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RESUMO 

 

O crescente progresso da ciência e tecnologia tem modificado de forma significativa 

as decisões e práticas médicas na atualidade, direcionando-as cada vez mais para 

terapias personalizadas. Um Companion Diagnostic é considerado um dispositivo 

médico, geralmente para uso diagnóstico in vitro, que fornece informações essenciais 

para o uso seguro e eficaz de um medicamento ou produto biológico. Diante das novas 

tecnologias que surgem dia após dia, o papel das autoridades sanitárias se faz cada 

vez mais necessário para garantir que estes produtos sejam seguros e eficazes antes 

de serem disponibilizados no mercado. Neste trabalho, foi verificado que o Brasil deve 

acompanhar tendências regulatórias de países como Estados Unidos da América, 

Japão e União Europeia para incluir o conceito de Companion Diagnostics na atual 

regulamentação.  

 

Palavras-chave: medicina personalizada, Companion Diagnostics, teranóstico, 

farmacodiagnóstico, diagnóstico in vitro. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The growing progress of science and technology has significantly modified medical 

decisions and practices today, directing them increasingly to personalized therapies. 

A Companion Diagnostic is considered a medical device, generally for in vitro 

diagnostic use, that provides essential information for the safe and effective use of a 

drug or biological product. Due to the new emerging technologies, it is really necessary 

that health authorities ensure that these products are safe and effective before they 

are made available on the market. In this work, it was verified that Brazil should follow 

regulatory trends from countries such as the United States of America, Japan and 

European Union to include the concept of Companion Diagnostics in the current 

regulation. 

 

Keywords: personalized medicine, Companion Diagnostics, theranostics, 

pharmacodiagnostics, in vitro diagnostics.  

 



 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1 - Logomarca da Agência Nacional de Vigilância Sanitária........................... 16 

 

Quadro 1 -  Autoridade regulatória representante do Comitê de Gestão do 

IMDRF........................................................................................................................17  

 

Figura 2 - Logomarca do IMDRF e bandeiras dos países integrantes do Comitê de 

Gestão........................................................................................................................18 

 

Quadro 2 - Tipos de testes Companion Diagnostic……………………………………21 

 

Figura 3 - Servidores da ANVISA durante a 1ª edição do Programa de Estudos 

Experienciais..............................................................................................................22 

 

Figura 4 - Consulta pública realizada pelo TGA sobre Regulamentação de IVD 

Companion Diagnostics..............................................................................................24 

 

Figura 5 - Consulta de produto registrado na ferramenta Medical Devices Active 

License Listing (MDALL) ............................................................................................25 

 

Figura 6 -  Lista de Companion Diagnostics aprovados no Japão...............................26 

 

Figura 7 - Consulta de produto registrado na ferramenta Singapore Medical Device 

Register (SMDR)........................................................................................................27 

 

Quadro 3 - Quadro comparativo do Status Regulatório de Companion Diagnostics 

entre os países do IMDRF...........................................................................................29 

 

Quadro 4 - Lista de todos os Companion Diagnostics aprovados pelo USFDA até 

2018............................................................................................................................30 

 

Gráfico 1 - Metodologias empregadas nos Companion Diagnostics aprovados pelo 

USFDA.......................................................................................................................35 



 
 

 

Gráfico 2 - Quantidade de Companion Diagnostics aprovados nos Estados Unidos da 

América, pelo Food and Drug and Administration......................................................35 

 

Gráfico 3 - Quantidade de Companion Diagnostics aprovados em 4 países integrantes 

do IMDRF...................................................................................................................37 

 

Gráfico 4 - Quantidade de medicamentos que requerem um Companion Diagnostics 

aprovados em 4 países integrantes do IMDRF...........................................................37 

 

Quadro 5 - Classificação de produtos para uso diagnóstico in vitro de acordo com a 

RDC 36/2015..............................................................................................................38 

 

Figura 8 - Ferramenta de Consulta de Nomes Técnicos de Produtos para Diagnósticos 

de uso in-vitro disponibilizada pela ANVISA................................................................39 

 

 Figura 9 - Consulta de status regulatório do produto PathVysion HER-2 DNA Probe 

Kit II (ABBOTT MOLECULAR INC., Registro Anvisa n.º 80146501860).....................41 

 

Gráfico 5 - Tempo médio de publicação de medicamentos e dispositivos médicos....43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

ARTG - Australian Register of Therapeutic Goods  

CDx – Companion Diagnostic 

CFDA - China Food and Drug Administration  

CISH - Hibridização in situ cromogênica 

DCI - Denominação Comum Internacional 

EMA - European Medicines Agency 

EU – European Union 

FISH - Hibridização fluorescente in situ  

GEVIT - Gerência de Produtos para Diagnóstico in vitro  

GGTPS – Gerência Geral de Tecnologia de Produtos para Saúde 

GGMED - Gerência Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos 

GHTF - Global Harmonization Task Force  

IHC – Imunohistoquímica 

IMDRF – International Medical Device Regulators Forum  

IVD – In vitro Diagnostic 

HC – Health Canadá 

HIV - Vírus da Imunodeficiência Adquirida  

HSA - Health Sciences Authority 

MDALL - Medical Devices Active License Listing  

MRI - Ressonância Magnética 

NGS - Sequenciamento de Nova Geração 

OMS - Organização Mundial da Saúde  

PAHO - Pan American Health Organization  

PCR - Reação em Cadeia da Polimerase 

PMDA - Pharmaceuticals and Medical Devices Agency 

RDC – Resolução da Diretoria Colegiada  

SMDR - Singapore Medical Device Register 

SME - Small and Medium-Sized Enterprises 

SNS - Sistema Nacional de Saúde 

TGA - Therapeutic Goods Administration 

ToC - Table of Contents  



 
 

UE – União Europeia 

USFDA – United States Food and Drug Administration  

 



 
 

SUMÁRIO 

 

1. Introdução……………………………………………….......………………………..12 

2. Objetivos…………………………………………….......…………………………....14 

3. Metodologia.......................................................................................................15 

4. Revisão Bibliográfica.......................................................................................16 

4.1 Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) .................................16 

4.2 Contexto internacional: convergência regulatória......................................17 

4.3 Regulamentação de produtos para uso diagnóstico in vitro......................18 

4.4 Medicina personalizada.............................................................................19 

4.5 Companion diagnostics: definição.............................................................19  

4.6 Aplicações dos Companion Diagnostics....................................................20 

4.7 Tipos de testes Companion Diagnostic......................................................21 

4.8 Programa de estudos experienciais...........................................................22 

5. Resultados e Discussão.....................................................................................23 

5.1 Contexto Internacional...............................................................................23 

 5.1.1 Austrália..............................................................................................24 

 5.1.2 Canadá...............................................................................................25 

 5.1.3 Estados Unidos da América...............................................................25 

    5.1.4 Japão..................................................................................................26 

 5.1.5 Singapura...........................................................................................27 

 5.1.6 União Européia...................................................................................27 

5.2 Desafios da regulamentação atual no Brasil.............................................38 

6. Conclusão..........................................................................................................44 

7. Referências........................................................................................................45 

 

 



12 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

 O crescente progresso da ciência e tecnologia tem modificado de forma 

significativa as decisões e práticas médicas na atualidade, direcionando-as cada vez 

mais para terapias personalizadas, em que o método de tratamento para cada 

paciente é selecionado pelo exame de genes específicos e proteínas expressas 

juntamente do desenvolvimento de drogas molecularmente direcionadas 

(JØRGENSEN, 2013).  

 Com o aumento da compreensão do mecanismo molecular de certas 

doenças, diversas novas drogas-alvo têm sido desenvolvidas utilizando o modelo de 

“Co-desenvolvimento teste/medicamento”, no qual ambos são desenvolvidos em 

paralelo. Esses avanços têm possibilitado a individualização - ou personalização - de 

uma terapia medicamentosa por meio da identificação de pacientes que são mais 

propensos a respondê-la e também daqueles que possuem diferentes graus de risco 

para um determinado evento adverso (JØRGENSEN, 2013).  

 Um Companion Diagnostic, também conhecido simplesmente como “CDx”, 

é considerado pela autoridade sanitária dos Estados Unidos da América, Food and 

Drug Administration (USFDA), um dispositivo médico que fornece informações 

essenciais para o uso seguro e eficaz de um medicamento ou produto biológico, 

permitindo ao profissional da saúde determinar se os benefícios de um produto 

terapêutico compensam quaisquer eventos adversos ou riscos para os pacientes (US 

FOOD AND DRUG ADMINISTRATION - USFDA, 2018), tornando-se uma importante 

ferramenta na escolha do melhor tratamento.  

 O teste de imunohistoquímica para a superexpressão do receptor 2 do fator 

de crescimento epidermal humano (HercepTest™, Dako) exemplifica um Companion 

Diagnostic. Por meio dele, é possível determinar se um paciente é elegível ou não à 

terapia com Trastuzumabe (Herceptin®, Roche/Genentech), indicado para o 

tratamento de câncer metastático de mama e câncer gástrico. Além disso, o teste 

fornece informações essenciais para o uso seguro e eficaz do medicamento. Na 

população considerada “negativa” para este marcador, o Trastuzumabe não possui 

eficácia e causa sérios eventos adversos (US FOOD AND DRUG ADMINISTRATION 

- USFDA, 2018). Nesse sentido, o teste torna-se um tipo de “porteiro” em relação à 

decisão do tratamento (JØRGENSEN, 2013).  
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 Em contrapartida, um resultado errôneo pode potencialmente causar risco e 

dano ao paciente. Um resultado falso-positivo, por exemplo, pode direcionar um 

paciente para um tratamento com uma droga sem a existência de uma condição 

clínica que justifique o seu uso, expondo-o a eventos adversos tóxicos de uma terapia 

ineficiente. Similarmente, um resultado falso-negativo pode impedir ou atrasar um 

tratamento potencialmente benéfico, também gerando risco ao paciente (US FOOD 

AND DRUG ADMINISTRATION - USFDA, 2014).       

 Diante das novas terapias que dependerão do resultado gerado por um CDx, 

o papel das autoridades sanitárias se faz cada vez mais necessário para garantir que 

estes produtos sejam seguros e eficazes antes de serem disponibilizados no mercado. 

Entretanto, no Brasil, a atual regulamentação ainda não prevê o conceito de 

Companion Diagnostic, inviabilizando uma avaliação compreensiva dos riscos e 

benefícios da utilização combinada desses produtos. Neste trabalho, foram discutidos 

alguns dos principais desafios a cerca deste tema com ênfase nos requisitos 

regulatórios atuais.  
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2. OBJETIVOS 

 

 O objetivo desta monografia foi identificar a necessidade de mudanças na 

regulamentação atual de produtos para uso diagnóstico in vitro no Brasil para a 

inclusão do conceito de Companion Diagnostics.   
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3. METODOLOGIA 

  

 O presente trabalho consistiu em uma análise qualitativa e quantitativa a 

respeito do tema Companion Diagnostics. Para a análise qualitativa foi realizada uma 

busca  nas bases de dados PubMed e Google Acadêmico e uma comparação entre 

as regulamentações publicadas até 2018 pelas jurisdições membros do International 

Medical Devices Regulators Forum (IMDRF): Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA/Brasil), US Food and Drug Administration (USFDA/Estados Unidos da 

América), Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA/Japão), European 

Parliament and the Council of the European Union (União Europeia), Therapeutical 

Goods Administration (TGA/Australia), Health Sciences Authority (HSA/Singapura) e 

Health Canada (HC/Canadá), utilizando-se a palavra-chave Companion Diagnostics e 

diagnóstico in vitro. As autoridades regulatórias da Coreia do Sul, China e Rússia 

foram excluídas desta análise em função da indisponibilidade de informações nos 

idiomas inglês ou português.  

 Para a análise quantitativa, foi feita uma comparação a partir da lista de 

Companion Diagnostics aprovados pelo USFDA entre os produtos registrados no 

Brasil, Canadá, Estados Unidos e Singapura até 2018. Os países Australia, Coreia do 

Sul, China, Japão, Rússia e União Europeia foram excluídos desta análise em função 

da indisponibilidade de dados de acesso público ou nos idiomas inglês ou português.   
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4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

4.1 Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) foi criada em 1999 por 

meio da Lei nº 9.782/99 e regulamentada pelo Decreto nº 3.029/99 como uma agência 

reguladora, sob a forma de autarquia de regime especial, vinculada ao Ministério da 

Saúde (BRASIL, 1999). A ANVISA (Figura 1) atua de forma integrada e coordenada 

no âmbito do Sistema Único de Saúde ao executar as ações de vigilância sanitária e 

epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador, estabelecidas pelo art. 200 da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.  

De acordo com seu Regimento Interno, aprovado pela Resolução da Diretoria 

Colegiada - RDC Nº 255/18, as unidades administrativas da ANVISA são responsáveis 

pela vigilância sanitária a qual são submetidos diversos produtos e serviços, tais como 

medicamentos, alimentos, cosméticos, produtos de higiene pessoal, saneantes, 

reagentes destinados a diagnóstico, equipamentos e materiais médico-hospitalares, 

órgãos, tecidos humanos, cigarros entre outros.  

 

Figura 1 - Logomarca da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

 

 

Fonte: Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2019 

 

Dentre suas diversas competências, está também o estabelecimento de 

normas, políticas, diretrizes e ações de vigilância sanitária, com o intuito de promover 

a proteção da saúde da população (BRASIL, 1999). 

  

4.2 Contexto internacional: Convergência regulatória 

Em 2011, autoridades sanitárias da Austrália, Brasil, Canadá, China, União 

Européia, Japão, Estados Unidos da América e a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) deram origem a um fórum voluntário para discussão da harmonização 

regulatória mundial de dispositivos médicos: o International Medical Device Regulators 
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Forum (IMDRF) (GUIA REGIONAL DA ANVISA PARA O PILOTO DO 

INTERNATIONAL MEDICAL DEVICE REGULATORS FORUM TABLE OF 

CONTENTS, 2015).  

Este grupo assumiu as bases de trabalho do extinto Global Harmonization Task 

Force (GHTF) com o intuito de construir propostas de convergência regulatória para 

os dispositivos médicos, por meio de discussão de políticas e estratégias e supervisão 

de grupos de trabalhos conduzidos pela indústria, academia, profissionais de saúde, 

consumidores e pacientes (INTERNATIONAL MEDICAL DEVICES REGULATORS 

FORUM – IMDRF, 2019).  

 O Comitê de Gestão do IMDRF compreende representantes das autoridades 

reguladoras das jurisdições apresentadas no Quadro 1 e Figura 2: 

 

Quadro 1 -  Autoridade regulatória representante do Comitê de Gestão do IMDRF  

País  Autoridade Regulatória Representante 

Austrália Therapeutic Goods Administration (TGA) 

Brasil Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

Canadá Health Canada (HC) 

China China Food and Drug Administration (CFDA) 

Coréia do Sul Ministry of Food and Drug Safety 

Estados Unidos 
da América 

US Food and Drug Administration (USFDA) 

Japão 
Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA) e 
Ministry of Health, Labour and Welfare 

Rússia Russian Ministry of Health 

Singapura Health Sciences Authority (HSA) 

União Européia 
European Commission Directorate-General for Internal Market, 
Industry, Entrepreneurship and Small and Medium-Sized 
Enterprises (SMEs) 

Fonte: International Medical Devices Regulators Forum, 2019 

* Organização Mundial da Saúde atua como observador oficial, APEC LSIF Regulatory Harmonization 

Steering Committee, Asian Harmonization Working Party, Pan American Health Organization (PAHO) 

atuam como organizações afiliadas. 
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Figura 2 - Logomarca do IMDRF e bandeiras dos países integrantes do Comitê 

de Gestão. 

 

 

Fonte: Kobridge, 2019 

 

4.3 Regulamentação de Produtos para uso diagnóstico in vitro 

O lançamento do II Plano Nacional de Desenvolvimento, em meados da década 

de 1970, trouxe para a agenda do planejamento estatal prioridades sociais como 

educação, saúde e infraestrutura de serviços urbanos. Nesse sentido, o Ministério da 

Saúde passou a exercer maior articulação na área da saúde, instituindo o Sistema 

Nacional de Saúde (SNS) por meio da Lei n.º 6229/75 (PAIVA; TEIXEIRA, 2014). 

Também foi nesse período que a Lei n.º 6360/76 foi sancionada, para dispor sobre a 

Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos medicamentos, drogas, correlatos, 

cosméticos entre outros e abranger aspectos tais como licenciamento de 

estabelecimentos, fiscalização, rotulagem, publicidade, responsabilidade técnica e, 

inclusive, o registro destes produtos.  

Desde a origem da Lei 6360/76, diversos regulamentos mais específicos foram 

criados para tratar das particularidades de cada tema abordado nesta legislação.  

Tendo em vista a busca pela convergência regulatória, os países membros do 

IMDRF, inclusive o Brasil, buscam fortalecer cada vez mais o controle sanitário dos 

dispositivos médicos internacionalmente. Nesse sentido, foram desenvolvidas listas 

de informações técnicas e administrativas, intituladas Table of Contents (ToC), para 

fins de submissão pré-mercado de dispositivos médicos, indicando os requisitos 

aplicáveis para cada jurisdição (GUIA REGIONAL DA ANVISA PARA O PILOTO DO 
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INTERNATIONAL MEDICAL DEVICE REGULATORS FORUM TABLE OF 

CONTENTS, 2015). 

Alinhada aos princípios internacionais de harmonização, em 2015 foi publicada 

a Resolução da Diretoria Colegiada RDC n. º 36/2015, a qual aborda de maneira mais 

detalhada o regime de notificação, cadastro e registro dos produtos para uso 

diagnóstico in vitro e seus instrumentos, além da sua classificação de risco e requisitos 

de rotulagem e instruções de uso (ANVISA, 2015). 

 

4.4 Medicina Personalizada  

A medicina personalizada é um campo em evolução da medicina no qual o 

tratamento é feito sob medida ao paciente (US FOOD AND DRUG 

ADMINISTRATION, 2014). Tem sido considerada um marco no ramo da oncologia, 

mas sua aplicação também tem crescido em áreas terapêuticas voltadas às doenças 

infecciosas, distúrbios do sistema nervoso central, sistema respiratório entre outros à 

medida que o conhecimento científico sobre essas doenças avança (LEE; PATEL; 

RUCH, 2017). 

Nesse sentido, para compreender quais pacientes podem se beneficiar de uma 

determinada terapia ou quais pacientes não devem receber um determinado 

medicamento, muitos médicos têm utilizado dispositivos médicos que os auxiliam a 

decidir qual tratamento oferecer aos pacientes e sua dosagem.  

 

4.5 Companion Diagnostics: Definição  

Diversos nomes são utilizados na literatura para descrever um teste diagnóstico 

que é desenvolvido paralelamente a uma droga alvo e utilizado para guiar a decisão 

de tratamento: Companion Diagnostics, fármaco-diagnóstico, marcador 

farmacogenômico ou teranóstico. Nos últimos anos, o termo “Companion Diagnostics” 

se tornou mais frequente e foi adotado pelo USFDA, Parlamento Europeu e o 

Conselho da União Europeia e Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA) 

do Japão (OLSEN; JØRGENSEN, 2014).   

Em termos gerais, para essas autoridades, um Companion Diagnostics é um 

dispositivo médico, geralmente para uso in vitro, que fornece informação que é 

essencial para o emprego seguro e efetivo de um medicamento correspondente. Há 

também o consenso de que um Companion Diagnostics tem por finalidade identificar 
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pacientes com maior probabilidade de se beneficiar de um produto terapêutico e que 

provavelmente apresentam risco aumentado de reações adversas graves de 

tratamento com um produto terapêutico (US FOOD AND DRUG ADMINISTRATION - 

USFDA, 2013; PHARMACEUTICALS AND MEDICAL DEVICES AGENCY, 2013). 

Entretanto, apenas USFDA e PMDA atribuem a um Companion Diagnostic a função 

de monitorar a resposta ao tratamento com um produto terapêutico com a finalidade 

de ajustar o tratamento (por exemplo, horário, dose, descontinuação) para obter 

melhor segurança ou eficácia.  

Por meio da determinação quantitativa ou qualitativa de biomarcadores 

específicos, um Companion Diagnostic se faz essencial para eleger pacientes para 

um tratamento específico com um medicamento, localizando indivíduos com maior 

risco de desenvolverem um evento adverso ao medicamento em questão ou 

identificando pacientes na população para qual o medicamento foi adequadamente 

estudado e tido como seguro e efetivo. Pacientes saudáveis ou doentes podem 

apresentar esse (s) biomarcador (es) (WURCEL, 2016).   

Um Companion Diagnostics se diferencia de um teste diagnóstico comum, isto 

é, aquele que não é considerado essencial para o emprego seguro e efetivo de um 

medicamento. São exemplos destes ensaios os testes bioquímicos (creatinina sérica, 

transaminases, nível de glicose no sangue), testes hematológicos, identificação 

bacteriana ou viral, testes de suscetibilidade para infecções, testes para identificar a 

doença, verificar o efeito do tratamento, auxiliar na observação de acompanhamento 

entre outros (PHARMACEUTICALS AND MEDICAL DEVICES AGENCY – PMDA, 

2013). 

Recentemente, o termo ‘diagnóstico complementar’ também tem sido usado no 

âmbito clínico, uma vez que não restringe os pacientes de receberem terapias co-

desenvolvidas com base no teste de diagnóstico. Isso se deve ao fato de validações 

clínicas e analíticas demonstrarem haver algum benefício terapêutico, independente 

do status do biomarcador. Nesse sentido, enquanto um Companion Diagnostics é 

requerido por assegurar que o paciente responderá à terapia, o teste complementar é 

tido como recomendado quando o paciente, apesar de negativo, pode obter alguma 

vantagem (SCHEERENS et al, 2017).  

4.6 Aplicações dos Companion Diagnostics  

A maioria dos exemplos conhecidos de Companion Diagnostics provêm do 
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segmento da oncologia como Herceptin® (trastuzumabe) e Gleevec (mesilato de 

imatinib). No entanto, outras áreas terapêuticas também estão começando a aplica-lo: 

fibrose cística, vírus da imunodeficiência adquirida (HIV) e distúrbios do crescimento. 

São exemplos: Kalydeco® (ivacaftor) para fibrose cística, combinado com Cobas 4800 

BRAF V600®, da Roche Molecular Systems e Selzentry® (maraviroc) para HIV, 

combinado com Trofile®, da Labcorp (AGARWAL; RESSLER; SNYDER, 2015).  

 

4.7 Tipos de testes Companion Diagnostic 

De acordo com a literatura, são vários os tipos de testes (Quadro 2) que 

fornecem informações essenciais para o uso seguro e eficaz com um medicamento 

correspondente. 

 

Quadro 2: Tipos de testes Companion Diagnostic 

Tipo de teste Função Exemplos 

Triagem e 
detecção 

Triagem de padrões 
genéticos familiares e de 
difícil detecção 

CupPrint®, Agendia 
Detecção de câncer de 
origem primária 
desconhecida 

Prognóstico 
Prediz o curso futuro de uma 
doença 

Genomic Health’s 
Oncotype Dx® 

Examina a atividade de 21 
genes em tumor câncer de 
mama 

Teranóstico 
Indica a resposta do paciente 
a uma determinada terapia 

Her2/Neu 
Elegibilidade ao 
medicamento Herceptin® 

Monitoramento 
Avalia a efetividade e a 
dosagem apropriada de uma 
determinada terapia 

Teste de CYP2C9 e 
VKORC1 
Sensibilidade à varfarina 

Recorrência 
Analisa o risco do paciente 
com relação à recorrência da 
doença  

Agendia Mammaprint® 

Recorrência do câncer de 
mama 
 

Fonte: Agarwal; Ressler; Snyder, 2015 

 

Entretanto, a definição do USFDA, PMDA e União Europeia apenas preveem 

dois tipos de teste Companion Diagnostics: teranóstico e monitoramento, uma vez que 

os outros três fornecem informações críticas, porém não especificam uma terapia 

correspondente (AGARWAL; RESSLER; SNYDER, 2015).  
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4.8 Programa de Estudos Experienciais  

Em 2017, a ANVISA publicou o Edital de Chamamento Público n. º 04, de 16 

de maio de 2017, lançando a 1ª edição do “Programa de Estudos Experienciais”, uma 

abordagem também utilizada pelo USFDA para reduzir as lacunas entre as 

tecnologias inovadoras e a revisão pré-mercado de dispositivos médicos (ANVISA, 

2017).     

Com o intuito de agregar qualidade ao processo de produção de normativos e 

de avaliação de tecnologias, o programa deu a oportunidade de técnicos da Agência 

visitarem indústrias, laboratórios, serviços de saúde e outras instituições dialogarem 

com o setor produtivo a respeito das questões regulatórias que envolvem diversos 

temas (Figura 3). Além disso, possibilitou que a equipe de revisão compreendesse 

como os dispositivos médicos são desenvolvidos, testados clinicamente, fabricados e 

utilizados (ANVISA, 2017).   

Dentre os 8 temas propostos pela ANVISA, a Gerência de Produtos para 

Diagnóstico in vitro (GEVIT) selecionou o tema “Desenvolvimento de Companion 

Diagnostics ”, demonstrando interesse e reconhecendo a importância deste assunto 

na perspectiva de saúde. Os servidores da agência foram recebidos pelas empresas 

AstraZeneca do Brasil Ltda e Roche Diagnóstica para discutirem este tema (ANVISA, 

2018).   

  

Figura 3: Servidores da ANVISA durante a 1ª edição do Programa de Estudos 

Experienciais 

 

Fonte: Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2018 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Contexto Internacional  

 Em virtude da convergência regulatória a qual a ANVISA tem buscado 

atingir, este presente trabalho realizou a comparação do contexto internacional 

relacionado ao tema Companion Diagnostics nos países integrantes do IMDRF. Os 

dados obtidos desta análise estão demonstrados no Quadro 3. 

  

5.1.1 Austrália 

 Em outubro de 2018, a autoridade regulatória da Austrália, Therapeutic 

Goods Administration (TGA), reconheceu algumas limitações na atual 

regulamentação em relação aos Companion Diagnostics IVD (diagnóstico in vitro) e 

lançou a consulta pública intitulada “Proposal for the regulation of IVD Companion 

Diagnostics” (Figura 4), propondo mudanças na regulamentação e buscando 

alinhamento com países como Estados Unidos da América e União Europeia 

(THERAPEUTICAL GOODS ADMINISTRATION, 2018). Caso as mudanças 

propostas sejam aceitas, a previsão é de que entrem em vigor a partir do ano de 2020.  

Atualmente, os Companion Diagnostics são registrados como produto para uso 

diagnóstico in vitro, classe de risco III, de uma classificação até IV.  

 Na base de dados de produtos registrados, Australian Register of 

Therapeutic Goods (ARTG), os testes diagnósticos não podem ser identificados por 

meio do nome comercial, dificultando a visibilidade de quais produtos e indicações 

estão aprovadas no país.  
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Figura 4: Consulta pública realizada pelo TGA sobre Regulamentação de IVD 

Companion Diagnostics.  

 

 

Fonte: Therapeutical Goods and Administration, 2018 

5.1.2 Canadá 

 No Canadá, a autoridade sanitária responsável, Health Canada (HC), 

implementou a regulamentação de dispositivos médicos em 1998. Apesar de não 

estarem previstos nesta regulamentação, os Companion Diagnostics são tratados 

como dispositivos médicos IVD, classe de risco III, de uma classificação até IV 

(GOVERNMENT OF CANADA, 2019).  

 Os produtos aprovados são disponibilizados no banco de dados Medical 

Devices Active License Listing (MDALL), o qual divulga dados de registro tais como 

número de licença, fabricante, classe de risco, data de aprovação, com exceção da 

indicação de uso aprovada pelo HC, o que inviabiliza verificar se há algum 

medicamento associado ao teste aprovado.     
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Figura 5: Consulta de produto registrado na ferramenta Medical Devices Active 

License Listing (MDALL) em 20 de junho de 2019. 

 

 

Fonte: Health Canada, 2019 

 

5.1.3 Estados Unidos da América 

Em 2014, o USFDA publicou o guia orientativo “Guidance for Industry: In Vitro 

Companion Diagnostic Devices” a fim de ajudar as empresas a identificarem a 

necessidade de um Companion Diagnostic em estágios iniciais do desenvolvimento 

de um fármaco e estimular o acesso rápido a tratamentos promissores para pacientes 

com diversas enfermidades. Este guia descreve que os Companion Diagnostics são 

considerados majoritariamente como Classe de Risco III, o processo de aprovação é 

realizado de forma colaborativa entre as unidades administrativas do USFDA e a 

rotulagem de ambos os produtos deve indicar sob que critérios o diagnóstico 

combinado deve ser utilizado (USFDA, 2014). 
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Além disso, em 2016 o USFDA publicou um guia em versão piloto intitulado 

"Principles for Codevelopment of an In Vitro Companion Diagnostic Device with a 

Therapeutic Product", a fim de auxiliar os responsáveis pelos estudos a 

desenvolverem o medicamento e o teste diagnostico de forma colaborativa (USFDA, 

2016).  

5.1.4 Japão 

Em 2013, o Japão desenvolveu os documentos intitulados “Notification on 

Approval Application for In Vitro Companion Diagnostics and Corresponding 

Therapeutic Products” e “Questions and answers (Q&A) on CDx and corresponding 

therapeutic products”. Tais documentos fazem referência à classificação de risco de 

um Companion Diagnostic, o processo de revisão e também de rotulagem. Os 

Companion Diagnostics aprovados pelo PMDA são disponibilizados no portal 

eletrônico para acesso público (Figura 6).   

O PMDA também disponibilizou o document “Technical Guidance on 

Development of In Vitro Companion Diagnostics and Corresponding Therapeutic” com 

orientações sobre os pontos que devem ser considerados em relação aos ensaios 

clínicos para produto terapêutico, a validação do CDx e seu significado clínico (PMDA, 

2013).  

Figura 6: Lista de Companion Diagnostics aprovados no Japão e os respectivos 

fármacos associados – Consulta realizada em 20 de junho de 2019. 

 

Fonte: PMDA, 2018 
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5.1.5 Singapura 

 Atualmente em Singapura, não há regulamentação específica para 

Companion Diagnostics apenas. O teste diagnóstico é tratado como produto para uso 

diagnóstico in vitro por si só, enquanto o medicamento é tratado como produto 

terapêutico, ambos de acordo com seus respectivos regulamentos aplicáveis. Os 

aspectos da combinação medicamento-teste diagnóstico são levados em 

consideração durante a avaliação de ambos, após as respectivas submissões 

(SINGAPORE GOVERNMENT, 2010).  

 Todos os dispositivos médicos aprovados podem ser acessados 

publicamente pela ferramenta Singapore Medical Device Register, conforme ilustrado 

na Figura 7. No campo “Description” é possível identificar a intenção de uso para qual 

o teste diagnóstico foi aprovado, inclusive quando associado a um medicamento.  

 

Figura 7: Consulta de produto registrado na ferramenta Singapore Medical 

Device Register (SMDR) em 05 de maio de 2019 

 

Fonte: Health Sciences Authority, 2019 

5.1.6 União Européia 

 Em maio de 2017, entrou em vigor na União Europeia o documento 

Regulation (EU) 2017/746 of the European Parliament and of the Council com novos 

requisitos para regulamentação de produtos para uso diagnóstico in vitro (JORNAL 
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OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA, 2017).  

 Chamados de “testes de seleção da terapêutica”, os Companion Diagnostics 

já estão incluídos nesta regulamentação, a qual prevê requisitos de rotulagem, 

documentação técnica, desempenho analítico e clínico, alterações entre outros.  

 Na fase pré-mercado, os fabricantes devem dar início a uma avaliação da 

conformidade desse dispositivo por meio de um organismo notificado. No caso dos 

Companion Diagnostics, antes de emitir um certificado EU de avaliação da 

documentação técnica, o organismo notificado deve solicitar a uma das autoridades 

competentes designadas pelos Estados-Membros nos termos da Diretiva de 

Medicamentos, 2001/83/CE, ou a European Medicines Agency (EMA) um parecer 

científico sobre a adequação do dispositivo relativamente ao medicamento em 

questão (JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA, 2017). 

 Caso haja alguma modificação no produto que afeta o desempenho ou a 

utilização prevista do teste aprovado, o organismo notificado deve pedir um parecer à 

autoridade responsável pelo medicamento consultada inicialmente no ato do registro 

(JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA, 2017).  

 Também no ano de 2017, a EMA, responsável pela aprovação de 

medicamentos, disponibilizou a consulta pública EMA/CHMP/800914/2016 intitulada 

“Concept paper on predictive biomarker-based assay development in the context of 

drug development and lifecycle”, a qual foi considerada o primeiro passo para a 

preparação de um guia que endereçaria os desafios da medicina personalizada com 

relação ao tema Companion Diagnostics aplicado aos medicamentos (EUROPEAN 

MEDICINES AGENCY, 2017).  
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Quadro 3: Quadro comparativo do Status Regulatório de Companion Diagnostics entre os países do IMDRF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda - N/A: Não Aplicável *1 - Período de transição de 5 anos (2017-2022) para produtos já aprovados. Mandatório para novos produtos.

País Regulamentação 
para CDx 

Ano de 
Implementação 

Classificação 
de Risco 

Finalidade (CDx) Rotulagem Revisão 

Australia Consulta pública 
encerrada em 

Dez/2018 

n/a n/a n/a n/a n/a 

Brasil Não há n/a n/a n/a n/a n/a 

Canadá Não há n/a n/a n/a n/a n/a 

Estados 
Unidos da 
América 

Guidance for 
Industry: In Vitro 

Companion 
Diagnostic 
Devices, 

2014 II ou III • Identificar pacientes com maior probabilidade de se 
beneficiar de um produto terapêutico; 
• Identificar pacientes que provavelmente apresentam risco 
aumentado de reações adversas graves de tratamento com 
um produto terapêutico; 
• Monitorar a resposta ao tratamento com um produto 
terapêutico com a finalidade de ajustar o tratamento (por 
exemplo, horário, dose, descontinuação) para obter melhor 
segurança ou eficácia; 
• Identificar pacientes na população para qual o produto 
terapêutico foi adequadamente estudado e considerado 
seguro e eficaz. 
 

• Deve especificar o 
produto terapêutico 

 
• A revisão do Companion 
Diagnostics e do produto 
terapêutico é realizada de 
forma colaborativa entre as 
unidades administrativas 
relevantes do USFDA. 
• Aprovação 
Contemporânea 
 

Japão PFSB/ELD 
Notification No. 

0701-10 

2014 III • Identificar pacientes que devem responder melhor a um 
produto terapêutico específico; 
• Identificar pacientes que provavelmente alto risco de 
desenvolver eventos adversos associados a um determinado 
produto terapêutico; 
• Otimizar o tratamento, incluindo: dose, horário e 
descontinuação de um determinado produto terapêutico. 

• Deve conter a 
descrição do nome 
não comercial e os 
tipos de produto (s) 
terapêutico (s) 
correspondente (s). 

• A revisão do produto 
terapêutico e Companion 
Diagnostics acontece sob 
coordenação mútua entre as 
unidades administrativas do 
PMDA. 
• Submissão 
Contemporânea 
 

Singapura Não há n/a n/a n/a n/a n/a 

União 
Européia 

Regulation (EU) 
2017/746 

2017*1 C Um dispositivo essencial para a utilização segura e eficaz de 
um medicamento correspondente, e destinado a: 
• Identificar, antes e/ou durante o tratamento, os doentes com 
maior probabilidade de beneficiar do medicamento 
correspondente; 
• Identificar, antes e/ou durante o tratamento, os doentes que 
provavelmente correm maior risco de reações adversas 
graves em resultado do tratamento com o medicamento 
correspondente. 

• Deve incluir a 
denominação 
comum internacional 
(DCI) do 
medicamento 
associado 

• Antes de emitir um 
certificado UE de avaliação 
da documentação técnica, o 
organismo notificado deve 
solicitar a uma das 
autoridades competentes 
designadas 
pelos Estados-Membros nos 
termos da Diretiva de 
Medicamentos, 2001/83/CE, 
ou à EMA um parecer 
científico sobre a adequação 
do dispositivo relativamente 
ao medicamento em 
questão. 
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Quadro 4: Lista de todos os Companion Diagnostics aprovados pelo USFDA até 2018. 

Companion 

Diagnostic 

Nª Licença Data de 

Aprovação 

Metodologia Medicamento (princípio 

ativo) 

Nª Licença Data de 

Aprovação 

Indicação Biomarcador 

BRACAnalysis 

CDx 

P140020/S016 16-out-18 Reação em Cadeia 

da Polimerase (PCR) 

Lynparza (olaparib) 208558 17-ago-17 Câncer de Mama BRCA1 e 

BRCA2 Talzenna (talazoparib 211651 16-out-18 

Lynparza (olaparib) 208558 17-ago-17 Câncer de Ovário 

Rubraca (rucaparib) 209115 19-dez-16 

therascreen 

EGFR RGQ 

PCR Kit 

P120022/S018 27-set-18 Reação em Cadeia 

da Polimerase (PCR) 

Iressa (gefitinib) 206995 13-jul-15 Carcinoma de Pulmão de Células 

não Pequenas 

EGFR 

Gilotrif (afatinib) 201292 12-jul-13 

Vizimpro (dacomitinib) 211288 27-set-18 

cobas EGFR 

Mutation Test 

v2 

P120019/S019 22-ago-18 Reação em Cadeia 

da Polimerase (PCR) 

Tarceva (erlotinib) 021743 18-nov-04 Carcinoma de Pulmão de Células 

não Pequenas (tecido e plasma) 

EGFR 

Tagrisso (osimertinib) 208065 13-nov-15 

Iressa (gefitinib) 206995 13-jul-15 

PD-L1 IHC 

22C3 pharmDx 

SK006 

P150013/S011 16-ago-18 Imunohistoquímica 

(IHC) 

Keytruda (pembrolizimab) 125514 4-set-14 Carcinoma de Pulmão de Células 

não Pequenas, adenocarcinoma de 

junção gastroesofágica ou gástrica, 

Câncer Cervical e Carcinoma 

urotelial 

PD-L1 

VENTANA PD-

L1 (SP142) 

Assay 

P160002/S006 2-jul-18 Imunohistoquímica 

(IHC) 

Tecentriq (atezolizumab) 761034 18-mai-16 Carcinoma de Pulmão de Células 

não Pequenas e Carcinoma urotelial 

PD-L1 

Abbott 

RealTime IDH1 

P170041 20-jul-18 Reação em Cadeia 

da Polimerase (PCR) 

Tibsovo (ivosidenib) 211192 20-jul-18 Leucemia mielóide aguda IDH1 

 

MRDx BCR-

ABL Test 

K173492 22-dez-17 Reação em Cadeia 

da Polimerase (PCR) 

Tasigna (nilotinib) 022068 29-out-07 Leucemia mielóide crônica BCR-ABL 

Abbott 

RealTime IDH2 

P170005 1-ago-17 Reação em Cadeia 

da Polimerase (PCR) 

Idhifa (enasidenib) 209606 1-ago-17 Leucemia mielóide aguda IDH2 

Praxis 

Extended RAS 

Panel 

P160038 29-jun-17 Sequenciamento de 

Nova Geração (NGS) 

Vectibix (panitumumab) 125147 27-set-06 Câncer colorretal KRAS e 

NRAS 

Vysis CLL 

FISH Probe Kit 

P150041 11-abr-16 Hibridização 

fluorescente in situ 

(FISH) 

Venclexta (venetoclax) 208573 11-abr-16 Leucemia linfocítica crônica de 

células B 

LSI TP53 
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Companion 

Diagnostic 

Nª Licença Data de 

Aprovação 

Metodologia Medicamento (princípio 

ativo) 

Nª Licença Data de 

Aprovação 

Indicação Biomarcador 

FoundationOne 

CDx 

 

P170019 30-nov-17 Sequenciamento de 

Nova Geração (NGS) 

 

Gilotrif (afatinib) 201292 12-jul-13 Carcinoma de Pulmão de Células 

não Pequenas 

EGFR 

Iressa (gefitinib) 206995 13-jul-15 EGFR 

Tarceva (erlotinib) 021743 18-nov-04 EGFR 

Tagrisso (osimertinib) 208065 13-nov-15 EGFR 

Alecensa (alectinib) 208434 11-dez-15 ALK 

Xalkori (crizotinib) 202570 26-ago-11 ALK 

Zykadia (ceritinib) 205755 29-abr-14 ALK 

(1) Tafinlar (dabrafenib) em 

combinação com (2) 

Mekinist (trametinib) 

(1) 202806 

(2) 204114 

 

(1) 29-mai-13 

(2) 29-mai-13 

BRAF V600E 

Tafinlar (dabrafenib) 202806 29-mai-13 Melanoma BRAF V600E 

Zelboraf (vemurafenib) 202429 17-ago-11 BRAF V600E 

(1) Mekinist (trametinib) ou 

(2) Cotellic (cobimetinib) em 

combinação com (3) 

Zelboraf (vemurafenib) 

(1) 204114 

(2) 206192 

(3) 202429 

 

(1) 29-mai-13 

(2) 10-nov-15 

(3) 17-ago-11 

BRAF V600E 

eV600K 

Herceptin (trastuzumab) 103792 25-set-98 Câncer de Mama ERBB2 

(HER2) 

Perjeta (pertuzumab) 125409 8-jun-12 ERBB2 

(HER2) 

Kadcyla (ado-trastuzumab 

emtansine) 

125427 22-fev-13 ERBB2 

(HER2) 

Erbitux (cetuximab) 125084 12-fev-04 Câncer colorretal KRAS 

Vectibix (panitumumab) 125147 27-set-06 KRAS e 

NRAS 

Rubraca (rucaparib) 209115 19-dez-16 Câncer de Ovário BRCA1/2 

VENTANA ALK 

(D5F3) CDx 

Assay 

P140025/S006 6-nov-17 Imunohistoquímica 

(IHC) 

Zykadia (ceritinib) 205755 29-abr-14 Carcinoma de Pulmão de Células 

não Pequenas 

Anaplastic 

lymphoma 

kinase (ALK) 

Xalkori (crizotinib) 202570 26-ago-11 

Alecensa (alectinib) 208434 11-dez-15 

Oncomine Dx 

Target Test 

P160045 22-jun-17 Sequenciamento de 

Nova Geração (NGS) 

Tafinlar (dabrafenib) 202806 29-mai-13 Carcinoma de Pulmão de Células 

não Pequenas 

EGFR, BRAF, 

ROS1 Mekinist (trametinib) 204114 29-mai-13 

Xalkori (crizotinib) 202570 26-ago-11 

Iressa (gefitinib) 206995 13-jul-15 
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Companion 

Diagnostic 

Nª Licença Data de 

Aprovação 

Metodologia Medicamento (princípio 

ativo) 

Nª Licença Data de 

Aprovação 

Indicação Biomarcador 

LeukoStrat 

CDx FLT3 

Mutation Assay 

P160040 28-abr-17 Reação em Cadeia 

da Polimerase (PCR) 

Rydapt (midostaurin) 207997 28-abr-17 Leucemia mielogênica aguda FLT3 

Xospata (gilterinib) 211349 28-nov-18 

FoundationFoc

us 

CDxBRCA Ass

ay 

P160018 19-dez-16 Sequenciamento de 

Nova Geração (NGS) 

Rubraca (rucaparib) 209115 19-dez-16 Câncer de Ovário BRCA1 e 

BRCA2 

KIT D816V 

Mutation 

Detection by 

PCR for 

Gleevec 

Eligibility in 

Aggressive 

Systemic 

Mastocytosis 

(ASM) 

H140006 18-dez-15 Reação em Cadeia 

da Polimerase (PCR) 

Gleevec (imatinib mesylate) 021335 10-mai-01 Mastocitose sistêmica agressiva D816V 

PDGFRB FISH 

for Gleevec 

Eligibility in 

Myelodysplasti

c Syndrome / 

Myeloproliferati

ve Disease 

(MDS/MPD) 

H140005 18-dez-15 Hibridização 

fluorescente in situ 

(FISH) 

Gleevec (imatinib mesylate) 021335 10-mai-01 Síndrome mielodisplásica / doença 

mieloproliferativa 

PDGFRB 

 

cobas KRAS 

Mutation Test 

P140023 7-mai-15 Reação em Cadeia 

da Polimerase (PCR) 

Erbitux (cetuximab) 125084 12-fev-04 Câncer colorretal KRAS 

Vectibix (panitumumab) 125147 27-set-06 

therascreen 

KRAS RGQ 

PCR Kit 

P110030 

P110027 

06-set-12 

23-mai-14 

Reação em Cadeia 

da Polimerase (PCR) 

Erbitux (cetuximab) 125084 12-fev-04 Câncer colorretal KRAS 

Vectibix (panitumumab) 125147 27-set-06 

Dako EGFR 

pharmDx Kit 

P030044/S002 27-set-06 Imunohistoquímica 

(IHC) 

Erbitux (cetuximab) 125084 12-fev-04 Câncer colorretal EGFR 

Vectibix (panitumumab) 125147 27-set-06 
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Companion 

Diagnostic 

Nª Licença Data de 

Aprovação 

Metodologia Medicamento (princípio 

ativo) 

Nª Licença Data de 

Aprovação 

Indicação Biomarcador 

FerriScan DEN130012/K1

24065 

23-jan-13 Ressonância 

magnética (MRI) 

Exjade (deferasirox) 021882 2-nov-05 Talassemia não dependente de 

transfusão 

Ferro 

Dako c-KIT 

pharmDx 

P040011 27-jun-05 Imunohistoquímica 

(IHC) 

Gleevec (imatinib mesylate) 021335 10-mai-01 Tumores estromais gastrointestinais c-kit /CD117 

Glivec (imatinib mesylate) 021588 18-abr-03 

PathVysion 

HER-2 DNA 

Probe Kit 

P980024 11-dez-98 Imunohistoquímica 

(IHC) 

Herceptin (trastuzumab) 103792 25-set-98 Câncer de Mama HER2/neu 

PATHWAY 

anti-Her2/neu 

(4B5) Rabbit 

Monoclonal 

Primary 

Antibody 

P990081/S001-

S028 

28-nov-00 Imunohistoquímica 

(IHC) 

Herceptin (trastuzumab) 103792 25-set-98 Câncer de Mama c-erbB-2 

antigen 

InSite Her-

2/neu KIT 

P040030 22-dez-04 Imunohistoquímica 

(IHC) 

Herceptin (trastuzumab) 103792 25-set-98 Câncer de Mama c-erbB-2 

SPOT-LIGHT 

HER2 CISH Kit 

P050040/S001-

S003 

1-jul-08 Hibridização in situ 

cromogênica (CISH) 

Herceptin (trastuzumab) 103792 25-set-98 Câncer de Mama HER2/neu 

Bond Oracle 

HER2 IHC 

System 

P090015 18-abr-12 Imunohistoquímica 

(IHC) 

Herceptin (trastuzumab) 103792 25-set-98 Câncer de Mama HER2 

HER2 CISH 

pharmDx Kit 

P100024 30-nov-11 Hibridização in situ 

cromogênica (CISH) 

Herceptin (trastuzumab) 103792 25-set-98 Câncer de Mama HER2 

INFORM HER2 

Dual ISH DNA 

Probe Cocktail 

P100027 14-jun-11 Hibridização in situ 

cromogênica (CISH) 

Herceptin (trastuzumab) 103792 25-set-98 Câncer de Mama HER2 

HercepTest P980018/S018 26-nov-13 Imunohistoquímica 

(IHC) 

Herceptin (trastuzumab) 103792 25-set-98 Câncer de Mama HER2 

 Perjeta (pertuzumab) 125409 8-jun-12 

Kadcyla (ado-trastuzumab 

emtansine) 

125427 22-fev-13 

Herceptin (trastuzumab) 103792 25-set-98 Câncer gástrico e gastroesofágico 
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Companion 

Diagnostic 

Nª Licença Data de 

Aprovação 

Metodologia Medicamento (princípio 

ativo) 

Nª Licença Data de 

Aprovação 

Indicação Biomarcador 

HER2 FISH 

pharmDx Kit 

P040005/S009 22-fev-13 Hibridização 

fluorescente in situ 

(FISH) 

Herceptin (trastuzumab) 103792 25-set-98 Câncer de Mama HER2 

Perjeta (pertuzumab) 125409 8-jun-12 Câncer de Mama 

Kadcyla (ado-trastuzumab 

emtansine) 

125427 22-fev-13 Câncer de Mama 

Herceptin (trastuzumab) 103792 25-set-98 Câncer gástrico e gastroesofágico 

THXID BRAF 

Kit 

P120014 29-mai-13 Reação em Cadeia 

da Polimerase (PCR) 

Herceptin (trastuzumab) 103792 25-set-98 Câncer de Mama BRAF V600E 

e 

V600K 

Mekinist (tramatenib) 204114 29-mai-13 

Tafinlar (dabrafenib) 202806 29-mai-13 

Vysis ALK 

Break Apart 

FISH Probe Kit 

P110012 26-ago-11 Hibridização 

fluorescente in situ 

(FISH) 

Xalkori (crizotinib) 202570 26-ago-11 Carcinoma de Pulmão de Células 

não Pequenas 

ALK 

cobas 4800 

BRAF V600 

Mutation Test 

P110020/S016 7-nov-16 Reação em Cadeia 

da Polimerase (PCR) 

Zelboraf (vemurafenib) 202429 17-ago-11 Melanoma BRAF V600E 

(1) Cotellic (cobimetinib) em 

combinação com (2) 

Zelboraf (vemurafenib) 

(1) 206192 

(2) 202429 

(1) 10-nov-15 

(2) 17-ago-11 

Legenda: 1- EGFR: Receptor Do Fator De Crescimento Epidérmico; 2- ALK: Linfoma anaplástico; 3- NSCLC: Carcinoma de Pulmão de Células 

não Pequenas; 4-IHC: Imunohistoquímica; 5- MRI: Imagem Por Ressonância Magnética; 6- CISH: Hibridização in situ Cromogênica; 7- FISH: 

Hibridização Fluorescente In Situ; 8- HER2: Receptor 2 do Fator de Crescimento Epidermal Humano; 9- PD-L1: Ligante de Morte Programada 1; 

10- IDH1: Isocitrato Desidrogenase 1 (Fonte: USFDA, 2018);  
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 A partir do Quadro 4, foi possível realizar uma análise para identificar quais 

são as metodologias atualmente empregadas nos produtos CDx.  

 

Gráfico 1: Metodologias empregadas em Companion Diagnostics aprovados 

pelo USFDA 

 

 

Fonte: US Food and Drug Administration, 2018 

 

 É possível observar no gráfico 1 que as metodologias mais predominantes 

são Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) e Imunohistoquímica (IHC), seguidas 

de Hibridização fluorescente in situ (FISH), Sequenciamento de Nova Geração (NGS), 

Hibridização in situ cromogênica (CISH) e Ressonância Magnética (MRI). O advento 

dos Companion Diagnostics se mostra atrelado a tecnologias recentes, sendo em sua 

maioria relacionadas a técnicas de engenharia genética.   

 A análise dos prazos de aprovação dos Companion Diagnostics do Quadro 

4 demonstrou que no período entre 1997 e 2010 apenas 7 Companion Diagnostics 

foram aprovados, enquanto no período entre 2011 e 2018, esse número subiu para 

28, quatro vezes mais (Gráfico 2).  
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Gráfico 2: Quantidade de Companion Diagnostics aprovados nos Estados 

Unidos da América, pelo Food and Drug and Administration.  

 

Fonte: US Food and Drug Administration, 2018  

 Esse crescimento pode estar atrelado à implementação da versão do guia 

orientativo intitulado “Draft Guidance for Industry and Food and Drug Administration 

Staff In vitro Companion Diagnostics Devices” pelo USFDA, em julho de 2011 

(USFDA, 2018). Este documento, ainda em formato rascunho e não implementado 

naquela ocasião, proporcionou o início da discussão do tema Companion Diagnostics 

entre a autoridade sanitária e o setor regulado.  

 A partir de julho de 2014, quando o USFDA emitiu o documento final, 

dezenove Companion Diagnostics foram aprovados no curto período de apenas 4 

anos. Nesse sentido, pode se inferir que além do avanço tecnológico, a 

regulamentação deste tema também contribuiu para o aumento do acesso destes 

produtos pela população em função da sua inclusão no mercado. 

 Uma análise comparativa entre Brasil, Canadá, Estados Unidos e Singapura  

demonstrou que dentre os 35 Companion Diagnostics já aprovados nos EUA, onde 

este tema já está mais consolidado, apenas 30 a 70% estão registrados nestes outros 

países que não dispõem de regulamentação para Companion Diagnostics(Gráfico 3).  
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Gráfico 3: Quantidade de Companion Diagnostics aprovados em 4 países 

integrantes do IMDRF 

 

Fonte: US Food and Drug Administration, 2018  

 

 Já com relação aos 29 medicamentos utilizados em combinação com os 

Companion Diagnostics analisados no Quadro 4, 72 a 79% foram aprovados nestes 

países (Gráfico 4). Nesse sentido, é possível afirmar que muitos medicamentos estão 

sendo prescritos sem o diagnóstico combinado, considerado essencial para seu uso 

seguro e efetivo.  

 

Gráfico 4: Quantidade de medicamentos que requer um Companion Diagnostics 

aprovados em 4 países integrantes do IMDRF 

 

Fonte: US Food and Drug Administration, 2018  
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5.2 Desafios da regulamentação atual no Brasil:   

  

a) Definição do conceito de Companion Diagnostics 

 Atualmente, a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n.º 36/15 apenas 

contempla a definição de produto para diagnóstico in vitro, conforme indicado no Art. 

3º, que diz:   

“XXVII - produto para diagnóstico in vitro: reagentes, 

calibradores, padrões, controles, coletores de amostra, 

materiais e instrumentos, usados individualmente ou 

em combinação, com intenção de uso determinada 

pelo fabricante, para análise in vitro de amostras 

derivadas do corpo humano, exclusivamente ou 

principalmente para prover informações com 

propósitos de diagnóstico, monitoramento, triagem ou 

para determinar a compatibilidade com potenciais 

receptores de sangue, tecidos e órgãos” 

 Essa definição não abrange os produtos que direcionam a uma determinada 

terapia e também não especifica que esses produtos devem ser considerados 

essenciais para a segurança do paciente.    

 

b) Definição da classificação de risco que prevê o conceito de Companion 

Diagnostic 

 De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n. º 36/15, os 

produtos para diagnóstico in vitro podem ser enquadrados nas seguintes classes de 

risco apresentadas no Quadro 5:  

 

Quadro 5: Classificação de produtos para uso diagnóstico in vitro de acordo 

com a RDC 36/2015.  

Classe de Risco Risco 

I Baixo risco ao indivíduo e baixo risco à saúde pública 

II Médio risco ao indivíduo e ou baixo risco à saúde pública 

III Alto risco ao indivíduo e ou médio risco à saúde pública 

IV Alto risco ao indivíduo e alto risco à saúde pública 

Fonte: Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2015 
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 A ausência do conceito de Companion Diagnostics na regulamentação do 

Brasil pode dificultar o entendimento tanto do setor regulado quanto do corpo técnico 

de revisores da ANVISA, como no exemplo da Figura 8.  

 

  Figura 8:Consulta de Nomes Técnicos de Produtos para Diagnósticos de uso 

in-vitro disponibilizada pela ANVISA em 03 de abril de 2019 

 

Fonte: Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2019 

 

Na ferramenta de Consulta de Nomes Técnicos da ANVISA, o Receptor 2 do 

Fator de Crescimento Epidermal Humano (HER-2), receptor geralmente 

superexpresso em adenocarcinomas, como os de mama, está classificado na classe 

de risco II. Entretanto, como indicado no Quadro 4, o HER-2 é um biomarcador muito 

aplicado como Companion Diagnostics.  

A regra de classificação baseia-se também em critérios tais como a indicação 

de uso especificada pelo fabricante; o conhecimento técnico, científico ou médico do 

usuário; a importância da informação fornecida ao diagnóstico; a relevância e o 

impacto do resultado para o indivíduo e para a saúde pública e a relevância 

epidemiológica. 

De acordo com as regras de classificação disponíveis da RDC 36/15, pode-se 

destacar o inciso X do art. 9º, que diz: 

“Art. 9. São também classificados como Classe III os 

reagentes e dispositivos destinados a: 

(...) 

X - controlar os níveis de fármacos, substâncias ou 

componentes biológicos, quando há risco de que um 
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resultado errôneo leve a uma decisão de manejo do 

paciente, resultando em uma situação imediata de 

risco de morte; e 

(...)” 

Tal inciso remete a uma possível semelhança com um Companion Diagnostic, 

entretanto, está relacionado ao controle do nível de fármacos, substâncias ou 

componentes biológicos (isto é, quando determinado paciente já faz uso de um destes 

componentes) e à situação imediata de risco de morte. Já um Companion Diagnostics 

tem como objetivo indicar a elegibilidade de um paciente a uma terapia 

medicamentosa (isto é, o paciente pode ainda não fazer uso da terapia) e avaliar os 

riscos e benefícios de sua possível adesão a esta terapia.  

Nesse sentido, a inclusão de uma regra direcionada aos produtos para 

Companion Diagnostics permitiria uma classificação adequada e avaliação conforme 

a respectiva documentação técnica exigida. Produtos com classe de risco III e IV 

devem comprovar a eficácia e segurança por meio de estudos clínicos, os quais não 

são exigidos nas classes de risco I e II.   

 

c) Reconhecer o uso aprovado do Companion Diagnostic 

A ANVISA disponibiliza a ferramenta de Consulta a Produtos para Saúde em 

seu portal eletrônico. Entretanto, não é possível identificar se o mesmo possui a 

finalidade de um Companion Diagnostic, e em caso afirmativo, qual associação de 

produto terapêutico aprovada pela ANVISA (Figura 9). 
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 Figura 9: Consulta de status regulatório do produto PathVysion HER-2 DNA 

Probe Kit II (ABBOTT MOLECULAR INC., Registro Anvisa n. º 80146501860) em 

03 de abril de 2019. 

 

 

Fonte: Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2019 

 

Nesse sentido, a criação de um “bulário” eletrônico para Produtos para Saúde 

facilitaria o acesso rápido e gratuito pela população e profissionais de saúde às bases 

de dados das instruções de uso aprovadas dos produtos para uso diagnóstico in vitro, 

evitando o uso “off-label”, isto é, aquele diferente do aprovado pela ANVISA.  

 

d) Independência da avaliação pré-mercado do Companion Diagnostic versus 

medicamento  

 Muitas agências regulatórias consideram um CDx como um dispositivo 

médico e um produto terapêutico como medicamento. Isso, por sua vez, resulta em 

duas submissões regulatórias, cada uma regida por um regulamento específico 

(CRAIG, 2017). Nesse sentido, cada submissão é analisada por unidades 

administrativas diferentes. No Brasil, por exemplo, a submissão do medicamento é 

analisada pela Gerência Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos (GGMED) 

enquanto a submissão do teste diagnóstico é Gerência Geral de Tecnologia de 

Produtos para Saúde (GGTPS).  
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  É importante que ambas submissões continuem sendo analisadas dentro 

de suas respectivas regulamentações, entretanto, uma aprovação coordenada e 

colaborativa entre as áreas contribuiria para uma avaliação mais técnica e 

compreensiva de todos aspectos do diagnóstico combinado.  

 

e) Tempo médio de aprovação do Companion Diagnostic e respectivo 

medicamento  

 O prazo para aprovação do medicamento e de um Companion Diagnostics 

também é um fator relevante a ser considerado no processo regulatório. Isso porque 

o medicamento não pode ser prescrito enquanto o CDx não for aprovado, retardando 

o acesso dos pacientes ao tratamento. Por outro lado, o CDx aprovado antes do 

medicamento se torna um dispositivo sem propósito, uma vez que o medicamento 

associado ainda não foi aprovado (CRAIG, 2017). Este último, apesar de não ter uma 

consequência clínica significativa, gera grandes impactos financeiros para o fabricante 

do CDx em função do seu alto investimento aplicado no desenvolvimento e validação 

(CRAIG, 2017).  

 O PMDA recomenda a “submissão contemporânea”, isto é, a petição de 

registro de um CDx deve ser submetida 1 mês após a petição de registro do 

medicamento (Pharmaceuticals and Medical Devices Agency – PMDA, 2013). Já o 

USFDA recomenda a “aprovação contemporânea”, sendo assim ambos estarão 

disponíveis no mesmo momento (USFDA, 2014). Dos 35 CDx aprovados pelo FDA 

apenas 7 tiveram suas aprovações simultâneas à do medicamento associado, 

conforme demonstrado pelo Quadro 4.   

 De acordo com a ANVISA, o tempo total médio para concessão de registro 

de medicamentos é de 188 dias para os genéricos e similares, 276 dias para 

medicamentos novos e 356 dias para inovadores, considerando-se os processos 

peticionados a partir de abril/2017 (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA – ANVISA, 2018)  

 Enquanto isso, o Relatório Trimestral de Produtividade (abril/2019) da 

GGTPS, aponta o tempo médio de 208 dias (Gráfico 8) para publicação de dispositivos 

médicos (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, 2019).  
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Gráfico 5: Tempo médio de publicação de medicamentos e dispositivos médicos 

entre 2018 e abril de 2019. 

 

Fonte: Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2019 

  

 Diante disso, a inclusão do conceito de Companion Diagnostics na 

regulamentação no Brasil deve estar alinhada entre as áreas de medicamentos e 

produtos para saúde da ANVISA, de forma a diminuir as lacunas geradas pelos 

diferentes processos de aprovação e tornar o processo de revisão mais célere.   

 A submissão contemporânea se mostra uma abordagem vantajosa, pois 

permite que os responsáveis pelos produtos se planejem para cooperar para que um 

Companion Diagnostics seja aprovado antes do produto terapêutico permitindo que 

os laboratórios estejam preparados para o seu uso anteriormente à aprovação do 

medicamento (NAGAI, 2016).  

  

f) Rotulagem 

 O uso de um teste diagnóstico em combinação com um produto terapêutico 

(incluindo seu equivalente genérico) deve estar descrito respectivamente nas suas 

instruções de uso e bula.  

 Nesse sentido, diante da importância do uso seguro e eficaz de um 

diagnóstico associado faz-se necessário que as regulamentações para ambos teste 

diagnóstico e produto terapêutico requeiram informações que determinem como, 

quando ou onde uma determinada terapia medicamentosa deve ser usada.  
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6. CONCLUSÃO 

Tendo em vista o avanço tecnológico e a descoberta de novas moléculas-alvo, 

a combinação medicamento-diagnóstico vem mostrando um grande potencial para 

aumentar a previsibilidade da resposta a determinados medicamentos.  

Por meio da análise realizada, é possível verificar que o diagnóstico combinado 

tem atraído a atenção de diversos órgãos reguladores, em função do seu grande 

potencial para suportar as decisões e práticas médicas na escolha do tratamento ideal 

para cada indivíduo e da necessidade de se garantir a eficácia e segurança destes 

produtos antes de sua comercialização.  

Foi possível verificar ainda que o número de dispositivos médicos aprovados 

no Brasil que  potencialmente seriam considerados Companion Diagnostics ainda é 

baixo perto da disponibilidade dos seus respectivos medicamentos, indicando que tais 

medicamentos vêm sendo administrados sem evidências suficientes para garantir a 

resposta do tratamento. 

Pode-se concluir que a atual regulamentação de produtos para uso diagnóstico 

in vitro no Brasil apresenta desafios a serem enfrentados e precisa acompanhar as 

tendências regulatórias de países tais como Estados Unidos da América, Japão e 

União Europeia, incluindo o conceito de Companion Diagnostic e garantindo que os 

fabricantes atendam aos níveis mais elevados de segurança e eficácia destes 

produtos.  
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