanções respectivas, e dá outras providências; 

 Medida Provisória nº 2.190–34, de 23 de agosto de 2001. Altera dispositivos 

das Leis no 9.782, de 26 de janeiro de 1999, que define o Sistema Nacional de 

Vigilância Sanitária e cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e no 6.437, de 

20 de agosto de 1977, que configura infrações à legislação sanitária federal e 

estabelece as sanções respectivas, e dá outras providências; 

 Portaria nº 344, de 12 de  maio de 1998.  Aprova o Regulamento Técnico 

sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial; 

 Portaria nº 1.052, de 29 de dezembro de 1998. Aprova a relação de 

documentos necessários para habilitar a empresa a exercer a atividade de transporte 

de produtos farmacêuticos e farmoquímicos; 

 Portaria nº 6, de 29 de janeiro 1999. Aprova a Instrução Normativa da 

Portaria SVS/MS nº 

344 de 12 de maio de 1998 que instituiu o Regulamento Técnico das 

substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial; 

 Portaria nº 185, de 08 de março de 1999. Dispõe sobre a importação de 
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produtos farmacêuticos sujeitos ao regime de Vigilância Sanitária que somente 

poderá ser efetuada por empresa legalmente autorizada como importadora pela 

Secretaria de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde; 

 Resolução RE nº 01, de 06 de fevereiro de 2002. Dispõe sobre a elaboração 

e a forma de apresentação da petição e dos documentos de instrução no âmbito da 

Unidade de Atendimento ao Público – UNIAP da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – ANVISA; 

 Resolução RDC nº 204, de 14 de novembro de 2006. Determina a todos os 

estabelecimentos que exerçam as atividades de importar, exportar, distribuir, 

expedir, armazenar, fracionar e embalar materiais farmacêuticos o cumprimento das 

diretrizes estabelecidas  no Regulamento Técnico de Boas Práticas de Distribuição 

e Fracionamento de Materiais Farmacêuticos; 

 Resolução RDC nº 222, de 28 de dezembro de 2006. Dispõe sobre os 

procedimentos de petição e arrecadação eletrônica no âmbito da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária – ANVISA e de suas Coordenações Estaduais e Municipais 

de Vigilância Sanitária e dá outras providências; 

 Resolução RDC nº 44, de 17 de agosto de 2009. Dispõe sobre Boas Práticas 

Farmacêuticas para o controle sanitário do funcionamento, da dispensação e da 

comercialização de produtos e da prestação de serviços farmacêuticos em farmácias 

e drogarias e dá outras providências; 

 Resolução nº 41, de 26 de julho de 2012 - Altera Resolução RDC Nº 44, de 

17 de agosto de 2009,  que  dispõe   sobre   Boas   Práticas   Farmacêuticas   para   

o   controle   sanitário   do funcionamento, da dispensação e da comercialização de 

produtos e da prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias e dá 

outras providências, e revoga a Instrução Normativa IN nº 10, de 17 de agosto de 

2009. 

 Resolução nº 377, de 28 de abril de 2020 - Autoriza, em caráter temporário 
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e excepcional, a utilização de "testes rápidos" (ensaios imunocromatográficos) para 

a COVID-19 em farmácias, suspende os efeitos do § 2º do art. 69 e do art. 70 da 

Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 44, de 17 de agosto de 2009. 

 Resolução RDC ANVISA nº 204, de 14 de novembro de 2006 – Determina a 

todos os estabelecimentos que exerçam as atividades de importar, exportar, 

distribuir, expedir, armazenar, fracionar e embalar materiais farmacêuticos o 

cumprimento das diretrizes estabelecidas no Regulamento Técnico de Boas Práticas 

de Distribuição e Fracionamento  de Materiais Farmacêuticos; 

30. Legislação Trabalhista 

 Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977. Altera o Capítulo V do Título II da 

Consolidação das Leis do Trabalho, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho; 

 Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978. Aprova as Normas 

Regulamentadoras – NR – do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do 

Trabalho, relativas a Segurança e Medicina do Trabalho; 

 Norma Regulamentadora Nº 01 – Disposições Gerais; 

 Norma Regulamentadora Nº 02 – Inspeção Prévia; 

 Norma Regulamentadora Nº 04 – Serviços Especializados em Engenharia 

de Segurança e em Medicina do Trabalho; 

 Norma Regulamentadora Nº 05 – Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes–CIPA; 

 Norma Regulamentadora Nº 06 – Equipamentos de Proteção Individual – 

EPI; 

 Norma Regulamentadora Nº 07 – Programas de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional; 

 Norma Regulamentadora Nº 08 – Edificações; 
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 Norma Regulamentadora Nº 09 – Programas de Prevenção de Riscos 

Ambientais; 

 Norma Regulamentadora Nº 10 – Segurança em Instalações e Serviços em 

Eletricidade; 

 Norma Regulamentadora Nº 11– Transporte, Movimentação, Armazenagem 

e Manuseio de Materiais; 

 Norma Regulamentadora Nº 12 – Máquinas e Equipamentos; 

 Norma Regulamentadora Nº 16 – Atividades e Operações Perigosas; 

 Norma Regulamentadora Nº 17 – Ergonomia; 

 Norma Regulamentadora Nº 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho 

na Indústria da Construção; 

 Norma Regulamentadora Nº 20 – Líquidos Combustíveis e Inflamáveis; 

 Norma Regulamentadora Nº 23 – Proteção Contra Incêndios; 

 Norma Regulamentadora Nº 24 – Condições Sanitárias e de Conforto nos 

Locais de Trabalho; 

 Norma Regulamentadora Nº 25 – Resíduos Industriais; 

 Norma Regulamentadora Nº 26 – Sinalização de Segurança; 

 Norma Regulamentadora Nº 27– Registro Profissional do Técnico de 

Segurança do Trabalho no MTB; 

 Norma Regulamentadora Nº 28 – Fiscalização e Penalidades; 

 Norma Regulamentadora Nº 32 – Segurança e Saúde no Trabalho em 

Estabelecimentos de Saúde; 
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 Norma Regulamentadora Nº 33 – Segurança e Saúde no Trabalho em 

Espaços Confinados; 

 Decreto nº 5296, de 2 de dezembro de 2004. Regulamenta as Leis nos 

10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas 

que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais 

e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. 

31. Outras legislações 

 Resolução RE nº 9, de 16 de janeiro de 2003. Determina a publicação de 

Orientação Técnica elaborada por Grupo Técnico Assessor, sobre Padrões 

Referenciais de Qualidade do Ar Interior, em ambientes climatizados artificialmente 

de uso público e coletivo; 

 Resolução RDC nº 52, de 22 de outubro de 2009. Dispõe sobre o 

funcionamento de empresas  especializadas na prestação de serviço de controle de 

vetores e pragas urbanas  e dá outras providências; 

 Resolução RDC nº 27, de 30 de março de 2007. Dispõe sobre o Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados – SNGPC, estabelece a 

implantação do módulo para drogarias e farmácias e dá outras providências; 

 Resolução nº 328, de 22 de julho de 1999. Dispõe sobre requisitos exigidos 

para a dispensação de produtos de interesse à saúde em farmácias e drogarias; 

 Resolução RDC nº 20, de 05 de maio de 2011. Dispõe sobre o controle de 

medicamentos à base de substâncias classificadas como antimicrobianos, de uso 

sob prescrição, isoladas ou em associação; 

 Resolução RDC nº 68, de 28 de novembro de 2014 - Dispõe sobre a 

atualização  do Anexo  I, Lista de Antimicrobianos Registrados na Anvisa, da 

Resolução - RDC nº 20, de 5 de maio de 2011 e dá outras providências. 
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 Resolução RDC nº 174, de 15 de setembro de 2017 - Dispõe sobre a 

atualização da lista de antimicrobianos registrados na Anvisa. 

 Demais legislações pertinentes que forem públicas e que envolver possíveis 

readequações necessárias no decorrer do período de vigência da concessão 

 

 
 


