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O desenvolvimento de novos medicamentos e produtos em saúde é o 

processo pelo qual são criadas novas terapias (1) que requer o seguimento 

de uma série de passos, que vão desde a descoberta de uma nova molécula, 

até a realização de protocolos de Pesquisa Clínica * (2). 

Assim, a Pesquisa Clínica ocupa uma posição de destaque entre os 

passos a serem percorridos, uma vez que é essencial para garantir a 

qualidade de novos medicamentos (3). 

A mesma é definida como:  

Qualquer investigação em seres humanos, objetivando 
descobrir ou verificar os efeitos farmacodinâmicos, 
farmacológicos, clínicos e/ ou outros efeitos de produto(s) 
e/ou identificar reações adversas ao produto(s) em 
investigação, com o objetivo de averiguar sua segurança 
e/ou eficácia (4). 
 
 

A definição adotada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), citada anteriormente, é a mesma preconizada pela principal 

autoridade regulatória atuante na União Europeia (UE), denominada 

European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA)(4).  

Já nos Estados Unidos da América (EUA), é preconizado pela 

agência regulatória atuante, Food and Drug Administration (FDA), a seguinte 

definição para Pesquisa Clínica: “qualquer experimento no qual um 

                                                 
(*) Os termos “Pesquisa Clínica”, “Ensaio Clínico” e “Estudo Clínico” serão utilizados como 

sinônimos, ao longo desta dissertação. 
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medicamento é administrado ou dispensado para uso em humanos. Um 

experimento é o uso de qualquer medicamento com exceção de 

medicamentos já comercializados”(5). 

No Canadá (CA) a definição utilizada tem sido: 

Uma investigação de um novo medicamento para uso em 
humanos com envolvimento de voluntários, no intuito de 
descobrir e verificar os efeitos clínicos e farmacológicos. 
Além de identificar qualquer Evento Adverso (EA) 
relacionando a absorção, distribuição e metabolismo do 
produto em investigação; garantindo a qualidade e 
segurança do medicamento (6). 
 
 

Conforme adotado pela ANVISA, os termos a seguir são definidos 

como (7) (8): 

• Medicamento: produto farmacêutico com finalidade profilática, curativa, 

paliativa ou para fins de diagnóstico  

• Fármaco: substância química que age como princípio ativo de um 

medicamento 

• Droga: substância ou matéria-prima com finalidade medicamentosa ou 

sanitária 

Estes três termos serão utilizados ao longo desta dissertação. 

A Pesquisa Clínica tem como objetivo comparar alternativas de 

tratamentos com o produto em investigação (9) e identificar reações adversas 

para conhecimento de sua segurança e/ou eficácia (4). 

Autores classificam o ato de se realizar Pesquisa Clínica em 

“farmacêutica” e “não farmacêutica”.  
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A primeira tem como foco desenvolver produtos, avaliando sua 

segurança e eficácia, além de estabelecer comparações entre o produto em 

desenvolvimento, o produto comercializado ou o placebo.  

Já a segunda, objetiva contribuir para o desenvolvimento da medicina 

por intermédio do avanço terapêutico, diagnóstico, preventivo ou inovação 

em um distúrbio específico, com uma visão voltada para a epidemiologia (10). 

Protocolos de Pesquisa Clínica que utilizam medicamentos, para 

seres humanos, podem ser conduzidos por médicos ou dentistas, em 

conjunto com patrocinadores. Estes podem estar vinculados à academia, 

organizações de saúde e/ou clínicas particulares (11).  

Salienta-se, que nem sempre os direitos dos participantes de 

protocolos clínicos foram assegurados e, consequentemente, respeitados (12). 

Ao verificar o histórico da Pesquisa Clínica, temos uma série de 

experimentos que foram realizados, sem inclusão voluntária dos sujeitos de 

pesquisa e, com exposição a fatores passíveis de causar malefícios. 

Posteriormente, surgiram os responsáveis pela criação de normatizações, 

como o Código de Nuremberg (12). 

Como exemplo de atrocidade realizada, pode-se citar a condução de 

um estudo no Estado do Alabama - EUA, denominado “experimento de 

Tuskegee” que foi conduzido, entre 1932 e 1972, tinha como “voluntários” 

homens negros americanos, portadores de sífilis, que foram acompanhados, 

durante todo o período do estudo, mesmo com o desenvolvimento da 
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penicilina, em 1945, sem tratamento para que os pesquisadores pudessem 

traçar a história natural da sífilis (12) (13) (14) (15) (16). 

A Pesquisa Clínica tem sido considerada a melhor ferramenta para a 

evolução clínica na atualidade, sobretudo para a academia, já que está 

diretamente relacionada ao processo de transformação da ciência básica em 

novas terapias (17) (18). 

A realização da Pesquisa Clínica resulta na melhoria dos 

medicamentos já existentes, em especial em relação à variação de indicação 

terapêutica (19) e criação de novos medicamentos (20).  

Desse modo, é essencial a existência de sinergia entre a ciência, a 

Pesquisa Clínica propriamente dita e a estruturação organizada de 

protocolos clínicos (19). Visto que no descobrimento de novos medicamentos 

e, consequentemente, nas pesquisas realizadas, a inovação é o foco 

principal, em conjunto com a velocidade de desenvolvimento, segurança e 

eficácia do produto (21). 

Assim, foram criadas as Autoridades Regulatórias que atuam para 

garantir o desenvolvimento seguro da pesquisa. No intuito de obter dados 

verídicos durante a realização da Pesquisa Clínica e assegurar a integridade 

dos voluntários participantes, estas autoridades são responsáveis pela 

elaboração de regulamentações, avaliação, fiscalização e acompanhamento 

dos produtos em investigação (22) (23).  
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As regulamentações não são criadas para facilitar a pesquisa ou 

aperfeiçoar a aquisição de conhecimento mas sim para controlar práticas 

inapropriadas de pesquisa, assegurando a integridade dos participantes (24). 

Em relação às normatizações existentes para a condução de Estudos 

Clínicos, as regras básicas são idênticas no mundo, uma vez estabelecidas 

por normas internacionais. No entanto, é necessária a criação de 

regulamentações específicas em cada região, no intuito de adaptar as 

necessidades dos países, sobretudo os considerados em desenvolvimento 

(25). 

Estas normatizações vêm apresentando um constante crescimento 

em âmbito mundial (26), em razão da evolução de pesquisas com novos 

medicamentos, caracterizadas como uma das maiores motivadoras na 

elaboração de regulamentação, envolvendo pesquisa em seres humanos e 

animais (23). 

A Pesquisa Clínica deve ser conduzida por profissionais qualificados, 

com um balanço prévio entre riscos e benefícios de sua realização e com o 

consentimento voluntário dos participantes ou responsáveis legais (27). 

Existem alguns documentos mundialmente conhecidos, que são a 

base da Pesquisa Clínica. Entre estes, destacam-se o Código de Nuremberg, 

a Declaração de Helsinki (elaborada no sentido de complementar as 

informações faltantes no Código de Nuremberg) e os guias desenvolvidos a 

partir do denominado “Council for International Organizations of Medical 
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Sciences” (CIOMS) e o “World and Health Organization” (WHO), 

denominado CIOMS guidelines (28) (29) (30) (31).  

Em março de 2005, durante a IV Conferência Pan-Americana para 

harmonização da regulamentação farmacêutica, foi elaborado o Documento 

das Américas, como forma de direcionar e, consequentemente, tornar mais 

específica a regulamentação sobre Boas Práticas Clínicas nos países 

participantes de sua criação (32). 

Destaca-se ainda que o CIOMS guidelines possui o maior número de 

informações que podem ser utilizadas por Comitês de Ética, como um guia, 

pois leva em consideração os cruzamentos culturais encontrados nos 

protocolos da Pesquisa Clínica (29). 

No Brasil (BR), o primeiro documento referente à normatização da 

pesquisa envolvendo problemas de saúde foi formulado, em 1988, com a 

Resolução nº 1 do Conselho Nacional da Saúde (CNS) (33) (34) (35). 

Posteriormente, em 1996, com a Resolução 196, a legislação sobre 

Pesquisa Clínica no Brasil foi consolidada (33) (34) (36). A elaboração da 

Resolução 196 deu-se com o objetivo de fundamentar declarações e 

diretrizes sobre pesquisas que envolvam seres humanos (33). O foco principal 

da Resolução 196 é a defesa do ser humano, resguardando a integridade, 

tanto moral como física dos sujeitos participantes de protocolos de pesquisa 

(37).  

Em 1999, foi criada a ANVISA, cuja atuação acontece por meio da 

Gerência de Medicamentos Novos, Pesquisas e Ensaios Clínicos (GEPEC) 
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(responsável pela análise e registro de protocolos com uso de novos 

fármacos no Brasil) (34) (38) (39) (40).  

Entende-se por protocolo, um documento no qual são especificados 

os objetivos, desenho do estudo, organização, metodologia e método 

estatístico aplicado na pesquisa que se deseja realizar que pode ser 

complementado com a elaboração de emendas (41) (42). 

Em sua composição, um protocolo de Pesquisa Clínica agrupa 

informações sobre o desenvolvimento das atividades a serem executadas, 

que são geradoras de uma série de responsabilidades éticas, morais e 

legais (24). 

Assim como o protocolo, existem outros documentos, conforme 

padronizado pelas normas de Boas Práticas Clínicas (BPC), de grande 

importância para que uma pesquisa possa ser realizada. Estes, quando 

agrupados, compõem o pacote regulatório o qual necessita de aprovação 

e/ou ciência das Autoridades Regulatórias atuantes no processo de 

desenvolvimento de protocolos clínicos, para que o estudo possa ser 

iniciado (5). 

É importante ressaltar a existência de variações entre os 

componentes do pacote regulatório, conforme as regras estabelecidas em 

cada país. Entretanto, os documentos listados abaixo têm presença 

obrigatória por retratarem o seguimento das normas de Boas Práticas 

Clínicas das partes envolvidas no desenvolvimento da pesquisa (5). 
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• Antes do início da pesquisa: 

� Brochura do Investigador; 

� Protocolo, emendas assinadas e modelo de ficha clínica (se 

houver); 

� Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE); 

� Documentos informativos (se houver); 

� Publicidade para recrutamento (se houver); 

� Aspectos financeiros do Estudo Clínico; 

� Declaração de seguro; 

� Contrato assinado entre as partes envolvidas; 

� Curriculum vitae ou outros documentos que comprovem a 

qualificação de investigadores e subinvestigadores; 

� Valores normais/ variações para procedimentos e/ou exames 

médicos, laboratoriais/ técnicos incluídos no protocolo; 

� Procedimentos, exames médicos, laboratoriais e técnicos 

(certificado ou credenciamento, ou controle de qualidade 

estabelecido e/ ou avaliação externa de qualidade, ou outras 

validações quando necessário); 

� Modelo de etiqueta afixada no recipiente do produto em 

investigação; 

� Instruções para o manuseio do produto em investigação e do 

material relacionado ao estudo (se não incluído no protocolo ou 

brochura do investigador); 
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� Registro de embarque para produtos sob investigação e materiais 

relacionados ao estudo; 

� Certificado de análise do produto sob investigação enviado; 

� Procedimentos para decodificação de estudos cegos; 

� Relação geral de randomização; 

� Relatório de monitoria pré-estudo; e 

� Relatório de monitoria no início do estudo. 

Existem, também, documentos essenciais que devem estar presentes 

nos arquivos do estudo, após seu início e término. 

Todos os documentos que permitem a avaliação da condução de um 

estudo e qualidade dos dados produzidos, individual ou coletivamente. São 

considerados essenciais, como (5): 

• Após o início do estudo 

� Atualização da brochura do investigador; 

� Qualquer revisão do protocolo, emendas, TCLE, material 

informativo, ferramenta utilizada para o recrutamento de voluntários 

de pesquisa; 

� Aprovação do pacote regulatório pelas Autoridades Regulatórias 

atuantes na região onde o estudo está sendo conduzido; 

� Curriculum vitae do investigador e subinvestigador; 

� Atualização dos valores normais/ variações para procedimentos 

e/ou exames médicos, laboratoriais/ técnicos incluídos no protocolo; 

� Atualização dos procedimentos/ exames médicos/ laboratoriais/ 

técnicos (certificado ou credenciamento, ou controle de qualidade 
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estabelecido e/ou avaliação externa de qualidade, ou outras 

validações quando necessário); 

� Documentação de envio do produto sob investigação e dos 

materiais relacionados ao estudo; 

� Certificado de análise de novos lotes do produto sob investigação; 

� Relatórios das visitas de monitoria; 

� Outras comunicações relevantes, além das visitas ao centro de 

estudo (cartas, apontamentos de reuniões e apontamentos de 

ligações telefônicas); 

� TCLEs assinados; 

� Documentos-fonte; 

� Fichas clínicas preenchidas, assinadas e datadas; 

� Documentação das correções na ficha clínica; 

� Notificação ao patrocinador, pelo investigador de origem, de 

Eventos Adversos Sérios e relatos do gênero (EASs); 

� Notificação pelo patrocinador e/ ou investigador, quando aplicável, 

às Autoridades Regulatórias e aos Comitês de Ética em Pesquisa 

(CEPs), sobre reações adversas inesperadas ao medicamento e 

outras informações de segurança; 

� Notificação do patrocinador aos investigadores de informações de 

segurança; 

� Relatórios preliminares ou anuais às Autoridades Regulatórias e ao 

CEP; 

� Registro de triagem de sujeitos de pesquisa; 
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� Contabilidade, no centro de pesquisa, dos produtos sob 

investigação; 

� Folha de assinaturas; e 

� Registro de retenção de amostras de líquido e tecidos corpóreos (se 

houver). 

• Após término do estudo: 

� Contabilidade no centro de estudos dos produtos sob investigação; 

� Documentação de destruição de produtos sob investigação (se 

destruídos no centro); 

� Lista completa de códigos de identificação dos sujeitos de pesquisa; 

� Relatório final de monitoramento da conclusão do estudo; 

� Alocação aos tratamentos e documento de decodificação; 

� Relatório final do investigador/ instituição ao CEP, se necessário e, 

quando aplicável, às Autoridades Regulatórias; e, 

� Relatório de Estudo Clínico (se aplicável). 

 

Na atualidade, alguns assuntos têm sido considerados polêmicos e, 

desta forma, têm estimulado a elaboração de regulamentações específicas. 

Entre estes, destaca-se a farmacogenômica, considerada pela Indústria 

Farmacêutica como um desafio (43) (44) (45). 

A farmacogenômica trata-se de terapia individualizada baseada em 

informações genéticas (46). Esta implica no surgimento de questões em 

relação à legislação, capacidade tecnológica do país quanto à realização de 

testes genéticos e possíveis estratégias de divulgação (45).  
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 No Brasil, a Resolução 340, de oito de julho de 2004, aborda o tema 

pesquisa em genética (41). 

Outro tema, também, merecedor de destaque por possuir grande 

responsabilidade para a segurança, tanto dos sujeitos de pesquisa como à 

população, em geral, e, também, por estimular a elaboração de 

normatizações específicas é o processo de relato de Eventos Adversos (EA). 

As ações realizadas por órgãos regulatórios têm o propósito de prover 

à população agentes terapêuticos seguros e efetivos, disponibilizando, de 

forma rápida e livre, o acesso às novas terapias em diferentes regiões. Além 

de fornecer informações à população, em geral, sobre a utilização destes 

medicamentos, otimizando a pesquisa farmacêutica (44).  

Assim como no Brasil, outros países possuem Autoridades 

Regulatórias e normatizações pertinentes responsáveis para garantir a 

segurança e acurácia das informações obtidas em Estudos Clínicos (47). Vale 

ressaltar a importância da atuação das Autoridades Regulatórias, com um 

fluxo regular e eficiente, para uniformizar as atividades realizadas nos 

diferentes países (33). 

No Brasil, em razão da necessidade de aprovação de diversos órgãos 

para que um protocolo se inicie, o processo é lento, se comparado a outros 

países, diminuindo sua competitividade no caso de estudos multicêntricos 

internacionais (33). 
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Define-se, estudo multicêntrico, como um estudo conduzido em vários 

locais, por diferentes investigadores, mas, seguindo apenas um único 

protocolo (41) (48). 

 

1.1  Pesquisa Clínica 

A Pesquisa Clínica é realizada com a finalidade de desenvolver meios 

diagnósticos e terapêuticos alternativos e/ou, com um nível maior de 

efetividade. Ou ainda relacionar os fatores de causa/efeito com os fatores de 

estudo (sintoma, sinal propedêutico, teste laboratorial, exame por imagem ou 

tratamento) e o desfecho clínico (9). 

Para que as investigações em seres humanos sejam realizadas, foi 

desenvolvida uma estrutura organizacional capaz de se adaptar aos quatro 

principais enfoques presentes no desenvolvimento de um Estudo Clínico. 

Estes são definidos, como: diagnóstico, prognóstico, terapêutico e 

dano/etiológico (9). 

A necessidade de desenvolvimento constante de estudos 

direcionados aos quatro enfoques descritos é importante, pois só a 

atualização contínua dos mesmos será capaz de proporcionar benefícios á 

população, em geral (9). 

Autores afirmam ainda, a existência de três componentes principais 

para a realização de Pesquisa Clínica, sendo estes (11): 

• Protocolo; 

• Voluntários de pesquisa; e 
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• Patrocinadores (podendo ser indústrias farmacêuticas, agências 

governamentais, organizações e fundações). 

Após definido o enfoque da pesquisa, quando este envolve o estudo 

de um medicamento ou vacina, inicia-se o processo de desenvolvimento. 

Este é composto de quatro fases, além da fase pré-clínica que resulta em 

dados preliminares sobre as propriedades farmacológicas e toxicológicas do 

agente em estudo (4) (49). 

No Brasil, estas fases foram estabelecidas a partir da Resolução nº1 

do Conselho Nacional de Saúde (CNS) de 1988 e elaboradas, conforme o 

princípio da precaução, na qual a implementação de etapas para a 

prevenção de um risco ou dano sério é necessária (23). 

Não é possível deixar de citar o importante papel do seguimento de 

princípios éticos para desenvolvimento de protocolos clínicos que merecem 

posição de destaque: o respeito, a não maleficência e a beneficência às 

pessoas participantes; além da justiça no processo de seleção dos 

voluntários, que deve estar diretamente relacionada às características 

fisiopatológicas dos mesmos (50) (51). 

 

Fases da Pesquisa Clínica 

 

••••  Fase pré-clínica 

Consiste na utilização de modelos animais, depois da realização de 

testes in vitro para aplicação de molécula com potencial terapêutico, de 
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forma a obter informações em relação à atividade farmacológica, terapêutica 

e seu perfil de toxicidade (4) (5). Esta fase pode ter duração de até 4 anos (20). 

 

••••  Fase I 

Refere-se ao uso do medicamento pela primeira vez em seres 

humanos, na qual os testes de segurança e, estudos de interação com 

alimentos, outros fármacos ou álcool são realizados. Geralmente, é realizada 

com a participação de cerca de 20 a 100 indivíduos saudáveis (4).  

Nesta fase, podem ser avaliadas: a maior dose tolerável, dose com 

menor toxicidade, relação entre a duração do efeito e a dose, além dos 

efeitos colaterais (4) (5) (52). Esta ocorre em um período de alguns meses (20). 

 

••••  Fase II 

Seu objetivo é reavaliar a segurança e eficácia do medicamento, a 

biodisponibilidade e a bioequivalência. Engloba uma população com cerca 

de 100 a 300 indivíduos, portadores da doença, ou condição para qual o 

medicamento está sendo estudado (4) (5) (52).  

Sua duração varia entre alguns meses e 2 anos (20). 

 

••••  Fase III 

Nesta fase, um mesmo estudo pode ser aplicado em vários centros de 

pesquisa, ou seja, multicêntrico, abrangendo uma população de cerca de 
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300 a 3.000 indivíduos que apresentam a doença ou condição a ser atingida. 

Uma comparação entre o produto em estudo e outros tratamentos é 

realizada com a mesma finalidade em relação à eficácia e, na inexistência 

do padrão ouro (gold standard), compara-se a atuação do medicamento em 

estudo com um placebo. Ou seja, a investigação pode ocorrer de forma que 

parte dos participantes receba o medicamento em estudo, e outros recebam 

o padrão; ou de forma que alguns voluntários do estudo recebam o 

medicamento em teste e outros, placebo.  

Segundo o artigo 129 do Código de Ética Médica, é vedado ao 

médico a participação ou execução de pesquisas, utilizando placebo quando 

há terapêutica consagrada (53).  

Os participantes da fase III têm acompanhamento contínuo por um 

longo período, sendo avaliados todos os sinais e sintomas, possivelmente, 

relacionados ao fármaco em estudo. Nesta fase, ocorre o estabelecimento 

do perfil terapêutico da medicação em questão, observando-se indicações e 

containdicações; dose e via de administração; efeitos colaterais e medidas 

de precaução (4) (5). 

Após a análise dos resultados obtidos, há a possibilidade de 

comercialização do medicamento ou equipamento médico, com aprovação 

das autoridades sanitárias e regulatórias (4). Seu desenvolvimento ocorre em 

um período de 1 a 4 anos (20). 
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••••  Fase IV 

Constitui-se na implantação de testes de acompanhamento de seu 

uso em milhares de pessoas, sua finalidade é obter mais informações a 

respeito da segurança e eficácia do produto, com ênfase na detecção de 

efeitos colaterais anteriormente desconhecidos ou qualificados de forma 

inadequada e fatores de risco relacionados (4). 

Durante este período, o medicamento já está sendo comercializado; 

no entanto, para que a mesma se dê por encerrada, consideram-se em 

média 10 anos de acompanhamento da nova medicação no mercado (20). 

De acordo com a duração de cada uma das fases que compõe o 

desenvolvimento de um novo medicamento, pode-se considerar que o 

período entre a síntese de um novo produto e sua utilização clínica prévia à 

comercialização ocorre em, aproximadamente, 10 anos (20) (Figura 1). 
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Fonte: adaptado de Oliveira GGd. Ensaios Clínicos: Princípios e Prática. Brasília: Sobravime; 2004. 
327p.  

 

Figura 1 -  Duração média de Estudos Clínicos 

 

Um fator merecedor de destaque na execução de protocolos clínicos 

é o dilema ético gerado, em relação à utilização de placebo nos voluntários 

de pesquisa. Esta utilização é um dos principais motivos para elaboração e 

apresentação do TCLE aos participantes (54). 

O TCLE é um documento utilizado para informar o voluntário da 

pesquisa a respeito de todos os aspectos importantes e decisivos para a sua 

tomada de decisão, em relação à participação no estudo. Este documenta 

por meio de assinatura e registro da data em que foi assinado, o 

consentimento livre e esclarecido de sua participação na pesquisa (41). 
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Para a elaboração do TCLE, deve ser utilizada uma linguagem 

simples e objetiva, de forma a facilitar o entendimento de seu conteúdo aos 

voluntários. O mesmo só poderá ser utilizado, após aprovação de 

Autoridades Regulatórias (5). 

A inclusão de voluntários em qualquer pesquisa que envolva seres 

humanos, pode ser realizada apenas após a aplicação do TCLE, para todos 

os possíveis candidatos. Estes devem estar de acordo com o conteúdo do 

documento e, consequentemente, com sua participação na pesquisa para 

serem considerados participantes (5). 

A aplicação do TCLE é um dos itens existentes nas regras nacionais 

e internacionais que regem a Pesquisa Clínica referente aos aspectos éticos 

e, de respeito aos voluntários, presentes em um documento denominado 

Boas Práticas Clínicas (4) (40). No Brasil, as BPCs são discutidas e 

fundamentadas na Resolução 196 (55). 

As regras, também, estão presentes em protocolos de pesquisa, os 

quais devem conter entre outras informações, sua descrição completa, 

expondo claramente seus objetivos, a quais procedimentos o sujeito da 

pesquisa será submetido, o perfil dos voluntários do estudo, além da 

qualificação dos centros de pesquisa envolvidos e investigadores 

responsáveis (56). 

Todas estas informações devem ser tecnicamente apresentadas em 

forma de desenho de estudo (56). Podendo ser: 
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• Aberto: todos têm conhecimento da medicação a ser administrada; 

• Mono-cego: o voluntário não sabe qual medicação está recebendo; 

• Duplo-cego: paciente e investigador não sabem qual fármaco está sendo 

administrado; 

• Simples: o mesmo tipo de tratamento é recebido por todos os pacientes; 

e, 

• Paralelo ou Cruzado (Cross – over): administração de diferentes tipos de 

tratamentos. 

Conforme a legislação brasileira, até que o sujeito complete 18 anos, 

o mesmo só poderá participar de um Estudo Clínico, mediante autorização 

do responsável legal (56). 

Para o cumprimento das normas internacionais de Boas Práticas 

Clínicas, é essencial a atuação de uma equipe multidisciplinar treinada e, 

consequentemente, atualizada em relação às últimas resoluções, decretos e 

leis relacionadas à realização de um Estudo Clínico (30). Em geral, a equipe 

pode ser composta por médicos, enfermeiros, biólogos, biomédicos e 

farmacêuticos (17) (57).  

Um espaço físico (Centro de Pesquisa) suficiente, para que todas as 

exigências dos protocolos sejam cumpridas, desde a assistência aos sujeitos 

até o estoque da medicação é indispensável, assim como a presença de um 

investigador responsável pela condução do estudo neste local (58).  

Os investigadores, além de qualificação acadêmica, treinamento e 

experiência devem ter características básicas, conforme as normas de Boas 
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Práticas Clínicas, para assumir a responsabilidade de conduzir um Estudo 

Clínico. Estas devem estar listadas no curriculum vitae, para comprovação (41). 

Um dos aspectos de maior importância para a realização de estudos 

clínicos, no momento inicial da fase clínica é o recrutamento dos voluntários. 

Este deve ser feito rigorosamente, conforme os critérios os critérios de 

inclusão e exclusão preestabelecidos, pois serão responsáveis pela 

validação do estudo frente à uniformidade da amostra estudada (57). 

A boa qualidade das pesquisas assegura a constante modernização, 

segurança e efetividade nos produtos desenvolvidos, promovendo 

oportunidades à população (59). 

A seguir serão abordados dois assuntos (farmacogenômica e eventos 

adversos) que têm ocupado uma posição de destaque quando discorremos 

sobre Pesquisa Clínica, a condução de protocolos clínicos e as 

regulamentações recentemente formuladas. Nesta dissertação, o objetivo da 

presença destes tópicos é fornecer uma breve introdução sobre estes 

assuntos, uma vez que eles são responsáveis pela elaboração de 

legislações específicas. 

 

1.2  Farmacogenômica 

A farmacogenômica é definida como a aplicação de técnicas 

genômicas para o descobrimento de novos fármacos, função e disposição 

farmacológica e resposta terapêutica; estando diretamente relacionada com 

a farmacologia clássica e a genômica (60). Esta apresenta como grande 
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objetivo, a criação de tratamentos para subpopulações ou até terapias 

individualizados pela utilização (43) (60) (61) (62). 

A farmacogenética estuda as variações individuais no 

sequenciamento do Ácido Desoxirribonucléico (ADN), sendo vinculada à 

farmacocinética e à farmacodinâmica. A farmacogenômica atua diretamente 

com farmacogenética (60). 

Deve-se considerar, ainda, o ponto principal dos estudos em 

farmacogenética, como a garantia de que os indivíduos receberão o melhor 

tratamento, não sendo expostos a fármacos que não resultarão em melhora 

da doença ou condição (63). 

Para que o objetivo da farmacogenômica seja alcançado, é 

necessário um estudo amplo e rigoroso da relação entre fenótipo e genótipo 

dos indivíduos. Fator que tem influenciado na realização de projetos de 

Pesquisa Clínica em diversas regiões, já que nos estudos, envolvendo a 

farmacogenômica, a diversidade ética e uma vez que em estudos 

envolvendo a farmacogenômica, a diversidade ética é evidente (44). 

Outro aspecto sobressalente é a possibilidade de utilizar a evolução 

genômica para a criação de novas medicações, de acordo com as 

características genéticas de cada indivíduo, de forma a determinar 

primariamente quais sujeitos irão responder favorável ou desfavoravelmente 

ao tratamento submetido (43) (60) (64). 
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A farmacogenômica e sua utilização no processo de desenvolvimento 

de novos medicamentos, têm sido motivo de bastante entusiasmo, não só 

aos cientistas e médicos, mas também para às Autoridades Regulatórias (60). 

É sabido que técnicas genômicas identificarão genes denominados 

alvos terapêuticos e para o desenvolvimento desta nova classe de 

medicação, espera-se que tenham novos mecanismos de ação, menos 

efeitos colaterais e maior tolerabilidade (43) (65).  

A necessidade da realização de testes genéticos para determinar a 

conduta terapêutica viabiliza margens a uma série de questionamentos, 

sobretudo, éticos. Como exemplo há o estabelecimento de mecanismos 

seguros para a coleta e armazenamento de ADN, garantindo a segurança e 

o sigilo em relação ao genótipo obtido; a seleção de indivíduos que terão 

acesso a desses dados; o custo dos tratamentos realizados em pessoas não 

respondedoras a estes medicamentos; e a possibilidade de utilização desses 

medicamentos em indivíduos com o genótipo indefinido e que não 

respondem a outras intervenções (43). 

Entre os benefícios ocasionados pela farmacogenômica, podem ser 

citados (65): 

• Possibilidade de previsão em resposta ao uso de determinada 

medicação; 

• Desenvolvimento de prescrições customizadas; 

• Minimização ou eliminação de eventos adversos; 

• Melhorias na eficácia e aderência dos pacientes; 

• Melhorias na acurácia da dosagem da medicação; e 
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• Melhorias no processo de desenvolvimento e aprovação de novos 

fármacos. 

A farmacogenômica juntamente com os avanços da ciência básica 

pode originar oportunidades de integração, entre testes hipotéticos e o 

desenvolvimento das denominadas “terapias inteligentes” (59). 

O desenvolvimento de terapias de inovação, como a 

farmacogenômica, oferece possibilidade de mudança nas características dos 

estudos clínicos atualmente conduzidos, sendo estas alterações baseadas 

em relação ao número de pacientes por estudo e ao aumento dos benefícios 

causados aos sujeitos, por se tratar de uma terapia individualizada (66).  

Consequente às alterações das características dos protocolos clínicos, 

existe a necessidade de alteração na atuação das Autoridades Regulatórias, 

assim como na legislação vigente em âmbito mundial (65). 

Desta forma, o desenvolvimento de Estudos Clínicos de 

farmacogenômica e farmacogenética tem sido estimulado, sobretudo nos 

protocolos clínicos que se enquadram entre as fases I e II, por se tratarem 

de fases, nas quais são avaliadas prioritariamente a segurança, eficácia, 

tolerância, farmacocinética, farmacodinâmica e dosagem indicada (60). 

A adaptação das normas regulatórias e a criação específica de 

regulamentação para estudos de farmacogenômica devem ser elaboradas o 

mais breve possível, de forma a acompanhar o desenvolvimento de estudos 

que englobam o tema (67). 
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Vale ressaltar que a evolução da farmacogenômica ocasionará 

mudanças, também, na grade curricular de estudantes de medicina e 

profissionais da saúde. Esses deverão estar cada vez mais atualizados para 

atuarem diretamente nas evoluções na medicina (68). 

 

1.3  Eventos Adversos 

Um dos aspectos com maior relevância durante todas as fases 

clínicas no desenvolvimento de um novo medicamento ou equipamento 

médico é a segurança na realização de todo o processo (69). 

Podem, também, ser destacadas a não existência de uma 

sistematização universal para definição, documentação e monitoramento de 

Eventos Adversos e Eventos Adversos Sérios ocorridos. Como referências 

podem ser usadas as normas de Boas Praticas Clínicas que definem Evento 

Adverso, como “qualquer ocorrência médica em um paciente ou voluntário 

de pesquisa no qual tenha sido administrado um produto farmacêutico”, e o 

evento pode ou não estar relacionado ao produto em investigação (5) (50). 

Os Eventos Adversos Sérios são classificados como os eventos que 

resultam em (50): 

• Morte; 

• Risco de vida; 

• Hospitalização ou prolongamento da mesma; 

• Incapacidade; 

• Anormalidade congênita ou defeitos no nascimento; e 

• Eventos considerados sérios conforme julgamento médico. 
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O monitoramento e o controle de todos os Eventos Adversos 

ocorridos durante a condução do estudo são de responsabilidade do 

patrocinador. Simultaneamente, as Autoridades Regulatórias, também, 

devem realizar este monitoramento como garantia (69). 

O monitoramento de EAs deve ser realizado, sobretudo quando 

classificado como sério (69). 

O processo de relato dos Eventos Adversos é mundialmente 

padronizado, devendo seguir um fluxo, conforme a Figura 2 (70). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Fonte: Liaw WS, Day RO. MJA 2003;179(8):426-8p. 

 

Figura 2 -  Relato dos Eventos Adversos 
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A partir deste fluxo de relato de Evento Adverso, autores identificam 

uma série de deficiências, estando entre estas: 

• A existência de um tempo estabelecido para relatar um Evento Adverso 

apenas inicialmente; 

• Os centros participantes de um mesmo estudo estão completamente 

isolados um do outro, conforme esquema; 

• As atividades executadas pela central de monitoramento de segurança 

não estão explícitas e, em geral, não possuem contato direto com os 

investigadores, Comitês de Ética e Autoridades Regulatórias; 

• Não há relato quanto ao número de correções e complementações 

possíveis, para que este seja totalmente completado; e, 

• Ao fechamento do evento somente o patrocinador e a central de 

segurança possuem os dados completos a seu respeito e suas 

consequências. 

O ato de reportar os eventos ocorridos não só é essencial para 

acompanhar a segurança do produto em desenvolvimento, mas também 

para a elaboração de estudos provenientes do que está sendo realizado (71). 

Uma das grandes dificuldades encontradas para o relato destes 

eventos é conscientizar as equipes envolvidas no estudo e os pacientes 

quanto à importância da realização desta ação (71).  

Não existe nenhuma obrigatoriedade ética voltada aos voluntários de 

pesquisa que force esta população a reportar os problemas e eventos 
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ocorridos. A atitude dos voluntários depende da conscientização e 

orientação da equipe do estudo (71).  

Existem conflitos de interesse vinculados aos investigadores, Comitês 

de Ética em Pesquisa e patrocinadores. Estas três classes ao 

desempenharem suas respectivas funções no relato dos Eventos Adversos 

necessitam estar cientes da importância desta ação, conforme 

regulamentações (71). 

Os dados descritos ao relatar um Evento Adverso podem interferir nos 

resultados obtidos do produto em investigação (71). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  IMPORTÂNCIA DA PESQUISA 
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Considerada um dos instrumentos essenciais no processo de 

transformação de ciência básica em novas terapias, a Pesquisa Clínica trata-

se de um dos principais mecanismos geradores do progresso humano no 

que diz respeito à saúde, tanto em âmbito científico como tecnológico (72). 

A mesma, mediante a interação entre a pesquisa biomédica e básica, 

atua de forma a ser considerada indispensável na estruturação e 

desenvolvimento de tecnologias de saúde, interferindo na prática clínica, 

prescrições e políticas de saúde (72) (73). 

Sabe-se que, com este desenvolvimento, deve acontecer o progresso 

e constante atualização da legislação que rege o ato de desenvolver 

protocolos de Pesquisa Clínica, o qual deve assegurar que a integridade do 

ser humano seja totalmente preservada. 

Ao longo de todo o período, desde sua criação, as Autoridades 

Regulatórias nacionais e internacionais apresentam uma significativa 

evolução. Demonstram-se cada vez mais especializadas em suas ações e, 

preparadas para orientação em relação às condições ideais para a 

elaboração e condução de protocolos de Pesquisa Clínica (74).  

A Indústria Farmacêutica apresentou forte contribuição nas melhorias 

observadas sobre a regulamentação em Pesquisa Clínica pelas suas 

exigências quanto ao desenvolvimento de produtos com alta qualidade (10). 
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Erros ou atividades realizadas, de maneira não eficiente, pelas 

Autoridades Regulatórias podem servir de obstáculo para o desenvolvimento 

de medicamentos, produtos em saúde ou equipamentos médicos (19). 

Além dos fatores citados, ressalta-se, ainda, a relação entre a 

duração de um Estudo Clínico e o posterior custo do produto em 

investigação. Segundo a Indústria Farmacêutica, a longa duração do 

desenvolvimento de um produto em investigação gera um aumento 

considerável nos gastos e, consequentemente, encarece o produto quando 

comercializado (75).  

O período de aprovação de um protocolo clínico e documentação é 

considerado um dos principais fatores que interfere diretamente no aumento 

da duração de um Estudo Clínico e; posição adotada por países 

competidores no desenvolvimento de protocolos clínicos é determinada pela 

duração dos procedimentos regulatórios para início do Estudo (76). 

Desta forma, a realização de um comparativo para identificação de 

possíveis sugestões para otimização da rotina das Autoridades Regulatórias 

brasileiras seria de grande valor. Ainda, considerando que o processo de 

aprovação de protocolos clínicos pelas Autoridades Regulatórias brasileiras 

é lento em razão da burocracia (33) e; após vivenciar em nossa prática as 

dificuldades e os atrasos na condução de Estudos Clínicos, patrocinados 

pela Indústria Farmacêutica, optou-se por desenvolver este estudo com foco 

em estudos classificados, como farmacêuticos. 
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Segundo a literatura, as condições em que são realizadas as 

atividades relacionadas aos aspectos regulatórios ocupam papel de 

destaque no quesito atratividade para realização de Estudos Clínicos (77). 
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3.1  Objetivo Principal  

1)  Revisar os aspectos regulatórios referentes ao trâmite de aprovação e 

desenvolvimento de protocolos clínicos, no processo de formulação e 

descobrimento de novos medicamentos no Brasil. 

 

3.2  Objetivos Secundários  

2)  Comparar as atividades desenvolvidas pelas Autoridades Regulatórias no 

Brasil, Estados Unidos da América, União Europeia, Canadá e Japão, 

assim como a legislação vigente, para o processo de aprovação e 

desenvolvimento de protocolos clínicos no desenvolvimento de terapias 

medicamentosas. 

3)  Comparar o tempo de aprovação de projetos submetidos às Autoridades 

Regulatórias no Brasil, Estados Unidos da América, União Europeia, 

Canadá e Japão. 

4)  Identificar os principais obstáculos para aprovação de projetos de 

Pesquisa Clínica nas fases I, II e III. 

5)  Elaborar sugestões na tentativa de auxiliar na otimização do processo de 

aprovação dos Estudos Clínicos no Brasil. 
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A ideia inicial foi realizar uma comparação entre as atividades 

exercidas pelas Autoridades Regulatórias no processo de aprovação da 

documentação para início de Estudos Clínicos no Brasil, Estados Unidos da 

América, União Europeia, Canadá e Japão. A seguir, foi realizada uma 

busca ativa preliminar em sites governamentais e não governamentais, para 

aquisição do conhecimento básico sobre a Pesquisa Clínica e, posterior, 

definição do tema desta dissertação. 

A realização de revisão sistemática foi estabelecida, como fonte de 

obtenção e organização de dados, partindo do princípio que esta 

metodologia, por ser pré-planejada, engloba estratégias utilizadas para evitar 

possíveis vieses, e é capaz de comparar e diferenciar atividades exercidas 

com uma mesma função (78). 

Conforme o conceito de revisão sistemática, esta é uma forma de 

investigação científica que objetiva reunir e avaliar criticamente o material 

estudado, além de conduzir a síntese de resultados. Deve ser realizada, 

utilizando-se uma metodologia clara, focando-se primariamente na 

elaboração de um projeto de pesquisa, com o intuito de definir 

criteriosamente o que se deseja saber (79). 

As atividades a serem executadas necessitam ser muito bem 

planejadas para que os objetivos propostos sejam atingidos (79). 
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Após revisão inicial da literatura e escolha do tema, verificamos o 

número de ocorrências de determinadas palavras. As que apareceram com 

maior frequência foram classificadas como palavras-chave e combinadas 

entre si. Sendo: 

• Inglês: 

� Clinical Research 

� Clinical Trials 

� Regulatory Review Process 

� Ethical research Committees 

� Regulatory Agencies 

� Legislation 

� Regulations 

• Português 

� Pesquisa Clínica 

� Indústria Farmacêutica 

� Regulação 

� Legislação 

Posterior à seleção das palavras-chave, foram utilizados os recursos 

do site PubMed, como fonte inicial de busca de dados, de forma sistemática, 

no qual as palavras-chave foram agrupadas de diversas maneiras para que 

a busca abrangesse o maior número de artigos possível. 
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A mesma busca foi realizada no banco de dados EMBASE, e os 

termos na língua portuguesa foram cruzados e inseridos Biblioteca Virtual 

em Saúde (BVS) para busca. 

Além da combinação das palavras, foram estabelecidos critérios de 

inclusão e exclusão, na tentativa de obter somente material útil para 

elaboração desta dissertação. 

• Critérios de Inclusão: 

� Artigos publicados nos últimos 10 anos; 

� Artigos com seres humanos; 

� Artigos escritos em língua portuguesa, Inglês ou Espanhol; 

• Critérios de Exclusão 

� Estudos com animais; 

� Artigos publicados a mais de 10 anos; 

� Artigos em outros idiomas (excluindo os mencionados 

anteriormente), e 

� Material não útil para formular esta dissertação 

Com a finalidade de assegurar que a estratégia adotada para 

realização de revisão sistemática proporcionaria o alcance dos objetivos 

previamente estipulados, adaptou-se o acrônimo PICO (Paciente, 

Intervenção, Comparador e Outcome (Desfecho)) (80), como ferramenta que 

foi organizado da seguinte maneira: 
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• Problema  

� Estudos Clínicos  

• Intervenção  

� Autoridades Regulatórias brasileiras 

• Comparadores 

� Atividades exercidas pelas Autoridades Regulatórias atuantes nos 

Estados Unidos da América, União Européia, Canadá e Japão. 

• Outcomes (desfecho) 

� Tempo de aprovação de protocolos clínicos; 

� Diferenças entre as atividades desenvolvidas pelas Autoridades 

Regulatórias nos Estados Unidos da América, União Europeia, 

Canadá e Japão e,  

� Principais diferenças na legislação dos países estudados 

� Identificar sugestões capazes de auxiliar na otimização do 

processo de aprovação de Estudos Clínicos no Brasil. 

Os países que ocupam a posição de comparadores nesta dissertação, 

foram selecionados com base no maior número de Estudos Clínicos 

conduzidos na atualidade, conforme o banco de dados ClinicalTrials.gov. 

Como exceção, há o Japão que foi incluído por ter participação na 

elaboração de documentos mundialmente utilizados, como referência para a 

condução de Estudos Clínicos. 

Considerando um total de 75.276 estudos mundialmente conduzidos, 

foram verificados (81) (Figura 3): 
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• 41.037 nos Estados Unidos da América 

• 17.657 na União Europeia 

• 6.034 no Canadá 

• 1.170 no Japão 

• 1.346 no Brasil 

 

 
Fonte: adaptado de www.clinicaltrial.gov (acesso em 01/07/09) 

 
Figura 3  - Estudos Clínicos no mundo 
 

 

Após concluída a busca, apoiada no material recebido foi realizada 

uma seleção inicial com base no título e resumo dos artigos.  

O processo de busca dos artigos selecionados que não estavam 

disponíveis na íntegra nos sites utilizados, foi iniciado, como fonte primária 

de material, nos seguintes locais: 
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• www.sibinet.usp.br 

• www.embase.com 

• www.capes.gov.br 

• www.scielo.com 

• www.google.com 

Os artigos integralmente indisponíveis nos sites anteriores que foram 

mencionados, foram solicitados aos autores. Assim, grande parte deste 

material foi recebida e o restante foi requerido ao serviço da biblioteca da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP).  

O material inacessível foi excluído. 

Todos os artigos obtidos foram lidos, sendo excluídos os que não 

continham informações necessárias para utilização, como referência na 

elaboração da dissertação. 

Após a conclusão da revisão sistemática, foi solicitado um estágio 

observacional, de curta duração, nas três principais Autoridades 

Regulatórias brasileiras (CEP, CONEP e ANVISA), no intuito de observar as 

atividades realizadas por estes órgãos no processo de aprovação de 

projetos de pesquisa. Entretanto, foi possível observar somente as 

atividades realizadas pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de 

Pesquisa - CAPPesq (CEP do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo - HCFMUSP), assim como participar 

como ouvinte de uma das reuniões do conselho. 
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Alguns questionamentos foram feitos aos profissionais atuantes na 

CAPPesq, conforme surgimento das dúvidas ao observar as atividades 

desempenhadas e o conhecimento obtido, a partir do material bibliográfico 

consultado para elaboração desta dissertação. 

Não houve utilização de nenhum questionário previamente elaborado, 

somente um roteiro para sanar dúvidas geradas baseadas na bibliografia 

consultada. 

Para elaboração da discussão, foram considerados aspectos 

vivenciados na participação de protocolos de Pesquisa Clínica. 
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5.1  Revisão Sistemática 

Conforme a metodologia, após realização da revisão sistemática, 

obteve-se o seguinte material:  

• Busca PubMed (Figura 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4  - Fluxograma dos artigos consultados PubMed 
 

Total de artigos obtidos = 2.720 

Artigos pré-selecionados = 288 

38 artigos 
(Sibinet) 

06 artigos 
(EMBASE) 

49 artigos 
Utilizados na dissertação 

186 artigos 

53 artigos 
(Google) 

35 artigos 
(PubMed) 

2.432 artigos excluídos conforme título e resumo 

102 artigos excluídos (réplicas) 

176 artigos 
Para leitura integral 

01 artigo 
(Cappes) 

39 artigos 
(Serviço da 

Biblioteca FMUSP) 

04 artigos 
(Enviados pelo 

autor) 

127 artigos não utilizados 

10 artigos 
não 

encontrados 
na íntegra 
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• Busca EMBASE (Figura 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Figura 5  - Fluxograma dos artigos consultados EMBASE 
 
 
 
 

Total de artigos obtidos = 1.106 

Artigos pré-selecionados = 79 

28 artigos 
(Sibinet) 

36 artigos 
Utilizados na dissertação 

74 artigos 

18 artigos 
(Google) 

1.027 artigos excluídos conforme título e resumo 

05 artigos excluídos por serem réplicas 

69 artigos 
Para leitura integral 

02 artigos 
(Cappes) 

21 artigos 
(Serviço da 

Biblioteca FMUSP) 

33 artigos não utilizados 

05 artigos 
não 

encontrados 
na íntegra 
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• Busca BVS (Figura 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 6 -  Fluxograma dos artigos consultados na Biblioteca Virtual em 

Saúde 
 
 

 

Com base no total de 5.095 artigos encontrados nas três bases de 

dados utilizadas, como fonte (PubMed, EMBASE e BVS), para elaboração 

desta dissertação foram usados 91 artigos. 

É possível classificar, como principais fatores responsáveis pela 

exclusão de bibliografia: 

Total de artigos obtidos = 1.269 

Artigos pré-selecionados = 77 

12 artigos 
(Sibinet) 

6 artigos 
Utilizados na dissertação 

48 artigos 

24 artigos 
(Google) 

1.192 artigos excluídos conforme título e resumo 

5 artigos excluídos por serem réplicas 
24 excluídos por serem antigos 

47 artigos 
Para leitura integral 

11 artigos 
(Serviço da 

Biblioteca FMUSP) 

01 artigo não 
encontrado 
na íntegra 

41 artigos não utilizados 
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• O grande número de réplicas; 

• O considerável número de estudos que se referiam a aprovação de 

protocolos clínicos para fase IV, ou seja, comercialização do produto 

desenvolvido e não fase de aprovação para início das fases clínicas, pré-

comercialização, e 

• A presença de publicações que, apesar de recentes estão ultrapassadas 

em relação às suas informações, em razão da crescente transformação 

que a Pesquisa Clínica tem sofrido na atualidade. 

 

5.2  Autoridades Regulatórias 

Segundo a Conferência Internacional de Harmonização (International 

Conference on Harmonization (ICH)), Autoridades Regulatórias são definidas 

como: 

Organizações com o poder de regulamentar que, conforme as normas 

de Boas Práticas Clínicas, classificam como autoridade regulatória as 

autoridades que revisam dados clínicos a elas submetidos e, que realizam 

inspeção. Em alguns casos, estes órgãos podem ser chamados de 

Autoridades Competentes (82) (83). 

A definição acima expõe claramente o papel das Autoridades 

Regulatórias. Explicitando a responsabilidade de organizar e manter o 

padrão de qualidade no desenvolvimento de produtos, de forma que estes 

sejam seguros e efetivos à população. Além de prestar informações sobre 

eventos adversos e monitoramento (44) (84). 
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Para que o desenvolvimento destas atividades seja efetivo, existem 

dois elementos principais a serem adotados pelas Autoridades Regulatórias 

(85): 

• O estabelecimento de deveres destas entidades e, 

• O sistema de imposição e monitoramento dos deveres a serem 

cumpridos. 

Existe uma série de documentos exigidos pelas Autoridades 

Regulatórias que traduzem todos os dados necessários para uma avaliação 

eficaz das autoridades em relação ao estudo que se pretende iniciar (83).  

No intuito de direcionar e estabelecer uma regulamentação ainda 

mais eficaz, é correto afirmar que cada país possui um sistema regulatório 

diferente (69). Fator que torna a determinação de fluxos regulatórios, por 

parte das Autoridades Regulatórias, totalmente compreensível e desejável 

quando se visa alcançar excelência na qualidade dos produtos 

desenvolvidos (66). 

Existe, também, como parte integrante das Autoridades Regulatórias 

atuantes, os denominados no Brasil como, Comitês de Ética em Pesquisa, 

usualmente, chamados de Institutional Review Boards (IRBs), ou 

Independent Ethics Committees (IECs) que, além das características 

específicas de cada região, são em primeiro lugar responsáveis pela revisão 

ética e acompanhamento dos protocolos a eles submetidos (86) (87). 
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Conforme as normas de Boas Práticas Clínicas descritas no ICH, um 

protocolo somente pode ser conduzido, uma vez que o mesmo tenha uma 

aprovação prévia favorável por estes comitês (82). 

Considerando que a Pesquisa Clínica em âmbito mundial deve 

primariamente ser baseada no ICH e BPC, a existência destes Comitês em 

todos os países que desenvolvem Pesquisa Clínica é obrigatória. 

 

 5.2.1  Brasil 

Após a criação da Resolução nº 196 do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS), de 10 de outubro de 1996, que cita a obrigatoriedade de aprovação 

dos protocolos clínicos, localmente, foram criados os Comitês de Ética em 

Pesquisa e, para supervisioná-los, a Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa (CONEP) (33).  

Posteriormente, em 1999, foi criada a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (33) que, com os CEPs e a CONEP, constitui o fluxo regulatório no 

Brasil, descrito a seguir. 

 

5.2.1.1  Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)  

Os CEPs são organizações institucionais constituídas por um 

colegiado interdisciplinar e independente (88), foram criados com o objetivo 

de garantir que a integridade e a dignidade dos sujeitos de pesquisa sejam 

preservadas, assim como proteger os direitos dos pesquisadores, 

patrocinadores e instituições patrocinadas (89). 
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No Brasil, a origem dos CEPs institucionais aconteceu com base na 

Resolução 196 de 1996 (33). Período no qual, também, foi iniciado um 

processo de solicitação por parte das instituições na criação dos mesmos (90). 

Os CEPs atuam, conforme aprovação e registro da CONEP, 

responsável pela sua supervisão em relação ao seguimento das 

normatizações vigentes, de forma que todas as suas intervenções ocorram 

conforme as diretrizes éticas internacionais, Declaração de Helsinki e as 

Diretrizes Internacionais para Pesquisas Biomédicas, que envolvem seres 

humanos (CIOMS) e, legislação nacional, como a Resolução CNS 196/96 e 

complementares (89) (91). 

Estes comitês institucionais são responsáveis pela avaliação e 

acompanhamento dos aspectos éticos existentes nas pesquisas que 

envolvem seres humanos, avaliando previamente os projetos de pesquisa a 

ele submetidos e, acompanhando a execução das pesquisas já em 

andamento (33) (88) (89). 

Para que as atividades propostas sejam desempenhadas dentro dos 

padrões de qualidade, a avaliação obrigatória de algumas características 

deve existir que são (92): 

• Relação entre os riscos e benefícios do desenvolvimento da pesquisa; 

• Conteúdo e linguagem do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; 

• Métodos de seleção de sujeitos de pesquisa; 

• Existência de privacidade e confidencialidade dos dados obtidos; 

• Desenho do estudo e a análise dos dados; 
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• Métodos implantados para proteção das populações vulneráveis; 

• Métodos de recrutamento de sujeitos de pesquisa; 

• Qualificação dos pesquisadores participantes, e 

• Cumprimento com regulamentações federais e organizacionais 

requeridas. 

A partir da obrigatoriedade quanto à existência de CEPs institucionais, 

estabeleceu-se que na impossibilidade da formação de um comitê de ética 

em determinada instituição, os pesquisadores devem desenvolver seu 

projeto sobre a supervisão do CEP de outra instituição predeterminada pela 

CONEP (89). 

O fato do CEP ser corresponsável pelo desenvolvimento dos projetos 

de pesquisa e realização de projetos educativos/ consultivos direcionados 

aos pesquisadores, colaboradores institucionais, sujeitos de pesquisa e 

comunidade que comprova a necessidade de sua institucionalização (89). 

É importante ressaltar que, o processo de criação e organização de 

um CEP, é de responsabilidade da direção da instituição, assim como a 

disponibilidade de material necessário para seu bom funcionamento e 

oferecimento de estímulo para participação voluntária de seus membros (70).  

Uma vez aprovada a constituição de um novo CEP, inicia-se o 

processo de revisão das normas vigentes para sua criação, estando entre 

elas a existência de, no mínimo, 50 pesquisadores atuantes na instituição 

que submetem seus projetos a este comitê, e elaboração e aprovação do 
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regimento interno, com as regras de funcionamento, além da seleção de 

membros do comitê, cujo mandato tem duração de 3 anos (89) (93). 

O número total de membros do colegiado deve ser superior a sete, 

com formação multidisciplinar, incluindo, profissionais da área da saúde, 

ciência exatas, sociais e humanas (89) (94).  

É necessário, pelo menos, um membro representante dos 

colaboradores da instituição. Este deve apresentar interesse e conhecimento 

em relação a questões éticas e defesa dos direitos das pessoas envolvidas 

nos serviços, de forma que possa participar ativamente das discussões. 

Todos os colaboradores atuam voluntariamente (89).  

A participação dos representantes dos usuários dos serviços 

prestados pela instituição tem como finalidade representar os interesses e as 

preocupações da comunidade e da sociedade local (89).  

Como treinamento inicial para a formação dos constituintes do CEP, é 

obrigatório o conhecimento a respeito das resoluções do Conselho Nacional 

de Saúde sobre ética em pesquisa e do regimento interno do CEP, 

discussões sobre a importância da existência dos CEPs e as normas 

nacionais e internacionais sobre pesquisas em seres humanos, além da 

constante atualização de informações (89).  

A educação continuada pela qual são submetidos os membros dos 

CEPs, ocorre para proporcionar-lhes competência para desenvolver suas 

atividades, destacando-se a análise adequada dos protocolos desenvolvidos, 

de forma que sejam capazes de atingir os objetivos propostos (89).  
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Após o recebimento de material, o CEP deve avaliá-lo e classificá-lo, 

com posterior emissão de um parecer que poderá ser: 

• Aprovado;  

• Com pendência (a qual deve ser resolvida no prazo máximo de 60 dias);  

• Retirado (caso o prazo máximo de correção seja ultrapassado pelo 

pesquisador);  

• Não aprovado; ou 

• Aprovado e encaminhado à CONEP (no caso de protocolos pertencentes 

às áreas temáticas especiais) (89).  

No Brasil, todo o processo de análise e classificação do material 

realizado pelo CEP, desde a data do recebimento até a emissão do parecer 

deve ocorrer no prazo máximo de 30 dias (36) (88).  

Os projetos encaminhados aos CEPs englobam uma diversidade de 

áreas, distribuídas em 3 grupos, nos quais a descoberta de novos fármacos, 

vacinas e testes diagnósticos pertencem ao grupo II. O fluxo a ser percorrido 

pelo projeto, após a análise do CEP ocorre, conforme a classificação do 

projeto. 

Desta forma, os estudos clínicos são, após passagem pelo CEP 

institucional, caso se enquadrem nas áreas temáticas especiais ou, que 

sejam indicados pelos membros do CEP, encaminhados à CONEP para que 

a comissão tenha conhecimento e acompanhe o desenvolvimento do estudo 

(Figura 7) (33) (95). 
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(*) Somente o 1º centro dos Projetos multicêntricos do Grupo I 
 

Fonte: http://conselho.saude.gov.br/ (acesso em 15/11/09)  

Figura 7  -  Sistema CEP – CONEP 

 

 

A obrigatoriedade do cumprimento do fluxo para todos os projetos de 

pesquisa ocorre para garantir que as regulamentações universais de ética 

em pesquisa sejam respeitadas (88). 

Outros projetos, também, avaliados pelos CEPs, mas não 

classificados como áreas Temáticas Especiais devem ser encaminhados à 

CONEP trimestralmente (88). 
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5.2.1.2  Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP)  

Definida como uma Comissão para assessoria do Conselho Nacional 

de Saúde, a CONEP possui função normativa, consultiva, deliberativa e 

educativa (88). 

A CONEP é um órgão de controle social, arquitetada para assegurar 

que os sujeitos inseridos nos protocolos tenham sua integridade e dignidade 

garantida (33).  

Conforme a Resolução 196, a CONEP está vinculada ao Conselho 

Nacional de Saúde, tendo como objetivos garantir a total segurança dos 

sujeitos envolvidos em pesquisas, assegurando a realização com base nas 

normas e regulamentações nacionais e internacionais (33) (56) (96).  

Resume-se a atuação da CONEP inteiramente vinculada à análise de 

projetos classificados em áreas temáticas especiais, normatizando 

separadamente alguns temas em destaque com a indicação dos CEPs (91) 

(96). 

Os projetos relacionados aos seguintes temas são classificados em 

áreas temáticas especiais (96): 

• Genética humana; 

• Reprodução humana; 

• Novos fármacos, medicamentos, vacinas e testes diagnósticos; 

• Novos equipamentos e dispositivos para a saúde; 

• Novos procedimentos; 

• Pesquisas em populações indígenas; 
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• Projetos que envolvam biossegurança; e 

• Projetos com participação estrangeira. 

Para que suas atribuições desenvolvam-se de forma eficaz, a CONEP 

atua estimulando a criação e o registro dos CEPs institucionais. Esta 

comissão desenvolve as seguintes atividades: 

• Análise dos projetos de pesquisa dentro do prazo preestabelecido; 

• Elaboração de normas relacionadas à ética em pesquisa; e 

• Atuação como instância final de recursos: 

� Manifestando-se no máximo 60 dias após denúncia; 

� Interferindo no andamento dos projetos de pesquisa pré-

aprovados; 

� Construindo e mantendo atualizado um banco de dados específico, 

para os aspectos éticos das pesquisas, envolvendo seres 

humanos em todo o território nacional; 

� Mantendo o Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Saúde e 

outras instâncias do Sistema Único de Saúde atualizados, em 

relação às normas éticas vigentes em pesquisas que envolvam 

seres humanos; e 

� Construindo com o Ministério da Saúde normas e critérios de 

credenciamento para os Centros de Pesquisa, sob a aprovação do 

Conselho Nacional de Saúde (56). 
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As reuniões para avaliação dos projetos devem, obrigatoriamente, 

ocorrer 11 vezes ao longo do ano, com eventuais reuniões extraordinárias 

dependendo da demanda dos projetos que aguardam avaliação (33). 

Sua composição tem origem multidisciplinar e voluntária, é composta 

de 13 membros titulares e seus respectivos suplentes, sendo cinco 

participantes com atuação na área de ética na pesquisa e saúde em 

destaque e oito pertencentes ao ramo teológico e jurídico; além de 

consultores ad hoc e representantes dos usuários, sendo um participante, 

em especial, vinculado à área de Gestão em Saúde (33) (56). 

Os participantes são indicados pelos membros dos CEPs 

institucionais, que têm direito a duas indicações; assim, sete pessoas são 

selecionadas pelo Conselho Nacional de Saúde e os demais por sorteio (56). 

O mandato tem uma duração de 4 anos, com renovação a cada 2 

anos, de seis ou sete membros (33) (56). 

Todo o processo de avaliação dos protocolos inseridos nas áreas 

temáticas especiais, feito pela CONEP deve ter duração máxima de 60 dias 

(56). Atualmente, 10% dos projetos avaliados pelos CEPs são encaminhados 

para avaliação da CONEP (33). 

As ações realizadas pela CONEP são relatadas ao Conselho 

Nacional de Saúde por meio de um plano de trabalho e de um relatório anual 

de atividades, no qual consta a relação de CEPs estabelecidos e projetos 

analisados. Concomitante, à atuação da CONEP, destaca-se a atuação da 

ANVISA (56). 
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É importante ressaltar que o CNS é responsável pela elaboração de 

normas sobre ética em pesquisa, envolvendo seres humanos e outras 

questões sobre bioética, e as mesmas são implementadas pela CONEP e/ 

ou CEPs institucionais (93). 

Com base na atuação constante da CONEP na avaliação de projetos 

de pesquisa quanto aos aspectos éticos, observou-se o aumento 

significativo da variedade de questionamentos, resultantes da diversidade de 

projetos. Fator responsável pelo amadurecimento dos membros da comissão 

em relação aos assuntos discutidos e a elaboração de futuras resoluções e 

regulamentações (91). 

Destaca-se que, além de avaliar os projetos que se encontram nas 

“áreas temáticas especiais”, avaliar os relatórios trimestrais encaminhados 

pelos CEPs, emendas, consultas e solicitações de renovação, a CONEP 

recebe a notificação dos eventos adversos ocorridos e avalia em que 

condições o pesquisador fez o relato, a conduta tomada e a avaliação prévia 

do CEP institucional (56).  

 

5.2.1.3  Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

A ANVISA é uma agência reguladora, classificada como autarquia de 

regime especial por viabilizar estabilidade a seus dirigentes durante o 

período de mandato (38). 
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Além de autonomia financeira, possui independência administrativa e 

vínculo com o Ministério da Saúde (MS), apresentando um relacionamento 

regulado por contrato de gestão (38). 

Criada de acordo com a Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, a 

ANVISA tem como proposta promover e proteger a saúde da população por 

meio de controle sanitário (33) (34) (38). Atua em divesas áreas que se 

estendem desde a realização de pesquisas que, direta ou indiretamente 

envolvam seres humanos, até a produção de equipamentos, ambientes e 

insumos (38).  

Como o principal foco de atuação, cabe a ela definir a política e 

sistema nacional de vigilância sanitária, promovendo ações capazes de 

eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e intervir em problemas 

sanitários, decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens 

de consumo, assim como todas as etapas de produção (38). 

 Ainda em relação às suas funções, é responsável em exercer a 

vigilância sanitária em portos, aeroportos e fronteiras (38). 

De acordo com a Lei nº 9782/ 99, o gerenciamento e a administração 

desta instância colegiada deverão ser exercidos por uma diretoria composta 

por até cinco membros, indicados e nomeados pelo Presidente da República 

após aprovação do Congresso Nacional (97). 

Como estrutura organizacional, a partir da gerência geral, existe uma 

série de gerências responsáveis por assuntos específicos. 
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É importante ressaltar que, regulamentações, atos normativos e 

regulação de produtos e serviços são de responsabilidade das resoluções da 

diretoria colegiada, e as atividades exercidas pela agência, como registro de 

produtos e atos de avaliação são realizados pela gerência e gerência geral 

(38). 

No que se refere à Pesquisa Clínica, com foco em novos 

medicamentos e produtos para a saúde, em uma fase prévia, a ANVISA atua 

por intermédio da Gerência de Medicamentos Novos, Pesquisas e Ensaios 

Clínicos, subordinada à Gerência Geral de Medicamentos (GGMED) (33) (38) 

(55).  

A GEPEC avalia protocolos em relação à sua qualidade, observando 

se o desenho de estudo foi estabelecido dentro dos padrões metodológicos 

e se os critérios de inclusão e exclusão, objetivos, desfecho e amostra estão 

claros e fidedignos (38) (55). 

Para que o dossiê regulatório seja avaliado pela GEPEC, este deve 

ser entregue na Unidade de Atendimento e Protocolo (UNIAP) da ANVISA, 

local onde será realizada uma triagem (documentação que deve 

obrigatoriamente apresentar a carta de aprovação pelo Comitê de Ética onde 

a pesquisa será desenvolvida) (35) (55). Após averiguar que a documentação 

recebida está completa, esta será entregue à GEPEC (55). 

Durante a avaliação, a GEPEC fará considerações que devem ser 

interpretadas, como exigências e encaminhadas ao responsável pelo estudo 

em um prazo máximo de 45 dias (55). 
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As exigências explicitadas pela GEPEC devem ser executadas em 30 

dias (55), e, o cumprimento das mesmas será responsável pela concordância 

na realização do estudo (93). 

A GEPEC, também, pode fazer recomendações em relação às 

questões éticas observadas durante análise do projeto, que não podem ser 

interpretadas como exigências de forma a não interferir no trabalho do CEP 

ou CONEP (38) (40). 

Após a análise do projeto, a GEPEC, normalmente, encaminha ao 

patrocinador ou investigador do estudo alguns questionamentos essenciais 

para o futuro registro do produto que devem ser respondidos até a data de 

avaliação do registro pela ANVISA. Eventualmente, a cópia destas 

recomendações pode ser enviada à CONEP ou CEP institucional (40). 

Caso haja necessidade de informações complementares para que o 

projeto esteja dentro dos padrões estabelecidos pela GEPEC, de acordo 

com a RDC 219 de 20 de setembro de 2004, é emitido um Comunicado 

Especial (CE). Este documento deve ser arquivado no centro de pesquisa 

(40).  

No intuito de acelerar o processo de avaliação dos estudos 

encaminhados, a ANVISA tem efetuado seu trabalho após a aprovação do 

CEP e, concomitante à CONEP, emitindo um parecer somente após o 

cumprimento de todas as exigências realizadas pela CONEP (35) (40). 

O resumo das características apresentadas pela autoridade 

regulatórias atuantes no Brasil pode ser visualizado nos dados da Tabela 1. 
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Tabela 1 -   Principais características das Autoridades Regulatórias do Brasil 
– 2009 

 
 CEP1 CONEP ANVISA4 

CARACTERÍSTICAS Institucional Colegiado 
Autarquia de regime 

especial 

VÍNCULO CONEP2 CNS3 
Independência 
Administrativa 

RESPONSABILIDADES Avaliar aspectos éticos 

Normativa/ 
Consultiva/ 
Deliberativa/ 
Educativa 

Avaliar a qualidade do 
desenho de estudo/ 
critérios de inclusão e 
exclusão/ desfecho/ 
Tamanho da amostra 

COLEGIADO 
Interdisciplinar/ 
representantes 

usuários 
Interdisciplinar Interdisciplinar 

MATERIAL AVALIADO 
Todos a eles 
submetidos 

Áreas temáticas 
especiais/ outros 

Produtos/ equipamentos 
para a saúde 

ATUAÇÃO - - GEPEC5 

AÇÃO Emite parecer Emite parecer 
Emite Comunicado 

Especial 

1 Comitê de Ética em Pesquisa  
2 Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 
3 Conselho Nacional de Saúde 
4 Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
5 Gerência de Medicamentos Novos Pesquisas e Ensaios Clínicos 

 

 

5.2.2  Estados Unidos da América  

 O processo de desenvolvimento de novos fármacos nos Estados 

Unidos da América é considerado complexo, uma vez que em sua maioria 

envolve instituições acadêmicas, agências governamentais e a Indústria 

Farmacêutica (98).  

Para que seja possível a realização de protocolos clínicos em seres 

humanos, tanto ao desenvolvimento de equipamentos médicos como para 

novas medicações é obrigatória a aprovação de duas Autoridades 

Regulatórias existentes (99) (100). 
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Todo o processo de desenvolvimento de um novo fármaco, desde a 

constatação das necessidades em saúde da população, desenvolvimento de 

fase pré-clínica, clínica e pós-comercialização, nos Estados Unidos da 

América podem ser visualizados na Figura 8 que não expõe as Autoridades 

Regulatórias atuantes no processo (101). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Investigational New Drug  
Fonte: adaptado de http://ublib.buffalo.edu (acesso em 20/04/09)  

Figura 8 -   Desenvolvimento de uma nova droga 

Necessidades 
em saúde 

Observações 
em pesquisa 

Políticas da 
empresa 

Candidata à 
nova droga 

Estudos Pré-Clínicos 

Caracterização 
química 

Testes em 
animais 

Submissão de 
dados (IND*) 

Estudos Clínicos 

Desenvolvimento 
das fases (de I a III) 

Não aprovado 

Uso geral 

Fase IV  
(Pós-comercialização) 

Não aprovado 

Aprovado 

Aprovado 



Resultados  
  
 

65

5.2.2.1 Food and Drug Administration (FDA)  

O FDA é considerado uma agência de saúde pública, é parte 

integrante departamento de saúde e serviços humanos dos Estados Unidos 

da América (United States Department of Health and Human Services 

(DHHS) (18).  

Esta autoridade regulatória tem como finalidade proteger os 

consumidores americanos, fazendo com que a regulamentação federal 

referente a alimentos, fármacos e cosméticos seja devidamente utilizada (59). 

Garantindo a segurança e eficácia de novos produtos (102). 

Em 1906, foi criado o FDA e vem sofrendo transformações no intuito 

de aprimorar sua atuação, que visa, como objetivo principal, promover e 

proteger à saúde pública, garantindo a segurança e eficácia dos produtos de 

saúde em desenvolvimento (5) (38) (98). 

A agência regulatória possui uma diversidade de funções que 

englobam o processo de aprovação para a comercialização de produtos em 

saúde (alertando a população quanto a problemas em eventuais produtos e 

impedindo a comercialização daqueles prejudiciais à saúde); o 

monitoramento da importação e a regulamentação de protocolos clínicos 

(realização de monitoramento constante e inspeção) (49) (103). 

Para sua condução, a Pesquisa Clínica foi dividida em fases, sendo 

que o FDA considera como fases clínicas específicas da pesquisa as de I a 

III (5). 
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De acordo com a agência, assegurar a qualidade da avaliação 

realizada nas fases I, II e III permitirá a posterior avaliação da efetividade e 

segurança do medicamento em estudo (5). 

Nos Estados Unidos da América, nenhum novo fármaco pode ser 

utilizado sem a prévia constatação de segurança e eficácia, aspectos que 

são avaliados pelo FDA (104). 

No intuito de garantir um trabalho efetivo, foram criados comitês 

responsáveis em discutir os aspectos apontados pelos protocolos de 

Pesquisa Clínica a eles submetidos. Estes contam com participação de 

profissionais qualificados, em sua maioria médicos e outros profissionais 

como estatísticos, epidemiologistas, nutricionistas, representantes da 

população e indústria. De forma a obter uma visão mais completa possível 

dos quesitos em avaliação (105).  

Em sua organização, o FDA é dividido em seis principais centros. O 

Center for Drug Evaluation and Research (CDER) é responsável por estudos 

cujo foco é o desenvolvimento de novas terapias medicamentosas (18) (52) (102) 

(106) (107). 

Este centro garante a segurança e eficácia dos fármacos sendo 

desenvolvidos e em avaliação, por realizar uma verificação médica, científica 

e regulatória, sendo os aspectos químicos, moleculares, farmacológicos, 

toxicológicos e biofarmacêuticos verificados (107). 

Para que seja iniciado um Estudo Clínico, após realização de testes in 

vitro e testes em animais, é necessário o envio de uma documentação 
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denominada Investigational New Drug (IND), a ser avaliada pelo FDA (18) (71) 

(98) (108) (109) (110).  

A IND deve possuir todas as informações necessárias para que o 

FDA possa garantir a segurança e eficácia dos voluntários de pesquisa (18), 

ou seja, informações sobre a farmacologia e toxicologia detectadas nos 

estudos em animais, desenvolvimento do medicamento, desenvolvimento do 

Ensaio Clínico e informações sobre o investigador do Estudo (18) (98) (62). 

Inicialmente, o IND é classificado em duas categorias, sendo:  

• IND comercial: tem como patrocinador uma companhia ou entidade, 

permitindo a coleta dados de segurança ou eficácia do produto 

necessário para o New Drug Application (110).  

• IND não comercial: recebe uma subclassificação, permitindo que o 

patrocinador utilize a droga em estudo para obtenção do conhecimento 

científico avançado sobre sua composição (110). 

� Investigational IND: o responsável em iniciar, conduzir o estudo e 

administrar ou dispensar medicamentos, trata-se do investigador 

(111). 

� Emergency Use IND: quando é necessária a autorização de uso 

de uma medicação, sem aprovação anterior (111). 

� Treatment IND: classificam-se novos medicamentos para 

distúrbios que, ainda, não foram desenvolvidos para determinado 

tratamento (111). 



Resultados  
  
 

68

O IND categorizado como comercial, recentemente tem recebido 

outra denominação, o “Exploratory IND”, no qual a fase I dos estudos é 

desenhada superficialmente, encorajando profissionais a desenvolverem 

estudos de uma forma mais detalhada, aumentando a segurança do produto 

em investigação (112). 

A análise dos materiais submetidos ao FDA tem suas ações 

discutidas por um dos 30 Comitês, denominados “advisory committees”, 

cujos membros têm como principais características um amplo conhecimento 

em ética em pesquisa e, uma alta capacidade de julgamento. Em sua 

maioria, profissionais experientes em Estudos Clínicos, além de 

representantes da indústria e consumidores (105).  

Após submissão do IND pelo patrocinador do estudo (sponsor), o FDA 

tem um período de 30 dias para avaliar a documentação a ele submetida (52). 

Caso o prazo seja ultrapassado, o pesquisador poderá dar início à condução 

do estudo (5) (18) (98) (106) (110) (113). 

Os Comitês atuam, conforme as linhas de produtos (alimentos, 

fármacos, biológicos) e sistemas do corpo humano (cardiovascular, 

gastrointestinal, etc.) (105). 

Para que o protocolo seja iniciado, além da avaliação por parte do 

FDA, é necessária a aprovação do Comitê de Ética Institucional (Institutional 

Review Board) (5). 

Na existência de emendas de protocolos já aprovados pelo IRB e pelo 

FDA, o patrocinador deve submetê-las em primeiro lugar ao IRB, 
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responsável pela aprovação anterior do protocolo. Logo após o recebimento 

da aprovação pelo Comitê, esta deve ser encaminhada ao FDA (5).  

É importante ressaltar que deve ser realizado um controle na 

submissão dessas emendas, sendo encaminhadas para a aprovação com 

um intervalo mínimo de 30 dias (5). 

A Figura 9 representa o processo de aprovação do IND ao ser 

submetido ao FDA, para que o estudo seja iniciado (114). 
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* Institutional Review Board 
** Center for Drug Evaluation and Research  

Fonte: adaptado de http://www.fda.gov/ (acesso em 15/08/09)  
 
Figura 9 -   Processo de revisão do Investigational New Drug (IND)  
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Para que o FDA pudesse orientar o patrocinador do estudo, tendo 

mais uma garantia da qualidade do produto em desenvolvimento, criou um 

sistema de pré-IND, no qual novos projetos devem agendar uma reunião 

com equipe do FDA para que o projeto seja reavaliado e os pontos 

necessários discutidos (115). 

 

5.2.2.2  Institutional Review Board (IRB) 

Atuando de forma a complementar as atividades realizadas pelo FDA, 

foram criados os denominados Institutional Review Boards, com o objetivo 

de avaliar eticamente protocolos clínicos, antes de seu início (24) (108). 

Estas autoridades são responsáveis por assegurar a realização 

adequada de atividades, garantindo o bem estar dos sujeitos participantes, 

além de impedir a ocorrência de danos físicos e morais dos voluntários (12) 

(116) (117).  

Os IRBs atuam de forma importante na regulamentação de pesquisas 

com seres humanos (118), sendo responsáveis por realizar revisão de 

protocolos, termos de consentimento e materiais auxiliares utilizados para 

fins de transmitir informações aos voluntários de pesquisa para validação 

científica (24). 

Para que se possa iniciar o processo de avaliação de um Protocolo 

Clínico e documentação adicional, este deve ser submetido ao IRB para 

aprovação (22) (108) (119). Esta submissão, consequente avaliação e, emissão 

de parecer, pode ocorrer antes ou após a submissão do IND ao FDA.  
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No entanto, as duas submissões destacadas devem verificar-se, 

antes da inclusão de voluntários nos referidos estudos (52). 

Após a análise, os IRBs podem emitir diferentes pareceres 

classificados como aprovado, com pendência ou reprovado (120). Estas 

organizações devem garantir uma seleção uniforme dos sujeitos 

participantes e a aplicação correta do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, além de assegurar a qualidade dos dados obtidos (52). 

Exercendo também, a função de educadores institucionais, de forma a 

manter a ética dos procedimentos a serem desenvolvidos (22) (59) (118).  

Como responsabilidade, os IRBs devem avaliar e realizar o 

acompanhamento do protocolo durante todo o período de seu 

desenvolvimento (99). Para tanto, os responsáveis pela pesquisa devem 

submeter cartas com informações sobre o andamento do estudo 

regularmente (119). 

É importante ressaltar que, estas organizações podem não somente 

ser locais, mas também centrais, e quando o estudo a ser analisado trata de 

um estudo multicêntrico, é imprescindível a atuação dos IRBs locais e 

central (69). 

As atividades dos Comitês Independentes são realizadas por um 

grupo de, no mínimo, cinco membros (59) (116), que não podem ter 

participação no protocolo em julgamento, não havendo de forma alguma 

conflitos de interesse. O grupo deve ser composto por cientistas, leigos e 

membros do público (24) (119). 
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Em resumo, as principais características do IRB e FDA estão 

presentes nos dados da Tabela 2. 

 

Tabela 2 -   Principais características das Autoridades Regulatórias dos 
Estados Unidos da América – 2009 

 

 IRB1 FDA2 

CARACTERÍSTICAS Institucional Governamental 

VÍNCULO - Department of Health Human Service (DHHS) 

RESPONSABILIDADES 
Avaliar aspectos éticos/ 

Educar 

Regulamentar e aprovar pesquisas para novos 
medicamentos, produtos e equipamentos para a 

saúde 

COLEGIADO 
Interdisciplinar/ 

representantes usuários 
Interdisciplinar 

MATERIAL AVALIADO Todos a eles submetidos 
Projetos que envolvam novas drogas/ 
Equipamentos médicos/ Alimentos 

ATUAÇÃO - - 

AÇÃO Emite parecer Emite parecer 

1 Institutional Review Boards 
2 Food and Drug Administration 
 
 

 

 

5.2.3  União Europeia  

É composta por 27 países, existem diferenças no processo de 

aprovação de Estudos Clínicos entre os componentes da União Européia 

(121).  

A maioria dos países, conforme Directiva de 2001, possui dois passos 

necessários a serem seguidos para obtenção da aprovação e posterior 
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iniciação do Estudo Clínico. Aprovação dos Comitês de Ética e aprovação da 

autoridade regulatória local (121) (122) (123). 

O tempo de aprovação pode variar entre 6 e 12 semanas, não 

podendo ultrapassar este período, de acordo com a normatização vigente 

(121). 

Para dar início ao processo de aprovação de protocolos clínicos na 

União Europeia, conforme Directiva 2001/ 20/ EC, em primeiro lugar é 

necessário realizar um cadastro em um banco de dados de protocolos 

clínicos, chamado European Clinical Trials Database (EuDraCT), de forma 

que cada protocolo receberá um número (124). 

Uma vez submetida documentação à autoridade regulatória, após a 

avaliação que deverá ser executada em no máximo 60 dias (125), será 

emitido um parecer. Em caso de não aceitação, o patrocinador poderá 

submeter um documento para correção das irregularidades encontradas 

apenas uma vez. Se esta for considerada insatisfatória, o Estudo será 

rejeitado, não podendo ser iniciado (122). 

Entre os países que compõem, a União Europeia pode-se verificar 

variação quanto ao tempo de aprovação (Figura 10) (126). Isto se deve à 

organização e atuação das Autoridades Regulatórias locais atuantes. 
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Fonte: adaptado de http://appliedclinicaltrialsonline.findpharma.com (acesso em 10/08/09)  

 
Figura 10 -  Tempo de aprovação em países da União Europeia 
 
 
 

5.2.3.1 Autoridades Regulatórias Competentes (locais) 

 Para a condução de Estudos Clínicos na União Europeia, foi 

elaborada a European Union Clinical Trials Directive 2001/20/EC. Com base 

nesse documento, tenta-se estabelecer a uniformidade quanto ao tempo de 

aprovação de protocolos clínicos pelas Autoridades Regulatórias locais (126). 

Esta diretiva tem como principal objetivo harmonizar e simplificar os 

procedimentos administrativos necessários para a condução de Estudos 

Clínicos entre os países que compõem a União Europeia (126).  

 Ao se realizar um levantamento referente ao tempo de aprovação de 

protocolos clínicos pelas Autoridades Regulatórias atuantes, nos diferentes 

países, os dados obtidos encontram-se no Quadro 1 (127) (128).  

 Não foi possível encontrar dados em alguns dos países. 
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Quadro 1 -  Tempo de aprovação de Estudos Clínicos nos diferentes 
países da União Europeia  

 

Países Autoridade Regulatória 
Tempo de  
aprovação 

Comitê de Ética  
(Tempo de aprovação) 

Áustria 
Austrian Agency for Health and 
 Food Safety (AGES)  -  < 35 dias 

Bélgica 
Federal Agency for Medicines and 
 Health Products (FAMHP) < 28 dias  -  

Bulgária Buldarian Drug Agency (BDA) entre 30 e 60 dias < 30 
Chipre Cyprus Medicines Authority  -  entre 30 e 60 dias 
República  
Tcheca 

State Institute for Drug Control -  
Clinical Trials and Pharmacovigilance Branch  entre 30 e 60 dias entre 30 e 60 dias 

Dinamarca Danish Medicines Agency < 30 dias  -  
Estonia State Agency of Medicines 60 dias < 30 
Finlândia National Agency for Medicines 60 dias  -  

França 
Agence Française de Sécureité Sanitaire  
des Produits de Santé  -  < 35 dias 

Alemanha Federal Institute for Drugs and Medical Devices  -   -  
Grécia National Organization for Medicines  -   -  
Hungria National Intitute of Pharmacy entre 60 e 90 dias entre 30 e 60 dias 
Islândia Iceland Medicines Control Agency  -   -  
Itália Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) 60 dias < 30 dias 
Latvia State Agengy of Medicines entre 30 e 60 dias < 30 
Lituania State Medicine Agency of Lithuania (SMCA) entre 30 e 60 dias entre 30 e 60 dias 
Luxemburgo -  -   -  
Malta Medicines Regulatory Unit 60 dias 60 dias 

Holanda 
Central Committee on Research Involving  
Human Subjects (CCMO) 60 dias  -  

Polônia Drug Institute ente 60 e 90 dias entre 30 e 60 dias 
Portugal National Institute of Pharmacy and Medicines  -  60 
Romênia National Medicines Agencies entre 30 e 60 dias < 30 
Eslováquia State Institute for Drug Control ente 60 e 90 dias entre 30 e 60 dias 
Eslovênia Ministry of Health < 30 < 30 
Espanha Spanish Agency for Medicines and Medical Devices 60 dias  -  
Suiça Medical Product Agency  -   -  

Reino Unido 
Medicines and Healthcare Products  
Regulatory Agency (MHRA) 30 dias  -  

Fonte: elaboração própria a partir de http://www.buyusa.gov/sanfrancisco/europetrials.html (127) e 
http://www.efgcp.be/Downloads/EFGCPReportFiles/Cyprus.pdf (128) (acesso em 30/10/09) 
 

 

 

Assim, deve ser comentado que, nem todos os paíes da União 

Europeia aderiram à nova regulamentação, alguns destes estão seguindo a 

normativa, apenas em relação à novas drogas (Tabela 3) (129). 
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Tabela 3 -  Países participantes (Clinical Trials Directive 2001/20/EC) – 2005 
 

PAÍSES PESQUISAS COM NOVAS DROGAS 

Áustria Sim 

Bélgica Não 

República Tcheca Sim 

Dinamarca Não 

França Não 

Alemanha Sim 

Grécia Sim 

Irlanda Sim 

Itália Sim 

Holanda Não 

Noruega  -  

Portugal Sim 

Espanha Sim 

Inglaterra Sim 

Escócia Sim 

Fonte: Adaptado de Lemaire F, et al. Intensive Care Med. Paris; 2005. P.477 

 
 

 

5.2.3.2  Independent Ethics Committees (IECs)/ Institutional Review 

Boards (IRBs) 

Com a aprovação obrigatória para início de um Estudo Clínico, as 

atividades desenvolvidas pelos Comitês de Ética variam, conforme as 

normatizações vigentes em cada um dos países que compõe a União 

Europeia (69).  
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Em alguns países, como a República Tcheca, para Estudos 

multicêntricos é necessária a aprovação de protocolos pelo Comitê de Ética 

de cada um dos centros participantes, mesmo que um Comitê de Ética 

Central seja responsável para emitir uma resposta final (69). 

A avaliação dos protocolos de pesquisa por parte dos Comitês de 

Ética deve ocorrer em um período máximo de 60 dias (69) (123). Em caso de 

estudos relacionados à genética, este período pode se estender para até 90 

dias (122); a avaliação da autoridade regulatória competente pode ser 

conduzida concomitantemente (69). 

Na elaboração de emendas pelo patrocinador, os Comitês de Ética 

têm um período de 35 dias para aprovação. Enquanto este documento não 

for aprovado, o mesmo não poderá ser seguido pelo investigador do estudo 

(122). 

Uma vez elaborado o parecer, o Comitê de Ética tem como 

responsabilidade enviar o mesmo às demais Autoridades Regulatórias 

competentes para ciência de sua avaliação (122). 

 

5.2.3.3  European Agency for the Evaluation of Medicinal Products 

(EMEA) 

A EMEA foi criada com base na determinação do Conselho de 

Ministros, ao adotarem o regulamento European Economic Communit (EEC), 

nº. 2309/93 de 22 de julho de 1993, e algumas diretivas, na tentativa de dar 

início às modificações necessárias para legislar produtos para uso humano e 

veterinário (38). Suas atividades se iniciaram em 1995, após a inauguração 
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(38) (130). Esta autoridade padroniza as normas e regras impostas para o 

desenvolvimento de pesquisas relacionadas com a saúde humana e animal 

(131). 

A EMEA é uma agência responsável em garantir a qualidade, 

segurança e eficácia dos produtos medicinais na União Europeia, 

protegendo e promovendo a saúde pública e animal, além da elaboração de 

diretrizes científicas (38) (132) (133) (134).  

Atua de forma centralizada, ou seja, qualquer opinião expressa pela 

EMEA em relação à indicação terapêutica, aprovação ou suspensão do 

produto, entre outras, deve ser aceita pelos membros da União Européia (38) 

(132) (135). Existindo uma única autorização para os países participantes (132) 

(133).  

Vale ressaltar que, se forem considerados todo o processo de 

regulamentação de novas terapias medicamentosas e de produtos médicos, 

o sistema também poderá ser considerado descentralizado, uma vez que 

para novos produtos é necessária a aprovação de cada um dos membros da 

União Europeia, conforme classificação da autoridade regulatória em 

questão (132) (134). 

Entre suas competências, é possível verificar a organização de 

procedimentos rápidos, transparentes e eficientes para autorização ou 

retirada de produtos do mercado, além de atividades de farmacovigilância 

(133).  
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A EMEA é composta por um diretor executivo que assume o posto de 

representante legal, por um corpo gerencial composto por dois 

representantes de cada país membro, que se reúnem quatro vezes ao ano e, 

por Comitês Científicos, também, compostos por 32 membros, sendo dois 

representantes de cada país, que se reúnem mensalmente (38) (131). Além de 

cinco membros adicionais especializados em áreas específicas, que podem 

auxiliar na discussão dos temas, subordinados ao corpo gerencial (38) (134). 

No intuito de atingir os objetivos propostos, também, foram 

desenvolvidos 2 sistemas de autorização para a comercialização de 

produtos, sendo estes: 

• Centralizado: voltado para produtos médicos, de biotecnologia e produtos 

inovadores, cujo primeiro passo do processo se dá por meio de um 

documento denominado “Marketing Authorization Application” (MAA), que 

deve ser encaminhado ao EMEA. A partir deste ponto, o documento é 

analisado pelo relator e correlator, pré-selecionados pelo Comitê 

Científico julgador e encaminhado a este Comitê. São verificados 

comentários realizados e conclui-se que os requisitos de qualidade, 

segurança e eficácia do produto estão dentro das normas exigidas. Caso 

positivo o MAA é considerado uma autorização válida para toda a União 

Europeia (38). 

• Descentralizado: ocorre quando é dada autorização de comercialização 

de um determinado medicamento em um dos países membros da União 

Europeia, e a mesma poderá se estender aos demais países. É 

importante ressaltar que, na presença de legitimação em alguns países, 
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as questões abordadas serão encaminhadas ao respectivo Comitê para 

análise, votação e emissão de parecer final. Caso não haja consenso à 

decisão e, consequente, emissão do parecer, passa a ser da 

responsabilidade do Conselho da União Europeia (38).  

O modo de aprovação de comercialização é aplicado na maioria dos 

medicamentos convencionais. 

Os produtos farmacêuticos, aprovados ou não pelo EMEA, são 

avaliados por um dos dois principais Comitês atuantes com a instituição, 

denominado “Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP)”, no 

caso de produtos para uso humano e “Committee for Medicinal Products for 

Veterinary Use (CVMP)” para avaliação de produtos de uso veterinário (130) 

(133). 

Após a fase de pré-avaliação dos projetos previamente encaminhados 

e analisados pelos Comitês Institucionais (CHMP e CVMP) e, consequente 

aprovação, estes serão encaminhados para grupos responsáveis pela 

avaliação do produto quanto: atuação dos fármacos, qualidade dos produtos, 

segurança e eficácia.  

Por publicar o parecer autorizando o início da comercialização do 

produto analisado, a EMEA assume a responsabilidade permanente de seu 

acompanhamento do mesmo; fato que a obriga a atuar com uma 

monitorização contínua, prestando assessoria regulatória; suporte 

organizacional, farmacovigilância e disponibilização de uma central de 

informações (134). 



Resultados  
  
 

82

Além dos dois Comitês citados, existem outros dois denominados 

Committee for Orphan Medicinal Products (COMP) e Committee for Herbal 

Medicinal Products (HMPC) que atuam da mesma forma (134). 

Há, também, um grupo denominado “Quality Working Party” (QWP), 

cujo foco de ação está vinculado ao CHMP e ao CVMP, sendo responsável 

pelo desenvolvimento, alteração e complementação de regras relacionadas 

a produtos de uso humano e animal (134). 

A segurança dos medicamentos aprovados pela Instituição sofre 

constante acompanhamento realizado por uma rede de farmacovigilância; e 

em caso de notificação de Eventos Adversos que demonstrem possível 

alteração no parâmetro risco-benefício, a EMEA é responsável para tomar 

as medidas necessárias. 

A EMEA tem contato mundial e, assim como as demais entidades 

regulatórias visa padronizar as normas e regras vigentes para o 

desenvolvimento de pesquisa. Na tentativa de acelerar o processo de 

descoberta de novas técnicas capazes de proporcionar melhorias à saúde 

pública e animal, a fim de que mínimos os aspectos prejudiciais à saúde 

durante seu desenvolvimento (134).  

Em relação à Indústria Farmacêutica, a EMEA desempenha um papel 

de promoção da inovação e investigação, além de prestar aconselhamento 

científico, assistência na elaboração de protocolos para o desenvolvimento 

de novos medicamentos, publicar normas orientadoras sobre requisitos 

técnicos de ensaios de qualidade, segurança e eficácia (38) (134).  
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Para o processo de aprovação de protocolos clínicos na União 

Europeia, observa-se a Tabela 4: 

 

Tabela 4 -   Principais características das Autoridades Regulatórias da 
União Européia – 2009 

 

 
IRB/ IEC1 

AUTORIDADE 
REGULATÓRIA 

COMPETENTE LOCAL 
EMEA2 

CARACTERÍSTICAS Institucional/ Central Governamental 
Organização 
administrativa 

VÍNCULO EMEA  -   -  

RESPONSABILIDADES Avaliar aspectos éticos 

Avaliar o desenho do 
estudo/ tamanho da 
amostra/ critérios de 
inclusão e exclusão 

Avaliar produtos de uso 
humano e veterinário 
para comercialização/ 

Prestar consultoria para o 
desenvolvimento de 
Estudos Clínicos/ Ser 
arbitro nas decisões 

COLEGIADO 
Interdisciplinar/ 

representantes usuários 
Interdisciplinar Interdisciplinar 

MATERIAL AVALIADO Todos a eles submetidos 
Projetos de novos 

equipamentos e produtos 
para a saúde 

Projetos de novos 
equipamentos e produtos 

para a saúde 

ATUAÇÃO - - CHMP3 

AÇÃO Emite parecer Emite parecer 

Emite Comunicado para a 
comercialização de novos 

medicamentos e 
equipamentos médicos 

1 Institutional Review Boards (IRB)/ Independent Ethics Committees (IEC) 
2 European Agency for the Evaluation of Medicinal Products 
3 Committee for Medicinal Products for Human Use 
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5.2.4 Japão 

No Japão, o processo de organização para avaliação de protocolos 

clínicos vem sofrendo constantes transformações, desde 1979. O governo 

japonês tem agido na tentativa implantar um sistema eficiente para avaliação 

e controle de novos medicamentos e equipamentos médicos no país (136). 

Diferentes Centros atuantes, foram estabelecidos (136) (137): 

• Organization for Pharmaceutical Safety and Research (OPSR/Kiko) – 

1979 – responsável pela discussão com a Indústria Farmacêutica 

referente à elaboração de programas para o desenvolvimento de novas 

drogas; 

• Japan Association for the Advancement of Medical Equipment (JAAME) – 

1995, e 

• Pharmaceutical and Medical Devices Evaluation Center (PMDEC) – 1997 

– Responsável pela aprovação de novas drogas. 

Posteriormente, houve uma fusão das atividades realizadas pelas 

Autoridades Regulatórias destacadas, constituindo a denominada 

Pharmaceutical and Medical Devices Agency (PMDA) (136) (Figura 11). 

A autoridade regulatória atua diretamente com o Ministry of Health 

and Labour Welfare (MHLW) (138) (139). 
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Fonte: adaptado de http://www.pmda.go.jp (acesso em 11/11/08)  

 
Figura 11 - The Pharmaceuticals and Medical Devices Agency  
 

 

 

Para que se inicie um Ensaio Clínico no Japão, deve ser submetida 

ao MHLW uma documentação com dados referentes aos estudos em 

questão. Desta forma, a autoridade regulatória poderá avaliar os dados de 

segurança, necessários para garantir a integridade dos voluntários de 

pesquisa (3). 

O tempo de aprovação de Estudos Clínicos no Japão é de 

aproximadamente, 4 semanas (140).  

No país, a maior parte dos protocolos clínicos em desenvolvimento é 

de patrocinadores japoneses, uma vez que estrangeiros encontram grandes 

dificuldades na obtenção de aprovação para a condução de pesquisas. O 

Pharmaceutical and 
Medical Devices 

Agency Evaluation 
Center (PMDEC) 

Organization for 
Pharmaceutical Safety and 

Research (OPSR / Kiko) 

Japan Association for 
the Advancement of 
Medical Equipment 

(JAAME) 

Incorporação administrativa da agência e consequentemente 
estabelecimento da Pharmaceutical and Medical Devices Agency (PMDA). 
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fato se deve as exigências das Autoridades Regulatórias, diferenças 

culturais, de idioma na prática médica (137) (141). 

O Japão utiliza como base para a elaboração de novos medicamentos 

o denominado Pharmaceutical Affairs Law – PAL que sofre constantes 

revisões (137). 

Não foi possível obter um número considerável de informações em 

razão das diferenças culturais e sobretudo em relação ao idioma.  

 

5.2.4.1 Pharmaceutical and Medical Device Agency (PMDA) 

Em 2004, o PMDA foi constituído e sua função é revisar a 

documentação submetida, cujo tema envolve novas drogas, revisão de 

relatórios de segurança, assim como as demais Autoridades Regulatórias 

destacadas nesta dissertação, além de garantir a segurança dos voluntários 

de pesquisa (142). 

Esta agência possui administração independente e é dividida em 13 

departamentos e escritórios classificados como (143): 

• General Affairs 

• Planning and Coordination 

• Relief Funds 

• Review Administration 

• New Drug I 

• New Drug II 

• Office of New Drug III 
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• Biologics 

• Generics 

• Medical Devices 

• Conformity Audit 

• Safety 

• Compliance and Standards 

• Promotion 

• Audit 

Além das atividades descritas, o PMDA faz (144): 

• Revisão científica de medicamentos e equipamentos médicos para 

autorização de comercialização, conforme Pharmaceuticals Affair Law; 

• Consultoria no planejamento e implementação de protocolos clínicos; e 

• Inspeção dos protocolos em andamento; 

Para que o PMDA avalie a documentação sobre um Estudo Clínico o 

que se deseja iniciar, este deve ser submetido ao denominado Clinical Trial 

Notification (CTN). O recebimento do documento para avaliação deve 

acontecer em, no mínimo, 30 dias antes da data prevista para início do 

estudo. 

Além da submissão de protocolos clínicos, também, devem ser 

avaliados pelo PMDA, os documentos relacionados a relatos de Eventos 

Adversos. 
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5.2.4.2 Ministry of Health and Labour Welfare (MHLW) 

Estabelecido em 2000, após junção entre o Ministry of Health and 

Welfare e o Ministry of Labor a autoridade regulatória atua juntamente com o 

PMDA, no processo de aprovação dos protocolos clínicos (145). 

A documentação, após a avaliação e aprovação pelo PMDA, deve ser 

submetida ao MHLW para aprovação. 

 

5.2.4.3 Ethics Committees (ECs) 

Paralelamente à submissão realizada às Autoridades Regulatórias, 

para que um Estudo Clínico se inicie, esta documentação deve ser 

submetida, também, aos Comitês de Ética (146). 

Estes são institucionais e não são inspecionados pelo MHLW/PMDA, 

devem ser capacitados para realizar uma avaliação científica e ética dos 

documentos (146). 

As instituições devem ser formadas por no mínimo cinco membros, 

sendo, ao menos, dois membros não vinculados à instituição e um 

especialista da área médica, farmacêutica ou conhecedor de protocolos 

clínicos (146). 

Os principais objetivos da criação destes Comitês são (147): 

• Garantir segurança aos voluntários da pesquisa; 

• Diminuir o tempo de aprovação para início de protocolos clínicos; 
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• Evitar a submissão repetida de protocolos e uniformizar a submissão dos 

documentos; e,  

• Revisar projetos multicêntricos das fases I a III 

No Japão, as Autoridades Regulatórias atuantes e suas principais 

características podem ser visualizadas, conforme Tabela 5. 

 

Tabela 5 -   Principais características das Autoridades Regulatórias do 
Japão – 2009 

 
 

IRB/ EC1 MHLW2 PMDA3 

CARACTERÍSTICAS Institucional Colegiada Semigovernamental 

VÍNCULO - - 
Independência 
administrativa 

RESPONSABILIDADES Avaliar aspectos éticos 
Garantir o direito do 

público 

Avalia protocolos quanto à 
segurança e eficácia/ 
presta suporte no 
desenvolvimento de 

projetos 

COLEGIADO Interdisciplinar Interdisciplinar Interdisciplinar 

MATERIAL AVALIADO 
Todos os estudos a 
eles submetidos 

Todos os estudos a eles 
submetidos 

Produtos/ equipamentos 
para a saúde 

ATUAÇÃO - PMDA - 

AÇÃO Emite parecer Emite parecer - 

1 Institutional Review Boards (IRB) / Ethics Committees (EC) 
2 Ministry of Health and Labour Welfaire  
3 Pharmaceutical and Medical Devices Agency  
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5.2.5 Canadá 

O Canadá tem como responsáveis pelo desenvolvimento de novos 

medicamentos a Indústria Farmacêutica, comunidade médica, Comitês de 

Ética e o governo canadense (148). 

Nesse país, o processo de aprovação de protocolos clínicos é feito 

por duas Autoridades Regulatórias descritas a seguir. Estas têm trabalhado 

no sentido de aperfeiçoar as atividades executadas, diminuindo o tempo de 

aprovação e tornando o país mais atrativo para condução de Estudos 

Clínicos. 

 

5.2.5.1 Health Products and Food Branch (HPFB) 

A autoridade responsável pela revisão e aprovação de Estudos 

Clínicos em humanos é denominada Health Products and Food Branch, que 

conta com as atividades desenvolvidas pelos seguintes diretórios (149) (150): 

• Therapeutic Product Directorate (TPD): responsável na regulação, 

avaliação e monitoria da segurança, eficácia e qualidade dos produtos 

terapêuticos e diagnósticos no Canadá (151); e 

• Biologics and Genetic Therapies Directorate (BGTD): responsável pela 

avaliação de protocolos que envolvam fármacos biológicos e 

radiofarmacêuticos, vacinas virais ou bacterianas, terapia gênica, tecidos 

e órgãos (149). 

Para que se inicie o processo de aprovação de um estudo o 

patrocinador deve enviar uma documentação denominada Clinical Trial 
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Application – CTA ao TPD, solicitando autorização para realização de 

Estudos em humanos.  

Nesta etapa, são submetidas ao TPD informações referentes à fase 

pré-clínica: metodologia utilizada, dosagem (no caso de novos 

medicamentos) e os possíveis investigadores a conduzirem o Estudo (152) 

(153) (154). 

Os CTAs são compostos apenas pelo resumo das informações 

obtidas na fase pré clínica e avaliados quanto à segurança e possível risco 

do novo fármaco. Em um protocolo é avaliada, sobretudo, a importância dos 

objetivos propostos (153).  

Existem duas particularidades essencialmente analisadas em um 

Ensaio Clínico: a qualidade química e a clínica.  

Para assegurar a qualidade desta avaliação, o protocolo é enviado a 

dois revisores diferentes (148). 

No Canadá, as normatizações são baseadas nas normas de Boas 

Práticas Clínicas e incluem pontos sobre o tempo de aprovação dos 

protocolos clínicos, entre as fases I e III, devendo ser de no máximo 30 dias 

(6) (155).  

Não há obrigatoriedade de receber um documento que aprove o início 

do protocolo, passado o período anteriormente citado (153). Entretanto, é 

recomendado que o estudo não seja iniciado antes que o patrocinador 

receba uma carta de não objeção (No Objection Letter – NOL), ou não 
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satisfação (Not Sactisfatory Letter - NSL), na qual constam pendências a 

serem sanadas ou impedem a realização do protocolo em questão (148) (153). 

Em estudos de bioequivalência foi estabelecido um prazo de revisão 

de 7 dias (148) (153). 

Como ferramenta utilizada para que não existam pendências no CTA, 

estabeleceu-se a submissão de um pré-CTA, no qual a documentação é pré- 

avaliada. Aconselha-se a submissão do pré-CTA 30 dias antes da 

submissão do CTA, de forma que o patrocinador consiga resolver todas as 

pendências existentes (153). 

O uso desta ferramenta é indicado especialmente para profissionais 

inexperientes na condução de protocolos clínicos no país (153). 

Uma vez submetido ao CTA para o Therapeutc Product Direcorate e 

este avaliado, na existência de pendências os revisores devem encaminhar 

ao patrocinador um comunicado denominado Request of Information (ROI). 

Após recebimento do ROI, o patrocinador tem 2 dias para corrigir e/ 

ou providenciar as informações solicitadas. Os revisores têm um prazo de 7 

a 30 dias para a elaboração de um novo parecer (148). 

Caso o patrocinador seja incapaz de responder as pendências 

solicitadas pelo revisor dentro do prazo estipulado, poderá retirar o pedido 

de avaliação do protocolo em questão ou, aguardar o envio por parte do 

HPFB de uma carta não satisfatória (148). 



Resultados  
  
 

93

Após a avaliação e a aprovação do protocolo, o patrocinador receberá 

uma carta denominada No Objection Letter (NOL), que é obrigatória para 

início do desenvolvimento do protocolo em questão (148). 

Na existência de pequenas alterações a serem feitas no protocolo 

após aprovação, estas poderão ser realizadas e encaminhadas ao TDP em 

um prazo de 15 dias, após o recebimento da carta de No Objection Letter 

(153). 

O fluxograma de submissão do Clinical Trial Applications pode ser 

visualizado, conforme Figura 12 (156). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Documentação com dados suficientes para avaliação e aprovação para início de um 
Estudo Clínico. 

Fonte: adaptado de http://www.hc-sc.gc.ca (acesso em 11/07/09)  

 
Figura 12 -  Submissão de protocolos clínicos 
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5.2.5.2 Researchs Ethics Board (REB) 

Os Comitês de Ética, “Research Ethics Board”, são atuantes no país 

no processo de aprovação de Estudos Clínicos, que avaliam pesquisas sob 

o ponto de vista ético. Esta avaliação e aprovação devem ocorrer, antes do 

início do Estudo (6) (153) (157). 

Os Comitês são institucionais, multidisciplinares e possuem uma 

legislação nacional. Além da avaliação de projetos, contribuem para a 

educação em ética em pesquisa (157). 

A equipe operante das atividades de cada um dos Comitês de Ética 

existentes no Canadá deve ser composta por cinco membros, homens e 

mulheres, sendo dois com conhecimento das áreas nas quais os projetos 

são desenvolvidos, um membro com conhecimento em ética, um com 

conhecimento em pesquisa biomédica e, um membro representante da 

comunidade (6) (157). 

Grandes instituições podem possuir mais de um Comitê de Ética, 

como é importante ressaltar, estes são classificados por área. Uma vez que 

o pesquisador seja designado para determinado Comitê de Ética da 

instituição, este deverá permanecer submetendo seus projetos a esse 

Comitê escolhido, durante todo o período em que o investigador permanecer 

na instituição (157).  

Instituições de menor porte podem estabelecer contato com 

instituições maiores e utilizar o Comitê de Ética das mesmas, para avaliação 

de seus projetos (157).  
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Informações sobre os REBs, assim como o histórico de não 

aprovação de protocolos por parte das Autoridades Regulatórias, ao serem 

encaminhadas para o Health Products and Food Branch, devem ser 

incluídas na documentação que compõe o CTA (153). 

O documento que comprova a aprovação do protocolo pelo REB deve 

ser arquivado pelo investigador, pois será solicitado para avaliação, caso 

haja inspeção (158). 

Os dados da Tabela 6 exibem de forma resumida as principais 

características e atividades desenvolvidas pelas Autoridades Regulatórias, 

atuantes no Canadá. 

 
Tabela 6 -   Principais características das Autoridades Regulatórias do 

Canadá - 2009 
 

 REB1 HPFB2 

CARACTERÍSTICAS Institucional Organização administrativa 

VÍNCULO  -   -  

RESPONSABILIDADES Avaliar aspectos éticos  
Avalia projetos quanto à exposição a riscos/ 

desenho do estudo  

COLEGIADO 
Interdisciplinar/ Participantes da 

comunidade 
Interdisciplinar 

MATERIAL AVALIADO 
Todos os estudos a eles 

submetidos 
Projetos que envolvam produtos médicos 

ATUAÇÃO  -  TPD3 

AÇÃO Emite parecer Emite parecer 

1 Research Ethics Committes  
2 Health Products and Food Branch 
3 Therapeutic Products Directorate 

 
 
 



Resultados  
  
 

96

Após aprovação do protocolo pelas Autoridades Regulatórias 

competentes e, uma vez iniciado o Estudo, estas realizam o constante 

acompanhamento das atividades desempenhadas (158). 

Na existência de alteração nas informações anteriormente presentes 

no protocolo, devem ser elaboradas emendas que precisam ser 

encaminhadas para aprovação pelas Autoridades Regulatórias 30 dias, 

antes que as alterações sejam colocadas em prática no protocolo (158).  

No caso de término antecipado do estudo, o HPFB deve ser 

informado com 15 dias de antecedência (158). 

Um comparativo entre as principais características das Autoridades 

Regulatórias atuantes nos países selecionados, como comparadores e seus 

respectivos tempos de aprovação podem ser visualizados nos dados das 

Tabelas 7 e 8, localizadas logo abaixo. 

 



Resultados  
  
 

97

Tabela 7 -   Autoridades Regulatórias atuantes nos países selecionados – 
2009 

 

PAÍS AUTORIDADE 
REGULATÓRIA 

CLASSIFICAÇÃO DA 
AUTORIDADE 

COMITÊ/ COMISSÃO 
DE ÉTICA 

EUA1 FDA6 Governamental IRB11 

UE2 
EMEA7/Autoridades locais 

Competentes 
Governamental 

EC 12(Institucional/ 
Central) 

CA3 HPFB8 Governamental REB13 

JP4 MHLW/ PMDA9 Governamental/ 
Semigovernamental 

IRB11 / EC12 

BR5 ANVISA10 Governamental CEP/ CONEP14 

1 Estados Unidos da América 
2 União Europeia  
3 Canadá 
4 Japão 
5 Brasil 
6 Food and Drug Administration 
7 European Agency for Evaluation Medicine 
8 Health Products and Food Branch 
9 Ministry of Health and Human Service (MHLW)/ Pharmaceutical and Medical Devices Agency 
(PMDA) 
10 Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
11 Institutional Review Board 
12 Ethics Committees 
13 Research Ethics Board 
14 Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) / Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) 
 
 
Tabela 8 -  Principais diferenças na atuação das Autoridades Regulatórias 

estudadas nos diferentes países - 2009 
 

1 Estados Unidos da América 
2 União Europeia 
3 Canadá 
4 Japão 
5 Brasil 
 

PAÍS TEMPO DE APROVAÇÃO CARACTERÍSTICAS 

EUA1 30 dias Descentralizado 

UE2 60 - 90 dias Centralizado / Descentralizado 

CA3 45 - 60 dias Descentralizado 

JP4 30 dias Descentralizado 

BR5 100 – 150 dias Descentralizado 
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5.3  Pesquisa de Campo  

Uma carta ao presidente da CAPPesq foi encaminhada solicitando a 

participação do pesquisador executante desta dissertação em uma das 

reuniões e o acompanhamento de, pelo menos, um dia da rotina de 

recebimento e manejo de documentações referentes a protocolos clínicos. 

A reunião observada ocorreu no dia 21 de outubro de 2009, na qual 

foi possível realizar os seguintes apontamentos: 

No início de cada ano, é divulgada no site da Instituição 

(http://www.hcnet.usp.br/adm/dc/cappesq/index.htm) a agenda com as datas 

das reuniões que ocorrerão ao longo do mesmo. Atualmente, estas possuem 

uma frequência quinzenal, estabelecida a pedido dos relatores no intuito de 

diminuir o volume de documentos a serem avaliados por reunião. 

Na intranet (site interno da Instituição), também são divulgados o 

regimento interno da CAPPesq, a lista de membros atuantes, os formulários 

para submissão de novos projetos, a carta de credenciamento da CAPPesq 

na CONEP, o formulário para encaminhamento de relatos de Eventos 

Adversos e o formulário para protocolos que envolvam indivíduos 

geneticamente modificados. 

Ao longo e após a reunião, conforme surgimento de dúvidas foram 

feitos questionamentos a alguns relatores e membros da secretaria a 

respeito do funcionamento da plenária, relatores, representantes da 

comunidade e interação CEP – CONEP. 

Os seguintes dados foram obtidos: 
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Atualmente a CAPPesq possui 60 relatores atuando e dois membros 

da comunidade. Entre os relatores, obrigatoriamente 50% são médicos e os 

demais têm as mais diversas profissões. 

Todos os relatores, incluindo os representantes de usuários, são 

graduados. 

Para que as reuniões sejam realizadas, é necessária a presença de 

50% dos membros mais um. Na ausência desse total de participantes, a 

reunião é cancelada. 

A demanda de projetos para análise varia, é realizada, conforme a 

entrada da documentação. Desta forma, o número de projetos avaliados por 

relator é inconstante. 

Os sessenta relatores são distribuídos em seis câmaras, numeradas e 

identificadas de um a seis.  

Durante cada sessão, os profissionais agrupam-se com os membros 

de suas respectivas câmaras e fazem a contabilidade do material avaliado 

para aquela plenária, sendo totalizado o número de projetos/ documentos 

avaliados, destes quantos foram aprovados, reprovados ou devolvidos com 

pendências. 

Seguindo solicitação do presidente da plenária, as câmaras vão 

apresentando um breve resumo do material analisado e os projetos 

reprovados pelo relator ou que possuem pendências são colocados em 

pauta para discussão. 
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Projetos considerados polêmicos pelo relator e sua câmara, também, 

são discutidos pelos demais membros da reunião e a opinião final é dada 

pelo presidente da plenária. 

Quando não é possível estabelecer um acordo sobre os pontos 

discutidos, o Comitê de Ética entra em contato com a CONEP, via e-mail, 

solicitando auxílio para a resolução do problema. 

Conforme observado na reunião e, segundo relato de alguns 

participantes, o TCLE é um dos principais causadores da devolução de 

projetos de pesquisa para ajuste. 

Os representantes usuários participam ativamente de discussões, 

sobretudo quando o assunto é TCLE e sua linguagem, não atuam como 

relatores, só expressam sua opinião nas reuniões. Estes são indicados por 

entidades (como exemplo de entidade, é possível citar os conselhos 

regionais dos diversos profissionais). 

A escolha de profissionais para participarem, como relatores, inicia-se 

com uma solicitação da Diretoria Clínica do Hospital, para os diferentes 

Departamentos da Instituição. 

Cada Departamento deve indicar, quando solicitado, três possíveis 

membros e a Diretoria Clínica selecionará o participante. Uma vez 

selecionado, há um período mínimo de participação de 3 anos.  

Quando devidamente justificado, o profissional poderá ser dispensado 

desta tarefa antes do prazo mínimo.  
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Caso, após os 3 anos, o relator queira continuar a exercer suas 

atividades, deverá ser novamente indicado. 

Após acompanhar a rotina de recebimento e avaliação inicial dos 

documentos, assim como a distribuição destes para avaliação entre os 

relatores, foram obtidas as seguintes informações: 

A CAPPesq preconizou o recebimento de documentação, ocorrendo 

duas vezes na semana (terças-feiras e sextas-feiras), apenas no período da 

manhã. 

No período da tarde, um dos seis funcionários atuantes separa os 

novos projetos dos outros documentos recebidos que são denominados 

como “diversos”. 

Os novos projetos são da responsabilidade do profissional com maior 

experiência e conhecimento no setor, para que seja realizada a triagem 

documental. Os diversos são distribuídos em cinco grupos, conforme 

numeração, cada um destes grupos será triado por um dos cinco 

funcionários restantes. 

Durante esta triagem, ocorre a conferência dos documentos que 

devem estar dentro dos padrões solicitados, conforme regulamentação 

brasileira, mundial, normas de Boas Práticas Clínicas, normas institucionais 

e patrocinador do estudo na existência do mesmo. 

Os documentos que não estão completos, são devolvidos ao 

pesquisador responsável para ajuste, com uma carta explicitando as 
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pendências. Este trâmite dura em média de 2 a 3 dias, não existindo prazos 

preestabelecidos entre a triagem e a devolução. 

Já os documentos aceitos, são distribuídos entre os relatores para 

serem aprovados ou para ciência, com data limite da próxima reunião 

agendada para emissão de um parecer. 

Quanto aos novos projetos aceitos na triagem, estes são 

encaminhados ao presidente da câmara para que sejam distribuídos entre 

os relatores. 

Vale salientar que uma vez recebido um projeto por um relator, este 

se torna responsável em realizar o acompanhamento do estudo até seu 

término ou até que o relator não mais faça parte do Comitê.  

No desligamento do mesmo, o presidente da câmara selecionará 

outro relator para se responsabilizar pelo acompanhamento do projeto. 

Segundo relato, a CAPPesq recebe uma média de 120 novos projetos 

por ano.  

As pesquisas patrocinadas pela Indústria Farmacêutica são minoria 

na demanda relatada. 

Entre os projetos recebidos que passam pelas reuniões, a maior parte 

é aprovada em primeira instância e apenas uma minoria é reprovada.  

Todos os projetos não aprovados ou devolvidos pelos relatores 

passam pela supervisão do presidente da câmara para uma avaliação final e 

este assina o parecer a ser encaminhado ao pesquisador responsável. 
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Alguns questionamentos em relação ao grau de instrução dos 

profissionais atuantes na CAPPesq serão realizados, e os responsáveis para 

realizar a triagem documental não possuem nível superior nem recebem 

treinamentos específicos para realização das atividades executadas. 

Também foi estabelecido contato com os responsáveis pela 

Coordenação de Pesquisa e Ensaios Clínicos – COPEM, setor pertencente à 

Gerência Geral de Medicamentos – GGMED – ANVISA e com a 

coordenadora interina da CONEP. 

A CONEP não autorizou a realização do estágio observacional 

alegando que em razão da confidencialidade da documentação e assuntos 

discutidos na instituição, somente profissionais contratados para atuarem na 

mesma podem participar, mesmo que como observadores das atividades 

executadas. 

Já em relação à ANVISA, não foi obtida resposta. 

 

5.4  Regulamentação 

Existem inúmeras regulamentações formuladas no intuito de 

organizar o ato de se realizar uma Pesquisa Clínica, assegurando a 

integridade dos voluntários de pesquisa. Estas podem ser classificadas 

como mundial e local. 

Como exemplo de regulamentação mundial, há normas de Boas 

Práticas Clínicas elaboradas a partir do ICH com participação dos Estados 
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Unidos da América, União Européia e Japão que vem sofrendo constante 

adaptação ao longo dos anos.  

Acredita-se que a elaboração de regulamentação, utilizando a 

metodologia de trabalho da ICH é a mais indicada, pois a participação dos 

diversos países proporciona uma visão mais ampla dos temas discutidos, 

enriquecendo as conclusões (141). 

Em resumo, a elaboração de normas tanto federais como 

internacionais possui como objetivo maior, conduzir Estudos com qualidade 

de excelência. Especialmente, por serem os precursores para a utilização de 

um novo produto/ equipamento médico em larga escala (159). 

Os documentos existentes que regulamentam a Pesquisa Clínica no 

mundo e nos países são: 

●  Mundialmente utilizados 

� Código de Nuremberg - 1947 (160) 

� Declaração de Helsinki - 1964 (161) 

� Conferência Internacional de Harmonização - 1990 (162) 

o  Normas de Boas Práticas Clínicas - 1996 

� Diretrizes éticas do Conselho de Organizações Internacionais 

(CIOMS) - 1993 (28) 

� Documento das Américas - 2005 (elaborado com a participação de 

representantes dos países: Brasil, Argentina, Chile, Costa Rica, 

Cuba, México, Estados Unidos da América e Venezuela) (32) 

• Por países (Anexo 2) 
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Apesar dos diferentes termos utilizados para definir a Pesquisa 

Clínica citados na introdução desta dissertação, quando comparados, pôde-

se verificar que o objetivo do desenvolvimento dos protocolos clínicos foi o 

mesmo.  

Estes, em geral, são resumidos em uma investigação em seres 

humanos, visando a verificar a atividade farmacológica e ou 

farmacodinâmica do produto em investigação, além de identificar reações 

adversas (11). 

Além disso, autores afirmam a existência de interesses adicionais 

como a condução de uma pesquisa cientificamente válida e a posterior 

disseminação dos dados encontrados. Acredita-se, também, que muitas 

vezes os objetivos primários possam ser distorcidos pelo poder aquisitivo da 

indústria (163). 

O principal foco das Normas de Boas Práticas Clínicas (Good Clinical 

Practice – GCP) e subsequente regulamentação, trata-se de assegurar a 

integridade moral e física dos sujeitos participantes, de forma que os 

benefícios sejam sobressalentes sobre os riscos, além de extinguir a 

ocorrência de conflitos de interesse (24) (164). 
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O processo de descoberta de novos fármacos encontra-se distante de 

causar aumento significativo na demanda de novos medicamentos seguros e 

efetivos (165). 

Na tentativa de estabelecer regimentos adequados para a condução 

de Estudos Clínicos e, consequentemente, garantir o alcance dos objetivos 

primários, acredita-se na necessidade de utilização de três princípios 

básicos, sendo estes (166) (167): 

• Autonomia: no qual o voluntário é capaz de tomar suas próprias decisões 

- principal motivo da obrigatoriedade de aplicação de documentos, como 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para que um indivíduo 

participe de uma pesquisa; 

• Proporcionalidade: que faz um balanço obrigatório entre riscos e 

benefícios aos voluntários de pesquisa, e os benefícios sempre devem se 

sobressair sobre os riscos; e 

• Autorização prévia: ou seja, avaliação dos protocolos por Autoridades 

Regulatórias competentes. 

A existência de conceitos complementares, também, pode ser 

verificada (14): 

• Valor clínico e social correspondendo à obrigatoriedade de obtenção de 

uma resposta satisfatória em relação à pergunta de pesquisa, nos 

âmbitos clínicos e sociais. Considerando que toda e qualquer pesquisa 

só existe para que possamos responder a uma ou determinadas 

perguntas; 
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• Validade científica, na qual o desenho do estudo deve ser 

minuciosamente planejado, para que os dados obtidos sejam 

significativos; e 

• Respeito aos sujeitos de pesquisa. 

Embora os conceitos citados sejam considerados essenciais e, 

conforme suas definições, sejam utilizados como base para todas as 

regulamentações vigentes na atualidade; uma vez que garantem o princípio 

básico da Pesquisa Clínica, sabe-se que nem sempre se pensou desta 

forma. Fator que culminou na ocorrência de diversas atrocidades, resultando 

na elaboração de uma série de normatizações/ regulamentações além da 

criação das Autoridades Regulatórias. 

De certa forma, a Pesquisa Clínica tem sofrido transformações 

científicas e legislativas, mantendo uma estrutura regulatória básica (168). 

A inclusão de um número cada vez maior de participantes foi definida, 

como meta na Pesquisa Clínica, por obter dados com maior rapidez, maior 

eficiência e menor custo no desenvolvimento de fármacos ou equipamentos 

médicos. Em razão deste fator, houve expansão no desenvolvimento de 

protocolos clínicos que, anteriormente, estava restrita a países de Primeiro 

Mundo, estendendo-se aos países em desenvolvimento, como o Brasil (169). 

Para atingir os objetivos de um Protocolo Clínico, é aconselhável 

recordar a obrigatoriedade de se ter a proteção dos sujeitos de pesquisa, 

evoluindo igualitariamente a eficácia das atividades desempenhadas e dos 

dados obtidos, conforme desenvolvimento científico (11).  
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Diferentes quesitos são avaliados na escolha de países para a 

condução de protocolos clínicos. Entre eles, os fatores epidemiológicos 

locais, a eficiência no recrutamento de voluntários, os tipos de propaganda 

autorizada, a influência de estudos locais no processo de aprovação e a 

qualificação dos possíveis investigadores e equipe sobretudo em relação às 

normas de Boas Práticas Clínicas (110).  

Na prática, sabe-se que entre estes fatores a capacidade de 

recrutamento de voluntários possui grande valor. 

Os países em desenvolvimento, em especial os que compõem a 

América Latina, tornaram-se atrativos não só pela grande variedade de 

sujeitos de pesquisa, mas, pela qualificação dos investigadores, sistema 

regulatório já estabelecido e custos viáveis (169). 

A experiência na condução de Estudos Clínicos em países em 

desenvolvimento demonstra que os dados obtidos após a condução de um 

protocolo nestes locais, equivalem aos dados obtidos em países de Primeiro 

Mundo. A única diferença está no tempo que deve ser dispensado para 

treinamento da equipe e a verificação e orientação quanto às condições do 

local onde a pesquisa será realizada (170). 

Todo este processo de treinamento e aprimoramento do 

conhecimento por equipes de países em desenvolvimento deve ser realizado, 

de forma que os patrocinadores não controlem a equipe e sim instruam os 

componentes a como realizar a pesquisa, conforme regulamentação (170). 
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O Brasil, com Argentina e México têm incluído grande número de 

sujeitos nos Estudos Clínicos (169). 

Apesar das facilidades apontadas na condução de Estudos Clínicos 

em países, como o Brasil, existem alguns pontos importantes e negativos, 

que dificultam sua participação em protocolos clínicos (169). 

O período para aprovação de protocolos clínicos pode ser classificado 

pelas Autoridades Regulatórias nacionais, como a principal barreira 

encontrada (169).  

A necessidade de aprovação independente por três Autoridades 

Regulatórias, na maioria dos casos, para início de um Estudo Clínico torna-

se um obstáculo à realização da Pesquisa Clínica (33). 

Algumas instituições como o Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo - HCFMUSP submetem seus 

projetos não só ao CEP, CONEP e ANVISA (quando necessário), mas 

também a um Comitê Ético Científico do Departamento, no qual o Estudo irá 

se desenvolver, para uma primeira análise. 

Existem controvérsias quanto à real necessidade da existência e 

atuação desses Comitês. A atuação de mais um órgão no processo de 

aprovação de Estudos aumenta significativamente o tempo de aprovação.  

Alguns fatores relacionados às atividades realizadas por estes 

Comitês Departamentais são passíveis de questionamentos. Como exemplo, 

é possível citar o número considerável de protocolos que são devolvidos 

pela triagem do Comitê de Ética, por questões básicas, como falta de 
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determinados documentos essenciais na submissão de projetos para análise. 

Isto gera outro problema, ou seja, o tempo desperdiçado por profissionais 

que realizam a triagem documental na CAPPesq, com documentos que, 

teoricamente, já estiveram com pessoas aptas e conhecedoras das regras 

utilizadas pela instituição para submissão de projetos ao CEP local. 

Outro problema bastante preocupante e que envolve o processo de 

triagem documental para posterior análise dos relatores na CAPPesq, é o 

não treinamento específico dos profissionais que atuam nessa área. Fator 

que agilizaria o processo. 

Embora estes profissionais não sejam devidamente treinados, eles 

desenvolvem alguns processos para auxiliar na realização das atividades. 

Assim, serão elaboradas rotinas explicativas de execução de tarefas, de 

forma que na ausência do profissional responsável para executar algumas 

atividades, por meio desses documentos, outros profissionais são capazes 

de executar o serviço. 

Entre os relatores atuantes nos CEPs, é possível questionar o não 

comprometimento com suas responsabilidades em alguns casos, sendo 

motivo de discussão o grande número de tarefas a serem desempenhadas, 

ocupando um tempo considerável e a inexistência de incentivo para 

participação desses profissionais. 

Algumas instituições têm tomado medidas administrativas, utilizando a 

verba recebida pelo próprio CEP na submissão de projetos patrocinados 

para melhorar a infraestrutura e proporcionar alguns benefícios aos relatores. 
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Estes vão desde a disponibilização de local adequado para avaliação de 

projetos e elaboração de pareceres, até o financiamento de cursos que 

possam auxiliar nas atividades desenvolvidas.  

Os recursos adotados para incentivar os relatores a disponibilizarem 

mais tempo na avaliação de projetos, aparentemente, são benéficos para a 

instituição como um todo; pois, além de uma avaliação mais precisa e 

detalhada, os profissionais estarão em constante processo de aquisição de 

conhecimento que, provavelmente, influenciará de forma favorável a 

realização de outras atividades rotineiras com qualidade . 

Os Comitês Departamentais foram criados com o objetivo de 

realizarem melhorias na qualidade do processo de aprovação. No entanto, a 

rigidez na avaliação tem sido questionada, sobretudo quando se tratam de 

estudos clínicos patrocinados. 

Muitas vezes, a aprovação destes estudos acontece ad referendum, 

ou seja, sem serem submetidos à avaliação padronizada para todos os 

projetos de pesquisa. 

Apesar dos problemas relatados, quando é realizada uma análise das 

resoluções responsáveis em regulamentar a Pesquisa Clínica no Brasil, 

percebe-se que houve algumas tentativas de mudanças essenciais para a 

evolução do País (41).  

Conforme a Resolução nº 292, de oito de julho de 1999 

(complementar da RDC 196), os CEPs podiam desempenhar a função da 

CONEP quando estes (41): 
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• Manifestavam-se solicitando, formalmente, à CONEP a delegação de 

competência para aprovação final de projetos; 

• Cumpriam com a primeira fase do programa de avaliação proposto pela 

CONEP 

� Análise dos questionários recebidos sobre a organização e o 

funcionamento do CEP; 

� Análise dos dados de acompanhamento do CEP (perfil dos 

projetos recebidos no ano anterior, índice de consistência entre os 

pareceres do CEP e da CONEP, relatórios recebidos); e 

• Exigiam a apresentação completa da documentação, conforme RDC 196. 

Já, conforme RDC 346, de 13 de janeiro de 2005, revogando o que 

consta na RDC 292 de 1999, todos os projetos que se enquadram nas áreas 

temáticas especiais, deverão ter aprovação da CONEP. Assim sendo, os 

CEPs não poderão mais ter função de CONEP, mesmos que apresentem os 

requisitos necessários (48). Em substituição a este procedimento, adotou-se a 

seleção de centros coordenadores, como ferramenta para agilizar o 

processo de aprovação de estudos clínicos. Quando se trata de estudos 

multicêntricos, o centro coordenador será o primeiro a receber o pacote 

regulatório e a submeter esta documentação para avaliação do Comitê de 

Ética. Após a aprovação do CEP, caso se enquadre, o protocolo será 

encaminhado à CONEP e ANVISA.  

Os outros centros participantes deverão submeter o mesmo projeto a 

seus respectivos Comitês de Ética, mas utilizarão a aprovação da CONEP e 

da ANVISA, recebidas a partir da submissão feita pelo centro coordenador 
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(48). Em caso de não aprovação da CONEP, nenhum centro poderá iniciar o 

protocolo (48). 

Contrastando com a determinação dos centros coordenadores para 

agilizar o processo de aprovação de Estudos Clínicos, há o fato de que não 

há diálogo/ discussão entre os CEPs participantes de um projeto 

multicêntrico durante a avaliação da documentação. Desta forma, não se 

pode assegurar que a pesquisa, uma vez aprovada por um dos CEPs seja 

obrigatoriamente aprovada nos outros participantes (171). 

A comunicação entre CEPs para compartilhamento do conhecimento 

poderia apresentar um forte impacto na tomada de decisões, particularmente 

na existência de divergências entre CEPs no processo de aprovação de 

estudos multicêntricos. 

Autores comentam sobre o despreparo dos CEPs locais para 

obtenção de uma alta demanda de documentos para avaliar, executando 

suas atividades de forma lenta e necessitando de uma reformulação na 

realização de suas atividades (172). 

Atualmente, é indicada a submissão simultânea de projetos para a 

CONEP e ANVISA (quando necessário), na tentativa de agilizar o processo 

de aprovação. No entanto, na prática, isto não acontece em razão de um 

fator adicional, o pagamento de taxas de submissão (33).  

Os patrocinadores optam por submeter a documentação para 

aprovação das Autoridades Regulatórias de forma consecutiva e não 

simultânea, o que aumenta, consideravelmente, o tempo de aprovação. 
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Em sua maioria, os protocolos clínicos são multicêntricos, 

internacionais e competitivos, havendo uma data pré-estipulada para 

encerramento da inclusão de participantes nos estudos em questão (169).  

Quando ocorre um atraso pelas Autoridades Regulatórias para avaliar 

e aprovar o início de um determinado protocolo, os últimos centros a 

iniciarem a competição são prejudicados por terem menos tempo para a 

inclusão de sujeitos (169). 

Em um comparativo realizado entre os países da América Latina que 

participam de protocolos internacionais, o Brasil está entre os últimos países 

a iniciar a inclusão de voluntários de pesquisa (173); isso em razão do 

processo de avaliação e aprovação lento por parte das Autoridades 

Regulatórias brasileiras.  

A realização de um número restrito de protocolos clínicos e, 

consequentemente, o não desenvolvimento de novos produtos reflete na 

posição desfavorável do Brasil no mercado farmacêutico mundial, não sendo 

considerado um país competitivo (Figura 13) (174). 
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Fonte: Rocha KB, et al. Novas Drogas e Patentes  

 
Figura 13 -   Líderes do mercado farmacêutico mundial 
 
 
 
 

A partir da visualização da análise do fluxo de trabalho realizado pelo 

CEP, é possível apontar algumas características ainda não totalmente 

estabelecidas, como por exemplo, a não existência de prazos para avaliação 

do CEP de projetos ressubmetidos para análise. 

Na existência de pendências, o pesquisador responsável tem um 

prazo máximo de 60 dias para resolução e ressubmissão. No entanto, o CEP 

não apresenta um prazo máximo para emitir seu novo parecer em relação ao 

projeto. Fator que impossibilita a estimativa do período de avaliação de um 

projeto de pesquisa pelo CEP na existência de pendências. 

É importante ressaltar que, apesar de já estabelecido para o 

pesquisador o prazo para resolução de pendências, tendo como 

consequência, em teoria, o não cumprimento desta normatização há 
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necessidade de ressubmissão de todo o projeto; na prática, as correções 

efetuadas são aceitas pelo CEP independente da demora na resolução. 

Os relatores, também, não possuem punição para a não realização de 

suas atividades, fator contribuinte para a demora do processo de avaliação 

das pesquisas.  

Mesmo apresentando diversas barreiras para a condução de Estudos 

Clínicos, as Autoridades Regulatórias brasileiras têm desenvolvido 

ferramentas para uso dos pesquisadores. Entre estas, há o Sistema 

Nacional de Informações sobre Ética em Pesquisa Envolvendo Seres 

Humanos (SISNEP), elaborado pela CONEP que possibilita o 

acompanhamento contínuo do projeto em análise para aprovação. Fator que 

diminue a realização de tarefas burocráticas pelos pesquisadores e equipe, 

como telefonemas às autoridades regulatórias na tentativa de se interar do 

processo de avaliação do projeto (175). 

Na União Europeia, o tempo máximo é de 60 dias para avaliação e 

aprovação de um Protocolo Clínico e documentação, pelas Autoridades 

Regulatórias nacionais, conforme regulamentação vigente varia em razão 

dos divergentes processos de aprovação nos países membros. O fato, 

também, é considerado como barreira pela Indústria Farmacêutica na 

condução de Estudos Clínicos nesses países, sobretudo, quando se trata de 

estudos multicêntricos (125) (176). 
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A considerável diferença quanto ao tempo de aprovação de 

protocolos clínicos (entre 30 e 90 dias), nos países componentes da União 

Europeia pode ser visualizado a partir da Figura 10 e do Quadro 1.  

É possível destacar, como um dos prováveis responsáveis por essa 

variação e, muitas vezes, lentidão na avaliação de Estudos Clínicos, a não 

uniformidade das atividades executadas pelas diferentes autoridades 

atuantes, além da presença de um número de autoridades disformes 

(existência de Comitês de Ética Central e Local, apenas em alguns países) 

entre os países. 

Os papéis a serem executados por Comitês de Ética Locais e 

Centrais foram esclarecidos. Os Comitês de Ética Centrais são responsáveis 

para elaborar uma opinião única para cada país, no caso de Estudos 

multicêntricos (76). 

As divergências no processo de aprovação de Estudos Clínicos na 

União Européia serviram de estimulo para elaboração de regulamentação 

para uniformização das atividades realizadas (176). 

É possível discutir ainda a atuação do EMEA, como autoridade 

regulatória atuante, pois, conforme resultado obtido não demonstra gerar 

significativa influência no tempo de aprovação de protocolos clínicos. 

A uniformização de aspectos como o tempo de aprovação de 

protocolos clínicos na União Europeia pode tornar o local mais atrativo à 

Indústria Farmacêutica. 
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Nos Estados Unidos da América, a atuação de apenas uma 

autoridade regulatória com normas e prazos bem definidos com os IRBs, 

gera um tempo de aprovação inferior (30 dias), tornando o país atrativo para 

a realização de Pesquisa Clínica (125). Assim o tempo de aprovação tem sido 

considerado ideal para a condução de Estudos Clínicos, estimulando a 

competitividade entre países. 

Este fator parece ser evidente, se observar o Canadá, que vem 

tentando equiparar seu tempo de avaliação de protocolos clínicos aos dos 

Estados Unidos da América, diminuindo de 60 para 45 dias (177). 

Em razão da alta qualidade e baixo custo das pesquisas realizadas no 

Canadá, afinidade linguística e organização regulatória, este tem se 

destacado por ser atrativo à Indústria Farmacêutica para realização de 

Pesquisa Clínica (177). 

Para alguns autores, há evidências de conflitos de interesse no 

processo de aprovação de protocolos clínicos nos Estados Unidos da 

América e Canadá, visto que estas Autoridades Regulatórias, muitas vezes, 

veem a Indústria Farmacêutica (patrocinador), como clientes, sentindo-se na 

obrigação de agradá-los (178). 

Já em relação ao Japão, o idioma é considerado uma das maiores 

barreiras na condução de Estudos Clínicos (142). Além disso, a condução 

destas pesquisas não é bem vista pelo público japonês em razão do 

histórico de atrocidades ocorridas.  
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As Autoridades Regulatórias veem os produtos desenvolvidos em 

outros países como perigosas, sentindo a necessidade de enfatizar a 

segurança e a qualidade da pesquisa se comparada à eficácia 
(137). 

Estes fatores influenciam a Pesquisa Clínica no Japão negativamente, 

resultando em um baixo incentivo aos voluntários quanto à sua participação, 

além de incentivo financeiro insuficiente para a condução dos Estudos para 

os pesquisadores, criação de barreiras para a academia, que está restrita ao 

desenvolvimento de Estudos somente com participação da Indústria 

Farmacêutica. Assim, classifica-se como o último país de escolha para 

Estudos estrangeiros (137). 

O Japão tem sido excluído como cenário para a realização de 

Estudos multicêntricos por possuir uma prática médica distinta, assim como 

desfechos e metodologia de pesquisa; destacando-se assim, o grande 

número de médicos com experiência em protocolos clínicos, resultante de 

um grande número de centros, com um baixo número de voluntários (179). 

Por outro lado, a Indústria Farmacêutica, também, encontra 

dificuldades para conduzir estudos multicêntricos que envolvam países 

asiáticos e do restante do mundo. Isto se deve a fatores intrínsecos, como a 

genética diferenciada dos japoneses e fatores extrínsecos, como cultura e 

idioma (137). 

Outro aspecto observado que dificulta a condução de Estudos 

Clínicos em países com um sistema regulatório não tão desenvolvido, foi a 

criação de um número muito grande de legislações e regras nos países de 
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origem desses Estudos para sua condução. Este fator faz com que os 

patrocinadores empreguem boa parte de seu orçamento na condução de 

estudos nos países de Primeiro Mundo, não se sentindo financeiramente 

encorajados a desenvolver esses estudos em outros países (180). 

A criação de legislação é necessária para a proteção física e moral 

dos voluntários de pesquisa, fator comprovado pela existência de normas 

com finalidades organizacionais ou éticas mundialmente utilizadas (180) (181). 

Entretanto, o excesso de burocracia, desencadeado pela criação constante 

de regras, tem seguido caminhos que, muitas vezes, deixam a idéia inicial 

em segundo plano. Além de desencorajar investigadores de pesquisa na 

condução de Estudos Clínicos que, muitas vezes, acreditam que os riscos 

são sobressalentes aos benefícios (180). 

A necessidade constante de suporte logístico na condução de 

protocolos de pesquisa obriga a realização de um processo de educação 

contínua para médicos e profissionais atuantes nos Comitês de Ética, além 

de criação de Autoridades Regulatórias competentes, caso estas não 

existam (182). 

Os três personagens principais (Estados Unidos da América, União 

Europeia e Japão), ao elaborarem os documentos mundialmente conhecidos, 

expressam sua visão em relação à Pesquisa Clínica e suas necessidades 

(155). Isso pode originar uma série de conflitos em razão das diversas 

interpretações realizadas pelos que não participaram da confecção destas 

normativas, mas, que as utilizam (183). 
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Estas interpretações muitas vezes podem ser consideradas barreiras 

para a condução de protocolos clínicos. Uma vez que, mesmo se tratando 

de normas mundialmente utilizadas para propósitos éticos, a prática médica 

na condução de Estudos Clínicos deve sofrer adaptações, conforme a saúde, 

cultura, economia e condições tecnológicas do local onde a pesquisa está 

sendo realizada (184).  

Ressalta-se que os documentos, atualmente, mais utilizados para a 

condução de Estudos Clínicos, foram elaborados por apenas três grandes 

“personagens” (Estados Unidos da América, União Europeia e Japão), com 

base em suas necessidades, consequentemente, obrigando sua adaptação 

por países em desenvolvimento (185).  

Em contrapartida, autores afirmam que a evolução do sistema 

regulatório tem, de certa forma, influenciado na evolução farmacêutica. 

Estes acreditam que a elaboração de documentos como aconteceu na 

Conferência Internacional de Harmonização resulte em um sistema 

regulatório globalmente efetivo (186). 

Em razão das diferenças relatadas anteriormente, sobretudo no que 

diz respeito à cultura, as regras já existentes são, muitas vezes, 

interpretadas de forma distinta (181), fator estimulante para a elaboração de 

normas auxiliares no processo de regulamentação da Pesquisa Clínica. 

Estas devem ser adaptadas, conforme a região e suas respectivas 

necessidades.  
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A elaboração das normas “regionais” tem sido motivo, em alguns 

países, para a não condução de Estudos Clínicos. Desse modo, o excesso 

de regras e a burocracia aumentam consideravelmente o tempo de 

avaliação e a consequente aprovação de um Ensaio Clínico; o que faz com 

que o país não participe da realização de muitos estudos. 

Ao se comparar as regulamentações e diretrizes utilizadas nos países 

estudados, é possível verificar o alto nível de especificidade das 

regulamentações em alguns países. 

Locais considerados líderes na Pesquisa Clínica como os Estados 

Unidos da América possuem inúmeras regulamentações direcionadas para 

temas específicos; o que auxilia pesquisadores e os patrocinadores na 

submissão para aprovação, no desenvolvimento e acompanhamento da 

pesquisa de uma forma mais rígida e objetiva. Diminuindo, assim, a 

ocorrência de erros. 

O Brasil, apesar de estar em constante evolução em relação às 

regulamentações, ainda se encontra em defasagem. Fator que pode ser 

justificado pelo início recente de sua atuação na área, o que também justifica 

o desempenho das Autoridades Regulatórias não ser tão desenvolvido e 

rápido. 

Um problema cultural que pode ser prejudicial ao avanço da 

qualidade das pesquisas realizadas no Brasil é a falta de hábitos, como 

leitura, entendimento e aplicação das orientações contidas nos Manuais de 

orientação elaborados pela CONEP. 



Discussão  
  
 

124

Diante do grande número de Manuais de orientação existentes nos 

países líderes da Pesquisa Clínica no mundo, é possível considerar que são 

bem aceitos e, constantemente, consultados pelos profissionais que atuam 

na Pesquisa Clínica. Fator que contribui para a elaboração contínua de 

documentos de orientação cada vez mais específicos e instrutivos. 

Na ausência de regulamentação vigente para a tomada de 

determinada decisão, esta será baseada nas Normas utilizadas em outros 

países. 

Em um país, cujo processo de aprovação de protocolos clínicos é 

lento, muitas vezes, quando se consegue a aprovação, a inclusão de 

pacientes já foi encerrada, pois a amostra de pacientes predeterminados 

pelo patrocinador do Estudo já foi atingida. 

Existem consideráveis divergências em relação ao sistema de revisão 

ética mundial, sobretudo nos países em desenvolvimento. Além do 

esquecimento visível do conceito de vulnerabilidade, que é o principal 

determinante do processo de revisão necessário para os protocolos clínicos 

(187). 

Outro fator conflitante é a constante afirmação de que as atividades 

desenvolvidas pelos Comitês de Ética devem estar inteiramente 

relacionadas a todas as dimensões éticas de um protocolo de pesquisa. O 

que não é observado na prática.  

Apenas é possível verificar uma forte tendência de focalização em 

documentos, como o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (187); que 
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é um dos principais "gargalos" no processo de avaliação e aprovação de 

protocolos clínicos (91).  

Com base nestes dados, não podemos excluir a possibilidade de 

existência de uma forte relação determinada entre a grande atenção voltada 

à avaliação do TCLE, pelas Autoridades Regulatórias e o frequente encontro 

de irregularidades.  

Destaca-se, ainda que as Autoridades Regulatórias têm atenção na 

avaliação do TCLE propriamente dito, não dando importância ao processo 

de aplicação e, consequentemente, não garantindo padrões éticos na 

realização da Pesquisa (187). 

Alguns autores destacam a atenção insuficiente dos Comitês de Ética 

na proteção dos sujeitos de pesquisa, sobretudo em razão dos obstáculos, 

como a natureza da revisão ética, a tendência dos sistemas regulatórios ao 

encorajar a realização das atividades, financiamento e conflitos de interesse 

(188). 

Na tentativa de resolver parte destes problemas encontrados, 

relacionados à atuação dos Comitês de Ética, no Brasil, mediante a defesa 

dos sujeitos de pesquisa, existe a ideia de criação e estabelecimento de 

programas de auditoria e acreditação (188). 

Estes programas, teoricamente, seriam os responsáveis por melhorias 

na qualidade da revisão ética, além da criação e aprimoramento de políticas 

de funcionamento e procedimentos. No entanto, a criação dos mesmos 

ainda é conflitante (188). 
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Outro obstáculo encontrado pelos Comitês de Ética, para a realização 

de suas atividades de forma efetiva, é a criação de uma ferramenta de 

trabalho, nas quais os membros dos Comitês conseguiriam considerar as 

diferenças culturais dos protocolos de pesquisa, focando somente a 

proteção dos indivíduos (29). 

Autores sugerem a participação obrigatória de pacientes na 

elaboração de Estudos Clínicos, para evitar as falhas consideradas éticas 

nos documentos submetidos às Autoridades Regulatórias (189). 

Pode-se também destacar a dificuldade por parte dos Comitês de 

Ética em garantir a segurança dos voluntários de pesquisa só pelos dados 

que lhe são submetidos (180). 

Nos Estados Unidos da América, um dos únicos sistemas que ainda 

tem tido sucesso, é o processo de relato de Eventos Adversos que culminou 

em um aumento considerável na detecção de novos efeitos colaterais. No 

entanto, não se pode desconsiderar o fato de que alguns patrocinadores 

interpretam as regulamentações a respeito do relato de Eventos Adversos, 

de forma que todos os eventos ocorridos sejam obrigatoriamente reportados 

a todos os centros participantes naquele determinado estudo, o que gera 

retrabalho por parte das Autoridades Regulatórias (180). 

Um aspecto não evidenciado nas atividades realizadas pelas 

Autoridades Regulatórias brasileiras é o fato das mesmas, diferente do que 

acontece nos EUA, não realizarem o acompanhamento integral do processo 

de desenvolvimento de um Estudo Clínico. Acompanham somente as fases 
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específicas de um protocolo e não o processo completo que possibilita o 

registro de um novo fármaco no país, sem que Estudos Clínicos tenham sido 

conduzidos no Brasil (190), fator que pressupõe contribuir para aprovação de 

medicamentos. 

Em geral, acredita-se que o processo de avaliação do pacote 

regulatório para início de um protocolo pelo FDA seja extremamente rigoroso. 

Tornando-se, desta forma, atrativo, já que novos produtos/ equipamentos 

médicos, cujos protocolos foram previamente aprovados pelo FDA possuem 

melhor qualidade (191). 

Existem alguns itens essenciais padronizados pela indústria para a 

aprovação de um protocolo. Entre eles, está (191): 

• Seleção de investigadores de pesquisa conforme experiência prévia em 

protocolos de Pesquisa Clínica; 

•  Elaboração de Procedimentos Operacionais Padrão (POPs), para 

seguimento das normas de Boas Práticas Clínicas; 

• Comunicação entre o patrocinador e as equipes executantes, e 

• Relato em tempo hábil dos Eventos Adversos ocorridos para as 

Autoridades Regulatórias competentes. 

Observa-se que mesmo que não seja obrigatório o desenvolvimento 

de um Protocolo Clínico, conforme as regulamentações do FDA, as regras 

desta Autoridade Regulatória devem ser seguidos, para que o Estudo e, 

consequentemente, os dados obtidos sejam bem vistos (191). 
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Quando se trata do acompanhamento do desenvolvimento de um 

Estudo Clínico, não se pode deixar de citar que no Brasil a aprovação de 

protocolos clínicos baseia-se no que se acredita que será feito, conforme 

documentação entregue às autoridades brasileiras. Não havendo a 

verificação constante das atividades realizadas (190). 

Mesmo com a obrigatoriedade de elaboração de relatórios semestrais 

e submissão ao CEP, quando estes não são encaminhados, não há punição 

aos responsáveis.  

Na prática, a punição faz com que a constante atualização das 

Autoridades Regulatórias seja opcional. 

Os fatores primordiais para que um país seja denominado atrativo são 

considerados pela a larga escala de voluntários, o custo eficiência, 

existência de profissionais qualificados, as condições regulatórias e a 

infraestrutura nacional (77). 

Outro aspecto a ser abordado é o crescente aumento de estudos que 

utilizam, como base a farmacogenômica em conjunto com a 

farmacogenética. As Autoridades Regulatórias têm demonstrado bastante 

interesse no desenvolvimento destes estudos. Este entusiasmo faz com que 

encorajem as companhias farmacêuticas no desenvolvimento de novas 

tecnologias, utilizando a farmacogenômica, como ferramenta principal, para 

o alcance das terapias individualizadas (60) (62). 

No entanto, os patrocinadores ainda apresentam receio, pois 

acreditam que as Autoridades Regulatórias ainda não estão suficientemente 



Discussão  
  
 

129

preparadas para avaliar estudos desta grandeza, ou ainda, sentem-se 

prematuros em relação ao custo do desenvolvimento destes Estudos 

Clínicos (60). 

Em contrapartida, o FDA acredita estar apto para o recebimento deste 

tipo de material para avaliação, sem necessitar realizar grandes 

transformações na estrutura e organização atualmente utilizadas na 

avaliação de protocolos clínicos (62). 

A imaturidade das Autoridades Regulatórias na aprovação de 

protocolos tem sido comentada, acreditando que, muitas vezes, a análise de 

documentos é realizada pensando nos interesses da Indústria e não da 

população (192). 

As diversas dimensões que podem ser atingidas com a realização de 

estudos de farmacogenômica, que englobam questões científicas, 

econômicas, sociais e políticas, também são questionadas (60).  

Estão em pauta alguns questionamentos de caráter ético-financeiros, 

como o valor das taxas a serem cobradas pelos planos de assistência à 

saúde a pessoas cujo, genótipo é predisponente ao desenvolvimento de 

determinadas enfermidades e a possibilidade das mesmas serem excluídas 

do mercado de trabalho por razão da possibilidade de um dia virem a 

apresentar alguma doença que interfira em seu rendimento e ocasione 

prejuízo ao empregador, devem ser avaliados (43).  

Fato que geraria uma grande repercussão, pois influenciaria na 

política econômica mundial pelo aumento do índice de desemprego e 
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consequentemente, do índice populacional de baixa ou nenhuma renda. 

Desta forma, é totalmente dependente de ações governamentais para sua 

sobrevivência; além da diminuição da mão de obra trabalhista. 

É necessário destacar que desenvolvimento de pesquisas pela 

academia é fundamental para seu crescimento e aprimoramento. Sendo 

imprescindível a realização das atividades vinculadas a esta área de atuação 

por profissionais qualificados (193). 

A parceria entre a academia e a Indústria Farmacêutica é considerada 

essencial, pois ambas buscam progresso no conhecimento científico, 

mesmo apresentando objetivos a longo prazo diferenciados (enquanto o 

principal objetivo da Indústria é desenvolver produtos e comercializá-los, a 

academia visa a proporcionar aos pacientes o melhor tratamento) (194).  

A indústria é a grande fornecedora dos recursos materiais 

necessários para o desenvolvimento científico, e a academia possui pessoal 

qualificado (182).  

A união entre estas duas classes só pode ser considerada ideal, se a 

liberdade do investigador for preservada e a pesquisa for conduzida 

obedecendo aos conceitos éticos e sociais (182) (193). 

Diante dos obstáculos encontrados pelo Brasil no processo de 

aprovação de Estudos Clínicos, sobretudo em relação ao tempo de 

aprovação, algumas alterações em âmbito administrativo poderiam auxiliar 

em sua diminuição.  
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Como exemplo de medida a ser adotada, pode ser citada a 

independência administrativa dos CEPs que viabilizaria o estabelecimento 

de locais com recursos materiais disponíveis adequados para análise de 

projetos, fator que serviria como atrativo aos relatores. Contestando o que 

acontece atualmente, a verba arrecadada por meio de pagamento de taxas 

administrativas pelos patrocinadores de Estudos Clínicos na submissão dos 

projetos aos CEPs, seria utilizada para a criação e manutenção de 

infraestrutura adequada para avaliação de projetos. Mesmo que para a 

execução de tais melhorias fosse necessário o aumento do valor cobrado 

atualmente pelos Comitês de Ética, este ônus seria para um bom propósito. 

Desta forma, os relatores teríam condições de trabalho e estímulo favoráveis 

para o cumprimento de prazos na avaliação dos projetos. Além de um 

provável aumento na demanda de profissionais interessados na atuação em 

Comitês de Ética. 

Outro ponto a ser discutido é a realização de treinamento aos 

profissionais responsáveis em realizar a triagem nos CEPs, podendo 

acelerar o processo, de forma que a triagem de novos projetos fosse 

realizada por diversos funcionários, não havendo profissionais 

sobrecarregados.  

No intuito de aprimorar as atividades realizadas por estes 

profissionais, identificar problemas frequentes e discutir as possíveis 

soluções que aperfeiçoariam as rotinas administrativas, poderiam ser 

implantadas reuniões periódicas, nas quais participariam os responsáveis 
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em realizar a triagem documental, o presidente do Comitê, representantes 

dos relatores e dos pesquisadores. 

Outra alternativa de realização da triagem documental seria o 

treinamento e contratação de profissionais, distribuídos pelos diversos 

Departamentos Institucionais, com a finalidade de realizar a triagem de todos 

os documentos encaminhados aos CEPs, além instruir pesquisadores e 

equipe sobre: 

• Trâmite de aprovação CEP/ CONEP/ ANVISA, direcionado a projetos 

específicos; 

• Documentos necessários para submissão de novos projetos de Pesquisa 

Clínica, e 

• As responsabilidades administrativas dos pesquisadores perante as 

Autoridades Regulatórias. 

Nos Departamentos que possuem Comitê Ético-Científico, estas 

pessoas orientariam os relatores na elaboração das cartas de aprovação, 

reprovação ou pendências, após as reuniões. Uma vez aprovado o projeto 

por este Comitê e, após a análise da documentação pelo CEP e aprovação, 

o novo relator somente assinaria o documento elaborado pelo Comitê do 

Departamento, constatando sua concordância com o início do Estudo. 

Na tentativa de garantir a presença de documentação obrigatória na 

submissão de projetos de Pesquisa Clínica para análise, um formulário 

(Anexo G) contendo a lista de documentos essenciais, campos para checar 

a presença de documentos, locais para justificar a ausência de 
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documentação com as orientações sobre a ordem de apresentação dos 

mesmos poderia ser disponibilizado aos pesquisadores. Estes, durante o 

preparo do pacote regulatório, utilizariam a ferramenta, como guia de 

orientação. Ao submeter a documentação ao Comitê de Ética, à Comissão 

ou Comitê do Departamento, o formulário preenchido seria entregue e 

conferido pelos profissionais responsáveis em realizar a triagem. 

A introdução deste formulário na rotina administrativa de submissão 

de projetos de pesquisa faria com que o pesquisador estivesse ciente de que 

caso os documentos não fossem submetidos, conforme orientação, estes 

seriam devolvidos da triagem documental, causando atraso na avaliação do 

projeto. 

A elaboração e a manutenção de diretrizes muito bem estabelecidas 

para a atuação dos Comitês Éticos Científicos dos Departamentos e demais 

Autoridades Regulatórias diminuiriam o tempo de aprovação e resultariam 

em melhorias na qualidade da avaliação dos projetos. Particularmente, se 

associadas ao estabelecimento de punições quando as atividades não 

fossem realizadas, conforme as normatizações. Estas deveriam ser 

aplicáveis à todos os profissionais atuantes, inclusive, relatores, garantindo 

uma visão mais profissional de todos em relação às atividades realizadas.  

A elaboração de Manuais de orientação, enfatizando a realização de 

atividades específicas em Pesquisa Clínica, com publicação periódica e 

participação das Autoridades Regulatórias atuantes no Brasil, seria um 

recurso interessante a ser adotado, pois auxiliaria na atualização dos 

profissionais e na dissolução de dúvidas. 
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Estes Manuais poderiam ser elaborados com base nas discussões 

para identificação de problemas, com participação da Indústria Farmacêutica, 

pesquisadores e equipe, organizações de Pesquisa Clínica e Autoridades 

Regulatórias.  

Sabe-se que existem Manuais elaborados pelo Conselho Nacional de 

Saúde e Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, cujo conteúdo é de 

grande interesse para a população atuante em Pesquisa Clínica, disponíveis 

para consulta e arquivo. No entanto, há uma deficiência na divulgação e 

estímulo para sua utilização que poderiam, quando consultados, transmitir 

conhecimentos específicos e incentivar a reflexão sobre temas éticos 

bastante polêmicos. 

O leque de temas abordados por estes Manuais poderia ser mais 

abrangente, não se restringindo apenas à ética e englobando discussões 

sobre a regulamentação e resultados das atividades realizadas pela 

Autoridades Regulatórias brasileiras. Estes poderiam ser formulados com a 

participação dos diversos setores envolvidos na condução de Estudos 

Clínicos, o que estimularia o uso rotineiro dos documentos elaborados e 

daria início a um hábito que auxiliaria na otimização do processo de 

condução de Estudos Clínicos no Brasil. 

Entre os fatores para se refletir, está a necessidade de incentivo à 

atuação simultânea de Autoridades Competentes para que o processo de 

aprovação brasileiro seja mais ágil. E a participação de usuários, 

representantes de (possíveis) voluntários de pesquisa, no processo de 

elaboração de protocolos clínicos, que poderia desencadear uma série de 
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reflexões, diminuindo significativamente as inconsistências éticas 

encontradas pelas Autoridades Regulatórias. 
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Após a revisão sistematizada da literatura buscando trabalhos que 

descrevem os fundamentos e o fluxo de trabalho das Autoridades 

Regulatórias no Brasil, Estados Unidos da América, União Europeia, Japão e 

Canadá e seleção de material de qualidade comprovada, foram utilizados 

critérios específicos de elegibilidade, análise e comparação das informações 

selecionadas e, finalmente, realizada uma análise qualitativa descritiva dos 

dados. 

Esta análise foi utilizada, pois, além de possibilitar a percepção da 

presença ou ausência de determinadas características (90) e, ser direcionada 

ao longo de seu desenvolvimento, tem um amplo foco de interesse, pois 

seus dados possuem características descritivas, que são obtidas, mediante 

contato indireto ou direto e interativo do pesquisador com a situação do 

objeto em estudo.  

Esta análise permite um corte temporal-espacial de determinado 

fenômeno por parte do pesquisador responsável, pelo campo e dimensão no 

qual a pesquisa irá se desenvolver, e foi pela descrição do fluxo de trabalho 

desses locais preestabelecidos que se conseguiu obter dados para que os 

objetivos do projeto fossem atingidos (195), ou seja, foi feita uma busca em 

sites oficiais das Autoridades Regulatórias-alvo, enfocando seu fluxo de 

trabalho e tempo de realização de cada ação e, ao final, estabelecida uma 
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comparação entre as características observadas em cada um destes órgãos, 

de forma a ser possível apontar possíveis técnicas e ideias que possam ser 

adotadas pelas Autoridades Regulatórias brasileiras e, consequentemente, 

aperfeiçoar seu desempenho. 

A análise qualitativa descritiva afirma que a resolução de problemas 

ocorre baseada na observação, análise e descrição do fluxo de atividades, 

possibilita a visualização do contexto e, consequentemente, melhor 

entendimento do fenômeno em estudo. Esta obtém informações e 

descrições integrais de um fluxo por apresentar grande interesse no 

entendimento do processo e não no produto (196). Desta forma, enquadrando-

se nos objetivos propostos com o desenvolvimento deste projeto. 

Uma vez que a aplicação de métodos qualitativos torna possível 

evidenciar rapidamente as diversas interações a que estão submetidos os 

objetos de estudo; e tais técnicas permitem aprofundar as variáveis em 

estudo, explorando e trazendo à tona um grande leque de possibilidades 

sobre os temas tratados. Esta metodologia é apropriada quando o fenômeno 

a ser estudado é complexo, de natureza social e não é possível ser 

quantificado, pois a mesma enxerga a realidade de forma múltipla e 

subjetiva, e visa a obter a maior quantidade de informação possível (197) (198). 

As vantagens da realização deste estudo são amplas e requisitadas 

por muitos dos que trabalham com Pesquisa Clínica.  
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É importante ressaltar que, primeiro, tal estudo mostra-se 

extremamente atrativo e interessante pelos baixos custos necessários à sua 

implementação, diferente de um Estudo Clínico experimental. 

Não há necessidade de envolvimento dos pacientes, o que por si só 

já diminui os custos e evita o confronto com questões éticas. Além disso, as 

informações obtidas e comparadas facilitarão o entendimento de como se 

processa a aprovação de estudos de Pesquisa Clínica no mundo e, poderão 

sugerir modificações no sentido de melhorar o processo de aprovação da 

parte regulatória. 

Quando se refere às regulamentações para a Pesquisa Clínica, que 

devem ser seguidas nos Estados Unidos da América, alguns autores 

afirmam que estas, em sua maioria, são elaboradas pelo Food and Drug 

Administration (100).  

A centralização na elaboração de normatizações e diretrizes pode 

apresentar aspectos positivos, como o estudo contínuo para identificação de 

necessidades regulatórias do país, profissionais cada vez mais qualificados 

na elaboração destes documentos e o estabelecimento de uma linha de 

raciocínio para regulamentar. Estes fatores podem resultar em uma 

regulamentação mais específica e, consequentemente, mais eficiente.  
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Após realizar uma reflexão entre os dados coletados e previamente 

descritos, foi possível concluir: 

 

1) Revisão de aspectos regulatórios 

Há necessidade de participação de um número maior de países na 

elaboração de documentos para regulamentação da Pesquisa Clínica, em 

âmbito mundial, de forma que a documentação elaborada não esteja 

diretamente vinculada somente aos países líderes da Pesquisa Clínica no 

mundo. 

 

2) Atividades desenvolvidas pelas Autoridades Regulatórias 

O Brasil, por possuir um número considerável de ramificações 

(Autoridades Regulatórias) atuantes no processo de avaliação de protocolos, 

em sua maioria não é considerado a primeira escolha para a realização de 

Estudos Clínicos, mesmo com sua diversidade populacional. 

O número de Autoridades Regulatórias não deve e, não está 

vinculada à qualidade dos serviços prestados. A existência de um número 

restrito de autoridades atuantes em todo o processo, mas com profissionais 

qualificados e, regras administrativas bem estabelecidas são visivelmente 

mais eficazes. 
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3) Tempo de aprovação de Estudos Clínicos 

Conclui-se que 30 dias é um período aceitável para a aprovação de 

protocolos clínicos e documentação, como evidenciado em países com esta 

área de atuação bem estabelecida.  

O Brasil ainda encontra-se em defasagem em relação tempo de 

aprovação por não cumprimento do tempo já definido e pela inexistência de 

períodos estabelecidos para aprovação de projetos, depois de verificada 

pendência por uma das Autoridades Regulatórias e resolução da pendência 

por parte do patrocinador. 

 

4) Identificar os principais obstáculos para aprovação de projetos. 

• Demora no tempo de aprovação para realização de Estudos Clínicos; 

• Número de Autoridades Regulatórias atuantes nesse processo; 

• Excesso de burocracia existente, e 

• Falta de diretrizes específicas para orientação dos profissionais na 

condução de Estudos Clínicos. 

 

5)  Elaborar sugestões na tentativa de auxiliar na otimização do processo de 

aprovação de Estudos Clínicos no Brasil. 

• Independência administrativa dos CEPs em relação às instituições, 

com o objetivo de proporcionar melhores condições para a atuação 

dos relatores, incentivando a realização das atividades;  

• Estabelecimento de rotinas de treinamento dos profissionais atuantes 

nos CEPs e Comissões Institucionais, assim como reuniões 



Conclusões  
  
 

143

periódicas para identificação e resolução de problemas, com 

participação de representantes das partes envolvidas no 

desenvolvimento de protocolos clínicos;  

• Elaboração e atualização de regras muito bem estabelecidas para a 

atuação dos Comitês Éticos Científicos dos Departamentos, CEPs, 

CONEP e ANVISA; 

• Elaboração, atualização e incentivo do uso de Manuais de orientação, 

enfatizando a realização de atividades específicas em Pesquisa 

Clínica, com participação de todos os envolvidos no desenvolvimento 

de Estudos Clínicos; 

• Incentivo para a submissão simultânea de projetos nas Autoridades 

Regulatórias brasileiras, e 

• Participação de representantes de usuários no processo de 

elaboração de protocolos clínicos. 
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Anexo A –  Aprovação da Comissão de Ética para Anál ise de Projetos 

de Pesquisa (CAPPesq) 
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Anexo B - Regulamentações em Pesquisa Clínica no Br asil 
 

Regulamentações em Pesquisa Clínica - Brasil 

Regulamentações  Data Assunto Elaboração 

RDC (*) 1 1988 

Aprova as Normas de Pesquisa em Saúde. Estabelece 
aspectos éticos em pesquisa em seres humanos. Revoga 
a portaria 16 de 27.11.81, da Divisão Nacional de 
Vigilância Sanitária de Medicamentos que instituiu o termo 
de consentimento de risco (TCR).  

CNS 

RDC 196 1996 
Aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de 
pesquisas envolvendo seres humanos. CNS 

RDC 241 1997 
Sobre a definição do termo "usuários" para efeito de 
participação nos Comitês de Ética em Pesquisa das 
instituições. 

CNS 

RDC 240 1997 
Sobre a definição do termo "usuários" para efeito de 
participação nos Comitês de Ética em Pesquisa das 
instituições.  

CNS 

RDC 222 1997 Resolução sobre os Comitês de Ética em Pesquisa - CEP 
e a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa - CONEP.  CNS 

RDC 251 1998 
Aprova normas de pesquisa envolvendo seres humanos 
para a área temática de pesquisa com novos fármacos, 
medicamentos, vacinas e testes diagnósticos.  

CNS 

Portaria (**) 911 1998 

Aprovar a relação, anexa a esta Portaria, de documentos 
necessários à instrução de pedidos de autorização para 
realização de Pesquisa Clínica com Fármacos, 
Medicamentos, Vacinas e Testes Diagnósticos Novos. 

ANVISA 

Portaria 331 1998 

Relativos à liberação, pelas autoridades sanitárias, de 
produtos importados para fins de pesquisa ou 
investigações científicas que não envolvam seres 
humanos. 

ANVISA 

Cadernos de Ética 
em Pesquisa 1 1998 CEP/ CONEP/ Bioética CONEP 

Cadernos de Ética 
em Pesquisa 2 

1998 CEP/ CONEP/ Bioética CONEP 

Lei 9.782 1999 Define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e cria a 
ANVISA CONEP 

(Continua) 

                                                 
(*)  Resolução do Conselho Deliberativo - definida como ato normativo, responsável pela 

intervenção ou de alteração do Regimento Interno, e/ ou detalhamento de normas ou 
áreas de ação para de organização de diretorias (199). 

(**)  Decisões relacionadas a assuntos de interesse interno da Agência (gestão 
administrativa e de recursos humanos) (198). 
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Anexo B - Regulamentações ... no Brasil (continuação) 
 

Regulamentações  Data Assunto Elaboração 

Cadernos de Ética 
em Pesquisa 3 1999 CEP/ CONEP/ Bioética CONEP 

RDC 292 1999 

Norma complementar à Resolução CNS 196/96, 
referente à área específica sobre pesquisas em seres 
humanos, coordenadas do exterior ou com participação 
estrangeira e as que envolvam remessa de material 
biológico para o exterior. 

CNS 

RDC 26 1999 

Normatizar a avaliação e aprovação de programas de 
acesso expandido somente de produtos com estudos 
de fase III em desenvolvimento no Brasil ou no país de 
origem e com programa de acesso expandido aprovado 
no país de origem, ou com registro do produto no país 
de origem. 

ANVISA 

Recomendação nº 
1 2000 

Recomendar à Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária, e ao Ministério da Saúde na formulação do 
próximo Contrato de Gestão, dar elevada prioridade ao 
desenvolvimento e à implantação de processos 
cientificamente fundamentados e sistemáticos de 
revalidação de registro e revisão técnica de segurança 
e eficácia de medicamentos e demais produtos 
submetidos ao regime de vigilância sanitária, existentes 
no mercado, visando a identificação e retirada de 
produtos prejudiciais à saúde ou sem comprovação 
científica adequada, observada a legislação vigente 

ANVISA 

RDC 304 2000 

A necessidade de regulamentação complementar da 
Resolução CNS nº 196/96 (Diretrizes e Normas 
Regulamentadoras de Pesquisas Envolvendo Seres 
Humanos), atribuição da CONEP conforme item VIII.4.d 
da mesma Resolução, no que diz respeito à área 
temática especial "populações indígenas" (item 
VIII.4.c.6). Resolve Aprovar as seguintes Normas para 
Pesquisas Envolvendo Seres Humanos - Área de 
Povos Indígenas. 

CNS 

RDC 303 2000 
Complementa a Resolução CNS 196/96 que trata das 
diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas em 
seres humanos. 

CNS 

Cadernos de Ética 
em Pesquisa 4 2000 CEP/ CONEP/ Bioética CONEP 

Cadernos de Ética 
em Pesquisa 5 2000 CEP/ CONEP/ Bioética CONEP 

Cadernos de Ética 
em Pesquisa 6 2000 CEP/ CONEP/ Bioética CONEP 

Cadernos de Ética 
em Pesquisa 7 2000 O sistema CEP/CONEP CONEP 

Cadernos de Ética 
em Pesquisa 8 2001 CEP/ CONEP/ Bioética CONEP 

(Contina) 
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Anexo B - Regulamentações ... no Brasil (continuação) 
 

Regulamentações Data Assunto Elaboração  

RDC 6 2001 
Dispõe sobre o sistema de Recolhimento da Arrecadação 
de Taxas de Fiscalização de Vigilância Sanitária e dá 
outras providências. 

ANVISA 

RDC 305 2002 

Proíbe, em todo o território nacional, enquanto persistirem 
as condições que configurem risco à saúde, o ingresso e a 
comercialização de matéria-prima e produtos acabados, 
semi-elaborados ou a granel para uso em seres humanos, 
cujo material de partida seja obtido a partir de 
tecidos/fluidos de animais ruminantes, relacionados às 
classes de medicamentos, cosméticos e produtos para a 
saúde, conforme discriminado. 

ANVISA 

Cadernos de Ética 
em Pesquisa 9 2002 CEP/ CONEP/ Bioética CONEP 

Cadernos de Ética 
em Pesquisa 10 2002 CEP/ CONEP/ Bioética CONEP 

Cadernos de Ética 
em Pesquisa 11 2002 CEP/ CONEP/ Bioética CONEP 

Cadernos de Ética 
em Pesquisa 12 2003 CEP/ CONEP/ Bioética CONEP 

RDC 68 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. 

ANVISA 

RDC 210 2003 Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos ANVISA 

RDC 340 2004 
Aprova as Diretrizes para Análise Ética e Tramitação dos 
Projetos de Pesquisa da Área Temática Especial de 
Genética Humana 

CNS 

RDC 219 2004 

Aprova o regulamento para elaboração de dossiê para a 
obtenção de comunicado especial (CE) para a realização 
de Pesquisa Clínica com medicamentos e produtos para a 
saúde. 

ANVISA 

Cadernos de Ética 
em Pesquisa 13 2004 CEP/ CONEP/ Bioética CONEP 

Cadernos de Ética 
em Pesquisa 14 

2004 CEP/ CONEP/ Bioética CONEP 

RDC 347 2005 
Aprova as diretrizes para análise ética de projetos de 
pesquisa que envolva armazenamento de materiais ou 
uso de materiais armazenados em pesquisas anteriores. 

CNS 

RDC 346 2005 
Estabelece regulamentação para tramitação de projetos 
de pesquisa multicêntricos no sistema Comitês de Ética 
em Pesquisa - CEPs - CONEP. 

CNS 

Cadernos de Ética 
em Pesquisa 15 2005 CEP/ CONEP/ Bioética CONEP 

Cadernos de Ética 
em Pesquisa 16 2005 CEP/ CONEP/ Bioética CONEP 

(Continua) 
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Anexo B - Regulamentações ... no Brasil (conclusão) 
 

Regulamentações Data Assunto Elaboração 

Documento das 
Américas 2005 Normas de Boas Práticas Clínicas 

Organização  
Panamericana  

de Saúde 

RDC 66 2007 

Critérios para concessão de certificação de boas 
práticas de fabricação, fracionamento, distribuição 
e/ou armazenamento de medicamentos, insumos 
farmacêuticos, produtos para saúde, cosméticos, 
perfumes, produtos de higiene e saneantes 

ANVISA 

RDC 370 2007 O registro e credenciamento ou renovação de 
registro e credenciamento do CEP. CNS 

RDC 404 2008 

Propor a retirada das notas de esclarecimento dos 
itens relacionados com cuidados de saúde a serem 
disponibilizados aos voluntários e ao uso de placebo, 
uma vez que elas restringem os direitos dos 
voluntários à assistência à saúde, mantendo os 
seguintes textos da versão 2000 da Declaração de 
Helsinque 

CNS 

RDC 39 2008 Aprova o regulamento para realização de Pesquisa 
Clínica e dá outras providências  

ANVISA 

Instrução Normativa 
nº6 2008 

Dispõe sobre instrumentos que preconizam a 
racionalização de procedimentos para análise técnica 
de petição de concessão, renovação e alterações no 
registro de medicamentos 

ANVISA 

Instrução Normativa 
nº4 2008 Orientação de procedimentos para a verificação das 

Boas Práticas de Fabricação por inspeção sanitária ANVISA 

Instrução Normativa 
nº3 2008 

Dispõe sobre o procedimento de análise para 
realização de alterações de capacidade de 
equipamentos, alterações de desenho de 
equipamentos 

ANVISA 

Fonte: elaboração própria a partir de www.cns.gov.br (200) e http://www.anvisa.gov.br (201) 
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Anexo C –  Regulamentações em Pesquisa Clínica nos Estados 

Unidos da América 

 
Regulamentações em Pesquisa Clínica - Estados Unidos  da América 

Regulamentação Data Assunto Por 

Ato Normativo 1906 

Federal Food and Drugs Act of 1906 (Impedir a fabricação, 
venda ou transporte de alimentos adulterados, ou 
venenosos, assim como drogas e medicamentos utilizados 
para finalidades não regularizadas) 

FDA 

Ato Normativo 1907 Federal Meat Inspection Act FDA 

Ato Normativo 1914 Federal Trade Commission (promoção do comércio e 
exportação, e prevenção de concorrência desleal FDA 

Ato Normativo 1944 Public Health Service (regras gerais de administração, 
direitos e deveres, institutos nacionais de pesquisa, vacinas FDA 

Ato Normativo 1970 Controle de importação e exportação de substâncias FDA 

Ato Normativo 1972 Comitês consultivos Federais FDA 

Código de 
Regulamentações 

Federais 
1973 Substâncias controladas FDA 

Diretriz* 1977 Evolução clínica de anti-depressivos HHS/FDA 

Diretriz 1977 General Considerations for the Clinical Evaluation of Drugs 
in Infants and Children  HHS/FDA 

Diretriz 1977 Drogas hipnóticas (avaliação clínica)  HHS/FDA 

Diretriz 1981 Evolução clínica de drogas anti-epiléticas para crianças e 
adultos  HHS/FDA 

Diretriz 1982 
Principais pontos para a aprovação de protocolos de 
pesquisa clínica, para o desenvolvimento de novas drogas e 
biológicos para o tratamento de câncer 

HHS/FDA 

Diretriz 1985 

SUPAC-IR: Liberação imediata de dosagens sólidas/ orais: 
escala e mudanças pós-Aprovação (química, manufatura e 
controle de documentação de bioequivalência de testes de 
dissolução in vitro e in vivo 

HHS/FDA 

Diretriz 1985 
Carta sobre a resposta à carta de 12/20/1984 a Associação 
de Fabricantes Farmacêuticos sobre o preço da droga da 
Concorrência e da Restauração de Patentes Lei 

HHS/FDA 

Diretriz 1987 Resumo para aplicação de novas drogas e antibióticos - 
Formato e conteúdo  

HHS/FDA 

Diretriz 1987 Formatando, montando e submetendo New Drug 
Applications para antibióticos  HHS/FDA 

Diretriz 1987 Submetendo documentação para manufatura e controle de 
medicamentos HHS/FDA 

Diretriz 1987 Submetendo amostras e dados analíticos para métodos de 
validação 

HHS/FDA 

Diretriz 1987 Submetendo documentação de apoio para orientação de 
NDA para substâncias manufaturadas  HHS/FDA 

(Continua) 

                                                 
* Definida como instrução que serve para orientação (202).  
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Anexo C –  Regulamentações ... nos EUA (continuação) 
 

Regulamentação  Data Assunto Por 

Diretriz 1987 Formato e conteúdo da sessão de farmacocinética humana e 
biodisponibilidade em uma submissão  

HHS/FDA 

Diretriz 1987 Princípios gerais do processo de validação HHS/FDA 

Diretriz 1988 Formato e conteúdo de seções clínicas e estatísticas de uma 
aplicação  HHS/FDA 

Diretriz 1989 Estudo de prováveis drogas para serem usados em idosos  HHS/FDA 
Diretriz 1989 Arquivos de drogas HHS/FDA 

Diretriz 1989 Inaladores da dose de Sulfato de metaproterenol e Albuterol 
in vitro HHS/FDA 

Diretriz 1989 Gases de compressão HHS/FDA 

Diretriz 1989 
Carta sobre a prestação de novos procedimentos e políticas 
que afetam o processo de revisão de medicamentos 
genéricos 

HHS/FDA 

Diretriz 1989 
Revisão sobre a implementação do FDA de emendas sobre 
exportação de drogas 

HHS/FDA 

Diretriz 1990 Formato e conteúdo da sessão de microbiológicos de um 
NDA 

HHS/FDA 

Diretriz 1990 
Carta de requisição de cooperação da indústria para 
melhorar a eficácia e efetividade no processo de aprovação 
de genéricos (submissão de documentos)  

HHS/FDA 

Diretriz 1991 
Maior e menor alteração por telefone do Abbreviated New 
Drug Applications HHS/FDA 

Diretriz 1992 
Relato de evento adverso pós comercialização - eventos de 
drogas experimentais HHS/FDA 

Diretriz 1992 Desenvolvimento de novos medicamentos Estereoisômeros HHS/FDA 

Diretriz 1992 Desenvolvimento clínico e laboratorial de medicamentos 
anti-infecciosos  

HHS/FDA 

Diretriz 1992 Carta sobre a prestação de informações relativas às novas 
orientações em matéria de bioequivalência 

HHS/FDA 

Diretriz 1992 Preparo de novos produtos de investigação (medicamentos) 
para uso humano e animal HHS/FDA 

Diretriz 1993 Estudo das diferenças de avaliação clínica, no 
desenvolvimento de novas drogas para diferentes sexos 

HHS/FDA 

Diretriz 1993 Bioequivalência da Colestiramina (guia)  HHS/FDA 

Diretriz 1993 

Carta para regulamentar a notificação de indústrias 
interessadas no detalhamento de informações importantes 
sobre rotulagem, escala, acondicionamento / critérios que 
causam grande alteração e requisitos em bioequivalência  

HHS/FDA 

Diretriz 1993 
Carta a todos os candidatos ANDA AADA sobre o ato que 
normatiza os genéricos, de 1992 e as submissões 
incompletas recusadas, conforme normatização 

HHS/FDA 

Diretriz 1994 
Guia de orientação pra revisão, validação de métodos de 
Validation cromatográfica (revisão para inclusão de gráficos, 
5/14/2007) 

HHS/FDA 

Diretriz 1994 Produtos médicos para MDI and DPI (programas de 
desenvolvimento clínico)  

HHS/FDA 

Diretriz 1994 
Bioequivalência do cloreto de potássio in vivo e testes de 
dissolução in vitro  HHS/FDA 

Diretriz 1994 Formato e conteúdo para relato anual do CMC   HHS/FDA 
(Continua) 
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Anexo C –  Regulamentações ... nos EUA (continuação) 
 
Regulamentação  Data Assunto  Por  

Diretriz 1994 
Submissão de documentação para o processo de validação 
de esterilização para aplicação em produtos de uso humano 
e veterinário  

HHS/FDA 

Diretriz 1994 

Carta descrevendo os esforços da CDER e ORA para 
clarificar as responsabilidades de cientistas de análise 
química do CDER e pesquisadores de campo ORA no novo 
processo de aprovação de drogas a fim de reduzir a 
duplicação ou redundância no processo  

HHS/FDA 

Diretriz 1994 

Carta sobre aplicação incompleta, convicções sob GDEA, 
relatórios anuais de antibióticos, tamanho do lote da droga 
transdermal, protocolos de Bioequivalência, pesquisa e 
desvios da política do OGD  

HHS/FDA 

Diretriz 1994 Estudos de segurança não clínicos para a conduta de 
protocolos clínicos para fármacos ICH 

Diretriz  
(Registro Federal) 1994 Detecção de toxicidade para a reprodução dos 

Medicamentos 
ICH e 
FDA 

Diretriz  
(Registro Federal) 1994 Resposta a medicamentos ICH e 

FDA 
Diretriz  

(Registro Federal) 1994 Diretrizes para estudos clínicos para populações especiais 
(idosos) 

ICH e 
FDA 

Diretriz 1994 
Normas eletrônicas para transmissão de Informações 
Regulamentares ICH 

Diretriz 1995 
Conteúdo e formato do Investigational New Drug 
Applications (INDs) para estudos com drogas, fase I, 
incluindo caracterização, terapêutica, biotecnologia  

HHS/FDA 

Diretriz 1995 Corticoesteróides tópicos in vivo HHS/FDA 

Diretriz 1995 
Conteúdo e formato dos pedidos de novo medicamentos 
para a Fase 1  HHS/FDA 

Diretriz 1995 Condições de armazenamento a longo prazo e estudos 
antigos HHS/FDA 

Diretriz  
(Registro Federal) 1995 Validação de procedimentos analíticos ICH e 

FDA 
Diretriz  

(Registro Federal) 1995 
Seleção da dose para estudos de carcionogenecidade de 
produtos farmacêuticos 

ICH e 
FDA 

Diretriz  
(Registro Federal) 1995 Toxicocinética: a avaliação da exposição sistêmica em 

estudos de toxicidade 
ICH e 
FDA 

Diretriz  
(Registro Federal) 1995 Farmacocinética: Orientação para a distribuição de doses 

repetidas de estudos de Tecidos 
ICH e 
FDA 

Diretriz  
(Registro Federal) 1995 

Recomendações sobre o número de pacientes e duração da 
exposição para a avaliação da segurança de medicamentos 
prevista para o tratamento a longo prazo 

ICH e 
FDA 

Diretriz  
(Registro Federal) 

1995 Gerenciamento de dados clínicos de segurança ICH e 
FDA 

Diretriz  
(Registro Federal) 1996 Aspectos regulatórios específicos de testes de 

genotoxicidade em produtos farmacêuticos 
ICH e 
FDA 

Diretriz 1996 Uso de suplementos em pediatria HHS/FDA 

Diretriz 1996 
Demonstration of Comparability of Human Biological 
Products, Including Therapeutic Biotechnology-derived 
Products 

HHS/FDA 

Diretriz  
(Registro Federal) 1996 Produtos de biotecnologia  ICH e 

FDA 
Diretriz  

(Registro Federal) 1996 Produtos de biotecnologia (teste de estabilidade) ICH e 
FDA 

Diretriz  
(Registro Federal) 1996 Necessidade de estudos de carcinogenecidade de produtos 

farmacêuticos 
ICH e 
FDA 

Diretriz  
(Registro Federal) 1996 Relatórios de Estudos Clínicos (estrutura e conteúdo) ICH e 

FDA 
Diretriz  

(Registro Federal) 1996 Toxicidade para a fertilidade masculina 
ICH e 
FDA 
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Anexo C –  Regulamentações ... nos EUA (continuação) 
 
Regulamentação Data Assunto Por 
Diretriz (Registro 

Federal) 1997 Estudos de segurança farmacológica para produtos 
farmacêuticos ICH e FDA 

Diretriz 1997 Evolução clínica de ansiolíticos HHS/FDA 

Diretriz 1997 Corticoesteróides oral e intranasal: Avaliação dos efeitos 
no crescimento de crianças  HHS/FDA 

Diretriz 1997 
Relato de evento adverso pós-comercialização para 
medicamentos em humanos e produtos biológicos 
licenciados: esclarecimento de como reportar  

HHS/FDA 

Diretriz 1997 
Alterações em uma IND já aprovada para determinada 
biotecnologia e para um específico produto biológico 
sintético  

HHS/FDA 

Diretriz 1997 SUPAC-IR Perguntas e respostas HHS/FDA 

Diretriz 1997 

SUPAC: Liberação imediata de dosagens sólidas/ orais 
não estéreis: escala e mudanças pós-Aprovação (química, 
manufatura e controle de documentação de 
bioequivalência de testes de dissolução in vitro e in vivo)  

HHS/FDA 

Diretriz 1997 
Metabolismo das drogas/ estudos de interação entre 
drogas, no processo de desenvolvimento de novos 
medicamentos (estudos in vitro)  

HHS/FDA 

Diretriz 1997 Teste de dissolução imediata na liberação de dosagens 
em formas sólidas, de uso oral. HHS/FDA 

Diretriz 1997 
Aumento da liberação de dosagem na forma oral 
(desenvolvimento, avaliação in vitro e in vivo)  HHS/FDA 

Diretriz 1997 Data de expiração e testes de estabilidade de drogas 
sólidas de uso oral contendo ferro HHS/FDA 

Diretriz  
(Registro Federal) 1997 Teste de estabilidade (fotoestabilidade de substancias de 

novas drogas e produtos) ICH e FDA 

Diretriz  
(Registro Federal) 

1997 Teste de estabilidade para novas dosagens ICH e FDA 

Diretriz  
(Registro Federal) 1997 Validação de procedimentos analíticos (metodologia) ICH e FDA 

Diretriz  
(Registro Federal) 1997 Solventes residuais ICH e FDA 

Diretriz  
(Registro Federal) 

1997 Padronização de testes de genotoxicidade de fármacos ICH e FDA 

Diretriz  
(Registro Federal) 1997 Normas de Boas Práticas Clínicas ICH e FDA 

Diretriz  
(Registro Federal) 1997 Considerações gerais para protocolos clínicos ICH e FDA 

Diretriz  
(Registro Federal) 

1998 Princípios de estatística para protocolos clínicos ICH e FDA 

Diretriz 1998 Aprovação para comercialização de drogas e produtos 
biológicos pelo FDA, para novos tratamentos em câncer HHS/FDA 

Diretriz 1998 Requisitos do FDA para a aprovação de drogas para o 
tratamento de câncer de pulmão  HHS/FDA 

Diretriz 1998 Orientação para o desenvolvimento de drogas 
(contraceptivos vaginais) HHS/FDA 

Diretriz 1998 Anestésicos locais (avaliação clínica)  HHS/FDA 

Diretriz 1998 
Oncologic Drugs Advisory Committee Discussion on FDA 
Requirements or Approval of New Drugs for Treatment of 
Colon and Rectal Cancer  

HHS/FDA 

Diretriz 1998 Fornecendo evidências clínicas sobre efetividade para 
medicamentos para uso humano e produtos biológicos HHS/FDA 

Diretriz 1998 Drogas Psicoativas em crianças - Avaliação clínica  HHS/FDA 

Diretriz 1998 Alterações pós aprovação - testes analíticos em 
laboratórios locais HHS/FDA 
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Anexo C –  Regulamentações ... nos EUA (continuação) 
 

Regulamentação Data Assunto Por 

Diretriz 1998 Avaliação do ambiente de medicamentos para humanos e 
produtos biológicos  HHS/FDA 

Diretriz 1998 
Farmacocinética em pacientes com a função renal 
comprometida HHS/FDA 

Diretriz 1998 Normas de boas práticas em laboratório (perguntas e 
respostas) HHS/FDA 

Diretriz 1998 Variações em medicações que devem ser incluídos em um 
único ANDA HHS/FDA 

Diretriz 1998 Monitorando investigações clínicas HHS/FDA 

Diretriz 1998 
Critérios de orientação de farmácia nuclear (guia de 
farmácia para determinar quando registrar o 
estabelecimento de uma droga) 

HHS/FDA 

Diretriz 1998 
Guia de validação de teste para teste de produto final de 
endotoxina para drogas parenterais, produtos biológicos e 
equipamentos médicos de uso humano e animal 

HHS/FDA 

Diretriz  
(Registro Federal) 1998 Derivação e caracterização de substratos de células 

utilizados na produção de produtos biotecnológicos 
ICH e 
FDA 

Diretriz  
(Registro Federal) 

1998 Produtos de biotecnologia (avaliação de segurança viral) ICH e 
FDA 

Diretriz  
(Registro Federal) 1998 Testando carcinogenecidade de fármacos ICH e 

FDA 
Diretriz  

(Registro Federal) 1998 Fatores étnicos na aceitação dos dados clínicos estrangeiros ICH e 
FDA 

Diretriz 1998 Terminologia Médica ICH 

Diretriz 1999 
Programa de desenvolvimento clínico para drogas, 
equipamentos e produtos biológicos para o tratamento de 
artrite reumatóide  

HHS/FDA 

Diretriz 1999 Submissão de relatórios abreviados e sinopse no suporte de 
autorização para comercialização  HHS/FDA 

Diretriz 1999 
Sistema de fechamento de recipientes para o 
armazenamento de medicamentos humanos e produtos 
biológicos- perguntas e respostas  

HHS/FDA 

Diretriz 1999 Arquivos de drogas utilizadas como antibiótico HHS/FDA 
Diretriz 1999 SUPAC-IR/MR: Adendo  HHS/FDA 

Diretriz 1999 
Estudos de metabolismo e interação entre drogas (desenho, 
análise de dados e recomendações para dose e 
etiquetagem)  

HHS/FDA 

Diretriz 1999 População em farmacocinética  HHS/FDA 

Diretriz 1999 Submissões regulatórias no formato eletrônico 
(considerações gerais) HHS/FDA 

Diretriz 1999 ANDA's (impurezas nas substâncias q compõe um 
medicamento) HHS/FDA 

Diretriz 1999 Possível contaminação de drogas e produto biológicos com 
dioxina  HHS/FDA 

Diretriz  
(Registro Federal) 

1999 
Especificações (testando processos e aceitando critérios 
para substancias de novas drogas e produtos biológicos e 
biotecnológicos) 

ICH e 
FDA 

Diretriz  
(Registro Federal) 1999 Testes em animais da duração de toxicidade crônica ICH e 

FDA 
Diretriz  

(Registro Federal) 2000 Avaliação pré-clínica de segurança dos derivados da 
biotecnologia Farmacêutica 

ICH e 
FDA 

Diretriz 2000 Fonte e processamento de gelatina para reduzir o potencial 
risco devido a Encefalopatia Espongiforme Bovina 

HHS/FDA 

Diretriz 2000 NDAs: Impurezas nas substâncias que compõe 
medicamentos HHS/FDA 
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Anexo C –  Regulamentações ... nos EUA (continuação) 
 

Regulamentação Data Assunto Por 

Diretriz 2000 
Levantamento de estudos de biodisponibilidade in vivo e 
bioequivalência para liberação imediata de dosagens sólidas 
orais conforme sistema de classificação biofarmacêutica  

HHS/FDA 

Diretriz 2000 Revisando ANDA após RLD HHS/FDA 

Diretriz 2000 Drogas alternativas HHS/FDA 

Diretriz 2000 
Fonte alternativa de ingrediente farmacêutico ativo na 
pendência ANDAs HHS/FDA 

Diretriz 2000 
As decisões judiciais, ANDA certificações e 180-dias de 
exclusividade no âmbito do Hatch-Waxman (alterações do 
Federal Food, Drug, and Cosmetic Act) 

HHS/FDA 

Diretriz  
(Registro Federal) 2000 

Especificações (testando processos e aceitando critérios 
para substancias de novas drogas e produtos - substancias 
químicas) 

ICH e 
FDA 

Diretriz  
(Registro Federal) 2000 Investigação clínica para produtos médicos em crianças 

ICH e 
FDA 

Diretriz  
(Registro Federal) 2000 Princípios para avaliação clínica de novos anti-hipertensivos 

ICH e 
FDA 

Diretriz 2000 
Organização do documento técnico comum para o registro 
de produtos farmacêuticos para uso humano (qualidade, 
segurança e eficácia) 

ICH 

Diretriz 2001 Aceitação de estudos estrangeiros HHS/FDA 

Diretriz 2001 
Drogas para câncer e produtos biológicos (dados clínicos e 
aplicações para comercialização) HHS/FDA 

Diretriz 2001 
Comprimidos de levotiroxina de sódio (estudos de 
farmacocinética e bioequivalência in vivo e testes de 
dissolução in vitro  

HHS/FDA 

Diretriz 2001 
Alterações para um NDA ou ANDA já aprovado: perguntas e 
respostas HHS/FDA 

Diretriz 2001 
Reuniões de IND para o uso de medicamentos e biológicos 
químicos, manufaturados e informações para controle HHS/FDA 

Diretriz 2001 
Anticorpos monoclonais utilizados como reagentes em 
drogas manufaturadas  HHS/FDA 

Diretriz 2001 Método de validação bioanalítico HHS/FDA 

Diretriz 2001 
Análise bioestatística para o estabelecimento de 
bioequivalência HHS/FDA 

Diretriz 2001 
Guia de hospitais, atendimentos em domicílio e outras 
facilidades em cuidados com a saúde (FDA) HHS/FDA 

Diretriz 2001 Farmacologia e Toxicologia HHS/FDA 

Diretriz  
(Registro Federal) 2001 

Boas Práticas de manufatura para ingredientes 
farmacêuticos ativos 

ICH e 
FDA 

Diretriz  
(Registro Federal) 2001 Escolha de grupos controle em protocolos clínicos 

ICH e 
FDA 

Diretriz 2002 
Estabelecimento de registros de exposição durante a 
gravidez  HHS/FDA 

Diretriz 2002 Spray nasal e solução inalatória e medicamentos HHS/FDA 

Diretriz 2002 Alimentando efeitos de biodisponibilidade e bioequivalência  HHS/FDA 

Diretriz 2002 Farmácia de manipulação (guia de normatizações)  HHS/FDA 

Diretriz 2003 
Integração entre mecanismos de condução da droga em 
drogas para MDI  HHS/FDA 

Diretriz 2003 Medicamentos — Submetendo um New Drug Application HHS/FDA 
(Continua) 
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Anexo C –  Regulamentações ... nos EUA (continuação) 
 

Regulamentação Data Assunto Por 

Diretriz 2003 INDs para estudos fase II e III (informações químicas e de 
controle) HHS/FDA 

Diretriz 2003 Relação com a resposta à exposição (desenho do estudo, 
analise de dados e aplicações regulatórias) HHS/FDA 

Diretriz 2003 
Farmacocinética em pacientes com função hepática 
danificada (desenho do estudo, análise de dados e impacto 
da dosagem)  

HHS/FDA 

Diretriz 2003 Estudos de biodisponibilidade e bioequivalência para 
medicações de administração oral (considerações gerais) 

HHS/FDA 

Diretriz 2003 Parte 11 (registro eletrônico, assinatura eletrônica - 
aplicação) HHS/FDA 

Diretriz 2003 Parte 11 (registro eletrônico, assinatura eletrônica - 
aplicação) HHS/FDA 

Diretriz 2003 180-Dias. Exclusividade quando vários ANDAs são 
submetidos no mesmo dia 

HHS/FDA 

Diretriz  
(Registro Federal) 

2003 Teste de estabilidade de novas substancias para drogas e 
produtos 

ICH e 
FDA 

Diretriz  
(Registro Federal) 

2003 Desenhos de teste de estabilidade de novas drogas e 
produtos 

ICH e 
FDA 

Diretriz  
(Registro Federal) 

2003 Impurezas nas substancias de novas drogas ICH e 
FDA 

Diretriz  
(Registro Federal) 

2003 Impurezas em produtos de novas drogas ICH e 
FDA 

Diretriz  
(Registro Federal) 

2003 Solventes residuais (impurezas) ICH e 
FDA 

Diretriz  
(Registro Federal) 

2003 Pós-aprovação de gestão da Segurança (definições e 
Padrões para Relatórios Expedidos) 

ICH e 
FDA 

Diretriz  
(Registro Federal) 

2004 Gerenciamento de dados clínicos de segurança (atualização 
periódica) 

ICH e 
FDA 

Diretriz  
(Registro Federal) 

2004 Avaliação de dados de estabilidade ICH e 
FDA 

Diretriz 2004 Terapia de avaliação HHS/FDA 
Diretriz 2004 Submetendo um NDA (Cálcio DTPA e Zinco DTPA) HHS/FDA 

Diretriz 2004 

Desenvolvimento de drogas para imagem médica e produtos 
biológicos: Parte 1: conduzindo avaliações de segurança / 
Parte 2: Indicação clínica / Parte 3: Desenho, análise e 
interpretação de estudos clínicos  

HHS/FDA 

Diretriz 2004 
Isenção de IND para estudos com drogas legalmente 
comercializadas ou produtos biológicos para o tratamento de 
câncer  

HHS/FDA 

Diretriz 2004 O uso de seguro para o seguimento de pra a conduta 
inadequada de um investigador clínico  

HHS/FDA 

Diretriz 2004 Fitoterápicos HHS/FDA 
Diretriz 2004 Alterações para um NDA ou ANDA já aprovado HHS/FDA 

Diretriz 2004 
Alterações para um NDA ou ANDA já aprovado: perguntas e 
respostas (Especificações) - O uso de critérios de aplicação 
para alterações no compêndio 

HHS/FDA 

Diretriz 2004 Perguntas e respostas sobre as boas práticas de manufatura 
de drogas HHS/FDA 

Diretriz 2004 Estrutura para inovação de inovação no desenvolvimento 
farmacêutico, manufatura e garantia de qualidade HHS/FDA 

Diretriz 2004 Drogas estéreis produzidas por processos assépticos 
(práticas atuais de manufatura) HHS/FDA 
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Anexo C –  Regulamentações ... nos EUA (continuação) 
 

Regulamentação Data Assunto Por 

Diretriz 2004 Manipulação de amostras e conservação de testes 
biodisponibilidade e bioequivalência  HHS/FDA 

Diretriz 2005 Evolução clínica de anestésicos HHS/FDA 

Diretriz 2005 Desenvolvimento e uso de planos para minimização de 
riscos  HHS/FDA 

Diretriz 2005 Normas de Boas Práticas em farmacovigilância e avaliação 
farmacoepidemiológica  HHS/FDA 

Diretriz 2005 Avaliação de riscos devido exposição à drogas por grávidas  HHS/FDA 
Diretriz 2005 Avaliação de risco pré-comercialização  HHS/FDA 

Diretriz 2005 
Comprimidos de Clozapina (bioequivalência in vivo e testes 
de dissolução in vitro) HHS/FDA 

Diretriz 2005 
Liberação modificada de Cloreto de Potássio em 
comprimidos e cápsulas: testes de bioequivalência in vivo e 
testes de dissolução in vitro  

HHS/FDA 

Diretriz 2005 SPL Técnica padrão para conteúdo de Etiquetagem  HHS/FDA 

Diretriz 2005 Conduzindo revisões clínicas de segurança sobre a 
aplicação de um novo produto preparando relatório HHS/FDA 

Diretriz 2005 Realizando uma revisão segurança clínica sobre aplicativos 
de um novo produto e preparar um relatório sobre a revisão HHS/FDA 

Diretriz 2005 Fornecendo submissões regulatórias no formato eletrônico  HHS/FDA 
Diretriz  

(Registro Federal) 
2005 Comparação de produtos biológicos e biotecnológicos 

(processo de manufatura) 
ICH e 
FDA 

Diretriz 2005 Documento técnico Comum (especificação eletrônica) ICH 
Diretriz  

(Registro Federal) 
2005 Avaliação clínica (drogas com potencial não anti-arrítmico ICH e 

FDA 
Diretriz  

(Registro Federal) 2005 Avaliação do potencial ventricular ICH e 
FDA 

Diretriz  
(Registro Federal) 2005 Planejamento de farmacovigilância ICH e 

FDA 
Diretriz (Registro 

Federal) 
2005 Desenvolvimento de relatório de segurança ICH e 

FDA 
Diretriz  

(Registro Federal) 2005 Gerenciamento de dados clínicos de segurança (formas de 
reportar) 

ICH e 
FDA 

Diretriz  
(Registro Federal) 2006 Imunotoxicidade para os Estudos Farmacêuticos ICH e 

FDA 

Diretriz 2006 Desenvolvendo produtos para o tratamento de úlcera 
crônica HHS/FDA 

Diretriz 2006 Desenvolvendo drogas para o tratamento de doença 
pulmonar obstrutiva crônica HHS/FDA 

Diretriz 2006 Estabelecimento e manejo dedados de Pesquisa Clínica por 
comitês de monitoramento HHS/FDA 

Diretriz 2006 Submetendo um New Drug Applications para Insuficiência 
pancreática exócrina  HHS/FDA 

Diretriz 2006 
Orientação para patrocinadores em Pesquisa Clínica no 
estabelecimento e manejo de dados de protocolos clínicos 
por comitês de monitoramento 

HHS/FDA 

Diretriz 2006 Contaminação radioativa interna (desenvolvimento de 
agentes) HHS/FDA 

Diretriz 2006 
Renúncia as requisições do IRB para estudos com novas 
drogas e produtos biológicos HHS/FDA 

Diretriz 2006 Exigências nos códigos das etiquetas (perguntas e 
respostas) HHS/FDA 
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Anexo C –  Regulamentações ... nos EUA (continuação) 
 

Regulamentação Data Assunto Por 

Diretriz 2006 Resolução de litígio formal (questões técnicas e científicas 
relacionadas as normas de boas práticas em manufatura) 

HHS/FDA 

Diretriz 2006 
Seção relações adversas para novos medicamentos e 
material biológico (conteúdo e formato) HHS/FDA 

Diretriz 2006 Seção e de rotulagem de estudos clínicos para os 
medicamento e produtos biológicos (forma e conteúdo) 

HHS/FDA 

Diretriz 2006 Resultados de testes inespecíficos para produtos 
farmacêuticos 

HHS/FDA 

Diretriz 2006 
Drogas não aprovadas para comercialização (guia de 
políticas de seguimento) HHS/FDA 

Diretriz 2006 

Comercialização de drogas com receita (doação de 
amostras grátis de medicamentos que requerem receita 
médica para comercialização, para clínicas - perguntas e 
respostas) 

HHS/FDA 

Diretriz 2006 
Sistemas de qualidade para Alcan de das regulamentações 
atuais das normas de boas práticas de manufatura de 
produtos farmacêuticos 

HHS/FDA 

Diretriz  
(Registro Federal) 

2006 Gerenciamento de qualidade de risco ICH e 
FDA 

Diretriz 2007 
Papel dos testes de resistência em medicamentos para HIV, 
no desenvolvimento de drogas anti-retrovirais HHS/FDA 

Diretriz 2007 Sistema computadorizados utilizados em investigações 
clínicas 

HHS/FDA 

Diretriz 2007 Teste de glicerina para for dietileno glicol HHS/FDA 

Diretriz 2007 Informações de segurança sobre a droga (comunicado do 
FDA ao público) HHS/FDA 

Diretriz 2007 ANDAs  HHS/FDA 

Diretriz 2008 Evolução clínica de anti inflamatórios e drogas anti-
reumáticas em crianças e adultos HHS/FDA 

Diretriz 2008 Dados de raça e etnia em protocolos clínicos HHS/FDA 

Diretriz 2008 
Diabetes Mellitus - Avaliação de risco cardiovascular em 
novas terapias anti diabéticas para o tratamento de diabetes 
tipo 2 

HHS/FDA 

Diretriz 2008 Comprimidos que se desintegram oralmente HHS/FDA 
Diretriz 2008 PDUFA Projeto Piloto: Revisão de denominações HHS/FDA 

Diretriz 2008 Normas de boas práticas de laboratório para estudos de 
novas drogas fase I 

HHS/FDA 

Diretriz 2008 Indexação Rotulagem de Produtos Estruturados HHS/FDA 

Diretriz 2008 
Fornecendo submissões regulatórias no formato eletrônico 
(aplicações em produtos farmacêuticos em humanos e 
submissões relacionadas usando especificações em eCDT 

HHS/FDA 

Diretriz  
(Registro Federal) 

2008 Avaliação e recomendação para textos em farmacopéia 
(utilização nas regiões do ICH) 

ICH e 
FDA 

Diretriz  
(Registro Federal) 

2008 
Avaliação e recomendação para textos em farmacopéia 
(utilização nas regiões do ICH - Resíduo de ignição / Cinzas 
sulfatadas Capítulo Geral) 

ICH e 
FDA 

Diretriz  
(Registro Federal) 2008 

Definições para marcadores genômicos, farmacogenômica e 
farmacogenética  

ICH e 
FDA 

Diretriz 2009 Fornecendo submissões regulatórias no formato eletrônico 
(estabelecimento de registro de drogas) 

HHS/FDA 
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Anexo C –  Regulamentações ... nos EUA (conclusão) 
 

Regulamentação Data Assunto Por 

Diretriz 2009 

Orientação para patrocinadores, indústria, pesquisadores, 
investigadores e funcionário do FDA (certificados para 
acompanhamento de drogas, produtos biológicos e 
aplicativos de dispositivos) 

HHS/FDA 

Diretriz  
(Registro Federal) 2009 

Avaliação e recomendação para textos em farmacopéia 
(utilização nas regiões do ICH - teste de volume extraível de 
preparações parenterais Capítulo Geral) 

ICH e 
FDA 

Diretriz  
(Registro Federal) 2009 

Avaliação e recomendação para textos em farmacopéia 
(utilização nas regiões do ICH - Teste para contaminação 
por partículas: Sub-partículas visíveis Capítulo Geral) 

ICH e 
FDA 

Diretriz  
(Registro Federal) 2009 

Avaliação e recomendação para textos em farmacopéia 
(utilização nas regiões do ICH - exame microbiológico de 
produtos não estéreis) 

ICH e 
FDA 

Diretriz  
(Registro Federal) 2009 

Avaliação e recomendação para textos em farmacopéia 
(utilização nas regiões do ICH - exame microbiológico de 
produtos não estéreis: critérios de admissão para 
preparações farmacêuticas e substâncias farmacêuticas 
para uso capítulo geral) 

ICH e 
FDA 

Diretriz  
(Registro Federal) 2009 Avaliação e recomendação para textos em farmacopéia 

(utilização nas regiões do ICH - testes de desintegração 
ICH e 
FDA 

Diretriz  
(Registro Federal) 2009 

Avaliação e recomendação para textos em farmacopéia 
(utilização nas regiões do ICH - uniformidade das unidades 
de dosagem) 

ICH e 
FDA 

Diretriz  
(Registro Federal) 2009 Avaliação e recomendação para textos em farmacopéia 

(utilização nas regiões do ICH - teste de dissolução 
ICH e 
FDA 

Diretriz  
(Registro Federal) 2009 Temperatura de comprimidos ICH e 

FDA 
Diretriz  

(Registro Federal) 2009 
Avaliação e recomendação para textos em farmacopéia 
(utilização nas regiões do ICH - eletroforese) 

ICH e 
FDA 

Diretriz  
(Registro Federal) 2009 Desenvolvimento farmacêutico ICH e 

FDA 
Diretriz  

(Registro Federal) 2009 Qualidade do sistema farmacêutico ICH e 
FDA 

Diretriz  
(Registro Federal) 2009 Avaliação não clínica de fármacos anti câncer 

ICH e 
FDA 

Fonte: elaboração própria a partir de http://www.fda.gov (203) 
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Anexo D – Regulamentações em Pesquisa Clínica na Un ião Europeia 
 

Regulamentações em Pesquisa Clínica - União Europ eia 
Legislações  Data Assunto  Por  

Directiva * 65/65/EEC 1965 Regulamentação sobre registro de produtos 
medicinais 

Conselho das 
Comunidades 

Europeias 

Directiva 16/65/EEC 1965 Prática de determinadas categorias 
Conselho das 
Comunidades 

Europeias 
Directiva 

2875/71/EEC 1971 Tratamento de determinadas categorias 
Conselho das 
Comunidades 

Europeias 

Directiva 75/318/EEC 1975 
Aproximação das regulamentações dos países 
membros, relacionadas a testes analíticos e 
toxicológicos no registro de produtos medicinais 

Conselho das 
Comunidades 

Europeias 

Directiva 78/25/EEC 1977 
Aproximação das regulamentações dos países 
membros em relação ao uso de corantes em 
medicamentos 

Conselho das 
Comunidades 

Europeias 

Directiva 86/609/EEC 1986 
Aproximação de regulamentações dos países 
membros sobre a proteção de animais utilizados 
em experimentos 

Conselho das 
Comunidades 

Europeias 

Directiva 89/105/EEC 1988 

Transparência das medidas que regulamentam 
os preços das medicações para uso humano e a 
sua inclusão nos sistemas nacionais de seguro 
de saúde 

Parlamento europeu 
e Conselho da 
União Europeia 

Directiva 88/320/EEC 1988 Inspeção e verificação das Boas Práticas 
Laboratoriais 

Conselho das 
Comunidades 

Europeias 

Directiva 89/342/EEC 1989 Medicamentos imunológicos consistentes de 
vacinas, toxinas, soros e alergênicos 

Conselho das 
Comunidades 

Europeias 

Directiva 90/385/EEC 1990 
Aproximação das regulamentações entre os 
países membros sobre o implante de 
equipamentos médicos. 

Conselho das 
Comunidades 

Europeias 
Directiva 1768/92/ 

EEC 1992 
Criação de um certificado complementar de 
proteção para os medicamentos 

Conselho da União 
Europeia 

Directiva 2309/93/ 
EEC 

1993 

Estabelece procedimentos comunitários de 
autorização e fiscalização de medicamentos de 
uso humano e veterinário e institui uma Agência 
Europeia de Avaliação dos Medicamentos 

Conselho das 
Comunidades 

Europeias 

Diretriz 
CPMP/ICH/379/95 1993 Diretrizes para estudos clínicos para populações 

especiais (idosos) 
ICH e Conselho da 

União Europeia 
Diretriz 

CPMP/ICH/386/95 1993 Detecção de toxicidade para a reprodução dos 
Medicamentos 

ICH e Conselho da 
União Europeia 

Diretriz ECC/ 93/ 42 1993 Equipamentos médicos 
Conselho das 
Comunidades 

Europeias 

Directiva 94/ C 82/04 1994 
Implantação de novos procedimentos para 
comercialização de produtos médicos para uso 
humano e veterinário 

Conselho da União 
Europeia 

Diretriz 
CPMP/ICH/375/95 1994 

Recomendações sobre o número de pacientes e 
duração da exposição para a avaliação da 
segurança de medicamentos prevista para o 
tratamento a longo prazo 

ICH e Conselho da 
União Europeia 

Diretriz 
CPMP/ICH/377/95 1994 Gerenciamento de dados clínicos de segurança 

ICH e Conselho da 
União Europeia 

(Continua) 

                                                 
* Considerada sinônimo do termo “diretriz” (202) 



Anexos  
  
 

161

Anexo D – Regulamentações ... na União Europeia (continuação) 
 

Legislações  Data Assunto  Por  
Diretriz 

CPMP/ICH/378/95 1994 Resposta a medicamentos 
ICH e Conselho da 

União Europeia 
Diretriz 

CPMP/ICH/381/95 1994 Validação de procedimentos analíticos 
ICH e Conselho da 

União Europeia 

Diretriz 1994 Normas eletrônicas para transmissão de 
Informações Regulamentares 

ICH 

Diretriz 1994 
Estudos de segurança não clínicos para a 
conduta de protocolos clínicos para fármacos 

ICH 

Diretriz 
CPMP/ICH/384/95 1994 Toxicocinética: a avaliação da exposição 

sistémica em estudos de toxicidade 
ICH e Conselho da 

União Europeia 
Diretriz 

CPMP/ICH/385/95 1994 Farmacocinética: Orientação para a distribuição 
de doses repetidas de estudos de Tecidos 

ICH e Conselho da 
União Europeia 

Directiva  
EC/297/95 1995 

Taxas cobradas pela Agência Europeia de 
Avaliação dos Medicamentos 

Conselho da União 
Europeia 

Directiva  
EC/540/95 1995 

Institui medidas quanto à notificação de possíveis 
reações adversas inesperadas e sem gravidade a 
medicamentos para uso humano ou veterinário 
autorizados em conformidade regulamento (CEE) 
nº 2309/93 do Conselho, que ocorram na 
Comunidade ou em países terceiros 

Conselho das 
Comunidades 

Europeias 

Directiva  
EC/1662/95 1995 

Institui determinadas normas de execução 
relativas a procedimentos decisionais 
comunitários no domínio da permissão de 
comercialização de medicamentos farmacêuticos 
ou veterinários 

Conselho das 
Comunidades 

Europeias 

Diretriz 
CPMP/ICH/135/95 1995 Normas de Boas Práticas Clínicas 

ICH e Conselho da 
União Europeia 

Diretriz 
CPMP/ICH/136/95  1995 Toxicidade para a fertilidade masculina 

ICH e Conselho da 
União Europeia 

Diretriz 
CPMP/ICH/137/95 

1995 Relatórios de Estudos Clínicos (estrutura e 
conteúdo) 

ICH e Conselho da 
União Europeia 

Diretriz 
CPMP/ICH/138/95 1995 Produtos de biotecnologia (teste de estabilidade) 

ICH e Conselho da 
União Europeia 

Diretriz 
CPMP/ICH/139/95 1995 Produtos de biotecnologia  

ICH e Conselho da 
União Europeia 

Diretriz 
CPMP/ICH/140/95 

1995 Necessidade de estudos de carcinogenecidade 
de produtos farmaceuticos 

ICH e Conselho da 
União Europeia 

Diretriz 
CPMP/ICH/141/95 1995 Aspectos regulatórios específicos de testes de 

genotoxicidade em produtos farmaceuticos 
ICH e Conselho da 

União Europeia 

Directiva  
EC/2141/96 1996 

Relativo a análise de um pedido de transferência 
da autorização de introdução no mercado de um 
medicamento abrangido pelo Regulamento (CEE) 
nº 2309/93 do Conselho  

Conselho das 
Comunidades 

Europeias 

Diretriz 
CPMP/ICH/279/95 1996 Teste de estabilidade (fotoestabilidade de 

substancias de novas drogas e produtos 
ICH e Conselho da 

União Europeia 
Diretriz 

CPMP/ICH/280/95 1996 Teste de estabilidade para novas dosagens 
ICH e Conselho da 

União Europeia 
Diretriz 

CPMP/ICH281/95 1996 Validação de procedimentos anaíticos 
(metodologia) 

ICH e Conselho da 
União Europeia 

Diretriz 
CPMP/ICH/288/95 1996 Gerenciamento de dados clínicos de segurança 

(atualização periódica) 
ICH e Conselho da 

União Europeia 
Diretriz 

CPMP/ICH/283/95 
1997 Solventes residuais 

ICH e Conselho da 
União Europeia 

Diretriz 
CPMP/ICH/291/95 1997 Considerações gerais para protocolos clínicos 

ICH e Conselho da 
União Europeia 

(Continua) 
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Anexo D – Regulamentações ... na União Europeia (continuação) 
 

Legislaçõe s Data Assunto  Por  

Diretriz 
CPMP/ICH/294/95 1997 

Derivação e caracterização de substratos de 
células utilizados na produção de produtos 
biotecnológicos 

ICH e Conselho da 
União Europeia 

Diretriz 
CPMP/ICH/299/95 

1997 Testando carcinogenecidade de fármacos 
ICH e Conselho da 

União Europeia 
Diretriz 

CPMP/ICH/366/96 1997 Seleção da dose para estudos de 
carcionogenecidade de produtos farmaceuticos 

ICH e Conselho da 
União Europeia 

Diretriz 
CPMP/ICH/174/95 1997 Padronização de testes de genotoxicidade de 

fármacos 
ICH e Conselho da 

União Europeia 
Diretriz 

CPMP/ICH/302/95 
1997 Avaliação pré-clínica de segurança dos derivados 

da biotecnologia Farmacêutica 
ICH e Conselho da 

União Europeia 

Directiva 
EC/2743/98  1998 

Altera o Regulamento (CE) nº 297/95, relativo as 
taxas cobradas pela Agência Europeia de 
Avaliação dos medicamentos. 

Conselho da União 
Europeia 

Directiva 98/81/EC 1998 
Altera a Directiva 90/219/CEE, relativa à utilização 
confinada de organismos geneticamente 
modificados 

Conselho da União 
Europeia 

Directiva 98/ C 
229/03 1998 Comunicado sobre procedimentos de autorização 

para comercialização 
Conselho da União 

Europeia 
Diretriz 

CPMP/ICH/363/96 1998 Princípios de estatística para protocolos clínicos 
ICH e Conselho da 

União Europeia 

Diretriz 1998 Terminologia Médica 
ICH e Conselho da 

União Europeia 
Diretriz 

CPMP/ICH/289/95 1998 Fatores étnicos na aceitação dos dados clínicos 
estrangeiros 

ICH e Conselho da 
União Europeia 

Diretriz 
CPMP/ICH/300/95 

1998 Testes em animais da duração de toxicidade 
crônica 

ICH e Conselho da 
União Europeia 

Regulamentação 1998 Legislação de produtos farmacêuticos para uso em 
humanos 

Conselho das 
Comunidades 

Europeias 

Aviso 1998 Procedimentos de autorização para 
comercialização 

Conselho das 
Comunidades 

Europeias 

Aviso 1998 Produtos para uso humano (apresentação e dados 
gerais) 

Conselho das 
Comunidades 

Europeias 

Diretriz 1998 Produtos de uso humano (qualidade e 
biotecnologia) 

Conselho das 
Comunidades 

Europeias 

Diretriz 1998 Produtos de uso humano (segurança) 
Conselho das 
Comunidades 

Europeias 

Diretriz 1998 Produtos de uso humano (eficácia) 
Conselho das 
Comunidades 

Europeias 
Regulamentação 

EC/141/2000 1999 Medicamentos órfãos 
Parlamento Europeu 

e Conselho da 
União Europeia 

Diretriz 
CPMP/ICH/365/96 1999 

Especificações (testando processos e aceitando 
critérios para substancias de novas drogas e 
produtos biológicos e biotecnológicos) 

ICH e Conselho da 
União Europeia 

Diretriz 
CPMP/ICH/367/96 

1999 
Especificações (testando processos e aceitando 
critérios para substancias de novas drogas e 
produtos - substancias químicas) 

ICH e Conselho da 
União Europeia 

Diretriz 
CPMP/ICH/1935/00 2000 Boas Práticas de manufatura para ingredientes 

farmacêticos ativos 
ICH e Conselho da 

União Europeia 
(Continua) 
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Anexo D – Regulamentações ... na União Europeia (continuação) 
 

Legislações  Data Assunto  Por  

Directiva 
EC/847/2000 2000 

Estabelece as modalidades de aplicação dos 
critérios de designação dos medicamentos como 
medicamentos órfãos e definições dos conceitos 
de "medicamento similar" e de "superioridade 
clínica" 

Conselho das 
Comunidades 

Europeias 

Diretriz 2000 
Organização do documento técnico comum para o 
registro de produtos farmacêuticos para uso 
humano (qualidade, segurança e eficácia) 

ICH e Conselho da 
União Europeia 

Diretriz 
CPMP/ICH/364/96 2000 Escolha de grupos controle em protocolos clínicos 

ICH e Conselho da 
União Europeia 

Diretriz 
CPMP/ICH/2711/99 2000 

Investigação clínica para produtos médicos em 
crianças 

ICH e Conselho da 
União Europeia 

Diretriz 
CPMP/ICH/541/00 2000 Princípios para a avaliação clínica de novos anti-

hipertensivos 
ICH e Conselho da 

União Europeia 
Diretriz 

CPMP/ICH/287/95  2000 Gerenciamento de dados clínicos de segurança 
(formas de reportar) 

ICH e Conselho da 
União Europeia 

Diretriz 
CPMP/ICH/539/00 

2000 Estudos de segurança farmacológica para produtos 
farmacêuticos 

ICH e Conselho da 
União Europeia 

Directiva 
2001/20/EC 

2001 

Aproximação das disposições legislativas 
regulamentares e administrativas dos Estados-
membros, em relação à aplicação de boas práticas 
clínicas na condução dos ensaios clínicos de 
medicamentos para uso humano 

Parlamento europeu 
e Conselho da 
União Europeia 

Directiva 
2001/83/EC 2001 Estabelece um código comunitário relativo aos 

medicamentos para uso humano 

Parlamento europeu 
e Conselho da 
União Europeia 

 2001/18/EC 2001 
Libertação deliberada no ambiente de organismos 
geneticamente modificados e que revoga a 
Directiva 90/220/CEE do Conselho 

Parlamento europeu 
e Conselho da 
União Europeia 

Diretriz F/2 D 
(2002) 2002 

Qualificação dos responsáveis em verificar o 
seguimento das normas de Boas Práticas Clínicas 
em protocolos clínicos para produtos médicos em 
investigação 

Comissão das 
Comunidades 

Europeias 

Diretriz F/2 D 2002 2002 
Procedimentos para verificação de cumprimento 
das normas de Boas Práticas Clínicas 

Comissão das 
Comunidades 

Europeias 
Diretriz 

CPMP/ICH/1940/00 2002 Solventes residuais (impurezas) 
ICH e Conselho da 

União Europeia 
Diretriz 

CPMP/ICH/2737/99  2002 Impurezas nas substancias de novas drogas 
ICH e Conselho da 

União Europeia 
Diretriz 

CPMP/ICH/4104/00 2002 Desenhos de teste de estabilidade de novas 
drogas e produtos 

ICH e Conselho da 
União Europeia 

Directiva 
2002/98/EC 2003 

Estabelece normas de qualidade e segurança em 
relação a coleta, análise, processamento, 
armazenamento e distribuição de sangue humano 
e de componentes sanguíneos. Altera a Directiva 
2001/83/EC 

Parlamento europeu 
e Conselho da 
União Europeia 

Directiva 
2003/63/EC 2003 

Altera a Directiva 2001/83/EC do Parlamento 
Europeu e do Conselho, que estabelece um código 
comunitário relativo aos medicamentos para uso 
humano 

Parlamento europeu 
e Conselho da 
União Europeia 

Guia de orientação 
CT5 2003 Explica o funcionamento e objetivos do Eudract 

Comissão das 
Comunidades 

Europeias 

Directiva 
2003/94/EC 2003 Estabelece princípios e diretrizes das boas práticas 

de fabricação de medicamentos para uso humano  

Parlamento europeu 
e Conselho da 
União Europeia 

(Continua) 
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Anexo D – Regulamentações ... na União Europeia (continuação) 
 

Legislações  Data Assunto  Por  

Directiva 
EC/494/2003 2003 

Altera o Regulamento (CE) n.o 297/95 do conselho 
relativo às taxas cobradas pela Agência Europeia 
de avaliação dos medicamentos 

Comissão das 
Comunidades 

Europeias 

Directiva 
EC/1084/2003 2003 

Relativo à análise da alteração dos termos das 
autorizações de introdução no mercado de 
medicamentos para uso humano e medicamentos 
veterinários concedidas pelas Autoridades 
Competentes dos Estados-Membros 

Conselho das 
Comunidades 

Europeias 

Directiva 
EC/1085/2003 2003 

Relativo à análise da alteração dos termos das 
autorizações de introdução no mercado de 
medicamentos para uso humano e veterinário no 
âmbito do Regulamento (CEE) n.o 2309/93 do 
Conselho 

Conselho das 
Comunidades 

Europeias 

Diretriz 2003 Categorização de novas aplicações Conselho da União 
Europeia 

Misto 
COM/2003/839 2003 Autorização de comercialização de produtos 

médicos 
Conselho da União 

Europeia 
Diretriz 

CPMP/ICH/2738/99 2003 Impurezas em produtos de novas drogas 
ICH e Conselho da 

União Europeia 
Diretriz 

CPMP/ICH/420/02 2003 Avaliação de dados de estabilidade 
ICH e Conselho da 

União Europeia 
Diretriz 

CPMP/ICH/2736/99 2003 Teste de estabilidade de novas substancias para 
drogas e produtos 

ICH e Conselho da 
União Europeia 

Diretriz 
CPMP/ICH/3945/03 2003 

Pós-aprovação de gestão da Segurança 
(definições e Padrões para Relatórios Expedidos) 

ICH e Conselho da 
União Europeia 

Diretriz 
CPMP/ICH/5716/03 2004 Planejamento de farmacovigilância 

ICH e Conselho da 
União Europeia 

Directiva 
2004/27/EC 2004 

Altera a Directiva 2001/83/CE que estabelece um 
código comunitário relativo aos medicamentos para 
uso humano 

Parlamento europeu 
e Conselho da 
União Europeia 

Directiva 
2004/24/EC 2004 

Altera, em relação aos medicamentos tradicionais à 
base de plantas, a Directiva 2001/83/CE que 
estabelece um código comunitário relativo aos 
medicamentos para uso humano 

Parlamento europeu 
e Conselho da 
União Europeia 

Directiva 
EC/726/2004 2004 

Estabelece procedimentos comunitários de 
autorização e de fiscalização de medicamentos 
para uso humano e veterinário e que institui uma 
Agência Europeia de Medicamentos 

Parlamento Europeu 
e Conselho da 
União Europeia 

Diretriz CT1 (R1) 2004 
Orienta a requisição de autorização para realização 
de Estudos Clínicos para produtos medicinais por 
Autoridades Competentes 

Comissão das 
Comunidades 

Europeias 

Diretriz CT2 (R1) 2004 
Orienta a submissão de documentos para a 
aprovação de Ensaios Clínicos com uso de 
medicação em humanos nos comitês de ética 

Comissão das 
Comunidades 

Europeias 

Diretriz CT4 (R1) 2004 Orientação sobre a base de dados para reações/ 
eventos adversos sérios suspeitos ou inesperados. 

Comissão das 
Comunidades 

Europeias 
Misto 2004/ C 

24/06 2004 Minimização do risco de doenças animais em 
humanos e produtos medicinais 

Conselho da União 
Europeia 

Diretriz 
CPMP/ICH/5721/03 2004 Comparação de produtos biológicos e 

biotecnológicos (processo de manufatura) 
ICH e Conselho da 

União Europeia 

Directiva 
2005/28/EC 2005 

Estabelece princípios e diretrizes pormenorizadas 
de Boas Práticas Clínicas no que se refere aos 
medicamentos experimentais para uso humano, 
bem como os requisitos aplicáveis às autorizações 
de fabricação ou de importação desses produtos 

Parlamento europeu 
e Conselho da 
União Europeia 

(Continua) 



Anexos  
  
 

165

Anexo D – Regulamentações ... na União Europeia (continuação) 
 

Legislações  Data Assunto  Por  

Directiva 
EC/2049/2005 2005 

Estabelece, em conformidade com o disposto no 
Regulamento (CE) n.o 726/2004 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, normas relativas ao 
pagamento de taxas à Agência Europeia de 
Medicamentos pelas micro, pequenas e médias 
empresas bem como à prestação de assistência 
administrativa a essas empresas 

Conselho das 
Comunidades 

Europeias 

Guia de orientação 2005 Orientação sobre renovação de tratamento no 
âmbito do procedimento centralizado  

Conselho da 
União Europeia 

Directiva 
EC/1905/2005 

2005 
Altera o Regulamento (CE) n.o 297/95 no 
respeitante às taxas cobradas pela Agência 
Europeia de Medicamentos 

Conselho da 
União Europeia 

Nota explicativa 2005 Gerenciamento de qualidade de risco 
ICH e Conselho 

da União 
Europeia 

Diretriz 
CHMP/ICH/2/04 2005 Avaliação clínica (drogas com potencial não anti-

arrítmico 

ICH e Conselho 
da União 
Europeia 

Diretriz 2005 Documento técnico Comum (especificação 
eletrônica) ICH 

Diretriz 
CHMP/ICH/423/02 2005 Avaliação do potencial ventricular 

ICH e Conselho 
da União 
Europeia 

Guia de orientação 
F2/BL D  2006 Perguntas e respostas sobre documentação em 

Pesquisa Clínica 

Comissão das 
Comunidades 

Europeias 

Guia de orientação 2006 Submissão de documentos para avaliação de 
comitê de ética 

Comissão das 
Comunidades 

Europeias 

Diretriz 
CPMP/ICH/421/02 2006 Dados de estabilidade dos pacotes para os pedidos 

de registo, nas zonas climáticas III e IV 

ICH e Conselho 
da União 
Europeia 

Directiva 
EC/658/2007 2007 

Sanções financeiras por infração de determinadas 
obrigações relacionadas com as autorizações de 
introdução no mercado, concedidas conforme 
Regulamento (CE) nº 726/2004 do Parlamento 
Europeu e do Conselho 

Comissão das 
Comunidades 

Europeias 

Directiva 
EC/1394/2007 2007 

Medicamentos de terapia intensiva e alteração da 
Directiva 2001/83/CE e o Regulamento (CE) 
nº726/2004 

Parlamento 
Europeu e 

Conselho da 
União Europeia 

Guia de orientação 2007 Indicação terapêutica para substâncias ja 
estabelecidas 

Conselho da 
União Europeia 

Guia de orientação 2007 
Elementos requeridos para auxiliar na duração dos 
benefícios, quando comparado com terapias com 
nova indicação 

Conselho da 
União Europeia 

Diretriz 
CPMP/ICH/295/95 2007 Produtos de biotecnologia (avaliação de segurança 

viral) 

ICH e Conselho 
da União 
Europeia 

Diretriz 
EMEA/CHMP/ICH/22

2007/2006 
2007 Avaliação e recomendação para textos em 

farmacopéia (utilização nas regiões do ICH) 

EMEA, ICH e 
Conselho da 

União Europeia 
Diretriz 

EMEA/CHMP/ICH/43
7986/2006 

2007 Definições para marcadores genômicos, 
farmacogenômica e farmacogenética  

ICH e Conselho 
da União 
Europeia 

(Continua) 
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Anexo D – Regulamentações ... na União Europeia (continuação) 
 

Legislações  Data Assunto  Por  

Diretriz 
EMEA/CHMP/ICH/22

2063/2006 
2008 

Avaliação e recomendação para textos em 
farmacopéia (utilização nas regiões do ICH - 
Resíduo de ignição / Cinzas sulfatadas Capítulo 
Geral) 

EMEA, ICH e 
Conselho da 

União Europeia 

Directiva 
EC/1234/2008 2008 

Análise das alterações dos termos das autorizações 
de introdução no mercado de medicamentos para 
uso humano e medicamentos veterinários 

Comissão das 
Comunidades 

Europeias 

Guia de orientação 2008 

Regras para regulamentar produtos médicos na 
união européia: aplicabilidade, monitoramento e 
farmacovogilância, qualidade de produtos de 
investigação médica, inspeção e informações 
adicionais 

Conselho da 
União Europeia 

Directiva 2008/29/EC 2008 

Altera a Directiva 2001/83/CE que estabelece um 
código comunitário relativo aos medicamentos para 
uso humano, no que diz respeito às competências 
de execução atribuídas à Comissão 

Parlamento 
europeu e 

Conselho da 
União Europeia 

Directiva 
EC/312/2008 

2008 
Altera o Regulamento (CE) n.o 297/95 do Conselho 
relativo ao ajuste das taxas cobradas pela Agência 
Europeia dos Medicamentos à taxa de inflação 

Comissão das 
Comunidades 

Europeias 

Misto 2008/C 243/09 2008 
Orienta a forma e conteúdo para aplicação e 
aceitação para modificação de plano de 
investigação pediátrica 

Conselho da 
União Europeia 

Diretriz 
CHMP/ICH/645408/0

8 
2008 

Avaliação e recomendação para textos em 
farmacopéia (utilização nas regiões do ICH - 
uniformidade das unidades de dosagem) 

ICH e Conselho 
da União 
Europeia 

Diretriz 
CHMP/ICH/645469/0

8 
2008 

Avaliação e recomendação para textos em 
farmacopéia (utilização nas regiões do ICH - teste 
de dissolução 

ICH e Conselho 
da União 
Europeia 

Diretriz 
CHMP/ICH/214732/0

4 
2008 Qualidade do sistema farmacêutico 

ICH e Conselho 
da União 
Europeia 

Diretriz  
EMEA/CHMP/ICH/55

9409/2007 
2008 

Avaliação e recomendação para textos em 
farmacopéia (utilização nas regiões do ICH - teste 
de volume extraível de preparações parenterais 
Capítulo Geral) 

EMEA, ICH e 
Conselho da 

União Europeia 

Diretriz 
EMEA/CHMP/ICH/56

1176/2007 
2008 

Avaliação e recomendação para textos em 
farmacopéia (utilização nas regiões do ICH - Teste 
para contaminação por partículas: Sub-partículas 
visíveis Capítulo Geral) 

EMEA, ICH e 
Conselho da 

União Europeia 

Diretriz 
CHMP/ICH/308671/0

7 
2008 

Avaliação e recomendação para textos em 
farmacopéia (utilização nas regiões do ICH - exame 
microbiológico de produtos não estéreis) 

ICH e Conselho 
da União 
Europeia 

Diretriz 
CHMP/ICH/308867/0

8 
2008 

Avalaiação e recomendação para textos em 
farmacopéia (utilização nas regiões do ICH - exame 
microbiológico de produtos não estéreis: critérios de 
admissão para preparações farmacêuticas e 
substâncias farmacêuticas para uso capítulo geral) 

ICH e Conselho 
da União 
Europeia 

Diretriz 
CPMP/ICH/518819/0

7 
2008 Desenvolvimento farmacêutico 

ICH e Conselho 
da União 
Europeia 

Diretriz 
EMEA/CHMP/ICH/30

9348/2208 
2008 Desenvolvimento de relatório de segurança 

ICH e Conselho 
da União 
Europeia 

Directiva 2009/53/ec 2009 

Altera a Directiva 2001/82/CE e a Directiva 
2001/83/CE no que diz respeito à alteração dos 
termos das autorizações de introdução no mercado 
de medicamentos 

Parlamento 
europeu e 

Conselho da 
União Europeia 

(Continua) 
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Anexo D – Regulamentações ... na União Europeia (conclusão) 
 

Legislações  Data Assunto  Por  

Directiva 
2009/219/EC 2009 

Adapta à Decisão 1999/468/CE do Conselho certos 
atos sujeitos ao procedimento previsto no artigo 
251.o do Tratado, no que se refere ao procedimento 
de regulamentação com controle 

Parlamento 
Europeu e 

Conselho da 
União Europeia 

Directiva 
EC/249/2009 2009 

Altera o Regulamento (CE) n.o 297/95 do Conselho 
relativo ao ajustamento das taxas cobradas pela 
Agência Europeia de Medicamentos com base na 
taxa de inflação 

Conselho das 
Comunidades 

Europeias 

Diretriz 
CHMP/ICH/645592/0

8 
2009 

Avaliação e recomendação para textos em 
farmacopéia (utilização nas regiões do ICH - teste 
de esterilização) 

ICH e Conselho 
da União 
Europeia 

 Diretriz 
CHMP/ICH/379801/0

9 
2009 Temperatura de comprimidos 

ICH e Conselho 
da União 
Europeia 

Diretriz 
CHMP/ICH/381133/0

9 
2009 

Avaliação e recomendação para textos em 
farmacopéia (utilização nas regiões do ICH - 
eletroforese) 

ICH e Conselho 
da União 
Europeia 

Diretriz 
CHMP/ICH/265145/2

009. 
2009 Perguntas e respostas 

ICH e Conselho 
da União 
Europeia 

Diretriz 
CHMP/ICH/308895/0

8 
2009 

Avaliação e recomendação para textos em 
farmacopéia (utilização nas regiões do ICH - testes 
de desintegração 

ICH e Conselho 
da União 
Europeia 

Diretriz 
CPMP/ICH/286/95 

2009 
Estudos de segurança não clínicos para a 
realização de ensaios clínicos e autorização de 
comercialização de produtos farmacêuticos 

ICH e Conselho 
da União 
Europeia 

Diretriz  -  Definição de produtos médicos e não médicos 
Comissão das 
Comunidades 

Europeias 

Diretriz  -  Boas Práticas de Fabricação (produtos de uso 
humano e veterinário) 

Comissão das 
Comunidades 

Europeias 

Guia de orientação  -  Boas Práticas de Fabricação (produtos derivados 
de sangue ou plasma humano) 

Comissão das 
Comunidades 

Europeias 
Fonte: elaboração própria a partir de http://www.emea.europa.eu (204) e 

http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/eudralex/vol1_en.htm (205) 
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Anexo E – Regulamentações em Pesquisa Clínica no Ja pão 
 

Regulamentações em Pesquisa Clínica – Japão  
Legislações  Data Assunto  Por  

Lei  1943 

Produtos farmacêuticos (disposições gerais, 
conselhos de assuntos farmacêuticos, farmácias, 
fabricantes, órgãos de certificação, lojas de varejo 
de drogas e dispositivos médicos, normas de 
certificação governamentais de drogas, 
manipulação de medicamentos, publicidade de 
medicamentos, exceções em produtos biológicos, 
supervisão, designação de medicamentos e 
equipamentos médicos órfãos e disposições 
penais) 

Ministry of Health 
Labour and Welfaire 

Diretriz 1976 Normas de Boas Práticas de Laboratório 
Japan 

Pharmaceutical 
Manufacturers 

Diretriz 1980 Métodos de avaliação de pesquisas de agentes 
imunoterapeuticos para tumores malignos ICH 

Diretriz 1984 Métodos de avaliação de pesquisa para o preparo 
de sangue ICH 

Diretriz 1984 Métodos de avaliação de pesquisa para o preparo 
de interferon 

ICH 

Diretriz 1985 Métodos de avaliação clínica em analgésicos e 
anti-inflamatórios ICH 

Diretriz 
(notificação nº10) 1987 Métodos de avaliação clínica de contraceptivos 

orais 
Evaluation and 

Registration Division 

Diretriz 
(notificação nº22) 

1987 
Métodos de avaliação clínica de melhora na 
circulação cerebral e metabolismo em desordens 
cerebrovasculares 

Evaluation and 
Registration Division 

Diretriz 
(notificação nº01) 1988 Métodos de avaliação clínica de drogas anti-

hiperlipidêmicas 
Evaluation and 

Registration Division 
Diretriz 

(notificação nº07) 1988 Métodos de avaliação clínica de ansiolíticos Evaluation and 
Registration Division 

Diretriz 
(notificação nº18) 1988 Métodos de avaliação clínica de hipnóticos 

Evaluation and 
Registration Division 

Diretriz 
(notificação nº19) 1988 Métodos de avaliação clínica de medicações 

cardiovasculares 
Evaluation and 

Registration Division 
Diretriz 

(notificação nº 
104) 

1993 Diretrizes para estudos clínicos para populações 
especiais (idosos) 

ICH e Ministry of 
Health Labour and 

Welfaire 
Diretriz 

(notificação nº 88) 1993 Revisão de diretrizes para estudos de toxicidade da 
dose 

Pharmaceutical and 
Cosmetcs Division 

Diretriz 
(notificação nº470) 1994 

Detecção de toxicidade para a reprodução dos 
Medicamentos 

ICH e Ministry of 
Health Labour and 

Welfaire 

Diretriz 
(notificação nº 494 

1994 Resposta a medicamentos 
ICH e Ministry of 

Health Labour and 
Welfaire 

Diretriz 1994 Estudos de segurança não clínicos para a conduta 
de protocolos clínicos para fármacos ICH 

Diretriz 1994 Normas eletrônicas para transmissão de 
Informações Regulamentares ICH 

Diretriz 
(notificação nº 

755) 
1995 Validação de procedimentos analíticos 

ICH e Ministry of 
Health Labour and 

Welfaire 

Diretriz 
(notificação nº592) 1995 

Recomendações sobre o número de pacientes e 
duração da exposição para a avaliação da 
segurança de medicamentos prevista para o 
tratamento a longo prazo 

ICH e Ministry of 
Health Labour and 

Welfaire 

(Continua) 
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Anexo E – Regulamentações ... no Japão (continuação) 
 

Legislações  Data Assunto  Por  

Diretriz  
(notificação nº227) 1995 Gerenciamento de dados clínicos de segurança 

ICH e Ministry of 
Health Labour and 

Welfaire 

Diretriz  
(notificação nº 554) 1996 

Seleção da dose para estudos de 
carcionogenecidade de produtos farmacêuticos 

ICH e Ministry of 
Health Labour and 

Welfaire 

Diretriz (notificação 
nº 444) 1996 

Aspectos regulatórios específicos de testes de 
genotoxicidade em produtos farmacêuticos 

ICH e Ministry of 
Health Labour and 

Welfaire 

Diretriz (notificação 
nº 442) 

1996 Farmacocinética: Orientação para a distribuição 
de doses repetidas de estudos de Tecidos 

ICH e Ministry of 
Health Labour and 

Welfaire 

Diretriz (notificação 
nº 443) 1996 Toxicocinética: a avaliação da exposição 

sistêmica em estudos de toxicidade 

ICH e Ministry of 
Health Labour and 

Welfaire 

Diretriz (notificação 
nº 335 1996 Relatórios de Estudos Clínicos (estrutura e 

conteúdo) 

ICH e Ministry of 
Health Labour and 

Welfaire 
Diretriz (notificação 

nº 404) 1996 Itens específicos em genotoxoxidade Pharmaceutical and 
Cosmetcs Division 

Diretriz (notificação 
nº 338) 1997 Validação de procedimentos analíticos 

(metodologia) 

ICH e Ministry of 
Health Labour and 

Welfaire 

Diretriz (notificação 
nº 422) 1997 Teste de estabilidade (fotoestabilidade de 

substancias de novas drogas e produtos 

ICH e Ministry of 
Health Labour and 

Welfaire 

Diretriz (notificação 
nº 425) 1997 Teste de estabilidade para novas dosagens 

ICH e Ministry of 
Health Labour and 

Welfaire 
Diretriz (notificação 

nº 315) 1997 Necessidade de estudos de carcinogenecidade 
de produtos farmacêuticos 

Ministry OF Health 
Labour and Welfaire 

Diretriz (notificação 
nº32) 1997 Gerenciamento de dados clínicos de segurança 

(atualização periódica) 

ICH e Ministry of 
Health Labour and 

Welfaire 

Diretriz (notificação 
nº 28 1997 Normas de Boas Práticas Clínicas 

ICH e Ministry of 
Health Labour and 

Welfaire 

Diretriz (notificação 
nº316) 1997 Toxicidade para a fertilidade masculina 

ICH e Ministry of 
Health Labour and 

Welfaire 
Diretriz (notificação 

nº 487) 1997 Testes de bioequivalência em genéricos Evaluation and 
Licensing Division 

Diretriz (notificação 
nº 317) 1997 Desenvolvimento e reprodução de estudos de 

toxicidade 
Pharmaceutical and 
Cosmetcs Division 

Diretriz (notificação 
nº 548) 1998 Testando carcinogenecidade de fármacos 

ICH e Ministry of 
Health Labour and 

Welfaire 

Diretriz (notificação 
nº 544) 1998 Padronização de testes de genotoxicidade de 

fármacos 

ICH e Ministry of 
Health Labour and 

Welfaire 

Diretriz (notificação 
nº 307) 1998 Solventes residuais 

ICH e Ministry of 
Health Labour and 

Welfaire 

Diretriz (notificação 
nº 3) 1998 Produtos de biotecnologia  

ICH e Ministry of 
Health Labour and 

Welfaire 
(Continua) 
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Anexo E – Regulamentações ... no Japão (continuação) 
 

Legislações  Data Assunto  Por  

Diretriz (notificação 
nº 6) 1998 Produtos de biotecnologia (teste de estabilidade) 

ICH e Ministry of 
Health Labour and 

Welfaire 

Diretriz (notificação 
nº 1047) 1998 Princípios de estatística para protocolos clínicos 

ICH e Ministry of 
Health Labour and 

Welfaire 

Diretriz (notificação 
nº 739 1998 Fatores étnicos na aceitação dos dados clínicos 

estrangeiros 

ICH e Ministry of 
Health Labour and 

Welfaire 
Diretriz (notificação 

nº 380) 
1998 Considerações gerais em Pesquisa Clínica Evaluation and 

Licensing Division 
Diretriz (notificação 

nº 672) 1998 Fatores éticos considerados na aceitação de 
dados estrangeiros 

Evaluation and 
Licensing Division 

Diretriz (notificação 
nº 1019) 1998 

Estudos não clínicos de segurança para a 
condução de protocolos clínicos com novos 
fármacos 

Evaluation and 
Licensing Division 

Diretriz 1998 Terminologia Médica ICH 
Diretriz (notificação 

nº743) 1998 Métodos de avaliação clínica de anti bactericidas Evaluation and 
Registration Division 

Diretriz (notificação 
nº 380) 1998 Considerações gerais para protocolos clínicos 

ICH e Ministry of 
Health Labour and 

Welfaire 
Diretriz (notificação 

nº742) 1999 
Métodos de avaliação clínica para o tratamento 
de osteoporose 

Evaluation and 
Registration Division 

Diretriz (notificação 
nº665) 1999 Testes em animais da duração de toxicidade 

crônica 

ICH e Ministry of 
Health Labour and 

Welfaire 
Diretriz (notificação 

nº 1607) 1999 Testes de carcinogenéticos em fármacos Pharmaceutical and 
Cosmetcs Division 

Diretriz (notificação 
nº 329) 2000 Produtos de biotecnologia (avaliação de 

segurança viral) 

ICH e Ministry of 
Health Labour and 

Welfaire 

Diretriz (notificação 
nº 873) 2000 

Derivação e caracterização de substratos de 
células utilizados na produção de produtos 
biotecnológicos 

ICH e Ministry of 
Health Labour and 

Welfaire 

Diretriz (notificação 
nº326) 2000 Avaliação pré-clínica de segurança dos derivados 

da biotecnologia Farmacêutica 

ICH e Ministry of 
Health Labour and 

Welfaire 
Diretriz (notificação 

nº 64) 
2000 Bioequivalência em dosagens orais Evaluation and 

Licensing Division 
Diretriz (notificação 

nº 67) 2000 Bioequivalência de dosagens sólidas com 
diferentes formulações 

Evaluation and 
Licensing Division 

Diretriz 2000 
Organização do documento técnico comum para 
o registro de produtos farmacêuticos para uso 
humano (qualidade, segurança e eficácia) 

ICH 

Diretriz (notificação 
nº 738) 2000 Princípios da avaliação clínica de drogas anti-

hipertensivas 

ICH e Ministry of 
Health Labour and 

Welfaire 

Diretriz (notificação 
nº 1334) 2000 Investigação clínica para produtos médicos em 

crianças 

ICH e Ministry of 
Health Labour and 

Welfaire 
(Continua) 
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Anexo E – Regulamentações ... no Japão (continuação) 
 

Legislações  Data Assunto  Por  
Diretriz (notificação 

nº 783) 2001 
Bioequivalência em produtos com diferentes 
formas de dosagem 

Evaluation and 
Licensing Division 

Diretriz (notificação 
nº902) 2001 Estudos de segurança farmacológica para 

produtos farmacêuticos 

ICH e Ministry of 
Health Labour and 

Welfaire 

Diretriz (notificação 
nº 568) 2001 

Especificações (testando processos e aceitando 
critérios para substancias de novas drogas e 
produtos - substancias químicas) 

ICH e Ministry of 
Health Labour and 

Welfaire 

Diretriz (notificação 
nº 571) 2001 

Especificações (testando processos e aceitando 
critérios para substancias de novas drogas e 
produtos biológicos e biotecnológicos) 

ICH e Ministry of 
Health Labour and 

Welfaire 

Diretriz (notificação 
nº 1200)  2001 Boas Práticas de manufatura para ingredientes 

farmacêuticos ativos 

ICH e Ministry of 
Health Labour and 

Welfaire 

Diretriz (notificação 
nº334) 2001 Gerenciamento de dados clínicos de segurança 

(formas de reportar) 

ICH e Ministry of 
Health Labour and 

Welfaire 

Diretriz (notificação 
nº 136) 2001 Escolha de grupos controle em protocolos clínicos 

ICH e Ministry of 
Health Labour and 

Welfaire 

Diretriz (notificação 
nº 0731004) 2002 Desenhos de teste de estabilidade de novas 

drogas e produtos 

ICH e Ministry of 
Health Labour and 

Welfaire 

Diretriz (notificação 
nº 1204001) 2002 Impurezas nas substancias de novas drogas 

ICH e Ministry of 
Health Labour and 

Welfaire 

Diretriz (notificação 
nº 1225006) 2002 Solventes residuais (impurezas) 

ICH e Ministry of 
Health Labour and 

Welfaire 

Diretriz (notificação 
nº 128001) 

2002 Princípios na avaliação de novos anti 
hipertensivos 

Evaluation and 
Registration 

Division 

Diretriz (notificação 
nº 0603001) 2003 Teste de estabilidade de novas substancias para 

drogas e produtos 

ICH e Ministry of 
Health Labour and 

Welfaire 

Diretriz (notificação 
nº 0603004) 2003 Avaliação de dados de estabilidade 

ICH e Ministry of 
Health Labour and 

Welfaire 

Diretriz (notificação 
nº 0703004) 2003 Impurezas em produtos de novas drogas 

ICH e Ministry of 
Health Labour and 

Welfaire 

Diretriz (notificação 
nº 325035) 2004 Métodos de avaliação de drogas anti arrítmicas 

Evaluation and 
Registration 

Division 

Diretriz (notificação 
nº 512001) 2004 Métodos de avaliação de droga para angina 

Evaluation and 
Registration 

Division 

Diretriz (notificação 
nº 0426001) 2005 Comparação de produtos biológicos e 

biotecnológicos (processo de manufatura) 

ICH e Ministry of 
Health Labour and 

Welfaire 

Diretriz (notificação 
nº 328007) 2005 Pós-aprovação de gestão da Segurança 

(definições e Padrões para Relatórios Expedidos) 

ICH e Ministry of 
Health Labour and 

Welfaire 

Diretriz (notificação 
nº 916001) 2005 Planejamento de farmacovigilância 

ICH e Ministry of 
Health Labour and 

Welfaire 
(Continua) 
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Anexo E – Regulamentações ... no Japão (conclusão) 
 

Legislações  Data Assunto  Por  
Diretriz (notificação 

nº 1101001) 2005 
Métodos de avaliação de drogas para o 
tratamento de tumores malignos 

Evaluation and 
Registration Division 

Diretriz 2005 Documento técnico Comum (especificação 
eletrônica) ICH 

Diretriz 0901001 2006 Desenvolvimento farmacêutico 
ICH e Ministry of 

Health Labour and 
Welfaire 

Diretriz (notificação 
nº 0901004) 2006 Gerenciamento de qualidade de risco 

ICH e Ministry of 
Health Labour and 

Welfaire 
Diretriz (notificação 

nº 217001) 2006 Métodos de avaliação clínica de drogas para 
reumatismo 

Evaluation and 
Registration Division 

Diretriz (notificação 
nº 628001) 2006 Métodos de avaliação clínica de drogas para 

incontinência 
Evaluation and 

Registration Division 

Diretriz (notificação 
nº418001) 2006 Imunotoxicidade para os Estudos Farmacêuticos 

ICH e Ministry of 
Health Labour and 

Welfaire 

Diretriz (notificação 
nº 0109002) 2008 Definições para marcadores genômicos, 

farmacogenômica e farmacogenética  

ICH e Ministry of 
Health Labour and 

Welfaire 

Diretriz (notificação 
nº1023-4) 2009 Avaliação do potencial ventricular 

ICH e Ministry of 
Health Labour and 

Welfaire 

Diretriz (notificação 
nº 023-1) 2009 Avaliação clínica (drogas com potencial não anti-

arrítmico 

ICH e Ministry of 
Health Labour and 

Welfaire 

Fonte: elaboração própria a partir de <http://www.jpma.or.jp/index.html> (143) 
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Anexo F – Regulamentações em Pesquisa Clínica no Ca nadá 
 

Regulamentações em Pesquisa Clínica – Canadá 

Legislações Data  Assunto Por 

Ato normativo 1985 Estabelece normas de composiçãoe 
características de alimentos e medicamentos 

Ministry of Health Canada 

Notificação 1990 Rotulagem de recipientes especiais Ministry of Health Canada 

Política 1990 Submissão de drogas genéricas para uso tópico Ministry of Health Canada 

Notificação 1991 Alterações no nome do produto Ministry of Health Canada 

Notificação 1991 Prorrogação de datas Ministry of Health Canada 

Diretriz 1991 Novas drogas (tempo) Ministry of Health Canada 

Diretriz 1993 Número de identificação da droga (diferentes 
características) 

Ministry of Health Canada 

Diretriz 1993 Avaliação de relatórios para submissão de novas 
drogas 

Ministry of Health Canada 

Diretriz 1994 Alterações para comercialização de novas 
drogas 

Ministry of Health Canada 

Diretriz 1994 Rotulagem de amostras biológicas Ministry of Health Canada 

Diretriz 1995 Novas substâncias ativas Ministry of Health Canada 

Diretriz 1995 Gerenciamento de dados de segurança Ministry of Health Canada 

Diretriz 1996 Bioequivalência de formulações proporcionais em 
drogas orais 

Ministry of Health Canada 

Diretriz 1996 Submissões Ministry of Health Canada 

Diretriz 1996 Emissão do número de identificação de novas 
drogas 

Ministry of Health Canada 

Diretriz 1997 Importância da participação de mulheres e 
pontos a serem estudados 

Ministry of Health Canada 

Diretriz 1997 Adaptação do formato do FDA para submissão 
de produtos para uso humano 

Ministry of Health Canada 

Diretriz 1997 Medicamentos órfãos Ministry of Health Canada 

Diretriz 1997 Normas de Boas Práticas Clínicas Ministry of Health Canada 

Canadá Tri-
Council Policy 

Statement 
1998 

Conduta ética de pesquisas envolvendo seres 
humanos.  

Canadian Institutes of 
Health Research / Natural 

Sciences and 
Engineering Research 

Council of Canada Social 
Sciences and Humanities 

Research Council of 
Canada 

Diretriz 1998 Número de identificação da droga conforme 
nome do produto 

Ministry of Health Canada 

Política 1998 Programa de desenvolvimento de produtos 
farmacêuticos 

Ministry of Health Canada 

Diretriz 1998 Considerações gerais em Pesquisa Clínica Ministry of Health Canada 

(Continua) 
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Anexo F – Regulamentações ... no Canadá (continuação) 
 

Legislações Data  Assunto Por 

Diretriz 1999 Fatores avaliados para necessidade de receita 
para compra de medicamentos 

Ministry of Health Canada 

Diretriz 2000 Ausência de Demonstrações Ingrediente para 
Medicamentos sem receita 

Ministry of Health Canada 

Diretriz 2001 
Avaliação de ensaios clínicos em estudos de 
biodisponibilidade 

Ministry of Health Canada 

Emenda 2001 
Altera regulamentações de alimentos e 
medicamentos 

Food and Drugs act 

Guia de 
orientação  -  

Solicitação para realização de protocolos 
clínicos e orientação no preencimento e 
manuseio de documentos. 

Ministry of Health Canada 

Diretriz 2002 Normas de Boas Práticas de Fabricação Ministry of Health Canada 

Diretriz 2002 Estratégias de inspeção em protocolos clínicos Ministry of Health Canada 

Diretriz 2003 
Auxiliar a indústria e profissionais da saúde na 
realização de Pesquisa Clínica conforme 
regumanetações. 

Ministry of Health Canada 

Guia de 
orientação  2003 

Gerenciamento de riscos e benefícios à saúde, 
de crianças participantes de protocolos clínicos 

Ministry of Health Canada 

Guia de 
orientação  2003 Promover à indústria e profissionais da saúde 

na condução de protocols clínicos 
Ministry of Health Canada 

Diretriz 2004 Submissão de informações de qualidade 
(biológicos e biotecnológicos) 

Ministry of Health Canada 

Diretriz 2004 
Submissão de informações de qualidade 
(derivados de sangue) 

Ministry of Health Canada 

Diretriz 2004 Submissão de informações de qualidade 
(produtos bioterapêuticos convencionais) 

Ministry of Health Canada 

Diretriz 2004 Submissão de informações de qualidade 
(vacinas) 

Ministry of Health Canada 

Diretriz 2006 Radiofarmacêuticos (pesquisas em seres 
humanos) 

Ministry of Health Canada 

Diretriz 2006 Radiofarmacêuticos (pesquisa básica) Ministry of Health Canada 

Guia de 
orientação 

2006 Preenchimento de formulário para submissão Ministry of Health Canada 

Diretriz 2007 Importância da aderência as normatizações Ministry of Health Canada 

Diretriz 2007 Revisão prioritária de documentos Ministry of Health Canada 

Diretriz 2007 Normas para realização de estudos clínicos 
para Diabetes tipo II 

Ministry of Health Canada 

(Continua) 
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Anexo F – Regulamentações ... no Canadá (conclusão) 
 

Legislações Data  Assunto Por 

Diretriz 2008 Definições de biomarcadores, farmacogenética e 
farmacogenômica 

Ministry of Health Canada 

Diretriz 2009 Etiquetagem de drogas não prescrita de uso 
pediátrico 

Ministry of Health Canada 

Guia de 
orientação 2009 Orientação sobre alterações na documentação 

não aprovada (novas drogas) 
Ministry of Health Canada 

Diretriz 2009 Alteração no número de identificação da droga Ministry of Health Canada 

Diretriz 2009 Submissçao de protcolos clínicos e aderência as 
normas de Boas Práticas Laboratotiais 

Ministry of Health Canada 

Diretriz 2009 Proteção das regulamentações sobre alimentos e 
drogas 

Ministry of Health Canada 

Diretriz 2009 Submissão de protocolos clínicos para produtos 
farmacêuticos 

Ministry of Health Canada 

Fonte: elaboração própria a partir de http://firstclinical.com/regdocs/?category=INT (acesso 10/11/09) (206) e 
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodpharma/applic-demande/guide-ld/clini/index-eng.php / (acesso 10/11/09) (207)  
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Anexo G –  Modelo de formulário de orientação para submissão de 
projetos de Pesquisa Clínica 

 
FORMULÁRIO DE SUBMISSÃO DE PROTOCOLOS DE PESQUISA CLÍNICA  
Título do Projeto*   
Registro (provisório)*  
Nome da Instituição (na qual o projeto será realizado)*   
Departamento (no qual o projeto será realizado)*   
Pesquisador responsável*    
Demais Pesquisadores   

  
  
  

LISTA DE DOCUMENTOS 
CONFERÊNCIA (favor assinalar) 

PESQUISADOR COMITÊ/ 
COMISSÃO 

Cadastro Online da Pesquisa (se houver)   
Protocolo (Integral e em Português)   
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)  
conforme modelo institucional se houver)   
Folha de Rosto   
Aspectos financeiros do Estudo Clínico (orçamento detalhado)   
Aprovação no país de origem   
Lista de Centros participantes (indicação do 1º Centro)   
Comprovante de Pagamento da taxa de submissão   
Carta de Submissão   
Brochura do Investigador   
Emendas (se houver)   
Documentos informativos (se houver)   
Publicidade para recrutamento (se houver)   
Declaração de seguro   
Curriculum vitae (Conforme solicitado pela instituição)   
Valores normais/ variações para procedimentos e/ou exames  
médicos, laboratoriais/ técnicos incluídos no protocolo   
Procedimentos, exames médicos, laboratoriais e técnicos  
(certificado ou, credenciamento, ou controle de qualidade  
estabelecido e/ou avaliação externa de qualidade, ou outras  
validações quando necessário)   
Modelo de etiqueta afixada no recipiente do produto em  
investigação (se houver)   
Instruções para o manuseio do produto em investigação e do  
material relacionado ao estudo (se não incluído no protocolo ou  
brochura do investigador)   
Registro de embarque para produtos sob investigação e  
materiais relacionados ao estudo   
Certificado de análise do produto sob investigação enviado   
Procedimentos para decodificação de estudos cegos  
(se houver)   
Relação geral de randomização    
Todos os documentos solicitados pelo patrocinador, Normas de  
Boas Práticas Clínicas e Normatizações institucionais foram  
anexados a este formulário 

  

INFORMAÇÕES ADICIONAIS  (Identifique o documento faltante 
e justifique)   

* Preenchimento obrigatório   
   
Assinatura do Pesquisador Responsável: _________________________ 
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