
MODIFICAÇÕES EMENDAS E 
ATUALIZAÇÕES 



Modificações ao DDCM 

Quaisquer mudanças realizadas 
no contexto global do DDCM ou 

modificações administrativas 

MODIF. AO DDCM 

Protocolizadas quando de sua 
realização e sua implementação 

deve aguardar manifestação 

SUBSTANCIAIS 

Apresentadas como parte do 
relatório de atualização de 

segurança do DDCM 

NÃO-SUBSTANCIAIS 

As modificações 
substanciais podem ser 

protocolizadas a 
qualquer momento 

após a submissão inicial 
do DDCM, inclusive 

antes da manifestação 
final da Anvisa.  



Modificações substanciais ao DDCM 

I. Inclusão de protocolo(s) de 
ensaio(s) clínico(s) não 
previsto(s) ou diferente(s) 
daquele(s) previamente 
estabelecido(s) no plano 
inicial de desenvolvimento;  

II. Exclusão de protocolo(s) de 
ensaio(s) clínico(s);  

III. Alterações que 
potencialmente geram 
impacto na qualidade ou 
segurança do medicamento 
experimental, comparador 
ativo ou placebo.  

a. Mudanças relacionadas ao insumo farmacêutico ativo;  

b. Mudanças relacionadas ao controle de qualidade e estabilidade do insumo 

farmacêutico ativo e produto sob investigação;  

c. Mudanças relacionadas ao controle de qualidade de excipiente;  

d. Mudanças de descrição e composição do produto sob investigação;  

e. Mudanças relacionadas ao local de fabricação do produto sob investigação;  

f. Mudanças relacionadas ao processo de produção do produto sob investigação;  

g. Mudanças relacionadas ao equipamento de produção do produto sob investigação;  

h. Mudanças relacionadas ao tamanho do lote do produto sob investigação;  

i. Mudanças relacionadas à embalagem do produto sob investigação;  

j. Inclusão de nova apresentação;  

k. Mudanças relacionadas ao prazo de validade ou aos cuidados de conservação do 

produto sob investigação;  

l. Inclusão de nova concentração;  

m. Inclusão de nova forma farmacêutica;  

n. Mudanças relacionadas à posologia;  

o. Ampliação de uso;  

p. Inclusão de nova via de administração;  

q. Inclusão de nova indicação terapêutica;  

r. Inclusão de placebo não anteriormente previsto no DDCM;  

  



Modificações não substanciais ao DDCM 

a. Atualização do Formulário de Petição de DDCM;  

b. Alteração de rotulagem do produto sob investigação;  

c. Quaisquer alterações em placebos já previstos anteriormente 
no DDCM;  

d. Atualização do Plano de Desenvolvimento do Medicamento 
Experimental;  

e. Atualização de bula do medicamento comparador;  

f. Correção ortográfica em documentos;  

g. Pequenos esclarecimentos. 

É responsabilidade do 
patrocinador (ORPC) 
avaliar e classificar as 

modificações, de modo 
que seja feita uma análise 

de risco/benefício e 
necessidade de 
documentação 
comprobatória  



Modicações ao DDCM 
Códigos de petição – submissão eletrônica 

 10818 - ENSAIOS CLÍNICOS – Modificação de DDCM – Inclusão de protocolo de 
ensaio clínico não previsto no plano inicial de desenvolvimento  

 10819 - ENSAIOS CLÍNICOS – Modificação de DDCM – Exclusão de Protocolo de 
ensaio clínico 

 10849 – ENSAIOS CLÍNICOS – Modificação de DDCM – Alteração de Prazo de 
Validade 

 10820 - ENSAIOS CLÍNICOS – Modificação de DDCM – Alteração que potencialmente 
gera impacto na qualidade ou segurança do produto sob investigação  (para 
modificações substanciais que não se enquadram nos assuntos anteriores) 

 10825 - ENSAIOS CLÍNICOS – Relatório de Atualização de Segurança do 
Desenvolvimento do Medicamento Experimental  (para relatório anual, que deve 
incluir as modificações não substanciais) 



Dicas – modificações ao DDCM 

Modificações substanciais devem ser acompanhadas de 
informação comparativa da situação inicial e da proposta, 
acompanhada de justificativa técnica, quando aplicável 

Na submissão de modificações – substanciais ou não – 
devem ser atualizados os campos aplicáveis dos formulários 
previamente submetidos 

Emenda a ensaio clínico não constitui modificação ao 
DDCM 



Dicas (cont.) 

Sugestão para maior agilidade e facilidade 
em submeter as modificações: 

 

FORMULÁRIO DE PETIÇÃO PARA 
MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL DO DOSSIÊ 

DE DESENVOLVIMENTO CLÍNICO DE 
MEDICAMENTO (DDCM)  

 

Portal Eletrônico da Anvisa > Medicamentos > 
Pesquisa Clínica > Formulários 
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ANEXO I 

 
FORMULÁRIO DE PETIÇÃO PARA MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL DO DOSSIÊ DE 

DESENVOLVIMENTO CLÍNICO DE MEDICAMENTO (DDCM) 
 

 

 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

Pesquisa Clínica 

Formulário de Petição para Modificação Substancial do Dossiê de 

Desenvolvimento Clínico de Medicamento (DDCM) 

Identificação do Documento 

  

 (Para uso do órgão recebedor) 

    

1 
Número do Processo do DDCM 

2 
Expediente (Dia /    Mês   / Ano) 

                             /          / 

Dados de Empresa 

3 
Solicitante 

4 
Número de Autorização/Cadastro 

  

5 
Fabricante 

6 
Número de Autorização/Cadastro 

  

Dados do DDCM 
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Tipo de Modificação: 

a) Inclusão de protocolo(s) de ensaio(s) clínico(s) não previsto(s) ou 

diferente(s) daquele(s) previamente estabelecido(s) no plano inicial de 

desenvolvimento? 

b) Exclusão de protocolo(s) de ensaio(s) clínico(s)? 

c) Alterações que potencialmente geram impacto na qualidade ou 

segurança do produto sob investigação? 

a. Se sim, vide item 9. 

d) Modificação oriunda de recomendações ou alertas emitidos por 

autoridades sanitárias? 

 

 

 

 

a) (  ) Sim       (  ) Não 

 

 

b) (  ) Sim       (  ) Não 

 

c) (  ) Sim       (  ) Não 

 

d) (  ) Sim       (  ) Não 
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Razões para Modificação Substancial: 

a) Mudanças relacionadas ao insumo farmacêutico ativo? 

b) Mudanças relacionadas ao controle de qualidade e estabilidade do insumo 

farmacêutico ativo e medicamento experimental? 

c) Mudanças relacionadas ao controle de qualidade de excipiente? 

d) Mudanças de descrição e composição do medicamento experimental? 

e) Mudanças relacionadas ao local de fabricação do medicamento 

experimental? 

f) Mudanças relacionadas ao processo de produção do medicamento 

experimental? 

g) Mudanças relacionadas ao equipamento de produção do medicamento 

experimental? 

h) Mudanças relacionadas ao tamanho do lote do medicamento? 

experimental 

i) Mudanças relacionadas à embalagem do medicamento experimental? 

j) Inclusão de nova apresentação? 

k) Mudanças relacionadas ao prazo de validade ou aos cuidados de 

conservação do medicamento experimental? 

 

a) (  ) Sim       (  ) Não 

b) (  ) Sim       (  ) Não 

 

c) (  ) Sim       (  ) Não 

d) (  ) Sim       (  ) Não 

e) (  ) Sim       (  ) Não 

 

f) (  ) Sim       (  ) Não 

 

g) (  ) Sim       (  ) Não 

 

h) (  ) Sim       (  ) Não 

 

i) (  ) Sim       (  ) Não 

j) (  ) Sim       (  ) Não 

k) (  ) Sim       (  ) Não 

 



Modificações substanciais ao DDCM 

 Devem aguardar manifestação da Anvisa antes de sua implementação 

  

  
 

Submissão Implementação 
Manifestação da 

ANVISA 

Submissão 
Manifestação da 

ANVISA 
Implementação 

Excessão: modificações ao DDCM oriundas de recomendações ou alertas 
emitidos por autoridades sanitárias 
 



Modificações substanciais ao DDCM 
Prazos 

180 dias 
corridos  

• desenvolvimento nacional OU 

• desenvolvimento de produtos biológicos OU 

• Vacinas OU 

• desenvolvimento de fase I ou fase II 

90 dias 
corridos 

• desenvolvimento internacional E 

• desenvolvimento de produtos sintéticos E 

• desenvolvimento de fase III 



EMENDAS AO PROTOCOLO 
DE ENSAIO CLÍNICO 



Emendas ao protocolo de ensaio clínico 

Quaisquer alterações realizadas 
no protocolo clínico 

EMENDAS AO ENSAIO 

Protocolizadas quando de sua 
realização e sua implementação 

deve aguardar manifestação 

SUBSTANCIAIS 

Apresentadas como parte do 
relatório anual do ensaio clínico 

NÃO-SUBSTANCIAIS 

As emendas 
substanciais podem 
ser protocolizadas a 
qualquer momento 
após a submissão 
inicial do DDCM, 
inclusive antes da 

manifestação final da 
Anvisa.  



Emendas substanciais ao ensaio clínico 

 Alteração no protocolo de ensaio clínico que 
interfira na segurança ou na integridade física 
ou mental dos indivíduos;  

 Alteração no valor científico do protocolo de 
ensaio clínico. 

EXEMPLOS: 

a. Mudança do objetivo primário do protocolo clínico; 

b. Mudança nos desfechos primários; 

c. Uso de novo parâmetro para mensurar o desfecho 
primário; 

d. Remoção do Comitê Independente de Monitoramento 
de Dados inicialmente previsto para o estudo; 

e. Alteração no cálculo do tamanho amostral previsto para 
o estudo. 

A ausência da carta de 
aprovação do CEP será 

motivo para exarar 
exigência do documento 

faltante. A Anvisa somente 
aprovará a emenda após o 

envio da carta de 
aprovação do CEP 

SUGESTÃO: incluir no oficio 
uma análise do impacto da 
emenda no estudo (baixo, 

moderado, alto) com a 
devida justificativa 



Emendas não substanciais ao ensaio clínico 
a. Alteração, adição ou remoção de desfechos exploratórios;  

b. Proposta de prorrogação ou continuidade da pesquisa com os mesmos participantes recrutados, 
sem mudança no desenho, nos métodos e nos objetivos do projeto original. Havendo alguma 
destas modificações, deve ser submetido outro protocolo de pesquisa, e não uma emenda;  

c. Mudança na documentação usada pela equipe do estudo para captação e registro dos dados;  

d. Adição de monitoramento de segurança preventivo, não relacionado a quaisquer comunicados 
de segurança emitidos.  

e. Novos dados ou interpretação sobre dados farmacológicos ou toxicológicos;  

f. Mudança no critério estabelecido para término do protocolo, ainda que este já tenha terminado;  

g. Mudança nos critérios de inclusão e exclusão;  

h. Redução no número de visitas programadas;  

i. Mudança em procedimentos de diagnóstico ou monitoramentos médicos;  

j. Mudança nos desfechos secundários ou exploratórios  

k. Pequenos esclarecimentos ao protocolo;  

l. Correção ortográfica;  

É responsabilidade do 
patrocinador (ORPC) 

avaliar se uma 
emenda é considerada 

substancial ou não e 
seu impacto no 

desenvolvimento 
clínico. 



Atualização do formulário do ensaio clínico 

 

Atualizar o Formulário de Apresentação do Ensaio Clínico (FAEC) sempre 
que houver mudança nos dados ali contidos que não configuram 
emendas (não deve ser submetido somente no momento de submissão 
dos relatórios anuais, por exemplo) 

  

É necessário aguardar um novo CE nos seguintes casos: 
◦ Alteração no título ou código do protocolo de ensaio clínico;  

◦ Inclusão ou exclusão de produtos sob investigação a serem importados  

◦ Alteração nas condições de armazenamento e prazo de validade dos 
produtos sob investigação.  



Emendas ao ensaio clínico 
Códigos de petição – submissão eletrônica 

  

 10824 - ENSAIOS CLÍNICOS – Emenda Substancial a Protocolo Clínico 
(para emendas substanciais) 

 1391 – ENSAIOS CLÍNICOS – Relatório Anual de Acompanhamento de 
Protocolo de Ensaio Clínico (para relatório anual, que deve incluir as 
emendas não substanciais)  

 10823 - ENSAIOS CLÍNICOS – Alteração de Formulário de Apresentação 
de Ensaio Clínico (para alterações/atualizações do FAEC que não 
caracterizem emendas ao ensaio clínico) 

O assunto “1395 ENSAIOS CLÍNICOS – 
Notificação de emenda ao Protocolo Clínico 

de Pesquisa” SÓ deve ser utilizado para 
estudos seguindo a resolução RDC 39/2008 



 
 
Dicas - Emendas ao ensaio clínico 
 

Sugestão para maior agilidade e facilidade 
em submeter as emendas: 

 

FORMULÁRIO DE PETIÇÃO PARA EMENDA 
SUBSTANCIAL A PROTOCOLO DE ENSAIO 

CLÍNICO  

 

Portal Eletrônico da Anvisa > Medicamentos > 
Pesquisa Clínica > Formulários 
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ANEXO II 
FORMULÁRIO DE PETIÇÃO PARA EMENDA SUBSTANCIAL A PROTOCOLO DE 

ENSAIO CLÍNICO 
 

 

 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

Pesquisa Clínica 

Formulário de Petição para Emenda Substancial a Protocolo de Ensaio 

Clínico 

Identificação do Documento 

  

 (Para uso do órgão recebedor) 

    

1 
Número do Processo do Dossiê Específico do Ensaio Clínico 

2 
Expediente (Dia /    Mês   / Ano) 

                             /          / 

Dados de Empresa 

3 
Solicitante 

4 
Número de Autorização/Cadastro 

  

5 
Fabricante 

6 
Número de Autorização/Cadastro 

  

Dados do Protocolo Clínico 

 

7 Assunto da Petição (códigos e descrição) 

 

 

8 Fato Gerador (datavisa)   

9 Título e Código do Protocolo de Ensaio Clínico 10 Nº do Protocolo (Versão e data) 

 

11 Fase do Ensaio 

I (  )  II (  ) III (  )  IV (  ) 
 

12 

Tipo de Emenda Substancial 

a) Alteração no protocolo de ensaio clínico que interfira na segurança ou 

na integridade física ou mental dos participantes? 

b) Alteração no valor científico do protocolo de ensaio clínico? 

 

 

 

 

 

a) (  ) Sim       (  ) Não 

 

b) (  ) Sim       (  ) Não 
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Razões para Emenda Substancial: 

a) Mudança do objetivo primário do protocolo clínico? 

b) Mudança nos desfechos primários ou secundários? 

c) Uso de novo parâmetro para mensurar o desfecho primário? 

d) Novos dados ou interpretação sobre dados farmacológicos ou 

toxicológicos, passíveis de impacto sobre a análise de risco? 

e) Mudança no critério estabelecido para término do protocolo, 

ainda que este já tenha terminado? 

f) Adição de braços experimentais ou grupo placebo? 

g) Alteração no número de participantes previsto para o estudo? 

h) Mudança nos critérios de inclusão e exclusão? 

i) Redução no número de visitas programadas? 

j) Mudança em procedimentos de diagnóstico ou monitoramentos 

médicos? 

 

a) (  ) Sim       (  ) Não 

b) (  ) Sim       (  ) Não 

c) (  ) Sim       (  ) Não 

d) (  ) Sim       (  ) Não 

 

e) (  ) Sim       (  ) Não 

 

f) (  ) Sim       (  ) Não 

g) (  ) Sim       (  ) Não 

h) (  ) Sim       (  ) Não 

i) (  ) Sim       (  ) Não 

j) (  ) Sim       (  ) Não 

 

k) (  ) Sim       (  ) Não 



Emendas substanciais ao ensaio clínico 
 

  

 Devem aguardar manifestação da ANVISA antes de sua implementação 
 

Submissão 
Manifestação da 

ANVISA 
Implementação 

A aprovação das emendas 
substanciais que não acarretam 
alteração no CE também serão 

informadas através da emissão de um 
CE atualizado (versão do protocolo) 



Emendas substanciais ao ensaio clínico 
Prazos 

180 dias 
corridos  

• desenvolvimento nacional OU 

• desenvolvimento de produtos biológicos OU 

• Vacinas OU 

• desenvolvimento de fase I ou fase II 

90 dias 
corridos 

• desenvolvimento internacional E 

• desenvolvimento de produtos sintéticos E 

• desenvolvimento de fase III 



OUTRAS ALTERAÇÕES 
ESPECÍFICAS 



Alteração do prazo de validade 

 Código de petição específico – REVISÃO PRIORIZADA 

 Requer pagamento de taxa  

 Deve-se aguardar manifestação da ANVISA antes da implementação (um novo 
CE é emitido) 

  

 É necessário atualizar também o Formulário do Ensaio Clínico para cada 
ensaio vinculado ao DDCM 



Alteração do prazo de validade 

Pode-se enviar as seções aplicáveis do IMPD ou o modelo sugerido pela 
ANVISA: 5 
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ANEXO III 

MODELO PARA ENVIO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE ESTABILIDADE 
ESTUDO DE ESTABILIDADE DE LONGA DURAÇÃO (30°C ± 2°C / 75 UR ± 5% UR) 

Produto: 
Princípio ativo: 

Nome e Endereço do Fabricante do IFA: 

Nome e Endereço do Fabricante do Produto Acabado: 

Embalagem primária: 

Forma farmacêutica:  

Data de Fabricação: 

Quantidade de amostras analisadas por período: 

Data de Início do Estudo: 

Data de Término do Estudo: 

Lote: 

Lote do IFA: 

Tamanho dos lotes (IFA e Produto Acabado): 

Dosagem: 

Destinação do lote: 

Posição da Embalagem: 

Teste Especificação Método 
Inicial 

(t0) 
3 

meses 
6 

meses 
9 

meses 
12 

meses 
18 

meses 
24 

meses 
36 

meses 

  * ** ** ** ** ** ** **  

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

* Informar também se é farmacopeico ou não 

** Devem ser apresentadas justificativas para quaisquer métodos que não serão ou não foram executados em todos os tempos de análise. 

MODELO PARA 
ENVIO DE 

INFORMAÇÕES 
ATUALIZADAS DE 

ESTABILIDADE 
 
 

Portal Eletrônico da Anvisa > 
Medicamentos > Pesquisa 

Clínica > Formulários 

 



Atualização da Brochura do Investigator 

  

 Código de petição: 10821 -ENSAIOS CLÍNICOS – Atualização de Brochura 
do Investigador 

 Não gera emissão de novo CE 

 Não requer pagamento de taxa 

 Código a ser utilizado como petição secundária ao DDCM 

 Caso a nova IB substancie alteração no protocolo clínico, referenciar os 
expediente da submissão da IB na submissão da emenda 



Alteração do Investigator Principal, inclusão e 
exclusão de centro 

  

 Código de petição: 10823 - Alteração de Formulário de Apresentação de 
Ensaio Clínico 

 Não gera emissão de novo CE 

 Não requer pagamento de taxa 

 É importante a atualização imediata para que as informações do ensaio 
clínico estejam sempre corretas, para possíveis inspeções em BPC 

  



Alterações: modificações + emendas 

Modificação substancial ao DDCM que é também 
uma emenda substancial ao ensaio clínico 

• Deve-se proceder com o peticionamento correspondente aos 
dois assuntos (com pagamento de taxa de ambos) 

 

Alteração do Produto que impacta o DDCM e 
todos os ensaios clínicos correspondentes  

• Deve-se proceder com o peticionamento para todos os 
ensaios clínicos como emenda 

• Caso a alteração se configure como modificação substancial 
ao DDCM, também deve-se proceder com tal peticionamento 

SUGESTÃO: para 
emendas que 

sejam aplicáveis a 
mais de um 

ensaio, informar 
sobre tal no ofício 

pois a análise 
pode ser 

combinada (mas 
deve ser feito um 
peticionamento 

para cada ensaio) 



REFERÊNCIAS 

  

 Resolução RDC n° 9, de 20 de fevereiro de 2015 

 Manual para Submissão de Modificações, Emendas, Suspensões e 
Cancelamentos - 3ª edição 

 Documento de Perguntas e Respostas RDC 09/2015 – versão 2015 

 Experiências prévias, consultas via fale conosco, feedbacks de eventos e 
reuniões com a ANVISA 



Dúvidas? 


