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REPÚBLICA DE ANGOLA 
MINISTÉRIO DA SAÚDE 

AGÊNCIA REGULADORA DE MEDICAMENTOS E TECNOLOGIAS DE SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE MEDICAMENTOS E TECNOLOGIAS DE SAÚDE 

 
 

SERVIÇO DE REGISTO DE 
MEDICAMENTOS 

 

FORMULARIO PARA REGISTO DE MEDICAMENTOS 
 
IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO/FORMATO CTD 

 

            Data de Entrada:___ /___ /20___ 

Nome do medicamento  

Substância activa  

Dosagem  

Forma farmacêutica  

Acondicionamento (inclui quantidade)  

Requerente  

Tipo de pedido: 

1. Fabrico local_____ 

2. Importado_______ 

3. Renovação_______  

  

Contacto  

 

 

 

MÓDULO 1 

Informação Administrativa e de Prescrição 

 

SUB – MÓDULO 1.0 

REQUERIMENTO 

Dirigido a Directora Geral da ARMED  

Nome ou entidade do Requerente   

Domicílio ou sede do requerente  

Identificação do medicamento  

Documentação que constitui o processo:  

-Carta de Consentimento  

- Comprovativo do pagamento da taxa  

- Dossier de pedido de Autorização de Introdução no Mercado  
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SUB-MÓDULO 1.1 

ÍNDICE 

Índice devidamente paginado dos Módulos 1 - 2 - 3 - 4 - 5  

 

SUB- MÓDULO 1.2 

FORMULÁRIO DO PEDIDO 

     Tipo de pedido.  

                 Primeiro pedido:  

                 Nova substância activa  

                 Substância activa conhecida  

                 Genérico   

Medicamento de referência que está ou esteve autorizado há pelo menos 8/10 anos 

pela  Autoridade Reguladora do País de origem 

 

Declaração (cópia autenticada do documento original) do requerente (identificação 

do requerente) em como o medicamento a registo (identificação do medicamento a 

registo) é igual, em composição qualitativa e quantitativa ao medicamento de 

referência  

 

Medicamento utilizado nos ensaios de Biodisponibilidade/Bioequivalência 

(BD/BE) 

 

 

Declaração (cópia autenticada do documento original) do requerente (identif.do 

requerente) em como o medicamento a registo (identif.do medicamento) apresenta 

igual composição qualitativa e quantitativa em substância activa e excipientes, 

local e processo de fabrico, métodos analíticos e especificações que o medicamento 

teste referido no estudo de BD/BE 

 

Declaração (cópia autenticada do documento original) do detentor do (s) ensaio (s) 

de BD/BE apresentado (s) em como autoriza o requerente a utilizar o (s) mesmo (s) 

no âmbito da submissão do pedido de AIM para o medicamento a registo 

 

 Medicamento de fabrico local  

Medicamento produzido localmente sob licença  

Carta de consentimento (documento original) do titular de AIM em como autoriza 

o fabrico do medicamento a registo (identificação do medicamento a registo)  

 

 de registo de AIM no País de origem  

 Medicamentos Especiais  

Medicamento derivado do sangue ou do plasma humano  

Medicamento e Percursor Radiofarmacêutico  

Medicamento Imunológico (soros, toxinas, vacinas, e alergénios)  

Medicamento à base de plantas medicinais  

Medicamento Homeopático  

Medicamento órfão  

 

2.CARACTERIZAÇÃO DO MEDICAMENTO 

2.1.Nome do Medicamento e Classificação ATC 

2.1.1. Nome do medicamento (comercial ou de fantasia)  

2.1.2. Nome da (s) substância activa (s) (DCI, F. Eur, e outras farmacopeias)  

2.1.3. Classe Farmacoterapêutica/código (conformidade com a classificação ATC)   

 

 

 



armed.gov.ao 

Rua Cmdt. Che-Guevara nº 86/86A, 
Bº Maculusso, Ingombotas 
Tel. +244 945 817 227 
LUANDA-ANGOLA 

 

 

 

 

 3 

2.2.Dosagem, Forma Farmacêutica, Via de Administração, Acondicionamento 

       Primário/Dispositivo de administração e Dimensão de Embalagem (adequação 

       aos Standard TermsPharmaceutical das Farmacopeias, Eur, USP,BP,Int.Ph) 

2.2.1. Dosagem (s) e Forma farmacêutica  

2.2.2. Via de administração   

2.2.3. Natureza do acondicionamento primário, fecho e dispositivo de administração   

2.2.3.1.Dimensão da(s) embalagem(s)  

2.2.3.2.Prazo de validade proposto  

2.2.3.3. Prazo de validade proposto após abertura do acondicionamento primário  

2.2.3.4.Prazo de validade proposto após reconstituição/diluição  

2.2.3.5.Condições de conservação propostas  

2.2.3.6.Condições de conservação após abertura do acondicionamento primário  

 

2.3. Classificação do medicamento quanto à dispensa ao público  

2.3.1. Para medicamento sujeitos a receita médica  

2.3.1.1. Medicamento sujeito a receita médica renovável  

2.3.1.2. Medicamento sujeito a receita médica não renovável  

2.3.1.3. Medicamento sujeito a receita médica especial  

2.3.1.4. Medicamento sujeito a receita médica restrita  

 

3.CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE REQUERENTE 

3.1.Identificação do Titular proposto  

3.1.1. Comprovativo de que o requerente está sedeado em Angola   

3.1.2. Pessoa/Entidade habilitada a representar o requerente durante o processo de 

          Registo  

 

         Carta de autorização do requerente se diferente de 3.13. (Original)   

3.1.3. Pessoa qualificada responsável pela informação técnica do dossier e pela Far- 

          macovigilância fixada no País 

 

Curriculum Vitae da pessoa qualificada datada e assinada   

3.2 Situação Regulamentar noutros Países  

3.2.1. Cópias autenticadas dos Certificados de AIM do País de origem e de outros   

          Países onde foram concedidas AIMs do mesmo medicamento  

 

3.2.2. Diferenças com implicações terapêuticas  

     Especificação das diferenças que tenham implicações terapêuticas  

 

4. CARACTERIZAÇÃO DO FABRICANTE DO MEDICAMENTO E LOCAL DE   

    FABRICO 

 4.1. Fabricante e local (ais) de fabrico no EEE 

Cópia autenticada da Autorização de Fabrico (documento na língua original e 

           respectiva tradução para Português)  

 

           Fluxograma (sequência das actividades dos diferentes locais fabrico incluindo       

           locais de ensaio)  

 

Cópia de RCMs   

           Fabricante (s) autorizado (s) (ou importador (es) responsável (eis) pela liberta- 

           ção dos lotes no EEE  

 

           Certificado de GMP/GLP e relatório de inspecção ocorrida há menos de 3 anos  

4.1.1.Local de fabrico fora da EEE  

                País com acordo MRA em vigor  

           Documento equivalente à Autorização de Fabrico   

País terceiro  

           Declaração da Autoridade Competente que realizou a inspecção GMP/GPF 

           (Inspecção ocorrida há menos de 3 anos) (documento na língua original) 
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           Certificado do produto farmacêutico modelo OMS.  

           Certificado de pré – qualificação da OMS para o medicamento Antipalúdico,  

           Tuberculostático e Antiretroviral 

 

           Cópia autenticada do Certificado de autorização de fabrico de medicamentos 

           derivados do sangue  e ou do plasma humano e de dispositivos médicos  

          (documento na língua original e a respectiva tradução para português) 

      

 

          Cópia autenticada do Certificado de autorização de fabrico de medicamentos  

          Imunológicos (documento na língua original e a respectiva tradução para 

Português)  

 

          Certificado comprovativo de autorização de fabrico de medicamentos à base  

          de plantas medicinais  

 

4.1.2. Fabricante responsável pelo Acondicionamento Primário 

          Local de fabrico no EEE  

          Cópia autenticada da autorização de fabrico, documento na língua original e 

          respectiva tradução para português 

 

          Certificado de GMP/GLP (Inspecção ocorrida há menos de 3 anos (documento 

          na língua original e a respectiva tradução para português) 

 

Local de fabrico fora da EEE  

          País com acordo MRA em vigor  

          Cópia autenticada da autorização de fabrico (documento na língua original e 

          respectiva tradução para português) 

 

          Certificado de GMP/GLP (Inspecção ocorrida há menos de 3 anos (documento 

           na língua  original e a respectiva tradução para português)  

 

País terceiro  

          Declaração da Autoridade Competente que realizou a inspecção GMP/GPF 

          (Inspecção ocorrida há menos de 3 anos) (documento na língua original e 

          respectiva tradução)  

 

4.1.3. Fabricante responsável pelo Acondicionamento Secundário 

          Local de fabrico no EEE  

          Cópia autenticada da autorização de fabrico (documento na língua original 

          respectiva tradução para português 

 

          Certificado de GMP/GLP (Inspecção ocorrida há menos de 3 anos (documento 

          na língua original e a respectiva tradução para português) 

 

          Local de fabrico fora da EEE  

          País com acordo MRA em vigor  

          Cópia autenticada da autorização de fabrico, documento na língua original e  

          respectiva tradução para português 

 

          Certificado de GMP/GLP (Inspecção ocorrida há menos de 3 anos (documen- 

          to na língua  original e a respectiva tradução para português)  

 

         País terceiro  

         Declaração da Autoridade Competente que realizou a inspecção GMP/GPF 

         (Inspecção ocorrida há menos de 3 anos) (documento na língua original e res- 

         pectiva tradução)  

 

4.1.4.Fabricante do solvente/fabricante de fase intermédia  

          Local de fabrico no EEE  

           Cópia autenticada da autorização de fabrico (documento na língua original e  

           respectiva tradução para português) 

 

           Certificado de GMP/GLP(Inspecção ocorrida há menos de 3 anos (documento 

           na língua  original e a respectiva tradução para português)  

 

Local de fabrico fora do EEE  

           País com acordo MRA em vigor  
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           Cópia autenticada da autorização de fabrico (documento na língua original e 

           respectiva tradução para português) 

 

           Certificado de GMP/GLP(Inspecção ocorrida há menos de 3 anos, (documento 

           na língua  original e a respectiva tradução para português)  

 

           País terceiro  

           Declaração da Autoridade Competente que realizou a inspecção GMP/GPF 

           (Inspecção ocorrida há menos de 3 anos) (documento na 

           língua original e respectiva tradução)  

 

 

4.2. Fabricante/Entidade (s) responsável (eis) pela libertação dos lotes no EEE  

         Identificação do (s) Fabricante (s) ou da (s) Entidade (s)   

         Cópia (s) autenticada (s) da (s) autorização (ões) de fabrico, documento na 

         língua  original e a respectiva tradução para português 

 

         Certificado de GMP/GLP (Inspecção ocorrida há menos de 3 anos) (documento 

         na língua original e a respectiva tradução para português 

 

         Justificação se mais do que um fabricante responsável pela libertação de lotes  

         Identificação do Laboratório Oficial ou outro designado para libertação de lotes  

         de medicamentos derivados do sangue ou plasma humano e de vacinas  

 

         Controle dos lotes /análises se localizado fora da EEE  

         Autorização (ões) de fabrico ou documento equivalente (se localizado em País 

         com acordo MRA) (documento na língua original e a respectiva tradução em 

         português)  

 

         Certificado GMP/GLP (inspecção ocorrida há menos de 3 anos (documento na 

         língua original e a respectiva tradução)  

 

 

 

 

 

4.3. Caracterização do (s) fabricante (s) da (s) substância (s) activa (s)  

         Identificação   

         Fluxograma indicando a sequência e as actividades realizadas nos diferentes  

         locais de fabrico  

 

         Cópia autenticada do Certificado da autorização de fabrico da Substância activa 

         (documento na língua original e respectiva tradução para português  

 

 

         Cópia autenticada do Certificado de Boas Práticas de Fabrico para a matéria 

Prima, inspecção ocorrida há menos de 3 ano  

 

         Cópia do Certificado de conformidade com monografia da Farmacopeia 

         Europeia para as substâncias activas, com declaração de acesso devidamente  

         preenchida (documento original e respectiva tradução em língua portuguesa) 

 

 

         Drug Master File (DMF) Cópia da carta de declaração de acesso ao DMF 

         dirigida à Autoridade Reguladora do País de origem  

 

         Nº do DMF (se disponível)  

         Cópia da declaração escrita do fabricante da substância activa comprometendo- 

         se a informar o requerente no caso de alteração do processo de fabrico ou das  

      especificações do produto 

 

 

4.4. Empresas contratadas para realização dos ensaios clínicos de BD/BE 

4.4.1. Empresa: nome, morada, país, telefone, fax, e-mail  

4.4.2. Local: Centro clínico dos estudos   
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                      Centro analítico dos estudos  

4.4.3. Auditoria: identificação da entidade auditora  

4.4.4. Comité de Ética: consentimento devidamente documentado  

4.4.5. Promotor do estudo  

4.4.6. Título do estudo       

4.4.7. Investigadores: - Nomes       

                                     - Curriculum vitae  

4.4.8. Protocolo dos estudos e código / Numero EudraCT     

                       Critério de inclusão e exclusão: - Homens  

- Mulheres  

- Idades (18-45/55)  

              - Sujeitos (mínimo 12 )  

                       Justificação dos eventuais desvios em relação ao protocolo  

                       Justificação das eventuais saídas ou retiradas no decorrer dos estudos  

4.4.9. Método Analítico  

                       Descrição do método: UV/ HPLC…: especificado, validado  

                       Dosagem: substancia activa, metabólicos  

                       Padrão utilizado e origem  

                       Condições de conservação das amostras  

                       Redosagem  

                       Estabilidade da substancia activa no plasma  

4.4.10. Produto Acabado Estudado  

                       Lotes estudado: confirmação do mínimo de 3 lotes  

                       Tamanho dos lotes estudados: confirmação da representatividade  

(> 10%) em relação ao lote industrial especificadono dossier 

 

                       Produto de referência (produto inovador):   

                                                                           - Nome do medicamento de referência  

                                                                           -  da AIM da referência  

                                                                           - Titular da AIM  

                                                                           - Fabricante  

                                                                           - Pais de origem  

                     Dose (s) preconizada (s): - Administração (conformidade com as 

                                                                Especificações do RCM 

 

- Intervalo entre duas doses (semivida)  

4.4.11. Inocuidade (demonstração)  

4.4.12. Análise dos Resultados  

                     Análise estatística: - Análise das variações (método ANOVA)  

                                                    - Cálculos dos intervalos de confiança (min. =80% e  

                                                       max. 125%) 

 

5. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA 

5.1. Composição qualitativa e quantitativa  

5.1.1. Substância activa  

Nome (s) (DCI)  

Quantidade (s)  

          Referencia/ Monografia  

5.1.2. Excipientes         

.         Nome (s)  

Quantidade (s)  

          Referencia/Monografia  

 

5.2. Materiais de origem animal e/o de origem humana 
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5.2.1.Origem animal/TSE  

         Nome  

         Função  

         Certificado de conformidade/Nº  

5.2.2.Outra origem animal  

         Nome  

         Função  

5.2.3.Origem humano  

         Nome  

         Função  

  

5.3. Medicamentos especiais  

5.3.1Medicamentos e dispositivos médicos derivados do sangue ou plasma 

        humano –Plasma Master File 

 

5.3.2.Medicamentos ImunológicosVaccin Antigene Master File  

5.3.3.Medicamentos Radiofarmacêutico   

         Avaliação de risco ambiental   

         Rotulagem adequada (símbolo internacional de radioactividade)  

         Dosimetria   

5.3.4.Medicamentos Homeopáticos  

         Controle das matérias-primas  

        Teste de controlo de produto acabado  

5.3.5Medicamentos tradicionais a base de plantas  

        Nome da substância  

        Monografia   

        Formulação  

        Via de administração  

6.   AMOSTRAS 

6.1.Embalalem para venda ao público  

6.1.1Embalagem com:  

        Formas orais sólidas/ quantidades especificadas  

        Formas líquidas/idem  

        Formas semisólidas/idem  

        Formas injectáveis/idem  

6.2. Embalagem Hospitalar  

6.2.1.Embalagem com:  

        Formas orais sólidas/ quantidades especificadas  

SUB-MÓDULO 1.3 

1.RCM - FI - ROTULAGEM  

1.1. RCM  

1. Nome do Medicamento 

 Denominação do medicamento, dosagem 

 

2. Composição qualitativa e quantitativa 

        Lista completa dos excipientes  

 

        Quantidade de excipiente de declaração obrigatória presente por unidade de 

        Medicamento 

 

3. Forma farmacêutica  

           Adequação aos Standard Terms (versão actual)  

4. Propriedades farmacológicas  

           4.1.Propriedades farmacodinâmicas 

                 Classificação farmacoterapêutica completa 

                 Código ATC 

 

           4.2.Propriedades farmacocinéticas  

           4.3.Dados de segurança pré-clinica  
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5. Informações Clínicas  

           5.1.Indicações terapêuticas  

           5.2.Contra-indicações (hipersensibilidade à (s) substâncias activas ou  

              qualquer um dos excipientes)         

 

           5.3.Efeitos indesejáveis (frequência e gravidade)  

           5.4.Precauções particulares de emprego e precauções devendo even-  

                 tualmente ser tomadas pelo paciente 

 

          5.5.Utilização durante a gravidez e o aleitamento  

          5.6.Interações medicamentosos e outras formas de interacção  

          5.7.Posologia e modo de administração para os adultos e, quando  

                aplicável para as crianças 

 

          5.8.Sobredosagem (sintomas, medidas de emergências e antídotos)  

          5.9.Advertência e precauções especiais de utilização e de manipulação 

                Nota de advertência aos excipientes de declaração obrigatória 

 

          5.10.Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas  

6. Informações farmacêuticas  

           6.1.Lista de excipientes  

           6.2.Incopmatibilidades maiores  

           6.3.Prazo de validade, antes, se necessário, após a abertura do  

                 acondicionamento primário ou a reconstituição do medicamento  

 

           6.4.Precauções especiais de conservação  

           6.5.Natureza e composição do acondicionamento primário  

           6.6.Precauções especiais de eliminação dos medicamentos não 

                 utilizados ou dos resíduos derivados desses medicamentos caso  

                 existam 

 

7. Nome ou firma e domicílio ou sede do titular da Autorização de  

     Introdução no Mercado 

 

8.  (s) de Autorização de Introdução no Mercado  

9. Data da revisão do texto  

1.2. FOLHETO INFORMATIVO  

            Adequação às directrizes  

     1-Nota introdutória  

     2-Nome Comercia/ de Fantasia se aplicável  

     3-Denominação Comum Internacional, seguida da dosagem da forma 

        Farmacêutica 

 

     4-Composição do medicamento  

     5-Categoria farmacoterâpeutica   

     6-Indicações terapêuticas   

     7-Contra-indicações   

     8-Precauções de utilização  

     9-Efeitos indesejáveis em caso de toma simultânea com outros  

         medicamentos, álcool ou outra substância 

 

     10-Chamadas de atenção especiais (gravidez, amamentação, crianças etc.)  

     11-Efeitos sobre condução de veículos e utilização de máquinas  

     12-Lista dos excipientes de declaração obrigatória  

     13-Posologia   

     14-Modo e frequência de administração  

     15-Duração do tratamento  

     16- Medidas a tomar em caso de toma não conforme à  

           Prescrição (indicação se necessário do risco de síndrome) 

 

     17- Como conservar o medicamento  

     18- Qual o aspecto normal do medicamento e  da embalagem   

     19- Nome e endereço do titular do AIM e fabricante  

     20-Data da última revisão  

1.3 ROTULAGEM  
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1.3.1 Acondicionamento primário  

     1-Nome do medicamento  

     2- Titular da AIM  

     3-Prazo de validade e data de fabrico  

     4-Numero do lote de fabrico  

     5-Via de administração (ampola)  

     6-Conteudo em peso, volume ou unidade (ampola)  

1.3.2 Acondicionamento secundário  

     1-Nome do medicamento (comercial ou de fantasia)  

     2-Denominação Comum Internacional  

     3-Conposição qualitativa e quantitativa das substancias activas por 

        unidade de administração, volume ou peso 

 

     4-Forma farmacêutica e  em peso, volume ou numero de unidade  

     5-Relação dos excipientes com acção ou efeito notório  

     6-Relação de todos os excipientes das preparações injectáveis, 

        Preparações tópicas e colírios  

 

     7-Modo e via de administração   

     8-Numero de lote de fabrico   

     9-Data de expiração  

     10-Prazo de utilização após reconstituição ou primeira abertura do 

          Acondicionamento primário, se aplicável 

 

     11-Condições particulares de conservação, se aplicável  

     12-Precauções especiais dos medicamentos não utilizados ou dos resíduos 

         deles provenientes 

 

     13-Menção “Não deixar ao alcance das crianças”  

     14-Expressões como “Amostra gratuita, proibida a venda ao público”- 

          “Uso externo”, se aplicável 

 

     15-Menção “Medicamento Sujeito a Receita Médica” (MSRM)  

     16-Indicação terapêutica para os MSRM  

     18-Menção”Medicamento Sujeito a Receita Médica” (MSRM)  

     19-Sigla MG, se o medicamento for genérico  

     20-Nome do medicamento em braille  

     21-Nome e endereço de titular de AIM  

     22- de registo de AIM original  

1.3.3-Acondicionamento secundário para Radiofármacos  

     1-Rótulo da blindagem com todas as especificações recomendadas  

     2-Rótulo do recipiente com o código, denominação, símbolo químico do 

        Radionucle 

 

ído, símbolo internacional da radioactividade  

 

     3-Precauções especiais de utilização  

     4-Instruções pormenorizadas relativas a preparação extemporânea, ao 

       controle de qualidade e prazo máximo de armazenamento  

 

     5-Precauções especiais para eliminação da embalagem e  não 

        utilizado  

 

     6-Embalagem exterior e recipiente rotulados em conformidade com as 

        exigências da Agencia Internacional de Energia Atómica(AIEA) 

 

 

2.MAQUETE DA ROTULAGEM 

Projecto da rotulagem planificado e a cores  

Projectos diferenciados consoante a dosagem e / ou forma farmacêutica  

 

3.AMOSTRA 

Amostra do acondicionamento primário  

Amostra do acondicionamento secundário  
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4.RESULTADO DE TESTE DE LEGIBILIDADE 

Resultados dos testes de legibilidade  

Justificação para o facto da não apresentação dos resultados dos testes de 

legibilidade e declaração de compromisso (documento original) de entrega dos 

mesmos 

 

 

5.RCM APROVADO NO PAIS DE ORIGEM 

Copia autenticada do RCM aprovado no pais de origem (Anexo10)  

 

SUB-MÓDULO 1.4 

INFORMAÇÕES SOBRE OS PERITOS 

1.Perito da Qualidade (Anexo 8.7)  

     Declaração assinada pelo perito  

     Curriculum vitae assinado   

2.Perito Não Clínico (Anexo 8.7)  

     Declaração assinada pelo perito  

     Curriculum vitae assinado   

3.Perito Clínico (Anexo 8.7)  

     Declaração assinada pelo perito  

     Curriculum vitae assinado   

  

SUB-MÓDULO 1.5 

REQUISITOS ESPECÍFICOS 

1.Pedido para medicamento de uso clínico bem estabelecido  

2.Pedido para medicamento genérico, híbrido ou biológico similar  

3.Exclusividade de mercado  

4.Pedido em circunstâncias excepcionais   

5. AIM condicionada  

 

SUB-MÓDULO 1.6 

AVALIAÇÃO DO RISCO AMBIENTAL 

1.Antibióticos  

2. Organismos Geneticamente Modificados (OGM)  

3. Radiofármacos  

 

SUB-MÓDULO 1.7 

INFORMAÇÃO RELATIVA À FARMACOVIGILÂNCIA 

1.Relatórios Periódicos de Segurança (RPS)  

2.Plano de Gestão de Risco  

 

SUB-MÓDULO 1.8 

INFORMAÇÃO RELATIVA AOS ENSAIOS CLÍNICOS 

1.Declaração comprovativa de que os Ensaios Clínicos realizados fora da 

Comunidade Europeia respeitam os requisitos éticos exigidos pela legislação 

aplicável aos ensaios clínicos 
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MÓDULO 2 

RESUMOS 

 

 

SUB-MÓDULO 2.1 

ÍNDICE 

   Índice da documentação científica apresentada no Módulo 2  

 

SUB-MÓDULO 2.2 

INTRODUÇÃO 

1.Gupo farmacológico  

2.Modo de acção e uso clínico proposto  

 

SUB-MÓDULO 2.3 

RESUMO GERAL DA QUALIDADE 

 

Relatório relativo aos dados químicos, farmacêuticos e biológicos  

      Substância activa  

      Produto acabado  

 

SUB-MÓDULO 2.4 

SÍNTESE NÃO CLINICA 

Relatório relativo aos dados não clínicos  

 

SUB-MÓDULO 2.5 

SÍNTESE CLÍNICA 

    Relatório relativo aos dados clínicos  

 

SUB-MÓDULO 2.6 

RESUMO NÃO CLÍNICO 

1.Introdução  

2.Resumo descritivo farmacológico  

3.Resumo farmacológico em formato tabelar  

4.Resumo descritivo farmacocinético  

5.Resumo farmacocinético em formato tabelar  

6.Resumo descritivo toxicológico  

7.Resumo toxicológico em formato tabelar  

 

SUB-MÓDULO 2.7 

RESUMO CLÍNICO 

1.Resumo dos métodos biológicos, farmacêuticos e analíticos  

2.Resumo dos estudos farmacológicos clínicos  

3.Resumo da eficácia clínica  

4.Resumo da segurança clínica  

5.Referências  

6.Sinopses de estudos individuais  
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MÓDULO III 

QUALIDADE 

 

SUB – MÓDULO 3.1 

ÍNDICE 

Índice do módulo 3  

 

SUB - MÓDULO 3.2 

3.2.S - SUBSTÂNCIA ACTIVA  

3.2.S.1 – Informações Gerais  

             Indicação da monografia de referência:- Farmacopeias: Int. Eur.BP.USP  

                                                                            - Monografia própria validada  

              Nome e endereço do detentor o DMF   

              Carta de autorização de acesso a parte aberta do DMF  

   3.2.S.1.1 – Nomenclatura : Nome químico, DCI, Denominação da Farmacopeia,    

                                               Cód. ATC 
 

   3.2.S.1.2 – Estrutura: - Formula estrutural molecular, massa molecular,   

                           - Presença documentada de isómeros (eventual)  

   3.2.S.1.3 – Propriedades físico-químicas: eventual polimorfismo correctamente  

                     documentado.  
 

3.2.S.2 – Fabrico  

   3.2.S.2.1 – Fabricantes / Locais de fabrico: Nomes e endereços (ver também  

        Módulo. I) 
 

   3.2.S.2.2 – Descrição do processo de fabrico e controlos em processo  

                     (diagrama geral da síntese) 
 

   3.2.S.2.3 – Controlo das matérias primas: Descrição dos procedimentos        

   3.2.S.2.4 – Controlo das etapas criticas e dos produtos intermediários  

   3.2.S.2.5 – Validação e/ou do processo de fabrico  

   3.2.S.2.6 – Desenvolvimento do processo de fabrico: 

                                      - Descrição dos procedimentos de fabrico 
 

                                      - Procedimentos utilizados para os lotes de laboratório ou  

                                        lotes piloto são idênticos aos dos lotes de produção  

                                        definitiva                                               

 

                                     - Justificação de eventuais modificações  

3.2.S.3 – Caracterização e impurezas  

   3.2.S.3.1 – Determinação da estrutura e de outras características  

   3.2.S.3.2 – Impurezas: - descrição  

                                        - método de análise e limites  

3.2.S.4 – Controlo da substancia activa/ principio activo  

   3.2.S.4.1 – Especificações: 

                                       - tabela das especificações 
 

- testes a realizar, métodos analíticos, critérios de aceitação  

                                      - justificação das eventuais diferenças relativas a monografia 

                                         de referência 
 

                                       - determinação dos solventes residuais ou dos catalizadores/  

                                         metais pesados 
 

                                       - especividade relativa a qualidade microbiológica  

                                       - especificações relativa as características físicas da  

                                         substancia( polimorfismo, tamanho das particulas  
 

    3.2.S.4.2 – Procedimentos analíticos: - descrição    

    3.2.S.4.3 – Validação dos procedimentos analíticos: 

                                                                - descrição da metodologia dos protocolos                                                      
 

                                                                - resultados dos estudos de validação                                                        

                                                                - justificação dos eventuais desvios  

   3.2.S.4.4 – Análises de lotes:  - Boletim de  análise  
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                                                    -  de lotes controlados  

   3.2.S.4.5 – Justificação das especificações  

3.2.S.5 – Substancias / padrões e preparações de referencia  

                                                   - descrição, origem e documentação  

3.2.S.6 – Sistema de embalagem e de acondicionamento  

                                                   - descrição e justificação da escolha do tipo de  

                                                      acondicionamento 
 

3.2.S.7 – Estabilidade   

   3.2.S.7.1 – Resumo dos estudos de estabilidade (25º- 30º-40ºC/67% de Humidade  

                      relativa, prazo de controlo ) 
 

 

3.2.P. PRODUTO ACABADO  

3.2.P.1 – Descrição e composição do medicamento  

3.2.P.2 – Desenvolvimento farmacêutico  

                Especificação de eventuais acréscimos de excipientes e justificação  

3.2.P.3 - Fabrico       

   3.2.P.3.1 -  Fabricantes :  Nomes e endereços (ver também  Módulo. I)  

3.2.P.3.2 – Formula de lote : - tamanho do lote de ensaio/ piloto (min.10% do lote 

                                                    industrial   
 

                                                  - tamanho do lote industrial  

   3.2.P.3.3 – Descrição do processo de fabrico e dos controlos em processo:  

                                                 - diagrama das etapas de produção  

                                                 - parâmetros críticos  

   3.2.P.3.4 – Controlo das fases criticas e das fases intermédias    

3.2.P.3.5 – Validação e/ou avaliação do processo (reprodutibilidade do  

                      procedimento) 
 

3.2.P.4. – Controlo dos excipientes  

   3.2.P.4.1 – Especificações  

   3.2.P.4.2 – Procedimentos analíticos  

   3.2.P.4.3 – Validação dos procedimentos analíticos (metodologia e protocolos)  

   3.2.P.4.4 – Justificação das especificações  

   3.2.P.4.5 – Excipientes de origem humana ou animal  

3.2.P.4.6 – Novos excipientes  

3.2.P.5. – Controlo do produto acabado  

   3.2.P.5.1 – Especificações :- dados relativos da  biodisponibilidade/eficácia do  

                                                 produto  
 

                                               - dados relativos a segurança do produto  

- dados relativos as impurezas  

3.2.P.5.2 – Procedimentos analíticos  

3.2.P.5.3 – Validação dos procedimentos analíticos (metodologia de protocolo)  

  3.2.P.5.4 – Boletins de analise de lotes  

  3.2.P.5.5 – Caracterização das empresas  

  3.2.P.5.6 – Justificação das especificações  

3.2.P.6. – Substancias / padrões ou preparações de referencia  

- descrição, origem e documentação  

 

3.2.P.7. –Acondicionamento : sistema de recipientes e fecho 

 

- descrição e justificação da escolha do tipo de  

                                                      acondicionamento 

 

                                                  - Certificado de conformidade com farmacopeia para  

                                                     uso na industria farmacêutica 
 

3.2.P.8. – Estabilidade  

3.2.P.8.1 -  Resumo e conclusões dos estudos de estabilidade (25º- 30º-40ºC/67%  

                 de Humidade  relativa, condições de conservação e prazo de validade) 
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SUB - MÓDULO 3.3 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Relação das referências  

  

 

MÓDULO IV 

RELATÓRIOS DE ESTUDOS NÃO CLÍNICOS 

 

 

SUB-MÓDULO 4.1 

ÍNDICE 

Índice do módulo 4  
 

SUB-MÓDULO 4.2 

RELATÓRIO DOS ESTUDOS 

4.2.1 Farmacologia  

4.2.1.1 Farmacodinâmica primária  

   4.2.1.2 Farmacodinâmica secundária  

   4.2.1.3 Farmacologia de segurança  

4.2.1.4 Interacções farmacodinâmicas  

4.2.2 Farmacocinética  

   4.2.2.1 Relatórios sobre métodos analíticos e validação  

   4.2.2.2 Absorção  

   4.2.2.3 Distribuição  

   4.2.2.4 Metabolismo  

   4.2.2.5 Excreção  

   4.2.2.6 Interacções farmacocinéticas (não clínicas)  

4.2.2.7 Outros estudos farmacocinéticos  

4.2.3 Toxicologia  

   4.2.3.1 Toxicidade por dose única  

   4.2.3.2 Toxicidade por dose repetida  

   4.2.3.3 Genotoxicidade in vitro e in vivo  

   4.2.3.4 Carcinogenicidade  

   4.2.3.5 Toxicidade da função reprodutora e desenvolvimento  

   4.2.3.6 Tolerância local  

   4.2.3.7 Outros estudos de toxicidade  

 

SUB-MÓDULO 4.3 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Relação das Referências  
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MÓDULO V 

RELATÓRIOS DE ESTUDOS CLÍNICOS 

 

 

SUB-MÒDULO 5.1 

ÍNDICE 

Índice do módulo 5  

 

SUB-MÓDULO 5.2 

ESTUDOS CLÍNICOS 

Apresentação em formato tabelar  

 

SUB-MÓDULO 5.3 

RELATÓRIO DOS ESTUDOS CLÍNICOS 

5.3.1 Relatório de estudos biológicos e farmacêuticos  

5.3.2 Relatório de estudos relevantes para a farmacocinética utilizando substâncias  

         biológicas de origem humana 

 

5.3.3 Relatório de estudos farmacocinéticos no ser humano  

5.3.4 Relatório de estudos farmacodinâmicos no ser humano  

5.3.5 Relatório de estudos de eficácia e segurança  

5.3.6 Relatório de experiência pós-comercialização  

5.3.7 Formulários de notificação de casos e registos individuais dos doentes  

 

 

SUB-MÓDULO 5.4 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Outras informações  

 


