
REGISTRO MEDICAMENTOS

Para um medicamento ingressar no mercado, ele precisa ser autorizado pela Anvisa. O processo começa com a apresentação de 
um pedido de registro feito por uma empresa . A partir daí, a Anvisa vai analisar os estudos apresentados para decidir se o produto 
pode estar no mercado, pois o pedido de registo nem sempre é feito pelo produtor do medicamento, pode ser uma outra empresa.

Dessa forma, se um medicamento não está no mercado brasileiro, isto acontece devido a uma das quatro situaçãoes abaixo:

A empresa solicitante do registro  não comprovou qualidade, e�cácia e segurança e, 
por isso, o pedido foi indeferido.

Nenhum pedido de registro foi apresentado à Anvisa.

O medicamento ainda está em análise na Anvisa.

A substância faz parte de uma lista de produtos banidos por falta de segurança ou proibição legal
 (exemplos: anfetamínicos, LSD etc.).
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Fase Pré-clínica
Desenvolvimento pré-clínico ou não-clínico

Esses ensaios devem ser realizados para se conhecer o mecanismo de ação de uma nova molécula, determinar sua segurança 
 e as doses seguras para o início dos testes em seres humanos.

Os dados de segurança pré-clínicos podem ser obtidos das seguintes maneiras:






Modelos In-silico (simulação computacional);

Sistemas In-vitro (cultura de células);

Ensaios Ex-vivo (e.g. isolamento de um órgão);

 Modelos animais apropriados.
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Como um medicamento chega ao mercado?

Ministério da 
Saúde

ETAPAS DO REGISTRO MEDICAMENTOS

PESQUISA
CLÍNICA

Para a condução das pesquisas clínicas – ou ensaios clínicos - com novos medicamentos 
no Brasil, primeiramente são necessárias aprovações regulatórias, tanto éticas como sani-
tárias. E todos os ensaios clínicos devem ser conduzidos de acordo com as Boas Práticas 
Clínicas.

Ensaios clínicos são os estudos do novo medicamento realizados em seres humanos. 
Basicamente é composto de quatro fases: Fase I, II, III e IV.

REGISTRO

PÓS -
MERCADO

Após a Pesquisa Clínica, vem o pedido de registro do medicamento na Anvisa. Que é o 
trabalho de análise da Anvisa para avaliar a a qualidade, segurança e eficácia do medica-
mento.

No caso de medicamentos genéricos ou similares, o trabalho começa aqui, pois não se 
trata de um medicamento inovador. Uma das principais exigências para o registro de medi-
camentos  genéricos e similares são os estudos de bioequivalência e equivalência farma-
cêutica que vão demonstrar se o efeito do produto é igual ao medicamento de referência.

Para todos os laboratórios são exigidos a Autorização de Funcionamento da Anvisa e o 
Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Isso implica na realização de inspeções nos 
laboratórios, seja no Brasil ou exterior.

A partir da concessão do registro, o produto pode ser colocado no mercado.

Com o registro em mãos, o laboratório pode colocar o medicamento no mercado.

Como no Brasil temos regulação de preço de medicamentos, o produto precisa ter seu 
preço máximo aprovado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos 
(CMED). A CMED é uma câmara interministerial cuja trabalho executivo é realizado pela 
Anvisa.

Nesta fase entram todos os entes da cadeia produtiva: fornecedor de matéria-prima / labo-
ratório produtor / transportador / distribuidor / armazenagem / varejo. Para cada uma 
dessas instâncias há regras específicas voltadas para manutenção da qualidade do produ-
tos. Todos os entes precisam estar regularizados, seja junto à Anvisa ou à vigilância sanitá-
ria local. Exemplo: a farmácia tem que ter autorização da Anvisa e alvará sanitário emitido 
localmente.

Farmacovigilância

a) Os estudos epidemiológicos observacionais não necessitam de autorização emitida pela Anvisa, mas necessitam de 
aprovação ética.

Notas:

b) : Caso um medicamento e/ou especialidade medicinal tenham sido comercializados, mas necessitem demonstrar sua 
segurança e e�cácia, ou explorar novas indicações, novos métodos de administração ou novas combinações 
(associações), é necessária a condução de ensaios clínicos controlados de fase III.
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Algumas regras:

O registro de medicamento vale por cinco anos e deve ser renovado na Anvisa durante este período.

Dados de farmacovigilância podem justi�car a revisão do per�l de segurança de um medicamento e levar a mudanças em sua indicação ou
até mesmo sua retirada do mercado (é uma atividade dinâmica relacionada ao conhecimento cientí�co).

O monitoramento de qualidade feito pelos produtores e pelo sistema de vigilância pode levar ao recolhimento de lotes especí�cos que tenham
 algum desvio de qualidade. Exemplo: produto com cor diferente do normal.
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Ensaios Clínicos Fase I:
Objetivos:
• Dados farmacocinéticos.
• Dados farmacodinâmicos.
• Perfil de eventos adversos.
• Estabelecer dose para a atividade farmacodinâmica e/ou toxicológica.

Participantes: 
• Voluntários Sadios (exceto para drogas tóxicas).

Observações:
• Dose Inicial baseada em estudos com animais.
Farmacocinética e metabolismo: 
• Informações iniciais sobre atividade e segurança para subsidiar estudos clínicos de Fase II com pacientes.

Ensaios Clínicos Fase III:
• Grandes Estudos Controlados com Pacientes portadores da doença pesquisada.
• Significativos endpoints clínicos.

Características: 
• Geralmente são estudos multicêntricos envolvendo centenas de pacientes. 
• Rigorosos critérios de exclusão e inclusão.
• Estudos controlados - Placebo e/ou medicamento ativo. 
• Estudo Adequado e Controlado.
• Objetivos bem definidos.
• Informações claras sobre os métodos de análise.
• Descrição precisa do desenho do estudo.  
                -  Controles Validados.
                -  Duração do Tratamento.
                -  Cálculos do Tamanho da Amostra.
                -  Critérios adequados de exclusão e inclusão.
                -  Marcadores de e�cácia e segurança apropriados e bem de�nidos  
                                                                     
Estudos complementares

Com populações especiais:
• Insuficiência Renal.
• Insuficiência Hepática.
• Idosos x Jovens.
Das interações:
• Com alimentos ou líquidos.
• Com drogas para a mesma indicação.
• Com drogas que interferem com o metabolismo ou excreção.
• Com drogas que se ligam às proteínas do plasma.
• Com drogas que modificam propriedades farmacodinâmicas.
Em condições especiais:
• Alteração em estado de alerta e concentração.
• Testes Psicológicos e Psicométrico.
• Retirada abrupta da droga .               

Ensaios Clínicos Fase II:
Objetivos:
•Iniciar as determinações de eficácia e segurança em pacientes - seleção de dose/intervalo.
• Estabelecer dados de ADME (absorção/distribuição/metabolismo/ excreção) para subsidiar estudos de 
fase III. 

Participantes:
• Normalmente pacientes apenas com doença/condição pesquisada.
• Em estudos fase II tardios, os pacientes podem ter doenças/terapias concomitantes.

Ensaios Clínicos  Fase IV:
São pesquisas realizadas depois de comercializado o produto e/ou especialidade medicinal.

Estas pesquisas são executadas com base nas características com que foi autorizado o medicamento e/ou 
especialidade medicinal. Geralmente, são estudos de vigilância pós-comercialização, para estabelecer o 
valor terapêutico, o surgimento de novas reações adversas e/ou confirmação da frequência de surgimen-
to das já conhecidas, e as estratégias de tratamento.

Nas pesquisas de fase IV devem-se seguir as mesmas normas éticas e científicas aplicadas às pesquisas de 
fases anteriores.
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