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Contexto  

 
- 30% dos centros falharam em incluir um único paciente, 
 
- Carga administrativa de estudos que não incluem – recursos 
humanos e financeiro, 
 
- Centros que atingiram a meta de recrutamento em estudos 
anteriores tem maior probabilidade de atingirem suas metas em 
estudos futuros 
 
- No Reino Unido uma análise de 2009 mostrou que 45% dos centros 
falham em atingir 80% do alvo de triagem, 
 



Contexto 

- Somente 1 em 20 pacientes recrutados fornencem resultados que 
podem ser incluídos no dossiê regulatório, 
 
- Atrasos no recrutamento de pacientes causam grande impacto 
financeiro na indústria farmacêutica,  
 
- Questões de relevancia científica não respondidas,  
 
- Recrutamento é um indicador de qualidade do centro 



A excecução de um estudo clínico envolve  
principalmente  as seguintes partes: 

69% 
 

Disseram não ter 
participado de 

um estudo 
clínico  por que 

não foram 
informados 

   

 

28% 
 

Disseram que 
critérios de 

inclusão/exclusão 
são a maior 

barreira para um 
recrutamento de 

sucesso 
 

76% 
 

Disseram que o 
acumulo de 

trabalho interfere 
no tempo 

dedicado ao 
recrutamento 

 

70% 
 

Disseram que a 
parte mais difícil 
do recrutamento 

é encontrar o 
investigador 

certo 
 

 

      233% 
 
 

no registro de 
novas drogas por 
paciente de 1500 

em 1970 para 
mais de 5000 

hoje 
 



Implicações 

39% 

centros de um 
determinado 

estudo tem um 
recrutamento 
insuficiente ou 

inadequado 
 

37% 

 centros de um 
determinado 

estudo 
alcançam a 

meta de 
recrutamento 

 

13% 11% 

centros de um 
determinado 

estudo alcançam a 
meta de 

recrutamento no 
prazo acordado no 

feasibility 
 

centros de um 
determinado 

estudo 
ultrapassam a 

meta de 
recrutamento 

 



Dificuldades  
Nacionais 



 Fonte: Seymour et al. The Royal  College of Phisicians Simms Lecture, - Clinical Research Networks and the benefits of intensive health care system 6 december, 2011. 

Clinical Research Network - UK 



Fonte: Seymour et al. The Royal  College of Phisicians Simms Lecture, - Clinical Research Networks and the benefits of intensive health care system 6 december, 2011. 

Percentual do recrutamento em estudos clínicos de oncologia em relação ao 
total de casos novos de câncer no Reino Unido 



A  questão do recrutamento 



- Participação do investigador recrutamento 
 

- Busca Ativa em base de dados 
 

- Pacientes Institucionais 
 

- Revisão de prontuários 
 

- Mesa Redonda 
 

- Presença da Pesquisa Clínica em ambulatórios 
 

- Apoio Institucional  



Outras ferramentas de recrutamento 

•Parcerias Estratégicas 

•Revisão de banco de dados externos 

• Internet 

•Referenciamento 

•Pôsteres 

•Email/mala direta 

•Associação de pacientes 

•Anuncios Tv/Rádio/Jornal 
 



Estudo Indicação
Linha de 

tratamento
Fármaco em estudo Esquema de tratamento Patrocinador

Bala CEC/Adeno pulmão 1ª linha Caixamumabe

Para Adenocarcinoma: Caixamumabe OU 

Carbotaxol + Alimta + manutenção com 

Alimta * Para CEC: Caixatumumabe OU 

Carbo + Taxol

xxxx

bom bom CEC pulmão 1ª linha Antasunibe
Antasunibe + Carboplatina + Paclitaxel 

OU Placebo + Carboplatina + Paclitaxel
xxxx

casa CEC pulmão 2ª linha Novelamumabe Novelamumabe xxxx

carro
Câncer de tireóide 

papilífero
1ª linha Victorumumabe Victorumumabe OU Placebo xxxx

moto
LNH 

recidivado/refratário
2ª linha Valoribe Valoribe OU Caixamibe xxxx

escola
LNH 

recidivado/refratário
2ª linha Arvorumabe

Rituximabe + arvorumabe OU Rituximabe 

+ Placebo
xxxx

lápis

Mieloma múltiplo 

(Manutenção pós 

TMO)

1ª linha Caixamibe caixamibe OU Placebo xxxx

amor
Leucemia mieloide 

crônica
2ª linha ??? Pararatumumabe paparatumumabe OU Imatinibe xxxx

colégio
Leucemia mieloide 

aguda
1ª linha Antraribe oral

Antraribe OU Placebo (Podendo ser 

associado a Melhores cuidados de 

suporte)

xxxx

cidade
Síndrome 

mielodisplásica
1ª linha Antraribe oral

Antraribe OU Placebo (Podendo ser 

associado a Melhores cuidados de 

suporte)

xxxx

Modelo de mala direta 
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