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§1º Os valores estabelecidos no inciso I devem ser avaliados
para o produto puro.

§2º No inciso I será admitido o método de cálculo teórico de
DL50 oral recomendado pela OMS.

§3º No caso dos produtos tratados no inciso II cujo pH não
possa ser medido na forma pura, esses devem ser avaliados na di-
luição a 1% p/p.

Subseção II
Produtos de Risco 2
Art. 17. Os produtos saneantes são classificados como de

risco 2 quando:
I - apresentem DL50 oral para ratos superior a 2000mg/kg de

peso corpóreo para produtos líquidos e superior a 500mg/kg de peso
corpóreo para produtos sólidos;

II - o valor de pH na forma pura, à temperatura de 25º C
(vinte e cinco graus Celsius), seja igual ou menor que 2 ou igual ou
maior que 11,5;

III - apresentem características de corrosividade, atividade
antimicrobiana, ação desinfestante ou sejam à base de microrganis-
mos viáveis; ou

IV - contenham em sua formulação um dos seguintes ácidos
i n o rg â n i c o s :

a) fluorídrico (HF);
b) nítrico (HNO3);
c) sulfúrico (H2SO4); ou
d) seus sais que os liberem nas condições de uso do pro-

duto.
§1º Os valores estabelecidos no inciso I devem ser avaliados

para o produto na diluição final de uso.
§2º No inciso I será admitido o método de cálculo teórico de

DL50 oral recomendado pela OMS.
§3º No caso dos produtos tratados no inciso II cujo pH não

possa ser medido na forma pura, esses devem ser avaliados na di-
luição a 1% p/p.

Seção II
Quanto à Finalidade
Art. 18. Os produtos saneantes são classificados quanto à sua

finalidade em:
I - limpeza em geral e afins;
II - desinfecção, esterilização, sanitização, desodorização,

além de desinfecção de água para o consumo humano, hortifrutícolas
e piscinas; e

III - desinfestação.
Parágrafo único. As finalidades estão dispostas nas cate-

gorias constantes no Anexo II desta Resolução.
Seção III
Quanto à Venda e Emprego
Art. 19. Os produtos saneantes são classificados quanto à

venda e emprego em:
I - produtos de venda livre; e
II - produtos de uso profissional ou de venda restrita a

empresa especializada.
Parágrafo único. Produtos das categorias esterilizante, de-

sinfetante de alto nível, desinfetante de nível intermediário, desin-
fetante hospitalar para artigos semi-críticos, desinfetante hospitalar
para superfícies fixas e artigos não críticos, desinfetante/sanitizante
para roupa hospitalar e detergente enzimático devem ser de uso pro-
fissional.

Art. 20. Os produtos de venda livre podem ser comercia-
lizados em embalagens de, no máximo, 5 litros ou quilogramas,
exceto quando houver restrição em norma específica.

Parágrafo único. Produtos destinados à desinfecção de pis-
cinas tem limite quantitativo máximo de 50 litros ou quilogramas.

Art. 21. Os produtos de uso profissional ou de venda restrita
a empresa especializada podem ser comercializados em embalagens
de, no máximo, 200 litros ou quilogramas.

Parágrafo único. Produtos que utilizam sistema automatizado
de dosagem e diluição podem ser comercializados em embalagens
acima de 200 litros ou quilogramas.

CAPÍTULO IV
DOS REQUISITOS PARA A NOTIFICAÇÃO
Art. 22. Os produtos classificados como de risco 1, para

serem notificados, devem atender ao disposto na Resolução RDC nº
42, de 13 de agosto de 2009 e atualizações, além dos requisitos deste
regulamento.

CAPÍTULO V
DOS REQUISITOS PARA O REGISTRO
Art. 23. Para o registro dos produtos classificados como de

risco 2, devem ser apresentados os seguintes documentos:
I - formulários emitidos pelo sistema de peticionamento ele-

trônico;
II - via original do comprovante de pagamento da taxa de

fiscalização de vigilância sanitária (GRU);
III - laudos, estudo de estabilidade e relatórios exigidos por

norma específica;

IV - laudo de pH (podendo ser realizado pela própria em-
presa);

V - modelo de rótulo em duas vias, impresso em papel A4,
com resolução que permita a leitura dos dizeres, com as cores e
matizes do rótulo final;

VI - desenho, croqui ou foto da embalagem;
VII - dados gerais da empresa;
VIII - cópia do alvará sanitário ou pedido de renovação

(ambos do ano vigente); e
IX - cópia do alvará sanitário ou pedido de renovação (am-

bos do ano vigente) da empresa terceirizada, se for o caso.
Parágrafo único. No inciso V, caso ocorra a necessidade de

efetuar ajuste para adequar ao tamanho A4, a relação de escala deve
ser informada.

CAPÍTULO VI
DAS TOLERÂNCIAS ANALÍTICAS
Art. 24. Para fins de análise prévia e fiscal e de controle de

produção, a variação quantitativa aceitável, expressa em porcentagem
(%), entre a quantidade declarada e a analisada de cada componente
da formulação, deve obedecer aos limites estabelecidos na tabela
contida no Anexo I desta Resolução.

§1º Para fins de controle de produção, as concentrações dos
componentes na fórmula-padrão podem ser expressas por intervalos.

§2º No caso das concentrações dos componentes na fórmula-
padrão serem expressas por intervalos, a concentração média de cada
componente deve ser igual ao valor declarado na notificação/registro
e os limites do intervalo (variação em torno da média) devem atender
às variações aceitáveis da tabela contida no Anexo I desta Reso-
lução.

§3º Excluem-se desta variação os produtos que apresentem
limites quantitativos em regulamentos específicos.

§4º Para fins de análise prévia, os dados físicos químicos
podem ser expressos por intervalos.

CAPÍTULO VII
DA EMBALAGEM E ROTULAGEM
Art. 25. O material da embalagem primária deve possuir

composição e porosidade adequadas de modo a não permitir que
ocorram:

I - reações químicas entre o produto e a embalagem;
II - mudança de cor do produto;
III - transferência de odores;
IV - migração de substâncias para o produto; ou
V - migração do produto para o meio externo.
Art. 26. A embalagem deve ser bem vedada, com fecha-

mento que impeça vazamentos ou eventuais acidentes e de tal ma-
neira que possa voltar a ser fechada várias vezes durante o uso, sem
o risco de contato com o produto, dificultando a abertura acidental ou
casual durante o período de utilização do produto.

Art. 27. É proibida a utilização de embalagem e rotulagem
que possibilitem interpretação falsa, erro ou confusão quanto à ori-
gem, procedência, natureza, composição ou qualidade que atribua ao
produto finalidade ou característica diferente daquela a que se des-
tina.

Art. 28. É proibido o reaproveitamento de embalagens usa-
das de alimentos, bebidas, produtos dietéticos, medicamentos, drogas,
produtos de higiene, cosméticos e perfumes, para acondicionamento
dos produtos saneantes.

Art. 29. As informações obrigatórias não podem estar es-
critas sobre partes removíveis para o uso, como tampas, travas de
segurança e outras, que se inutilizem ao abrir a embalagem.

Parágrafo único. É proibida a inscrição de lote, data de
fabricação e validade sobre partes removíveis para o uso.

Art. 30. Quando a superfície da embalagem primária não
permitir a indicação de todos os dizeres de rotulagem, nesta deve
constar, obrigatoriamente, no mínimo:

I - o nome do produto;
II - componente ativo ou matéria ativa ou princípio ativo;
III - lote;
IV - data de validade; e
V - advertência: "Antes de usar leia as instruções do pros-

pecto explicativo" ou frase similar.
Parágrafo único. As demais informações que não constem na

superfície da embalagem primária devem ser indicadas em prospecto
ou equivalente, que acompanhe obrigatoriamente o produto.

Art. 31. Quando necessário, a empresa dispõe de até 60
(sessenta) dias, sem prorrogação, para escoamento dos rótulos an-
teriormente aprovados, após a publicação de um pleito que possa
alterar o rótulo.

§1º É proibido o escoamento de rótulo para produtos de risco
1.

§2º Excetua-se deste artigo o pleito de modificação de fór-
mula de produto de risco 2.

Art. 32. Os dizeres de rotulagem devem seguir normas es-
pecíficas.

CAPÍTULO VIII
DA COMPROVAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE
Art. 33. Para produtos de risco 1, com prazo de validade de

até 36 meses, a apresentação do estudo de estabilidade no momento
do peticionamento eletrônico é facultativa, podendo ser realizado por
laboratório contratado ou pela própria empresa.

Parágrafo único. O arquivo do estudo deve ser anexado no
momento do peticionamento quando o prazo de validade for superior
a 36 meses.

Art. 34. Para produtos de risco 2, o prazo de validade pro-
posto deve ser comprovado por meio de estudo de estabilidade ace-
lerado ou de longa duração, apresentado no momento do registro.

§1º O decréscimo entre o teor de componente ativo ou ma-
téria ativa ou princípio ativo inicial e final, no estudo de estabilidade
acelerado, não pode ser maior que 5%.

§2º O estudo de estabilidade acelerado deve ser realizado a
54º C ± 2º C durante 14 dias.

§3º Para formulações que apresentem perda significativa de
teor de componente ativo ou matéria ativa ou princípio ativo devido
à temperatura elevada ou cujas condições do estudo de estabilidade
acelerado não reproduzam de forma realística o armazenamento do
produto, os seguintes tempos e temperaturas devem ser usados:

I - 28 dias a 50º C ± 2º;
II - 42 dias a 45º C ± 2º;
III - 56 dias a 40º C ± 2º;
IV - 84 dias a 35º C ± 2º; ou
V - 126 dias a 30º C ± 2º.
§4º O prazo de validade projetado com base no estudo de

estabilidade acelerado é de no máximo 24 meses.
§5º A empresa que optar pelo estudo de estabilidade ace-

lerado deve iniciar, concomitantemente, um estudo de estabilidade de
longa duração com mesma amostra até atingir o prazo de validade
pretendido.

§6º Os resultados obtidos no estudo de estabilidade de longa
duração, disposto no parágrafo anterior, devem ser apresentados:

I - no momento da primeira revalidação do registro; ou
II - quando não confirmarem os resultados do estudo de

estabilidade acelerado; ou
III - quando exigidos pela autoridade sanitária.
§7º Quando não confirmarem os resultados do estudo de

estabilidade acelerado, a empresa deve solicitar alteração do prazo de
validade, conforme resultado alcançado pelo estudo de estabilidade de
longa duração.

§8º O estudo de estabilidade de longa duração é composto
por análises, quanto ao teor de componente ativo ou matéria ativa ou
princípio ativo, realizadas sobre uma mesma amostra, armazenada à
temperatura ambiente, nas seguintes situações:

I - análise inicial (recém produzida);
II - análises intermediárias; e
III - análise final (prazo de validade).
§9º As análises inicial e final devem ser realizadas em la-

boratório acreditado.
§10 As análises intermediárias, com periodicidade determi-

nada pela empresa, podem ser realizadas em laboratório próprio ou
terceirizado.

§11 - A variação entre o teor de componente ativo ou ma-
téria ativa ou princípio ativo inicial e final, no estudo de estabilidade
de longa duração, deve obedecer aos limites estabelecidos no Anexo
I.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 35. A partir da publicação desta Resolução, a noti-

ficação e o registro de novos produtos devem atender na íntegra este
regulamento.

Art. 36. Os produtos já notificados e registrados que não
atendam na íntegra este regulamento devem adequar-se no momento
da revalidação ou da primeira solicitação de alteração.

Art. 37. O descumprimento das disposições contidas nesta
Resolução e no regulamento por ela aprovado constitui infração sa-
nitária, nos termos da Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, sem
prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e penal cabíveis.

Art. 38. Ficam revogadas a Resolução RDC nº 184, de 22 de
outubro de 2001, a Resolução RE nº 3169, de 22 de setembro de
2006, os itens 3.2 e 3.3 do Anexo da Resolução RDC nº 38, de 28 de
abril de 2000 e a Resolução RDC nº 32, de 05 de fevereiro de
2002.

Art. 39. Esta Resolução entra em vigor no prazo de noventa
dias, a partir da data de sua publicação.

DIRCEU RAPOSO DE MELLO

ANEXO I

Quantidade declarada do componente (%) Variação aceitável (%)
Maior ou igual que 50 2,5
Maior ou igual que 25 e menor que 50 5,0
Maior ou igual que 10 e menor que 25 6,0
Maior ou igual que 2,5 e menor que 10 10,0
Menor que 2,5 15,0

ANEXO II

C AT E G O R I A S
ABRILHANTADOR DE FOLHAS
ÁGUA SANITÁRIA

ALGICIDA
A LV E J A N T E
ALVEJANTE CLORADO
AMACIANTE DE TECIDOS E ROUPAS
CERA
DESENGRAXANTE
DESINCRUSTANTE ÁCIDO
DESINCRUSTANTE ALCALINO
DESINFETANTE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL
DESINFETANTE DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO
DESINFETANTE HOSPITALAR PARA ARTIGOS SEMICRÍTICOS
DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍ-

TICOS
DESINFETANTE PARA HORTIFRUTÍCOLAS
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DESINFETANTE PARA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA E AFINS
DESINFETANTE PARA LACTÁRIOS
DESINFETANTE PARA PISCINAS
DESINFETANTE PARA ROUPAS HOSPITALARES
DESINFETANTE PARA TECIDOS E ROUPAS
DESINFETANTE PARA USO ESPECÍFICO
DESINFETANTE PARA USO GERAL
DESODORIZANTE AMBIENTAL
DESODORIZANTE PARA APARELHOS SANITÁRIOS
DESODORIZANTE PARA USO ESPECÍFICO
DESUMIDIFICADOR DE AMBIENTES
DETERGENTE ANTIFERRUGINOSO
DETERGENTE AUTOMOTIVO
DETERGENTE DESENGORDURANTE
DETERGENTE ENZIMÁTICO
DETERGENTE LIMPA MÓVEIS
DETERGENTE LIMPA PISOS
DETERGENTE LIMPA PLÁSTICOS
DETERGENTE LIMPA PNEUS
DETERGENTE LIMPA VIDROS
DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS
DETERGENTE PARA LAVAR ROUPAS
DETERGENTE PARA PRÉ LAVAGENS
DETERGENTE PARA USO ESPECÍFICO
DETERGENTE PARA USO GERAL
DETERGENTE POLIDOR PARA SUPERFÍCIES METÁLICAS
DETERGENTE PROFISSIONAL DESINCRUSTANTE ÁCIDO
DETERGENTE PROFISSIONAL SOLVENTE ETILENO CLORADO
DETERGENTE SANITÁRIO
ENGOMADOR
ESTERILIZANTE
FACILITADOR PARA PASSAR ROUPAS
FINALIZADOR
FUNGICIDA
IMPERMEABILIZANTE
INSETICIDA DE VENDA LIVRE
INSETICIDA PARA EMPRESAS ESPECIALIZADAS
JARDINAGEM AMADORA
LAVA LOUÇAS
LAVA ROUPAS
LIMPA ALUMÍNIO

LIMPA BORRACHAS
LIMPA CALÇADO
LIMPA CARPETES E TAPETES
LIMPA COUROS
LIMPA MÓVEIS
LIMPA PISOS
LIMPA PLÁSTICOS
LIMPA PNEUS
LIMPA VIDROS
LIMPADOR ANTIFERRUGINOSO
LIMPADOR DE AR CONDICIONADO
LIMPADOR DE PISCINAS
LIMPADOR DE USO GERAL
LIMPADOR DESENGORDURANTE
MOLUSCICIDA
NEUTRALIZADOR DE ODORES
NEUTRALIZADOR DE ODORES COM AÇÃO ANTIMICROBIANA
NEUTRALIZADOR DE RESÍDUO ÁCIDO
NEUTRALIZADOR DE RESÍDUO ALCALINO
ODORIZANTE
ODORIZANTE COM AÇÃO ANTIMICROBIANA
POLIDOR
POLIDOR DE SAPATOS
PRODUTO BIOLÓGICO
RATICIDA DE VENDA LIVRE
RATICIDA PARA EMPRESAS ESPECIALIZADAS
REMOVEDOR
REPELENTE
SABÃO
SANITIZANTE PARA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA
SANITIZANTE PARA ROUPAS HOSPITALARES
SANITIZANTE PARA TECIDOS E ROUPAS
SANITIZANTE PARA USO ESPECÍFICO
SANITIZANTE PARA USO GERAL
SAPONÁCEO
SECANTE ABRILHANTADOR
SELADOR
TIRA MANCHAS

RESOLUÇÃO - RDC No- 60, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2010

Estabelece frases de alerta para princípios
ativos e excipientes em bulas e rotulagem
de medicamentos.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária - Anvisa, no uso da atribuição que lhe confere o inciso IV
do art. 11 do Regulamento aprovado pelo Decreto nº. 3.029, de 16 de
abril de 1999, e tendo em vista o disposto no inciso II e nos §§ 1º e
3º do art. 54 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I
da Portaria nº. 354 da Anvisa, de 11 de agosto de 2006, republicada
no DOU de 21 de agosto de 2006, em reunião realizada em 17 de
dezembro de 2010, adota a seguinte Resolução da Diretoria Colegiada
e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação:

Art. 1º Fica aprovado o Regulamento Técnico que estabelece
frases de alerta em bulas e rotulagem referentes a determinadas subs-
tâncias presentes nos medicamentos.

CAPÍTULO IDAS DISPOSIÇÕES INICIAISSeção IObje-
tivo

Art. 2º Este Regulamento possui o objetivo de estabelecer
frases de alerta em bulas e rotulagem de medicamentos comercia-
lizados no Brasil, visando garantir o acesso à informação segura e
adequada em prol do uso racional de medicamentos.

Seção IIAbrangência
Art. 3º Este Regulamento se aplica a todos os medicamentos

registrados ou notificados na Anvisa e aos medicamentos manipu-
lados em farmácias.

Seção IIIDefinições
Art. 4º Para efeito deste Regulamento Técnico, são adotadas

as seguintes definições:
I - advertências e precauções: instruções sobre medidas an-

tecipadas ou avisos que favorecem o uso correto, prudente e seguro
do medicamento para prevenir agravos à saúde e que podem indicar
a limitação do uso do medicamento, mas que não o contraindique;

II - frases de alerta: frases que visam dar destaque a ad-
vertências, precauções e contraindicações críticas para prevenir agra-
vos à saúde;

III - bula para o paciente: bula destinada ao paciente, apro-
vada pela Anvisa, com conteúdo sumarizado, em linguagem apro-
priada e de fácil compreensão;

IV - bula para o profissional de saúde: bula destinada ao
profissional de saúde, aprovada pela Anvisa, com conteúdo detalhado
tecnicamente;

V - bula: documento legal sanitário que contém informações
técnico-científicas e orientadoras sobre os medicamentos para o seu
uso racional;

VI - categoria de risco na gravidez: enquadramento desen-
volvido pela Food and Drug Administration (FDA) em que os fár-
macos são categorizados de acordo com o risco de causar dano ao
feto durante a gravidez, baseando-se em estudos em animais ou hu-
manos. Os fármacos são categorizados em 5 (cinco) categorias: A, B,
C, D e X;

VII - categoria A de risco na gravidez: em estudos con-
trolados em mulheres grávidas, o fármaco não demonstrou risco para
o feto no primeiro trimestre de gravidez. Não há evidências de risco
nos trimestres posteriores, sendo remota a possibilidade de dano fe-
tal;

VIII - categoria B de risco na gravidez: os estudos em
animais não demonstraram risco fetal, mas também não há estudos
controlados em mulheres grávidas; ou então, os estudos em animais
revelaram riscos, mas que não foram confirmados em estudos con-
trolados em mulheres grávidas;

IX - categoria C de risco na gravidez: não foram realizados
estudos em animais e nem em mulheres grávidas; ou então, os es-
tudos em animais revelaram risco, mas não existem estudos dis-
poníveis realizados em mulheres grávidas;

X - categoria D de risco na gravidez: o fármaco demonstrou
evidências positivas de risco fetal humano, no entanto, os benefícios
potenciais para a mulher podem, eventualmente, justificar o risco,
como, por exemplo, em casos de doenças graves ou que ameaçam a
vida, e para as quais não existam outras drogas mais seguras;

XI - categoria X de risco na gravidez: em estudos em ani-
mais e mulheres grávidas, o fármaco provocou anomalias fetais, ha-
vendo clara evidência de risco para o feto que é maior do que
qualquer benefício possível para a paciente;

XII - contraindicação: qualquer condição relativa a uma
doença, ao doente ou a uma interação medicamentosa, que implique
a não utilização do medicamento. Caso essa condição não seja ob-
servada, poderá acarretar efeitos nocivos graves à saúde do usuário do
medicamento ou mesmo levá-lo a óbito;

XIII - embalagem múltipla: embalagem secundária de me-
dicamentos de venda sem exigência de prescrição médica dispensados
exclusivamente nas embalagens primárias;

XIV - embalagem primária: embalagem que mantém contato
direto com o medicamento;

XV - embalagem secundária: embalagem externa do produto,
que está em contato com a embalagem primária ou envoltório in-
termediário, podendo conter uma ou mais embalagens primárias;

XVI - evento adverso: qualquer ocorrência médica desfa-
vorável, que pode ocorrer durante o tratamento com um medica-
mento, mas que não possui, necessariamente, relação causal com esse
tratamento;

XVII - forma farmacêutica: estado final de apresentação que
os princípios ativos farmacêuticos possuem após uma ou mais ope-
rações farmacêuticas executadas com a adição de excipientes apro-
priados ou sem a adição de excipientes, a fim de facilitar a sua
utilização e obter o efeito terapêutico desejado, com características
apropriadas a uma determinada via de administração;

XVIII - gravidade de reações adversas: refere-se ao desfecho
de uma reação após o uso do medicamento em um determinado
paciente, classificada em grave e não grave.

XIX - Guia de Submissão Eletrônica de Bulas: documento
publicado no Portal da Anvisa que estabelece as orientações para a
submissão dos arquivos eletrônicos das bulas dos medicamentos à
Anvisa;

XX - interação medicamentosa: é uma resposta farmaco-
lógica ou clínica causada pela interação de medicamento-medica-
mento, medicamento-alimento, medicamento-substância química, me-
dicamento-exame laboratorial e não laboratorial, medicamento-planta
medicinal, medicamento-doença cujo resultado final pode ser a al-
teração dos efeitos desejados ou a ocorrência de eventos adversos;

XXI - reação adversa a medicamentos: qualquer resposta a
um medicamento que seja prejudicial, não-intencional, e que ocorra
nas doses normalmente utilizadas, em seres humanos, para profilaxia,
diagnóstico e tratamento de doenças ou para a modificação de uma
função fisiológica;

XXII - restrição de uso: limitação de uso de um medi-
camento quanto à população alvo, podendo ser para uso pediátrico,
para uso adulto ou para uso adulto e pediátrico;

XXIII - severidade da reação adversa: representa a inten-
sidade da reação adversa, que pode ser classificada como:

a) leve, quando não afeta a atividade cotidiana habitual do
paciente;

b) moderada, quando perturba ou altera a atividade cotidiana
habitual do paciente; e

c) severa (intensa), quando impede a atividade cotidiana ha-
bitual do paciente;

XXIV - uso compatível com o aleitamento: quando estudos
demonstram que o medicamento não é excretado no leite materno ou
que seu uso no aleitamento não causa ou não é esperado que cause
toxicidade ao lactente;

XXV - uso contraindicado no aleitamento: quando estudos
em humanos ou animais sugerem que o medicamento causa toxi-
cidade grave no lactente, o aleitamento deve ser interrompido durante
o uso do medicamento;

XXVI - uso criterioso no aleitamento: caso em que não há
estudos em humanos que avaliem a toxicidade do medicamento du-
rante o aleitamento, ou estudos limitados sugerem uma possível to-
xicidade ao lactente, porém o risco versus o benefício deve ser ava-
liado pelo médico;

XXVII - via de administração: local do organismo por meio
do qual o medicamento é administrado.

§ 1º No que se refere à gravidade das reações adversas,
tratada no inciso XVIII deste artigo, são considerados graves os
eventos apresentados a seguir:

a) óbito;
b) ameaça à vida - quando há risco de morte no momento do

evento;
c) hospitalização ou prolongamento de hospitalização já exis-

tente - caracterizada como um atendimento hospitalar com neces-
sidade de internação ou um prolongamento da internação devido a um
evento adverso;

d) incapacidade significativa ou persistente - quando ocorre
uma interrupção substancial da habilidade de uma pessoa conduzir as
funções de sua vida normal;

e) anomalia congênita; ou
f) qualquer suspeita de transmissão de agente infeccioso por

meio de um medicamento e evento clinicamente significante - ca-
racterizado como qualquer evento decorrente do uso de medicamentos
que ocasione a necessidade de intervenção médica, a fim de se evitar
óbito, risco à vida, incapacidade significativa ou hospitalização.

§ 2º Qualquer outro evento que não esteja incluído nos
critérios de reação ou evento adverso grave é considerado não gra-
ve.

CAPÍTULO II DA DISPOSIÇÃO DAS FRASES DE ALER-
TA

Art. 5° As substâncias que necessitam de frases de alerta
quando utilizadas em medicamentos, sejam como princípio ativo ou
excipiente, e suas respectivas frases estão listadas no Anexo I desta
resolução.

Art. 6° Os medicamentos cuja composição exija frases de
alerta deverão apresentá-las em suas bulas ou rotulagens, de acordo
com o Anexo I desta resolução.

Art. 7º As frases de alerta devem constar nas bulas do pa-
ciente e do profissional da saúde, em negrito e com tamanho de fonte
nunca inferior ao utilizado no restante da bula.

Art. 8º As frases de alerta para rotulagens devem se apre-
sentar na embalagem secundária, com dimensões que permitam fácil
leitura e em negrito ou caixa alta.
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