
NOTA TÉCNICA Nº 40/2019/SEI/GGMED/DIRE2/ANVISA

 

Processo nº 25351.904709/2019-45

 

 

Qualifica, quanto ao sigilo, informações
presentes em documentos relativos a
processos de registro e pós-registro de
medicamentos.

 

1. Relatório

Com a presente Nota Técnica tem-se o objetivo de expor o entendimento da
Gerência-Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos (GGMED) quanto ao sigilo de
informações presentes em documentos referentes a processos de registro e pós-registro de
medicamentos protocolados na ANVISA.

 

2. Análise

Inicialmente, ressalta-se que o princípio do amplo acesso e divulgação encontra
limites na própria Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011)[1], cabendo, nos termos do
art. 6º, inciso III do citado normativo, aos órgãos e às entidades do poder público, a proteção
da informação sigilosa e da informação pessoal. Conforme art. 22 da referida Lei:

Art. 22. O disposto nesta Lei não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de
segredo de justiça nem as hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração direta
de atividade econômica pelo Estado ou por pessoa física ou entidade privada que tenha
qualquer vínculo com o poder público.

Considerando o disposto no art. 5º, §2º, do Decreto nº 7.724/2012[2], que
regulamenta a Lei de Acesso à Informação (LAI), informações relativas à atividade
empresarial de pessoas jurídicas obtidas pelas agências reguladoras, cuja divulgação possa
representar vantagem competitiva a outros agentes econômicos, devem ser tratadas conforme
legislação específica.

Tais informações são protegidas do crime de concorrência desleal, na forma do
art. 195 da Lei nº 9.279/1996[3], que regula direitos e obrigações relativos à propriedade
industrial.

Uma vez não autorizado o acesso integral à informação por ser ela parcialmente
sigilosa, é assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia
com ocultação da parte sob sigilo, de acordo com o art. 7º, §2º, da LAI.

Dessa forma, apresenta-se, no , a qualificação das informações quanto ao sigilo,
considerando o entendimento do corpo técnico da GGMED e de autoridades internacionais
consultadas[4];[5]. Ressalta-se, no entanto, que situações específicas ou não previstas devem
ser avaliadas caso a caso, considerando a relevância da divulgação da informação para a
saúde pública e o seu potencial de gerar vantagens competitivas a outras empresas.
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Informações resumidas sobre motivos de indeferimento e normas não atendidas
não são consideradas sigilosas, desde que atendam aos critérios estabelecidos no .

O acesso integral às informações consideradas sigilosas é garantido ao
requerente que comprove ser legitimamente constituído no processo, conforme disposto no
art. 10 da Portaria nº 963/ANVISA, de 4 de junho de 2013[6], exceto documentos submetidos
diretamente por terceiros à Agência, como a parte restrita do Drug Master File (DMF).

Por fim, ressalta-se também que, nos termos do art. 20 do Decreto nº 7.724/2012,
o acesso a documento preparatório ou informação nele contida somente será assegurado a
partir da edição do ato ou decisão sobre ele:

Art. 20.  O acesso a documento preparatório ou informação nele contida,
utilizados como fundamento de tomada de decisão ou de ato administrativo, será assegurado
a partir da edição do ato ou decisão.

 

 

Quadro 1. Qualificação, quanto ao sigilo, de informações presentes em documentos relativos
a processos de registro e pós-registro de medicamentos.

INSUMO FARMACÊUTICO ATIVO (IFA)

 Sigiloso Não Sigiloso

Estrutura  
- Informações sobre a estrutura

do IFA.

Síntese/Fabricação

- Informações detalhadas sobre a
síntese/fabricação, incluindo
detalhes sobre subprodutos e

validação do processo de
síntese/fabricação.

- Declaração confirmando que
os processos de fabricação e

controle foram validados.

Polimorfismo e
tamanho de

partícula

- Informações detalhadas sobre as
particularidades dos estudos de

polimorfismo e tamanho de
partículas realizados.

- Declaração geral sobre os
resultados dos estudos de
polimorfismo e tamanho de

partícula.

Impurezas e
produtos de
degradação

- Informações qualitativas e
quantitativas sobre impurezas e

produtos de degradação.

- Informação qualitativa e
quantitativa de produtos de
degradação importantes por
motivos de saúde pública.

Estudos de

estabilidade
 

- Informações sobre os
resultados dos estudos de

estabilidade, incluindo
condições em que foram

realizados.

- Informações gerais sobre a
caracterização do IFA e
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Caracterização
- Detalhes sobre os métodos de

caracterização utilizados.

caracterização do IFA e
declaração confirmando que a
molécula foi adequadamente

caracterizada.

Métodos,
especificações e

critérios de
aceitação

- Informações detalhadas sobre os
métodos, especificações e critérios
de aceitação quantitativos, a não

ser que os testes sejam
farmacopeicos.

- Descrição geral dos tipos de
métodos utilizados e a

adequabilidade das
especificações.

Descrição de
produtos

biotecnológicos e
banco de células

- Descrição geral do ativo, incluindo
o tipo de molécula e suas

características estruturais gerais
(por exemplo, número de

aminoácidos, detalhes gerais de
glicosilação) ou do tipo de célula
produtora (por exemplo E.Coli,

S.Cerevisiae, células de Ovário de
Hamster Chinês, células de rim de

Madin-Darby);

- Declaração geral sobre o
estabelecimento do banco de

células mestre (MCB) ou banco de
células de trabalho (WCB) e sobre

a estabilidade dos bancos de
células;

- Informações detalhadas dos
bancos de células, como o

constructo de expressão e sua
sequência nucleotídica;

- Informações específicas das
etapas de fermentação e

purificação, como por exemplo a
composição dos meios de cultura,

os parâmetros operacionais da
fermentação (temperatura,

velocidade de agitação, duração,
pH, etc.) e purificação (tampões
utilizados, condições de eluição,

condições de inativação viral,
detalhes dos passos

cromatográficos, como o tipo de
resina utilizada, etc.);

- Descrição dos resultados obtidos
na caracterização da molécula do

princípio ativo.

- Informações gerais sobre a
fermentação e purificação. Cita-
se como exemplo de informação
geral de fermentação: o tipo de
processo (fed-batch, perfusão
contínua, etc.), descrição geral

da fermentação, etc. Para a
purificação poderia citar se são

utilizados passos
cromatográficos, de inativação

viral e filtrações (nanofiltração e
diafiltração, por exemplo);

- Informações gerais dos
métodos utilizados para a

caracterização físico-química e
biológica da molécula do

princípio ativo;

- Para biossimilares, os métodos
utilizados no exercício de

comparabilidade;

- Informações gerais dos estudos
de validação realizados;

- Informações gerais dos testes
utilizados para a liberação de

lote de princípio ativo e produto
acabado, sem citar as

especificações;  

- Informações gerais dos estudos
de remoção viral;

- Descrição geral dos resultados
do exercício de

comparabilidade, evidenciando
cada parâmetro avaliado, com

as respectivas justificativas para
as diferenças observadas e

aceitas.
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MEDICAMENTO

Desenvolvimento
farmacêutico

- Informações detalhadas de
desenvolvimento farmacêutico;

- Formulação quantitativa do
medicamento e, em caso de registro

indeferido, a qualitativa.

- Formulação qualitativa final
(composição) do medicamento

registrado.

Fabricação

- Descrições detalhadas dos
processos de fabricação e controle

(incluindo tamanho de lote e
método de esterilização);

- Detalhes da validação do
processo de fabricação.

- Nome e endereço do fabricante
do medicamento.

Métodos,
especificações e

critérios de
aceitação

- Informações detalhadas sobre os
métodos, especificações e critérios
de aceitação quantitativos, a não

ser que os testes sejam
farmacopeicos.

- Descrição geral dos tipos de
métodos utilizados e a

adequabilidade das
especificações.

Produtos de
degradação

- Informações qualitativas e
quantitativas sobre impurezas e

produtos de degradação.

- Informação qualitativa e
quantitativa de produtos de
degradação importantes por
motivos de saúde pública.

Estudos de

estabilidade
 

- Informações sobre os
resultados dos estudos de
estabilidade apresentados,
incluindo condições em que

foram realizados.

Segurança e
Eficácia

- Detalhes específicos de um
método utilizado em um estudo;

- Planos futuros da empresa, como
nova indicação (quando não for

requerida pela Anvisa ou
relacionada à segurança).

- Informações sobre
desenvolvimento não-clínico e

clínico do medicamento;

- Avaliação da Anvisa;

- Dados gerados utilizando
produtos de outra empresa,

como estudos comparativos com
o medicamento de referência;

- Referências publicadas
apresentadas no processo;

- Informação relacionada à
avaliação do plano de

gerenciamento de risco;

- Resultados de estudos
apresentados para comprovação

de segurança e eficácia do
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medicamento.

Bioequivalência

- Dados do protocolo e dos
relatórios relacionados às

condições específicas 

do delineamento do estudo;

- Dados referentes aos métodos
utilizados para o alcance dos

resultados do estudo.

- Dados gerais descritos no
protocolo e nos estudos;

- Resultados dos estudos.

Relatório Periódico
de

Farmacovigilância
(RPF) / Sumário

Executivo

- Descrição detalhada do sistema
de farmacovigilância se contiver

dados de pacientes ou estratégias
de negócio, como estudos

planejados ou acordos comerciais
envolvendo outras companhias ou

organizações;

- Apresentação do Histórico dos
Casos Individuais;

- Grau de exposição dos pacientes;

- Análise dos casos individuais
pelos detentores de registro;

- Novos Estudos de segurança
planejados, iniciados ou em curso
durante o período de cobertura do

RPF;

- Avaliação relacionada ao
Relatório Periódico de

Farmacovigilância.

- Estudos de segurança
publicados.

Plano de
Farmacovigilância

- Descrição detalhada do sistema
de farmacovigilância se contiver

dados de pacientes ou estratégias
de negócio, como estudos

planejados ou acordos comerciais
envolvendo outras companhias ou

organizações;

- Avaliação relacionada ao Plano
de Farmacovigilância.

 

- Estudos de segurança
publicados.

OUTRAS INFORMAÇÕES

 Sigiloso Não Sigiloso

- Acordos comerciais entre

- Acordos comerciais com
organização de pesquisa

contratada (CRO) que contribuiu
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Contratos com
terceiros

empresas, indivíduos ou
organizações, como por exemplo,

nome da empresa responsável pelo
estudo de bioequivalência, pelo

estudo de equivalência
farmacêutica, nome do fornecedor

de excipientes.

contratada (CRO) que contribuiu
ou foi responsável por

informação importante no
processo;

- Nome de fabricantes ou
fornecedores de substâncias de
interesse para a saúde pública;

- Nomes dos fabricantes ou
fornecedores do IFA.

Informações de
Inspeção

- Inspeção em Boas Práticas de
Fabricação (BPF): Detalhes

específicos sobre instalações e
equipamentos inspecionados;

 

- Inspeção em Boas Práticas
Clínicas (BPC): Detalhes

específicos sobre os ensaios
clínicos, patrocinador, Organização
Representativa de Pesquisa Clínica

(ORPC) e centros inspecionados,
dados que possam comprometer as

informações sigilosas referentes
aos participantes de pesquisa.

- BPF: Informações sobre o
resultado da inspeção;

 

- BPC: Informações gerais sobre
os achados e resultado da

inspeção.

Informações
Pessoais

- Número de documentos como RG,
CPF, SIAPE;

- Consultores ad hoc.

- Nome e cargo dos servidores
envolvidos na avaliação do

processo de registro.

Inclusão na lista de
referência

- Justificativa apresentada pela
empresa que peticionou a
solicitação de inclusão de

medicamento de referência.

- O formulário de solicitação de
inclusão de medicamento de

referência e o ofício elaborado
pela área técnica, salvo se não

houver informações que possam
expor a empresa que fez a

solicitação.

Referências
bibliográficas

 
- Lista das publicações

utilizadas como referências para
registrar o medicamento.

 

3. Conclusão

A presente Nota Técnica reflete o entendimento da GGMED sobre a
qualificação, quanto ao sigilo, de informações presentes em documentos relativos a
processos de registro e pós-registro de medicamentos.
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