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Histórico – Anvisa como Membro Regulador do ICH 

. Principal Fórum de harmonização de requerimentos técnicos composto por 
reguladores e indústria farmacêutica;
. Em 2012 teve início a reforma do ICH e com isso a Anvisa se aproximou do Forúm;
. Reformada como uma Entidade Sem Fins Lucrativos sob o Regime da Lei Suíça, 
desde 23 de Outubro de 2015;
. Em Dezembro de 2015 a ANVISA se torna oficialmente Observadora do ICH;
. Na reunião de Osaka, em Novembro de 2016, a ANVISA foi aceita como Membro 
Regulador do ICH.



Anvisa como Membro Regulador do ICH 

Nível 1 - Imediato
. Q1: Diretrizes para Testes de Estabilidade;
. Q7: Guia de Boas Práticas de Fabricação para ingredientes farmacêuticos ativos; e
. E6: Diretrizes para Boas Práticas Clínicas.

Nível 2 – 5 anos – novembro de 2021
. E2A: Gestão de Dados de Segurança Clínica: Definições e Padrões;
. E2B: Elementos de dados para transmissão de Relatórios de Casos Individuais de Segurança;
. E2D: Gerenciamento de Dados de Segurança Pós-Aprovação: Definições e Padrões para Relatórios Expeditos;
. M4: Documentos Técnicos Comuns para o Registro de Medicamentos de Uso Humano; e
. M1 MedDRA (vocábulo de termos diretamente relacionados à Farmacovigilancia, com descrições de eventos adversos).

Nível 3 – Médio a longo prazo
Adotar o restante dos guias do ICH no futuro próximo.



Implementação dos Guias Nível 2

Grupo de Trabalho Anvisa – Implementação dos Guias Nível 2 (E2A, E2B, E2D, M4, M1)

1. Portaria nº 2.309/ANVISA que institui Comissão para elaboração e acompanhamento do Plano de 
Implementação dos Guias ICH de Nível 2 com participação de todas as Diretorias e GGs afetas;

2. Mapeamento das implementações já existentes, pendências e dificuldades;
3. Delineamento, planejamento e levantadas as necessidades de compra de Soluções Tecnológicas 

que viabilizem a implementação dos Guias;
4. Escalonamento das adequações necessárias;
5. Elaboração de Cronograma para o desenvolvimento das ações necessárias;
6. Apresentação/Validação Diretoria Colegiada.



Implementação dos Guias Nível 2

Principais Ações que compõem o Plano de Trabalho da Comissão:

1. Estabelecimento de um fluxo específico para Guias ICH; em andamento/GGREG

2. Mapeamento de Normativas que serão revisadas concluída/GGMED e GGMON

3. Realização de Visitas/Teleconferências com outras
Agências Reguladoras que implementaram o CTD e eCTD    concluída/GGMED/GGTIN

4.  Tradução e validação dos Guias ICH nível II em andamento/AINTE(via Apex)/GGMED/GGMON

5.  Discussões com o Setor Produtivo em andamento/AINTE/GGMED/GGMON

6.  Aquisição e Parametrização de Ferramentas Tecnológicas em andamento/GGMED/GGMON/GGTIN



Implementação dos Guias M4 - Documentos Técnicos Comuns para 
o Registro de Medicamentos de Uso Humano

Grupo Informal de Trabalho da Gerência Geral de Medicamentos

1. Constituição do GT com participação de todas Gerências afetas;
2. Mapeamento:

A) Definir os Guias nível 2 de escopo da GGMED (E2A, E2B e M4)
B) Implementações já existentes;
C) Normativas que passarão por revisão;
D) Principais desafios;
E) Soluções Tecnológicas necessárias;
F) Benchmarking 

3. Elaboração de Cronograma/Plano de Trabalho para implementação dos Guias E2A, E2B e M4;
4. Acompanhamento da Gerência Geral e Diretorias.



Implementação dos Guias M4 - Documentos Técnicos Comuns para o 
Registro de Medicamentos de Uso Humano

Atividades Gerais do Plano de Implementação

1. Benchmarking;
2. Avaliação das dificuldades de implementação das partes interessadas;
3. Publicação do Guia de Protocolo em Formato CTD (piloto);
4. Definição da regra de transição para medicamentos já registrados;
5. Aquisição da Solução Tecnológica para implementação do eCTD;
6. Implantação da Solução Tecnológica;
7. Publicação do Guia de Submissão eCTD;



Implementação dos Guias M4 - Documentos Técnicos Comuns para o 
Registro de Medicamentos de Uso Humano

Benchmarking
Objetivo:

Obter informações das experiências e desafios na implementação do CTD e eCTD, além de conhecer as ferramentas 
tecnológicas utilizadas.

Atividades Realizadas em 2017:
Visitas técnicas realizadas TGA/Austrália, Health Canada/Canadá e Swissmedic/Suiça;
Envio de questionário para diversas ARs (FDA, Cuba, Swissmedic);
Reuniões com alguns fornecedores de soluções tecnológicas

Conclusões:
Na transição “sem formato” para “formato CTD” é importante que o setor produtivo possua o conhecimento necessário 
dos guias M4. É importante a Agência disponibilizar Guias de Protocolo, Perguntas & Respostas Frequentes, além da 
realização de eventos educativos.



Implementação dos Guias M4 - Documentos Técnicos Comuns para o 
Registro de Medicamentos de Uso Humano

Benchmarking – cont.
Percepções:
Existem vantagens significativas na adoção do eCTD X CTD (NeeS) considerando os processos de trabalho, os fluxos de 
trabalho e manutenção/atualização do banco de dados da Agência;

Para adoção de ambos (eCTD e NeeS) são necessários “esforços” (humanos, financeiros, treinamento e transição do NeeS
para o eCTD);

É imprescindível um período de adaptação, geralmente um projeto piloto, um período de adoção não mandatória do novo 
formato para posteriormente exigir de forma mandatória o formato CTD;

A adoção do formato CTD traz benefícios para ambas as partes (setor produtivo e agência reguladora) e é imprescindível 
uma clara comunicação entre ambos;

A aquisição da solução tecnológica não é um processo rápido e simples. Deve seguir os trâmites de licitação e após a 
aquisição é necessário um período de aproximadamente 3,5 anos para implantação e Piloto.



Implementação dos Guias M4 - Documentos Técnicos Comuns para o 
Registro de Medicamentos de Uso Humano

Avaliação das dificuldades de implementação das partes interessadas 
Objetivo:

Obter informações das partes interessadas sobre as dificuldades, desafios, investimento necessários para adoção do 
formato CTD para que a Agência possa avaliar um tempo adequado de transição (adoção voluntária do formato CTD) e 
formas de auxiliar o setor produtivo para se obter a máxima adoção do formato CTD. 
Estipular a data (prazo) para adoção mandatória do novo formato.

Atividades Previstas para 2017/2018:

Reunião de sensibilização com o setor produtivo (1ª reunião nov/2017; 2ª reunião mar/2018);
Publicação do Edital de Chamamento com o Questionário (Janeiro 2018 – 45 dias de prazo para reposta)
Nova data para publicar o edital: Julho 2018 – 45 dias de prazo para resposta
Avaliação pela ANVISA concluída até Novembro de 2018



Implementação dos Guias M4 - Documentos Técnicos Comuns para o 
Registro de Medicamentos de Uso Humano

Publicação do Guia de Protocolo em Formato CTD (Piloto)
Objetivo:

Adoção do formato CTD pela ANVISA de forma a cumprir os requerimentos do ICH e se manter como membro 
regulador. 

Atividades Previstas para 2017/2018:
Consulta a GEDOC sobre os procedimentos de protocolo eletrônico e digitalização (2017);
Definição da forma de adoção do CTD (Protocolo em mídia eletrônica ou papel + Mídia eletrônica) (2018);
Definição do Módulo 1 do CTD (Fevereiro 2018); 
Tradução dos guias M4 ** (Fevereiro de 2018);
Elaboração do Guia CTD da ANVISA (Março 2018)
Disponibilização do Guia para as Associações antes de sua publicação (Março 2018)
Publicação do Edital do Piloto com protocolo em papel (doc. legal) + Mídia eletrônica em formato CTD (Abril de 2018)



Implementação dos Guias M4 - Documentos Técnicos Comuns para o 
Registro de Medicamentos de Uso Humano

Do Guia:
Escopo: medicamentos novos, biológicos, genéricos, similares, radiofármacos, específicos e fitoterápicos (registro e 
pós-registro)

Organização: o Guia abarca todos os Guias M4
• Geral: Escopo; objetivos, princípios gerais; organização do CTD; granularidade; resumos e do protocolo (M4)
• Anexo I – Módulo 1 ( Info Adm., Info do Medicamento., Info do IFA e Petições secundárias e Pacote eletrônico)
• Anexo II – Módulo 2: Resumo da Qualidade e Módulo 3: Qualidade (M4Q) e 3.2.R Info Regional
• Anexo III – Módulo 2: Visão Geral Não Clínica e Resumos Não Clínicos e Módulo 4 Organização (M4E)
• Anexo IV – Módulo 2: Visão Geral Clínica e Módulo 5: Eficácia – Relatórios de Estudos Clínicos (M4S)

Foram utilizadas as traduções dos guias ICH com inclusões de explicações para tornar mais claro onde certos 
documentos atualmente solicitados nas normativas da ANVISA serão colocados no formato CTD.



Implementação dos Guias M4 - Documentos Técnicos Comuns para o 
Registro de Medicamentos de Uso Humano

Definição da regra de transição para medicamentos já registrados;
Objetivo:
Definir as regras de transição para os medicamentos já registrados que desejam passar a protocolar em formato CTD.

Atividades Previstas para 2017/2018:
As áreas de Pós-Registro definiram a estratégia a ser adotada para produtos já registrados; (Fevereiro 2018)
Publicação das regras de transição estão no guia de protocolo CTD (Abril 2018);
Não haverá baseline – não será necessário apresentar um dossiê completo em formato CTD;
Não haverá uma data pré fixada para adequação;
A transição para o formato CTD será no momento do protocolo da petição pós-registro;
A documentos a ser apresentada se refere exclusivamente  aos documentos  requeridos conforme o assunto pós-registro;
Uma vez feita a migração não é possível utilizar outro formato que não seja o CTD.



Implementação dos Guias M4 - Documentos Técnicos Comuns para o 
Registro de Medicamentos de Uso Humano

Definição da regra de transição para medicamentos já registrados;

Atividades Previstas para 2017/2018:

Petições de secundárias com peticionamento eletrônico:

• Será habilitado o peticionamento manual para possibilitar o protocolo em formato CTD

Por exemplo: redução do prazo de validade

• O HMP também terá peticionamento manual (3.2.R) 

Será disponibilizado um quadro modelo para o HMP manual e as provas deverão ser colocadas nas 
respectivas pastas do CTD.



Implementação dos Guias M4 - Documentos Técnicos Comuns para o 
Registro de Medicamentos de Uso Humano

Relatório de Diagnóstico de Requisitos Técnicos do CTD X Normas de Registo;

Objetivo:
Identificar a falta de alinhamento de requisitos técnicos do CTD X normas de Registro para subsidiar futuras revisões

Atividades Previstas para 2018:
Distribuição de Atividades (Janeiro 2018);
Avaliação parcialmente concluída (Marco 2018);
Relatório das divergências que será encaminhado para todas as áreas envolvidas .(Julho 2018)



Implementação dos Guias M4 - Documentos Técnicos Comuns para o 
Registro de Medicamentos de Uso Humano

Aquisição da Solução Tecnológica para implementação do eCTD;
Objetivo:

Adquirir a Solução Tecnologica para implementação do eCTD para facilitar a análise dos pedidos de registro e pós-
registro de medicamentos novos, genéricos e similares, lifecycle e se possível incluir a automação dos sistemas de 
banco de dados e fluxo de processo.

Atividades Previstas:
Elaboração dos documentos para o processo licitatórios – fase interna (2018/2019)
Publicação da Licitação, avaliação das propostas e adjudicação do contrato – fase externa (2019)



Implementação dos Guias M4 - Documentos Técnicos Comuns para o 
Registro de Medicamentos de Uso Humano

Implantação da Solução Tecnológica;
Objetivo:

Garantir a correta implantação da Solução Tecnologica para implementação do eCTD.

Atividades Previstas para 2019 a 2022:

Diversas etapas previstas, com Projeto Piloto de Protocolo eCTD previsto para 2022 considerando todas as etapas de 
instalação da ferramenta, definição de critérios de validação, fluxos internos, guias de submissão, entre outros. 



Resumo e Considerações

• A adoção do formato CTD se dará inicialmente de forma não mandatória;

• A Anvisa pretende manter um diálogo aberto e constante com o setor produtivo para 
garantir uma adesão efetiva ao novo formato;

• A Anvisa pretende adotar o eCTD para garantir o máximo benefício da adoção do 
formato CTD;

• A ANVISA adotará o CTD de forma mandatória mas a data será definida considerando 
as necessidades de todas a partes envolvidas.



Implementação dos Guias M4 - Documentos Técnicos Comuns para 

o Registro de Medicamentos de Uso Humano

Perguntas?



Contato

Contato ICH Anvisa ich.anvisa@anvisa.gov.br

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa

SIA Trecho 5 - Área especial 57 - Lote 200

CEP: 71205-050

Brasília - DF

www.anvisa.gov.br

www.twitter.com/anvisa_oficial

Anvisa Atende: 0800-642-9782

ouvidoria@anvisa.gov.br

mailto:ich.anvisa@anvisa.gov.br

