
RDC 09-2015 
DOSSIÊ ESPECÍFICO DE ENSAIO CLÍNICO 



Dossiê Específico de Ensaio Clínico 

Para fins de análise do DDCM, deve ser 
protocolizado pelo menos um dossiê específico de 
ensaio clínico a ser realizado no Brasil. 

 

Esses dossiês devem ser protocolizados na forma de 
processos individuais, para cada ensaio clínico. Cada 
processo deve ser vinculado ao DDCM e submetido 
pelo patrocinador ou por ORPC.  



Documentos necessários 

 O dossiê deve ser composto dos seguintes documentos: 

  

  

  

  

  

  

  

  

https://www9.anvisa.gov.br/peticionamento/sat/Consultas/ConsultaAssunto.asp  

https://www9.anvisa.gov.br/peticionamento/sat/Consultas/ConsultaAssunto.asp
https://www9.anvisa.gov.br/peticionamento/sat/Consultas/ConsultaAssunto.asp
https://www9.anvisa.gov.br/peticionamento/sat/Consultas/ConsultaAssunto.asp


1) FAEC 

 FAEC v. 2.0 – modelo disponível no site da ANVISA 

 Pode ser alterado no decorrer do estudo de acordo com 
a necessidade através de código de petição específico 
(código 10823) 

MANUAL PARA SUBMISSÃO DE 
DOSSIÊ DE DESENVOLVIMENTO 
CLÍNICO DE MEDICAMENTO 
(DDCM) E DOSSIÊ ESPECÍFICO DE 
ENSAIO CLÍNICO – 2ª. edição 

http://portal.anvisa.gov.br/medicamentos/publicacoes?p_p_id=anvisabuscaavancada_WAR_anvisabuscaavancadaportlet&keywords=&assetCategoryIds=&dataInicial=&dataFinal=&categoryIds=104928&tagNames=pesquisa+clínica
http://portal.anvisa.gov.br/medicamentos/publicacoes?p_p_id=anvisabuscaavancada_WAR_anvisabuscaavancadaportlet&keywords=&assetCategoryIds=&dataInicial=&dataFinal=&categoryIds=104922&tagNames=pesquisa+clínica
http://portal.anvisa.gov.br/medicamentos/publicacoes?p_p_id=anvisabuscaavancada_WAR_anvisabuscaavancadaportlet&keywords=&assetCategoryIds=&dataInicial=&dataFinal=&categoryIds=104922&tagNames=pesquisa+clínica
http://portal.anvisa.gov.br/medicamentos/publicacoes?p_p_id=anvisabuscaavancada_WAR_anvisabuscaavancadaportlet&keywords=&assetCategoryIds=&dataInicial=&dataFinal=&categoryIds=104922&tagNames=pesquisa+clínica
http://portal.anvisa.gov.br/medicamentos/publicacoes?p_p_id=anvisabuscaavancada_WAR_anvisabuscaavancadaportlet&keywords=&assetCategoryIds=&dataInicial=&dataFinal=&categoryIds=104922&tagNames=pesquisa+clínica
http://portal.anvisa.gov.br/medicamentos/publicacoes?p_p_id=anvisabuscaavancada_WAR_anvisabuscaavancadaportlet&keywords=&assetCategoryIds=&dataInicial=&dataFinal=&categoryIds=104922&tagNames=pesquisa+clínica
http://portal.anvisa.gov.br/medicamentos/publicacoes?p_p_id=anvisabuscaavancada_WAR_anvisabuscaavancadaportlet&keywords=&assetCategoryIds=&dataInicial=&dataFinal=&categoryIds=104922&tagNames=pesquisa+clínica


1) FAEC - Informações 

 Dados do Solicitante 

 Informações Relacionadas à Fórmula do Medicamento 
Experimental 

 Medicamento Comparador (Ativo ou Placebo) 

 Informações Relacionadas à Fórmula do medicamento 
comparador 

 Informações do Ensaio Clínico 

 Medicamentos e Produtos a serem importados para a 
condução do ensaio clínico 



 Informação sobre todos os Centros de Ensaios Clínicos 

 Informação sobre todos os respectivos investigadores 
principais 

 Informações sobre as Organizações Representativas de 
Pesquisa Clínica (ORPCs) participantes do ensaio clínico 
contratadas para o Brasil 

1) FAEC - Informações 



 Dados do Solicitante 
◦ Nome 

◦ CNPJ 

◦ Cidade – UF 

◦ País 

  

  

1) FAEC - Dados do Solicitante 

1. CNPJ 
 
6. DCB 
 
8, 9, 10. 
Vocabulário 
controlado  
e 
Instruções de 
preenchimento 
FP antigo e 
novo  
 
8, 11. Bula, 
SmPC, IMPD 

http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp
http://portal.anvisa.gov.br/denominacao-comum-brasileira?inheritRedirect=true
http://bibliofarma.com/vocabulario-controlado-de-formas-farmaceuticas-vias-de-administracao-e-embalagens-de-medicamentos/
http://bibliofarma.com/vocabulario-controlado-de-formas-farmaceuticas-vias-de-administracao-e-embalagens-de-medicamentos/
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPkOnGvevTAhVIjJAKHZi1B-MQFggtMAE&url=http://www.anvisa.gov.br/medicamentos/fitoterapicos/instrucoes_fp1_fp2.doc&usg=AFQjCNEcmM2XhINqPHyvZ4ZPEZ1A4lWw0A
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33836/3219616/Formul%C3%A1rio+de+Peti%C3%A7%C3%A3o+vers%C3%A3o+01.pdf/0f98937f-8370-43c0-bcd5-92f28cab612a


1) FAEC - Informações Relacionadas à 
Fórmula do Medicamento Experimental 

13. ATC    14. Consulta medicamentos e Bulário Eletrônico   
15 e 16. Pode ser colocado por região  17. DCB 
19, 20 22, 23. Vocabulário controlado / Instruções preenchimento FP antigo e novo  

https://www.whocc.no/atc_ddd_index/
http://consultas.anvisa.gov.br/
http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/index.asp
http://portal.anvisa.gov.br/denominacao-comum-brasileira?inheritRedirect=true
http://bibliofarma.com/vocabulario-controlado-de-formas-farmaceuticas-vias-de-administracao-e-embalagens-de-medicamentos/
http://bibliofarma.com/vocabulario-controlado-de-formas-farmaceuticas-vias-de-administracao-e-embalagens-de-medicamentos/
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPkOnGvevTAhVIjJAKHZi1B-MQFggtMAE&url=http://www.anvisa.gov.br/medicamentos/fitoterapicos/instrucoes_fp1_fp2.doc&usg=AFQjCNEcmM2XhINqPHyvZ4ZPEZ1A4lWw0A
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33836/3219616/Formul%C3%A1rio+de+Peti%C3%A7%C3%A3o+vers%C3%A3o+01.pdf/0f98937f-8370-43c0-bcd5-92f28cab612a


1) FAEC - Informações Relacionadas à Fórmula do 
Medicamento Experimental 

22. Vocabulário controlado 
23, 25, 27. Bula, SmPC, IMPD 
24. DCB 
25. Instruções de preenchimento FP antigo e novo  

http://bibliofarma.com/vocabulario-controlado-de-formas-farmaceuticas-vias-de-administracao-e-embalagens-de-medicamentos/
http://bibliofarma.com/vocabulario-controlado-de-formas-farmaceuticas-vias-de-administracao-e-embalagens-de-medicamentos/
http://portal.anvisa.gov.br/denominacao-comum-brasileira
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPkOnGvevTAhVIjJAKHZi1B-MQFggtMAE&url=http://www.anvisa.gov.br/medicamentos/fitoterapicos/instrucoes_fp1_fp2.doc&usg=AFQjCNEcmM2XhINqPHyvZ4ZPEZ1A4lWw0A
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33836/3219616/Formul%C3%A1rio+de+Peti%C3%A7%C3%A3o+vers%C3%A3o+01.pdf/0f98937f-8370-43c0-bcd5-92f28cab612a


1) FAEC – Medicamento Comparador (Ativo 
ou Placebo) 

28. ATC    29. Consulta medicamentos e Bulário Eletrônico  
31. Pode ser colocado por região  32. DCB 
34, 35. Vocabulário controlado / Instruções preenchimento FP antigo e novo  

https://www.whocc.no/atc_ddd_index/
http://consultas.anvisa.gov.br/
http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/index.asp
http://portal.anvisa.gov.br/denominacao-comum-brasileira?inheritRedirect=true
http://bibliofarma.com/vocabulario-controlado-de-formas-farmaceuticas-vias-de-administracao-e-embalagens-de-medicamentos/
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPkOnGvevTAhVIjJAKHZi1B-MQFggtMAE&url=http://www.anvisa.gov.br/medicamentos/fitoterapicos/instrucoes_fp1_fp2.doc&usg=AFQjCNEcmM2XhINqPHyvZ4ZPEZ1A4lWw0A
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33836/3219616/Formul%C3%A1rio+de+Peti%C3%A7%C3%A3o+vers%C3%A3o+01.pdf/0f98937f-8370-43c0-bcd5-92f28cab612a


1) FAEC - Informações do Ensaio Clínico 

43a, 43b. Protocolo 
44. CID-10 (DATASUS) 
47. ClinicalTrials.gov / EudraCT / REBEC / ICTRP/WHO / ICMJE 

http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/cid10.htm
http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/cid10.htm
http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/cid10.htm
https://www.clinicaltrials.gov/
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search;jsessionid=LrsM2bBomXkb2cK7OsEGZbJ48mR9qQPdYe1iqVua5OLNyEr7PGv7!1433246625
http://www.ensaiosclinicos.gov.br/
http://apps.who.int/trialsearch/
http://www.icmje.org/recommendations/browse/publishing-and-editorial-issues/clinical-trial-registration.html


1) FAEC - Informações do Ensaio Clínico 

48, 49, 50, 52. Protocolo 
51. Protocolo + CID-10 (DATASUS) 

http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/cid10.htm
http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/cid10.htm
http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/cid10.htm
http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/cid10.htm
http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/cid10.htm


1) FAEC - Medicamentos e Produtos a serem 
importados para a condução do ensaio clínico 

 Coluna 1:  Descrição na fatura para importação 
 Equipamentos e kits: verificar se virão itens/acessórios separados a mais 
 “Kit de laboratório para coleta de amostras biológicas” 
 Coluna 2, 3, 4: Protocolo + Rotulagem 
 Prazo de validade variável: “definido a cada envio” ou “variável” 
 Controlado:  PORTARIA/SVS Nº 344, 12/05/1998 e complementares 

http://portal.anvisa.gov.br/legislacao/?inheritRedirect=true
http://portal.anvisa.gov.br/legislacao/?inheritRedirect=true


 CNES 

 CNPJ 

 Plataforma Brasil 

  

1) FAEC - Informação sobre todos os Centros 
de Ensaios Clínicos 

http://cnes.datasus.gov.br/pages/estabelecimentos/consulta.jsp
http://cnes.datasus.gov.br/pages/estabelecimentos/consulta.jsp
http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp
http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp
http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf
http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf


 Investigador: CFM / CPF / CV / CRM 
 CPF / CV 
 Formação: Lattes / CFM / CV / CRM 

1) FAEC - Informação sobre todos os 
investigadores principais 

http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_medicos&Itemid=59
https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp
https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp
https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do?metodo=apresentar
http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_medicos&Itemid=59


 Nome legal da ORPC 

 Incluir Importador (IoR) se não for quem submete o estudo 

 Carta de delegação do ensaio clínico  

 Contrato 

1) FAEC - Informações sobre as ORPCs 
participantes do ensaio clínico contratadas para o 
Brasil 

http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp
http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp


1) FAEC - Termo de Responsabilidade 

 Se a mesma pessoa for representante legal e farmacêutico 
responsável, pode assinar os dois campos. 



Não é submetido via peticionamento eletrônico 

Boleto é gerado após peticionamento eletrônico dos demais documentos 

Vencimento em 30 dias, compensação bancária automática 

Protocolização confirmada após compensação 

 

2) Comprovante de Pagamento 

3) Protocolo 

 De acordo com BPC 

 Anexo referente identificado como "Protocolo"  

 PTB/ busca textual 



4) Comprovante de registro do estudo 

 Comprovante de registro do ensaio clínico em base de dados 
de registro da International Clinical Trials Registration 
Platform / World Health Organization (ICTRP/WHO) ou  

 Outras reconhecidas pelo International Committee of Medical 
Journals Editors (ICMJE) 

 

5) Parecer Consubstanciado do CEP 

Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 
emitido para o primeiro centro de ensaio clínico a encaminhar o 
protocolo para análise pelo CEP. 

http://apps.who.int/trialsearch/
http://www.icmje.org/recommendations/browse/publishing-and-editorial-issues/clinical-trial-registration.html


Peticionamento e Protocolização 

Petição primária / Número de processo próprio. 

Peticionamento e protocolização eletrônicos. 

Para cada item contido no check-list, anexar pelo menos 
um arquivo PDF que permita busca textual. 

É possível anexar até 5 arquivos de até 750kb. 

Os itens Comprovante de Pagamento e CD-ROM não são 
aplicáveis. (Na carta de rosto, indicar que é não aplicável). 



Códigos de Petição 

Código Assunto 

10476 ENSAIOS CLÍNICOS – Anuência em Processo de Pesquisa Clínica – 
Fitoterápicos 

10482 ENSAIOS CLÍNICOS – Anuência em Processo de Pesquisa Clínica – 
Medicamentos Sintéticos 

10479 ENSAIOS CLÍNICOS – Anuência em Processo de Pesquisa Clínica – 
Produtos Biológicos 

10773 ENSAIOS CLÍNICOS – Anuência em Processo de Pesquisa Clínica – 
Radiofármacos 

 
 

Informar número do processo do DDCM ao qual a petição de Anuência em 
Processo de Pesquisa Clínica deverá ser vinculada. O sistema não permite que 
esses assuntos sejam peticionados sem pertencer a algum DDCM.  

https://www9.anvisa.gov.br/peticionamento/sat/Consultas/ConsultaAssuntoCheckList.asp?pCoAssunto=10476&sArea=Medicamento
https://www9.anvisa.gov.br/peticionamento/sat/Consultas/ConsultaAssuntoCheckList.asp?pCoAssunto=10482&sArea=Medicamento
https://www9.anvisa.gov.br/peticionamento/sat/Consultas/ConsultaAssuntoCheckList.asp?pCoAssunto=10479&sArea=Medicamento
https://www9.anvisa.gov.br/peticionamento/sat/Consultas/ConsultaAssuntoCheckList.asp?pCoAssunto=10773&sArea=Medicamento


Códigos de Petição 

Código Assunto 

10477 ENSAIOS CLÍNICOS – Anuência em Processo de Pesquisa Clínica de 
ORPC’s – Fitoterápicos 

10483 ENSAIOS CLÍNICOS – Anuência em Processo de Pesquisa Clínica de 
ORPC’s – Medicamentos Sintéticos 

10478 ENSAIOS CLÍNICOS – Anuência em Processo de Pesquisa Clínica de 
ORPC’s – Produtos Biológicos 

10774 ENSAIOS CLÍNICOS – Anuência em Processo de Pesquisa Clínica de 
ORPC’s – Radiofármacos 

550 ENSAIOS CLÍNICOS - Notificação em Pesquisa Clínica - Fase 
IV/Observacional vinculável ao DDCM  

https://www9.anvisa.gov.br/peticionamento/sat/Consultas/ConsultaAssuntoCheckList.asp?pCoAssunto=10477&sArea=Medicamento
https://www9.anvisa.gov.br/peticionamento/sat/Consultas/ConsultaAssuntoCheckList.asp?pCoAssunto=10483&sArea=Medicamento
https://www9.anvisa.gov.br/peticionamento/sat/Consultas/ConsultaAssuntoCheckList.asp?pCoAssunto=10478&sArea=Medicamento
https://www9.anvisa.gov.br/peticionamento/sat/Consultas/ConsultaAssuntoCheckList.asp?pCoAssunto=10774&sArea=Medicamento
https://www9.anvisa.gov.br/peticionamento/sat/Consultas/ConsultaAssuntoCheckList.asp?pCoAssunto=550&sArea=Medicamento


Peticionamento e Protocolização 

Após conclusão do peticionamento é gerado um número de transação.  

Através do Protocolo Online é possível gerar o comprovante de 
Protocolização informando o número de transação (muitas vezes não tem 
ocorrido automaticamente). 

Não é possível realizar alteração após a efetivação do pagamento da taxa. 
Qualquer alteração posterior pode ser realizada mediante código de assunto 
específico.  

O CE/Documento de Importação entra na caixa postal do Patrocinador Local 
ou ORPC (tem variado). 

 



Obrigada! 


