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INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE AGOSTO DE 2015

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e IV,
do art. 15 da Lei n.º 9.782, de 26 de janeiro de 1999, tendo em vista
o disposto no inciso VI e nos §§ 1º e 3º do art. 58 do Regimento
Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria
Colegiada - RDC nº 29, de 21 de julho de 2015, publicada no D.O.U
de 23 de julho de 2015, nos incisos III do art. 2º, III e IV, do art. 7º
da Lei nº 9.782, de 1999, e o Programa de Melhoria do Processo de
Regulamentação da Agência, instituído por meio da Portaria nº 422,
de 16 de abril de 2008, em reunião realizada em 20 de agosto de
2015, resolve:

Art. 1º Esta Instrução Normativa regulamenta o inciso I do
art. 20 da Resolução da Diretoria Colegiada-RDC nº 36, de 26 de
agosto de 2015, que dispõe sobre a classificação de risco, os regimes
de controle de cadastro e registro e os requisitos de rotulagem e
instruções de uso de produtos para diagnóstico in vitro, inclusive seus
instrumentos e dá outras providências.

Art 2º Produtos de mesmo fabricante legal, com caracte-
rísticas semelhantes de tecnologia, metodologia e indicação, podem
ser registrados ou cadastrados como família de produtos, desde que
sejam enquadrados em um mesmo grupo conforme determinado nesta
Instrução Normativa.

Art. 3º As famílias de meios de cultura, suplementos e dis-
positivos para microbiologia são:

I - discos e fitas impregnados com agentes antimicrobianos
isolados e em grupos;

II - soros polivalentes para identificação de colipatogêni-
cos;

III - destinados à semeadura e/ou transporte de amostras
clínicas;

IV - seletivos para determinados grupos de micro-organis-
mos;

V - para testes de susceptibilidade a antimicrobianos;
VI - diferenciais destinados à identificação de micro-orga-

nismos por meio de testes bioquímicos;
VII - destinados a pesquisas de anaeróbios;
VIII - painéis combinados para identificação e/ou suscep-

tibilidade de micro-organismos - Bactérias; e
IX - painéis combinados para identificação e/ou suscepti-

bilidade de micro-organismos - Fungos.
Art. 4º As famílias de reagentes para imunohematologia

são:
I - ABO e ou Rh-Hr - origem monoclonal;
II - ABO e ou Rh-Hr - origem humana;
III - lectinas;
IV - reagentes de hemácias e reagentes de hemácias tratadas

com enzimas;
V - reagentes complementares para imunohematologia;
VI - soros raros para metodologia convencional;
VII - soros raros para tecnologia em coluna.
Art. 5º As famílias de sistemas, discos e fitas para pesquisa

de imunoglobulina imunoespecífica (alérgenos) isolados são:
I - drogas;
II - epitélio e proteínas de animais (via respiratória);
III - aves, ovos e seus derivados;
IV - carnes, chocolate, leite e seus derivados;
V - peixes, moluscos, mariscos, outros de origem marinha e

derivados;
VI - cereais, sementes e seus derivados;
VII - flores, mel, frutas e seus derivados;
VIII - legumes e verduras;
IX - folhas, caules, raízes, temperos e seus derivados;
X - aditivos alimentares;
XI - pólen de gramíneas;
XII - ácaros e poeiras;
XIII - insetos e seus venenos;
XIV - fungos e bolores;
XV - alérgenos ocupacionais;
XVI - parasitas;
XVII - pólen de árvores e arbustos;
XVIII - pólen de flores;
XIX - fluido seminal;
XX - painéis para triagem alimentar;
XXI - painéis para triagem respiratória/inalantes.
Art. 6º As famílias de corantes são:
I - corantes microbiológicos;
II - corantes hematopatológicos;
III - corantes citológicos.
Art. 7º As famílias de produtos para histocompatibilidade

são:
I - HLA Sorológico Classe I - anticorpos anti-HLA classe I,

controles, complemento classe I, beads para classe I;
II - HLA Sorológico Classe II - anticorpos anti-HLA classe

II, controles, complemento classe II, beads para classe II;
III - HLA Sorológico - painel de Linfócitos;
IV - HLA Sorológico - método imunoenzimático;
V - HLA Sorológico - citometria de fluxo;
VI - HLA Molecular: HLA SSP baixa e média resolução;
VII - HLA Molecular: HLA SSP alta resolução;
VIII - HLA Molecular: HLA SSO;
IX - HLA Molecular: HLA SBT alta resolução;
X - reagentes complementares para histocompatibilidade.
Art. 8º As famílias de produtos para citometria de fluxo

são:
I - marcadores de células de adesão;
II - marcadores de células B;
III - marcadores de carbohidratos celulares;
IV - marcadores de citocinas;

V - marcadores de células dendríticas;
VI - marcadores de células endoteliais;
VII - marcadores de células mielóides;
VIII - marcadores de células NK;
IX - marcadores de células sem linhagem específica;
X - marcadores de plaquetas;
XI - marcadores de eritrócitos;
XII - marcadores de células tronco;
XIII - marcadores de células T;
XIV - reagentes complementares para citometria de fluxo.
Art. 9º As famílias de produtos para imunohistoquímica

são:
I - marcadores de carcinomas em geral;
II - marcadores de carcinomas de mama;
III - marcadores de carcinomas do trato gastrintestinal;
IV - marcadores de carcinomas de células germinativas;
V - marcadores de carcinomas hepáticos;
VI - marcadores de mesoteliomas;
VII - marcadores de carcinomas de próstata;
VIII - marcadores de sarcomas;
IX - marcadores de carcinomas da tireoide/paratireoide;
X - marcadores de doenças infecciosas;
XI - marcadores de carcinomas dos rins e distúrbios re-

nais;
XII - marcadores de linfomas e leucemias;
XIII - marcadores de carcinomas musculares e distúrbios

musculares;
XIV - marcadores de carcinomas do sistema nervoso;
XV - marcadores de carcinomas de pele e melanomas;
XVI - marcadores complementares;
XVII - reagentes complementares para imunohistoquímica.
Art. 10. As famílias de sondas marcadas para hibridização in

situ são:
I - marcadores de leucemias e linfomas;
II - marcadores de patologias e neoplasias do sistema res-

piratório;
III - marcadores de patologias e neoplasias do sistema di-

gestivo;
IV - marcadores de patologias e neoplasias do sistema ner-

voso;
V - marcadores de patologias e neoplasias do sistema re-

produtor;
VI - marcadores de patologias e neoplasias do sistema en-

dócrino;
VII - marcadores de patologias e neoplasias do sistema cir-

culatório;
VIII - marcadores de patologias e neoplasias do sistema

locomotor e ósseo;
IX - sondas para análise cromossômica;
X - reagentes complementares para hibridização in situ.
Art. 11. As famílias de frascos ou materiais para coleta,

armazenamento ou transporte de amostras biológicas são:
I - tubos de coleta de sangue;
II - dispositivos para coleta de material citológico.
Art. 12. Outras famílias:
I - instrumentos para diagnóstico in vitro com mesma in-

dicação e tecnologia.
II - plasmas deficientes em fatores de coagulação;
III - calibradores e padrões para único parâmetro de várias

concentrações;
IV - calibradores e padrões multiparâmetro de várias con-

centrações, exclusivos para a execução de um ensaio específico;
V - controles para único parâmetro de várias concentra-

ções;
VI - controles multiparâmetro de várias concentrações, ex-

clusivos para a execução de um ensaio específico;
VII - reagentes, controles ou calibradores para único pa-

râmetro;
VIII - reagentes, controles ou calibradores multiparâmetro,

exclusivos para a execução de um ensaio específico;
IX - produtos de mesma composição, tecnologia e indicação,

com nomes comerciais diferentes.
Art. 13. Não será permitida a transformação de processo de

produto único em família após sua publicação em Diário Oficial da
União.

Art. 14. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de
sua publicação.

JARBAS BARBOSA DA SILVA JR

ARESTO No- 223, DE 26 DE AGOSTO DE 2015

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em sessão
realizada em 16 de julho de 2015, ACORDAM os membros da
Diretoria Colegiada da ANVISA, com fundamento no inciso VI, do
art. 15 da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, e no art. 64 da Lei
nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, aliado ao disposto no inciso VII
e no §1º do art. 58 do Regimento Interno aprovado nos termos da
Resolução da Diretoria Colegiada - RDC N° 29 de 21 de julho de
2015, publicada no D. O. U. de 23 de julho de 2015, e em con-
formidade com a Resolução RDC nº 25 de 04 de abril de 2008,
decidir o recurso a seguir especificado, conforme relação anexa, em
conformidade com a deliberação aprovada pela Diretoria Colegiada
desta Agência.

JARBAS BARBOSA DA SILVA JR.
Diretor-Presidente

ANEXO

Empresa: MEDICAL TRADE DE MARICÁ COMÉRCIO DE MA-
TERIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.255.249/0001-07
Processo: 25351.001672/2003-34
Expediente do Recurso: 0147075/14-2
Parecer: 312/2015-COARE/SUINP
Decisão: POR UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVI-
MENTO AO RECURSO, ACOMPANHANDO A POSIÇÃO DA RE-
LATORIA QUE ACATA O PARECER DA ÁREA TÉCNICA.

ARESTO N° 224, DE 26 DE AGOSTO DE 2015

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACOR-
DAM os membros da Diretoria Colegiada da ANVISA, com fun-
damento no inciso VI, do art. 15 da Lei n.º 9.782, de 26 de janeiro de
1999, e no art. 64 da Lei n.º 9.784, de 29 de janeiro de 1999, aliado
ao disposto no inciso VII e no § 1º do art. 58 do Regimento Interno
aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada
- RDC nº 29, de 21 de julho de 2015, publicada no DOU de 23 de
julho de 2015, e em conformidade com a Resolução RDC n.º 25, de
4 de abril de 2008, decidir os recursos, a seguir especificados, con-
forme relação anexa, em conformidade com as deliberações apro-
vadas pela Diretoria Colegiada por meio do Circuito Deliberativo
realizado em 01 de julho de 2015.

JARBAS BARBOSA DA SILVA JR.
Diretor-Presidente

ANEXO

1.
Empresa: Buker Indústria Farmacêutica Ltda.
Medicamento: Calmiplan
Processo: 25351.005572/01-44
Expediente do recurso: 613111/11-5
Expediente da petição de desistência do recurso: 0627852/14-3
Decisão: A Diretoria colegiada decide, por unanimidade, declarar a
Extinção dos Recursos por Desistência da Recorrente, acatando o
entendimento da Corec/Sumed.
2.
Empresa: Abbott Laboratórios do Brasil Ltda
Medicamento: Noctal
Processo: 25991.003841/78
Expediente do recurso: 0668949/14-3
Expediente da petição de desistência do recurso: 1110898/14-3
Decisão: A Diretoria colegiada decide, por unanimidade, declarar a
Extinção dos Recursos por Desistência da Recorrente, acatando o
entendimento da Corec/Sumed.
3.
Empresa: Apsen Farmacêutica S/A
Medicamento: Alois
Processo: 25351.016175/2003-31
Expediente do recurso: 0515738/14-2
Expediente da petição de desistência do recurso: 0207679/15-9
Decisão: A Diretoria colegiada decide, por unanimidade, declarar a
Extinção dos Recursos por Desistência da Recorrente, acatando o
entendimento da Corec/Sumed.
4.
Empresa: Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A.
Medicamento: Bromoprida
Processo: 25351.534921/2011-02
Expediente do recurso: 0002788/15-0
Expediente da petição de desistência do recurso: 0256429/15-7
Decisão: A Diretoria colegiada decide, por unanimidade, declarar a
Extinção dos Recursos por Desistência da Recorrente, acatando o
entendimento da Corec/Sumed.
5.
Empresa: EMS S/A
Processo: 25351.007750/2012-90
Expediente do recurso: 0456305/12-1
Expediente da petição de desistência do recurso: 0140035/15-5
Decisão: A Diretoria colegiada decide, por unanimidade, declarar a
Extinção dos Recursos por Desistência da Recorrente, acatando o
entendimento da Corec/Sumed.
6.
Empresa: EMS S/A
Processo: 25351.437528/2012-39
Expediente do recurso: 0880041/13-3
Expediente da petição de desistência do recurso: 0343415/15-0
Decisão: A Diretoria colegiada decide, por unanimidade, declarar a
Extinção dos Recursos por Desistência da Recorrente, acatando o
entendimento da Corec/Sumed.
7.
Empresa: EMS Sigma Pharma Ltda.
Processo: 25351.423777/2012-29
Expediente do recurso: 0859197/13-1
Expediente da petição de desistência do recurso: 0343404/15-4
Decisão: A Diretoria colegiada decide, por unanimidade, declarar a
Extinção dos Recursos por Desistência da Recorrente, acatando o
entendimento da Corec/Sumed.
8.
Empresa: Eurofarma Laboratórios S.A.
Processo: 25351.022491/2003-41
Expediente do recurso: 0258855/13-2
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