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PROCEDIMENTO:      DEVOLUÇÃO DO PRODUTO EM INVESTIGAÇÃO. 

OBJETIVO:      Descrever os procedimentos a serem adotados referentes à destruição/devolução do Produto em 

Investigação de estudos clínicos. 

VERSÃO: DATA DA VERSÃO: PRÓXIMA REVISÃO:  

01 06/05/2020 A cada novo ensaio clínico na FUAM 

 
CUIDADOS ESPECIAIS:  Toda manipulação do Produto Investigacional deve ter seus registros em formulários próprios. 
 

MATERIAL NECESSÁRIO:   Formulário de Contabilização do Produto Investigacional; Formulário de 
destruição/devolução.  

ITEM DESCRIÇÃO DAS AÇÕES: 
RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: 
 

 

 Após o término do estudo, todo o produto em investigação deve 
ser novamente contabilizado, sendo confeccionada uma ata 
descrevendo o resultado desta contabilidade no formulário 
próprio. 

 Deverão ser separadas três unidades do produto em investigação 
e armazenadas (em quarentena) até o término da data de 
validade. 

 O restante do Produto Investigacional – embalagens utilizadas e 
produto de investigação remanescente – deverá ser devolvido ao 
patrocinador. O mesmo deverá ser feito com a medicação em 
quarentena após o término da data de validade. 

 Após o encerramento do estudo, a Unidade de Pesquisa Clínica 
não fará guarda e destruição dos produtos de estudo. 

 

Controle dos registros:  O controle dos registros será realizado por meio de 

formulários de devolução/destruição da medicação do estudo e durante as 

visitas de monitoria. Os registros de contabilidade da medicação ficarão 

arquivados junto à documentação do estudo, estando à disposição para 

monitorias e/ou auditorias. 

Coordenador do estudo, 
Pesquisador Responsável, 
Farmacêutico. 
 

   

OBSERVAÇÕES: 
Os registros nos formulários próprios devem ser realizados imediatamente após a ação realizada com o Produto 
Investigacional, arquivados e disponibilizados para consultas e auditorias dos estudos clínicos. 
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SIGLAS: Não aplicável 
  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
ADENDO INTEGRADO AO ICH E6(R1): GUIA DE BOAS PRÁTICAS CLÍNICAS E6(R2).  
Disponível em: 
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33836/2492465/Guia+de+Boas+Pr%C3%A1ticas+Cl%C3%ADnicas+ICH+E6%28
R2%29+-+Traduzido+para+portugu%C3%AAs%2C+vers%C3%A3o+Anvisa+de+Novembro-2019/93e4d18c-7e86-4e71-
9283-7740e42d7ff6 
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