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Focos da Copec 

 
- Avaliação Técnica de Qualidade. 

 
- Otimização de Processos. 

 
- Expertise no campo da Pesquisa Clínica. 

 
- Permitir a competitividade do país no campo da Pesquisa Clínica por meio 

de uma agência ágil e reconhecida internacionalmente. 
 

- Previsibilidade. 
 

- Transparência. 
 

- Diálogo. 
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Ensaios Clínicos Avaliados pela Copec 

- 2016: 262 ensaios clínicos autorizados (Aumento de 13% em relação à 2015).  
- 2015: 232 ensaios clínicos autorizados (Aumento de 19,6% em relação à 2014).  
- 2014: 194 ensaios clínicos autorizados. 

[VALOR] 

[VALOR] 

[VALOR] 

2 0 1 4  2 0 1 5  2 0 1 6  

NÚMERO DE ENSAIOS CLÍNICOS 
AUTORIZADOS 
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Pesquisa Clínica com medicamentos – Conclusão de Análise 

 
• Processos (referentes à exceção Art. 36 da RDC 09/2015) protocolados entre 

06/05/2015 a 07/12/2015 
 

• Prazo médio de conclusão de análise pela Anvisa: 205 dias 
 

Fonte: Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Programa de Pós Graduação Lato Sensu em Pesquisa Clínica da Faculdade de Educação em Ciências da Saúde; Hospital 
Alemão Oswaldo Cruz, Adriane Alves de Oliveira; dados ainda não publicados 
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Pesquisa Clínica com medicamentos – Início pós 
aprovação da Anvisa 
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Pesquisa Clínica com medicamentos – Prazos 
 

• Fatores que interferem no prazo: 

 

• Hoje, o setor regulado tem 120 dias para cumprir exigência, na Europa são 12 dias.  

 

• Harmonizar entendimentos institucionais entre áreas afins e setor regulado: Disponibilização 
de Manuais, Perguntas e Respostas, participação em eventos. 

 

• Número de servidores para atendimento da demanda. 

 

• Conhecimento das normas e diretrizes técnicas pelo setor regulado. 

 

• Preparação logística dos envolvidos na condução do ensaio clínico: patrocinadores, ORPC´s, 
centros, investigadores, equipe técnica. 

 

• Dificuldades no recrutamento. 
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Considerações apontadas pela Copec para a melhoria do 
processo 

• Envio de protocolos idênticos em mais de um processo de DDCM: Seja por dossiê 
específico, seja por modificação, um protocolo deve ser enviado somente uma 
vez. Enviar nos demais processos de DDCM que o protocolo XXX encontra-se no 
DDCM (Processo: 25351 XXXXXX/2017-XX); 
 

• Petições de Modificações por alteração de prazo de validade: Apenas dados que 
subsidiem alterações da validade. No caso de demais alterações a empresa 
poderá: 

- Submeter uma petição 10849 - Modificação de DDCM - Alteração de prazo de 
validade e outra 10820 – Modificação de DDCM – Alteração que 
potencialmente gera impacto na qualidade ou segurança do produto sob 
investigação ou; 

- Submeter uma petição 10820 – Modificação de DDCM – Alteração que 
potencialmente gera impacto na qualidade ou segurança do produto sob 
investigação.  



Agência Nacional de Vigilância Sanitária  Anvisa 

Considerações apontadas pela Copec para a melhoria do 
processo 

• Petições de emendas e Modificações:  
- Atentar-se para o Manual para Submissão de Modificações, Emendas, Suspensões e 

Cancelamentos - 3ª edição; (Houve um caso de empresa que submeteu emendas após a 
divulgação do Manual sem considerar os novos entendimentos de Emendas Substanciais) 

 
Emendas Substanciais:  
a. Mudança do objetivo primário do protocolo clínico;  
b. Mudança nos desfechos primários;  
c. Uso de novo parâmetro para mensurar o desfecho primário;  
d. Remoção do Comitê Independente de Monitoramento de Dados inicialmente previsto para o 
estudo;  
e. Alteração no cálculo do tamanho amostral previsto para o estudo. 
   
Modificações Substanciais 
No caso do placebo, somente a sua inclusão não anteriormente prevista no DDCM seria 
modificação substancial. Quaisquer alterações em placebos já previstos anteriormente no 
DDCM; não são substanciais.   
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Considerações apontadas pela Copec para a melhoria do 
processo 

• Petições de emendas e Modificações:  
 

• Emendas: Apresentar descrição detalhada das 
alterações propostas ao protocolo clínico com suas 
devidas justificativas. 
 

• Modificações Substanciais (Qualidade): Justificativa 
da solicitação contemplando a descrição detalhada e 
o racional da proposta. 
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Considerações apontadas pela Copec para a melhoria do 
processo 

• Cumprimentos de Exigência: 
 

• Anvisa faz um questionamento e recebe a seguinte resposta: 
“O ponto levantado foi aprovado pelo FDA e EMA”. 
 

• Forma correta de resposta: Justificativa da resposta acrescida 
da discussão da empresa com a agência X que pode embasar 
a avaliação da Anvisa. 
 

• Cabe ressaltar que a Anvisa poderá ter uma avaliação 
diferente de outras agências: Agência Independente.   
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Plano de concentração de força de trabalho 

• Maio/Junho: DDCM´s (Pico de DDCM em Dezembro) 
 

• Julho:  Modificações, emendas, dossiês específicos. 

 

Melhorias COPEC 

• Resposta ao SAT: Em análise, não é resposta aceitável. Porém, contamos 
com a colaboração que não sejam enviados e-mails com petições dentro de 
prazos razoáveis. 
 

• Dossiês específicos de 90 dias após aprovação de DDCM: Não podem ter 
prazo superior a 90 dias. 
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Considerações Abracro 

• Tempo de análise de estudos já previstos no plano de 
desenvolvimento: 

 

• A Anvisa tem tentado dar maior agilidade aos dossiês de 90 
dias. Ainda estamos trabalhando em fluxos internos para 
melhora desses prazos. 
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Considerações Abracro 
- Longos prazos para análise de emendas: Gostaríamos de discutir o 

impacto destes longos prazos e também sua aplicabilidade, tendo em vista 
que o foco da Anvisa agora é por molécula e não por estudo. Gostaríamos 
de saber mais sobre os benefícios esperados do novo manual de submissão 
de emendas e modificações. 

- As emendas representavam uma média de 63% das petições de 
modificações/emendas. 

- Diminuindo a entrada, melhora a saída (essa é a expectativa Copec) 

- Focar no que consideramos de maior impacto. 

- Discussões com agências internacionais: problema global. 

- Setor regulado: Sinalizar emendas repetidas.   
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Considerações Abracro 
- Prazo para análise de cumprimento de exigências. O prazo para análise 

dos cumprimentos de exigência afeta muito os prazos para início do estudo 
no Brasil. Gostaríamos de discutir essa questão, pois além disso ainda 
estamos enfrentando problemas na importação dos materiais, sem os 
quais é inviável iniciar a pesquisa, e por isso muitas vezes existe um tempo 
grande entre a aprovação final e a inclusão do primeiro paciente.  

 

- A avaliação de cumprimento de exigência é priorizado pela área técnica. 
Casos excepcionais podem ocorrer por necessidade de consultas mais 
complexas.  

- Quando a exigência for eletrônica, informar o número do expediente do 
cumprimento de exigência, via SAT.   
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Considerações Abracro 
- Suspensão de DDCM: Gostaríamos de discutir sobre um retorno que uma 

associada recebeu da ANVISA, dizendo que a suspensão não deve ser realizada se o 
desenvolvimento do medicamento ainda estiver ocorrendo globalmente. Isto 
geraria um problema para a submissão de relatórios anuais no caso de 
Patrocinadores que não tem afiliada local, e para o qual a ORCP não tenha 
contrato para a atividade.  

- O DDCM é um processo vivo do qual a Anvisa precisa continuar tendo 
informações. Alguém tem que continuar sendo responsável por esse 
processo enquanto tiver desenvolvimento com pretensão de registro.  

- Entendemos como suspensão os casos de segurança, restrições 
econômicas de desenvolvimento, por exemplo. 

-   O patrocinador precisa entender que a ORPC deverá ser responsável no       

     país, por aquele processo, enquanto tiver desenvolvimento. 



Agência Nacional de Vigilância Sanitária  Anvisa 

Considerações Abracro 
- Documento de Importação: Algumas associadas notaram que nem sempre os 

itens listados no Documento de Importação estão sendo descritos exatamente 
como apontados no FAEC. Gostaríamos de entender melhor como ocorre este 
processo para avaliar se é possível alguma alteração que evite este tipo de falha. 

  

- Há restrições de caracteres para cadastro no sistema. Por isso, solicitamos 
que as empresas evitem descrições extensas.  
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Considerações Abracro 
- Revogação da RDC 37/2014 e Consulta à COPEC sobre as priorizações de análise 

após a revogação da RDC 37/2014: Anvisa afirmou que os pedidos de priorização 
serão feitos caso a caso. Gostaríamos de discutir como devemos proceder para 
realizar este pedido e também o impacto de ter essa resolução revogada, sem a 
perspectiva de publicação de uma nova.  

  

- Anvisa está ciente da dificuldade de se trabalhar sem uma resolução de 
priorização e portanto, tem agilizado o processo de conclusão de uma 
nova norma para que a mesma possa entrar, o mais breve possível, em 
Consulta Pública. 

- Priorizações devem ser enviadas via carta ao diretor presidente 
justificando os motivos da solicitação.  
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Considerações Abracro 
- Problemas enfrentados recentemente com a CETER: A Comissão regulatória fez 

uma reunião com a CETER no dia 03/maio e, embora tenham entendido as 
diferenças entre um estudo de fase I e um de bioequivalência, a CETER pareceu não 
estar aberta a abrir mão dos itens da resolução. Com isso algumas empresas 
tiveram indeferimento de seus estudos e isso pode inviabilizar a pesquisa de 
medicamentos biossimilares no Brasil. Gostaríamos de discutir como esses 
problemas podem ser resolvidos.  

  

- Ceter está aberta a discussões e inclusive tem participado de vários 
debates.  

- A avalição da farmacocinética por parte da Ceter é fundamental para o 
desenvolvimento de biossimilares. 

- A ideia é deixar claro o que é imprescindível e o que pode ser justificado.  
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Considerações Abracro 
- Problemas na submissão de documentos em formato eletrônico (RDC86/2016): 

Algumas empresas tentaram recentemente efetuar submissão em formato 
eletrônico utilizando assinatura do e-CPF, e não tiveram sucesso devido ao formato 
da assinatura, mas ao consultar o tipo de assinatura no site da ANVISA, 
aparentemente estaria conforme a RDC. Gostaríamos de discutir o que pode estar 
acontecendo para terem sofrido a rejeição do pacote.  

 

- Caso excepcional.  

- Falta de familiaridade com esse tipo de submissão. 

- Mas o caso específico, foi resolvido sem maiores atrasos para a empresa.  
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Dúvidas e Comentários? 
 
 

Obrigada! 

  
 


