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CTD: Organização vs. Apresentação

• Guia M4(R4): trata exclusivamente da 
organização das diferentes 
seções/documentos do dossiê, não aborda 
formatos de apresentação

• O CTD pode ser apresentado em diversos 
formatos, a depender da autoridade 
regulatória nacional:

– Papel

– NeeS

– eCTD 
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Desenvolvido pelos grupos 
de trabalho M2 e M8 do ICH



Termos e conceitos

• Granularidade: hierarquia/divisão dos documentos 
dentro de cada módulo do CTD

• Gestão do ciclo de vida: funcionalidade que permite 
a visualização da versão completa atualizada do CTD 
com as últimas versões submetidas, bem como todo 
o histórico de versões de cada documento

• Validação da submissão: verificação sistematizada de 
arquivos e pastas contra critérios pré-definidos pela 
autoridade regulatória, a fim de garantir que a 
submissão eletrônica seja tecnicamente conforme
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CTD em papel

• Pastas físicas, organizadas com uso de 
divisórias

• Paginação e índice são fundamentais para 
navegação

• Referências cruzadas (“Vide seção 3.2.P.5.1”)

• Processo composto de petições/submissões 
lineares: sem gestão do ciclo de vida do 
produto
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CTD em papel

• Não requer investimento em software/infraestrutura 
especializados

• Custos são relacionados a impressão, montagem e 
envio do dossiê físico

• ~ R$ 18.000 para dossiê extenso (100.000 páginas, 
20 caixas de papel)
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CTD em papel

Benefícios Desafios

Menor impacto para indústria e agência 
frente às práticas atuais

Custo elevado e longo tempo de 
impressão e montagem das pastas, custo 
elevado de transporte

Por não necessitar de tecnologia especial, 
permite adoção imediata do formato CTD

Dificuldade de manejo e armazenamento 
na agência

Familiarização da indústria e agência com 
a organização e granularidade das seções 
anteriormente a adoção da versão 
eletrônica com gestão do ciclo de vida do 
produto

Busca de informações e navegação é mais 
demorada/complexa comparadas a 
versão eletrônica

Sem gestão do ciclo de vida do produto
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NeeS
• “Non-eCTD electronic Submission”

• Não há guia ICH para NeeS, há guia da EMA para 
submissões descentralizadas a agências reguladoras 
nacionais da Europa, quando as mesmas não 
possuírem infraestrutura tecnológica para aceitação 
de eCTD

• Não é aceito pela EMA para submissões 
centralizadas: o formato mandatório é eCTD

• Harmonised Technical Guidance for Non-eCTD 
electronic Submissions (NeeS) for human medicinal 
products in the EU
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http://esubmission.ema.europa.eu/tiges/docs/NeeS eGuidance Document v4 0_final for publication Nov 2013.pdf


NeeS

• Documentos PDF nomeados 
de acordo com convenção de 
nomenclatura e organizados 
em estrutura de pastas pré-
determinada

• Petições/submissões lineares: 
sem gestão do ciclo de vida do 
produto
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Índíce

NeeS

• Navegação através de marcadores e hyperlinks 
nos documentos PDF e índices gerais com 
hyperlinks
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Marcadores

Hyperlink



NeeS

Autoria diferenciada de documentos (Microsoft Word)

Uso de estilos de cabeçalho e referências cruzadas 

Arquivo PDF com marcadores e hyperlinks internos

Documentos digitalizados com reconhecimento 
ótico de caracteres (OCR)

Documentos gerados eletronicamente

• Busca textual sem falhas é importante para 
navegação adequada
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Mesmos requerimentos para eCTD!



NeeS

• Tecnicamente, não é necessário software específico 
para que a indústria prepare o dossiê em formato 
NeeS, porém é necessário software específico para 
validação de cada submissão

• Em teoria, NeeS pode ser preparado com Adobe 
Acrobat Pro, porém há ferramentas específicas de 
editoração mais eficientes

• Conhecimento técnico e treinamento especializado 
são fundamentais em ambos os casos
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NeeS

• Para a indústria, os investimentos em softwares e 
treinamento são justificáveis pela redução no custo 
de impressão

• Porém também é necessário que a agência possua 
software de validação e que o repositório suporte 
adequadamente a visualização do NeeS para que a 
navegação seja funcional

– Processo licitatório, implementação de softwares, 
treinamento etc. mais oneroso para a agência 
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NeeS

Benefícios Desafios

Redução de custos e tempo relativos a 
impressão e montagem de pastas, 
transporte

É necessário software específico para 
validação e visualização adequada:
- processo licitatório na agência
- compra, implementação e treinamento 

na indústria

Eliminação de problemas relativos a 
manejo e armazenamento na agência

Sem gestão do ciclo de vida do produto

Busca de informações e navegação 
facilitada comparadas ao papel, redução 
do tempo de revisão
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eCTD

• Documentos PDF + arquivo 
XML com metadados + 
pasta de arquivos utilitários

• Função criptográfica para 
garantir integridade de 
arquivos

• Dossiê “vivo”, com gestão do 
ciclo de vida do produto: 
disponibilidade de versões 
vigente e cumulativa do CTD
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eCTD

• O arquivo XML é o diferencial do eCTD frente ao 
NeeS 

• É um formulário estruturado que contém 
metadados:

– Sobre o dossiê: titular, nome do produto, ativo, forma 
farmacêutica etc.

– Sobre o ciclo de vida do produto: histórico de versões de 
cada seção do dossiê

– Sobre integridade dos arquivos PDF

• Além dos metadados, contém a estrutura de 
navegação do dossiê
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eCTD

Na indústria

• Implantação de softwares/ 
infraestrutura tecnológica 
ou contratação de terceiro:
– Preparação do dossiê

– Validação

– Visualização

• Treinamento especializado/ 
conhecimento técnico

• Investimento variável a 
depender do porte/ volume 
de submissões

Na agência

• Processo licitatório para 
contratação de empresa 
especializada:
– Desenvolvimento de 

especificação/ esquema para 
Modulo 1 Regional

– Desenvolvimento de critérios 
de validação do eCTD 

– Software de validação

– Software de visualização/ 
revisão

– Treinamento
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eCTD

Benefícios Desafios

Redução de custos e tempo relativos a 
impressão e montagem de pastas, 
transporte

É necessária implantação de 
infraestrutura tecnológica específica nas 
indústrias e na agência

Eliminação de problemas relativos a 
manejo e armazenamento na agência

Busca de informações e navegação 
facilitada comparadas ao papel, redução 
do tempo de revisão
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GESTÃO DO CICLO DE VIDA DO PRODUTO



Granularidade e gestão do ciclo de vida

• A granularidade do CTD é 
determinada pelo Anexo 
‘Documento de 
Granularidade’ ao Guia 
M4, porém há 
flexibilidade 

• A indústria deve 
determinar qual o melhor 
nível para separação dos 
documentos, dentro 
destes critérios
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Granularidade e gestão do ciclo de vida

• As escolhas de granularidade iniciais deverão 
ser mantidas ao longo de todo o processo/ 
vigência do registro

• Durante o ciclo de vida do produto, somente 
documentos inteiros podem ser atualizados, 
não somente uma página ou subseção
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Granularidade e gestão do ciclo de vida

• Exemplo ruim:

– Submissão original tem documento único para seção 2.3.P

– 2.3.P.5 precisou ser atualizada em resposta a exigência
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A seção 2.3.P inteira deveria ser submetida!



Resumo
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CTD em papel NeeS eCTD

Divisão dossiê Divisórias e volumes Pastas e arquivos Pastas e arquivos

Navegação geral Índice geral do dossiê Índice em arquivo PDF Arquivo XML

Navegação
específica

Índice de documentos e 
referências cruzadas

Hyperlinks, marcadores Hyperlinks, marcadores

Gestão do ciclo de 
vida do produto

Submissões lineares Submissões lineares
Submissões e 

documentos co-
relacionados
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