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ReBEC 
 
O que é? 
O Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (ReBEC) é uma plataforma virtual de acesso 
livre para registro de estudos experimentais e não-experimentais realizados em seres 
humanos e conduzidos em território brasileiro, por pesquisadores brasileiros e 
estrangeiros. O ReBEC é um Projeto conjunto do Ministério da Saúde (DECIT/MS), da 
Organização Panamericana de Saúde (OPAS) e da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ). 
O Comitê Executivo do RebEC é composto pelas instituições supracitadas e pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

ReBEC é de propriedade pública, gerenciado pela Fundação Oswaldo Cruz, uma 
organização de pesquisa governamental e sem fins lucrativos. Todos os detalhes dos 
estudos registrados no ReBEC estão disponíveis ao público. 

Segundo resolução da ANVISA - RDC 36, de 27 de junho de 2012, que altera a RDC 
39/2008, todos os estudos clínicos fases I, II, III e IV, devem apresentar comprovante de 
registro da pesquisa clínica na base de dados do Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos 
(ReBEC), ou comprovante de submissão. Para casos anteriores a data de publicação 
desta resolução, serão aceitos comprovantes de registro das pesquisas que já tiverem 
sido registradas em outros registros primários da Internacional Clinical Trials Registration 
Platform (ICTRP/OMS). 

Para todos os registros não há qualquer custo. Os campos de preenchimento obrigatório 
do ReBEC atendem ao conjunto de dados mínimos requeridos pelo International 
Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) e pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS). Após a revisão e no momento da publicação do estudo no site do ReBEC, o 
estudo recebe um número de registro único. A responsabilidade pelo registro e 
informação dos estudos é do patrocinador. Os dados do ensaio não serão removidos 
após serem publicados. 

Fruto de um esforço conjunto do Ministério da Saúde (DECIT/MS), do Instituto de 
Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde (Icict/Fiocruz), da 
Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) e do Centro Latino-americano e do Caribe 
de Informação em Ciências da Saúde (Bireme), o ReBEC aumenta a eficácia dos 
esforços dos ensaios clínicos ao divulgar os estudos de maneira pública, reduzindo o viés 
da publicação. Desse modo, o ReBEC torna-se uma importante fonte de informação para 
pacientes, profissionais de saúde, pesquisadores, empresas e centros de pesquisa, 
propiciando maior interação e inserção internacional. 

Um ensaio pode ser removido da base de dados do ReBEC após o seu registro?  

De acordo com os padrões Internacionais para Registros de Ensaios Clínicos do ICTRP, 
no momento do registro os registrantes responsáveis são informados nos Termos de Uso 
do ReBEC que um ensaio não pode ser apagado após ter sido registrado. Contudo, 
apenas em circunstância excepcional, o ReBEC poderá considerar a sua remoção da 
visão pública, mas jamais apagá-lo. Por exemplo: quando for provado que o ensaio é 
falso ou fraudulento; quando um ensaio for registrado, de maneira inadvertida, mais de 
uma vez no ReBEC. 
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Quais estudos precisam ser registrados? 

Todos os ensaios clínicos com participantes brasileiros, em todas as áreas da saúde, e 
com testes de todas as formas de intervenções, devem ser registrados. Estudos devem 
atender a definição OMS / ICMJE 2008 de um ensaio clínico para serem registrados. Ou 
seja, qualquer pesquisa que prospectivamente designa participantes humanos ou grupos 
de seres humanos, para uma ou mais intervenções relacionadas à saúde, para avaliar os 
efeitos na saúde. Intervenções médicas incluem qualquer intervenção usada para 
modificar um desfecho de saúde e incluem drogas, procedimentos cirúrgicos, aparelhos, 
tratamentos comportamentais, etc. Em caso de dúvida se um ensaio clínico deve ser 
registrado ou não, recomenda-se o registro desse estudo. 

Quando os estudos devem ser registrados? 

Ensaios devem ser registrados após a aprovação de um comitê de ética nacional e antes 
do recrutamento do primeiro paciente. 
Por ter sido desenvolvido a partir do ano de 2010, e, por determinação da OMS e 
Ministério da Saúde, ficou decidido que apenas estudos com data de recrutamento a partir 
de 01 de janeiro de 2010 em diante podem se cadastrar no ReBEC para começarmos o 
trabalho em conjunto com o lançamento do site, já que o volume de pesquisas realizadas 
é enorme e, não teríamos como atender demandas anteriores a esta data. 

Quem é responsável pelo registro de um estudo? 

O coordenador, patrocinador do estudo ou um representante adequado pode ser 
responsável pelo registro de um estudo. O patrocinador é o proponente do estudo e a 
fonte de apoio financeiro ou material é o indivíduo ou empresa, pública ou privada, que 
apoia financeiramente a pesquisa. De acordo com a resolução RDC 39 da Anvisa, nos 
estudos clínicos patrocinados por agências nacionais ou internacionais de fomento à 
pesquisa, entidades filantrópicas, organizações não governamentais (ONGs) ou outras 
entidades sem fins lucrativos, o(s) investigador(es) responsável(ies) pela coordenação da 
pesquisa assumem o papel de representante do patrocinador, caso não haja uma 
Organização Representativa para Pesquisa Clínica (ORPC) responsável pela condução 
da mesma. No caso de estudos independentes, em que o investigador não tem apoio 
financeiro de um patrocinador específico, incluindo os casos que recebem os 
medicamentos de investigação sob a forma de doação onde o doador não deseja ser 
caracterizado como patrocinador do estudo, o investigador principal assume a 
responsabilidade pelo registro do estudo. Todos os campos do registro são traduzidos 
para o inglês pelo registrante responsável. 

Como faço para registrar um estudo? 

Na primeira vez, os usuários precisam criar um nome de login e uma senha, clicando no 
botão “Registrar-se”. Um email de confirmação será enviado para a conta de e-mail 
informado. 
O botão de “Nova Submissão” levará o requerente para as telas que precisam ser 
preenchidas. Isso inclui informações básicas, como os tipos de participantes, as 
intervenções que estão sendo testadas e os desfechos a serem avaliados. Outras 
informações requeridas incluem detalhes do desenho do estudo, tamanho da amostra e 
informações dos contatos. Cada campo tem uma opção de ajuda (ícone “?”) para auxiliar 
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os requerentes a inserirem os dados corretos. Uma vez que cada formulário é preenchido, 
o requerente deve clicar no botão "Salvar" para salvar as informações no Registro 
Brasileiro de Ensaios Clínicos. Uma vez que todas as informações obrigatórias estiverem 
sido preenchidas nos formulários, o requerente deve clicar no botão “Enviar para revisão”. 
Após a submissão dos dados, a equipe do ReBEC irá verificar os dados submetidos e 
consultar o requerente se necessitar que alguma informação seja esclarecida. Uma vez 
que todas as dúvidas sejam esclarecidas, os estudos são oficialmente registrados e será 
atribuído um número de registro único. Tanto a data da submissão e a data de registro 
são armazenados. 
O prazo médio para a publicação pode variar de acordo com o tamanho do estudo e suas 
informações e o breve retorno dos registrantes (usuários responsáveis), às solicitações 
dos revisores do ReBEC. 

Como citar um registro em um Registro de Ensaios Clínicos 

Segundo as diretrizes do modelo de referência Vancouver para "Part of a database on the 
internet" (veja http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html) e as diretrizes de 
citação da National Library of Medicine (NLM) 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=citmed.section.57708) ié recoimendado que 
a citação de um registro em um registro de ensaios clínicops consista de: 

 Nome da base de dados 
 Localização e nome do responsável pela base de dados - o ano que o sítio foi 

desenvolvido/online 
 O número de identificação único (ID) 
 Título do registro 
 Data do registro 
 Data quando foi citado 
 Número aproximado de páginas - o endereço web do registro 

Exemplo: 
ReBEC - Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos[Internet]: Rio de Janeiro (RJ): Instituto de 
Informação Científica e Tecnológica em Saúde (Brazil); 2010 - . Identifier RBR-XXXXXX. 
A multi-centre, randomised, double-blind, placebo-controlled clinical trial examining the 
efficacy and safety of low-dose aspirin after initial anticoagulation to prevent recurrent 
venous thromboembolism; 2010 Jul 12 [cited 2008 June 18]; [1 page]. Available from 
http://www.ensaiosclinocos.gov.br/rg/RBR-XXXXXX/ 

Quando citar um registro de um ensaio clinico? 

O registro de um ensaio será o único documento disponível publicamente até que os 
resultados desse estudo sejam publicados. Alguns exemplos de situações nas quais os 
estudos poderiam ser citados são: 
Quando um manuscrito relatando os resultados do ensaio é publicado ou reportado; 
Quando um manuscrito com relatos de questões metodológicas a respeito de um ensaios 
específico é publicado ou reportado; 
Em protocolos para revisões sistemáticas ou revisões sistemáticas concluídas (p.ex. 
quando uma lista de ensaios em curso é incluída); 
Em protocolos para metanálises prospectivas que irão listar os ensaios em curso a serem 
incluídos; 
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Em qualquer manuscrito quando a referência a um ensaio em curso ou não-publicado (ou 
mesmo quando publicado) poderia ser relevante. 

É obrigatório o registro de todos os ensaios clínicos no Registro Brasileiro de 
Ensaios Clínicos para obter a anuência em pesquisa clínica da ANVISA? 

Sim. Segundo a resolução da ANVISA - RDC 36, de 27 de junho de 2012, que altera a 
RDC 39/2008, todos os estudos clínicos fases I, II, III e IV, devem apresentar 
comprovante de registro da pesquisa clínica na base de dados do Registro Brasileiro de 
Ensaios Clínicos (ReBEC), ou comprovante de submissão. Para casos anteriores a data 
de publicação desta resolução, serão aceitos comprovantes de registro das pesquisas 
que já tiverem sido registradas em outros registros primários da Internacional Clinical 
Trials Registration Platform (ICTRP/OMS). 
Nota: (1) Os estudos deverão ser registrados OBRIGATORIAMENTE em Português e 
Inglês (2) O Espanhol é opcional 

Quais são os objetivos do Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos? 

Estabelecer um registro amplo e atualizado dos estudos de intervenção e observacionais 
do Brasil, América Latina & Caribe; 
Prover aos stakeholders interessados o acesso a estudos em curso ou concluídos – 
dados confiáveis e sem ônus para revisões/metanálises, diretrizes e políticas de pesquisa; 
Aumentar a transparência na pesquisa, fortalecendo o valor ético e científico dos estudos 
de intervenção e observacionais; 
Facilitar a descoberta e o controle de viéses de desenho, de publicação e reduzir o viés 
de idioma; 
Integrar aos processos éticos e regulatórios; 
Atender às necessidades nacionais e regionais de informação. 

Quais são os benefícios de um Registro de Ensaios Clínicos? 

Um registro de ensaios clínicos pode aumentar a eficácia dos esforços dos ensaios 
clínicos atuais ao: 
Reduzir a duplicação desnecessária de esforços de pesquisa, porque os profissionais que 
planejam novos estudos estarão cientes de todos os ensaios existentes; 
Aumentar as taxas de recrutamento de participantes para ensaios clínicos (especialmente 
para doenças raras ou condições de alto risco), desse modo aumentando as chances de 
desfechos bem-sucedidos de alguns ensaios clínicos; 
Dar valor agregado aos resultados da pesquisa ao prover uma fonte de informação 
confiável e não-enviesada sobre ensaios clínicos para revisões sistemáticas, metanálises 
e diretrizes baseadas em evidências; 
Aprimorar as evidências disponíveis que orientem as práticas de saúde. 

O registro de um ensaio clínico na Plataforma Brasil equivale a um registro no 
Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos? 

Não. O registro do estudo na Plataforma Brasil deverá ser feito antes do seu registro no 
Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (ReBEC). Embora o formulário do ReBEC 
compartilhe vários campos comuns à Plataforma Brasil, o objetivo do ReBEC é informar a 
todos os interessados nacionais e internacionais acerca dos ensaios clínicos realizados 
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no Brasil através da integração do RBEC e a Plataforma Internacional de Registro de 
Ensaios Clínicos (ICTRP / Organização Mundial da Saúde). Esta integração está baseada 
na adoção de procedimentos operacionais padrões definidos pelo Secretariado do ICTRP. 

Que documentos você deve ter em mãos antes de iniciar o registro do seu estudo? 

Antes de iniciar o registro do seu estudo certifique-se que você tem em mãos o protocolo 
do seu estudo, bem como uma cópia do documento de aprovação (no formato PDF) 
emitido por um comitê de ética brasileiro e o número UTN. Esses documentos serão as 
fontes de informação necessárias para preencher todos os campos obrigatórios 
requeridos para o registro do seu estudo. O documento de aprovação deve ser anexado 
na seção Anexos do registro. Este documento é a prova da existência do seu estudo e de 
que foi aprovado por um comitê de ética brasileiro. Caso você queira que este documento 
seja público, o que significa que será visto por todos os usuários, marque o campo 
Público na seção Anexos. Caso contrário, ele só será visto pela equipe do ReBEC. O 
UTN é um número obtido pelo patrocinador ou proponente do estudo como primeiro 
passo no registro do ensaio no ReBEC. O UTN tornar-se-á então parte da identidade 
internacional do ensaio junto com o número de registro do ReBEC. Se o seu estudo é um 
ensaio é multicêntrico internacional, verifique se já possui o UTN. Para obter o UTN você 
deve acessar o site http://apps.who.int/trialsearch/utn.aspx  

Como faço para importar um arquivo XML da Plataforma Brasil? 

Siga os seguintes passos: 1. No site da Plataforma Brasil, após efetuar seu login de 
pesquisador, selecione o projeto que se deseja exportar as informações para o ReBEC; 2. 
Clique no botão detalhar; 3. No quadro “Documentos postados do projeto”, selecione o 
documento intitulado “Interface REBEC”, clique no arquivo de extensão “.XML” e salve na 
área de trabalho; 4. No site do ReBEC, após efetuar seu login de pesquisador, clique em 
“Nova submissão”. 5. Após concordar com os termos de uso, selecione a opção “Li e 
concordo com os termos supracitados” ao final do texto e clique em “enviar um arquivo 
XML”. 6. Selecione o arquivo no formato XML gerado no site da Plataforma Brasil e clique 
em Submeter; 7. Pronto. Alguns de seus dados foram importados para nossos registros. 
Certifique-se que os dados importados estão preenchidos corretamente e complete os 
demais campos de registro do ReBEC com informações pertinentes. 

Como posso participar como voluntário de uma pesquisa clínica? 

Se você tem interesse em participar de algum estudo publicado no ReBEC os 
procedimentos são: 
Passo 1 - Na página inicial, clique em "busca avançada"; 
Passo 2 - Nesta página, digite o objeto de seu interesse em "Ensaios contendo os 
termos:"; 
Passo 3 - Selecione o país de recrutamento (neste caso Brasil); 
Passo 4 - Selecione a opção "Todos" em "Tipo de Estudo" e selecione "Ambos" em 
"Gênero de inclusão"; 
Passo 5 - No campo "Situação de recrutamento", selecione as opções "Ainda não 
recrutando" e "Recrutando"; 
Passo 6 - Os demais campos não são obrigatórios, então pode deixá-los em branco; 
Passo 7 - Ao final desta página, clique em "Buscar ensaios". 
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Após estes procedimentos, serão apresentados os estudos publicados em nosso site, 
com as características de sua necessidade. Desta forma, você poderá acessar cada um 
deles, verificar quais o que mais se aproximam de suas expectativas e necessidades, 
quais estão mais próximos de sua residência ou local de trabalho (o que facilita a sua 
participação) e, o mais importante, o nome, endereço, e-mail e telefone para contato 
direto com o responsável, que você encontrará em "Contatos para questões públicas", ao 
final de cada página de estudo. Entre em contato, exponha seu interesse em participar e 
você receberá as orientações devidas. 
 
 
* Informações retiradas do site do ReBEC (http://www.ensaiosclinicos.gov.br). 


