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http://www.youtube.com/watch?v=VOdRiSMr5nw 

 

 Comissão de Assuntos Sociais reúne médicos, representantes do 
governo e da indústria farmacêutica para debater o incentivo a 
pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos no Brasil. 

Pesquisa Clínica no Brasil  
Relembrando… 

http://www.youtube.com/watch?v=VOdRiSMr5nw


Etapas na condução de um estudo 
clínico 

Identificação do 
centro 

Seleção do centro Start up 
Iniciação do 

centro 



1) Defina e caracterize cada etapa envolvida na condução 
dos estudos clínicos 

 
1 etapa: Identificação de centros de pesquisa 
2 etapa: Seleção dos centros de pesquisa 
3 etapa: Start-up 
4 etapa: Início do centro 

Discussão em Grupo 



Etapas na condução de um estudo 
clínico 

  Identificação do centro 
 
  Seleção do centro 
  
 Start up 
 
 Iniciação 
  



Quais os requisitos para identificar centros de 
pesquisa? 

 Investigadores líderes de opinião 
 
 Infraestrutura e RH (equipe de suporte) 
 
  População do estudo 
 
  Qualidade dos dados 
 



Quais os métodos utilizados para 
identificação dos centros?  

 Identificação dos centros de pesquisa  



 Centros que já trabalharam no passado 
 Investigadores com bons resultados 
 
 
  Desvantagem: Alta rotatividade dos pesquisadores/equipe 

Base de dados 



Identificação dos centros de pesquisa 

 Lista de potenciais centros participantes 
 
 Patrocinador entra em contato via e-mail e/ou  
telefone 
 
 Informação geral do estudo 
 
 Assinatura do “Confidentiality agreement” 

http://www.google.com.br/imgres?hl=pt-BR&biw=1920&bih=878&tbm=isch&tbnid=Gv22YvaQCHlTdM:&imgrefurl=http://www.milredobrasil.com.br/contato.html&docid=xHs_0ckf-ATLsM&imgurl=http://www.milredobrasil.com.br/arroba.jpg&w=346&h=346&ei=XTYgUJewFYmF0QGnrIG4Dg&zoom=1&iact=hc&vpx=1522&vpy=544&dur=721&hovh=225&hovw=225&tx=133&ty=112&sig=116877941803016964449&page=1&tbnh=129&tbnw=146&start=0&ndsp=62&ved=1t:429,r:49,s:0,i:287
http://www.google.com.br/imgres?hl=pt-BR&biw=1920&bih=878&tbm=isch&tbnid=ZwlfYt5hPIfbjM:&imgrefurl=http://valberlucio.wordpress.com/servicos-culturais/contato-para-orcamento/&docid=yHKIVr6-_TMCqM&imgurl=http://valberlucio.files.wordpress.com/2011/07/contato.jpg&w=400&h=533&ei=vDYgUJmvL6et6AGEh4Eg&zoom=1&iact=hc&vpx=305&vpy=501&dur=665&hovh=259&hovw=194&tx=108&ty=162&sig=116877941803016964449&page=2&tbnh=129&tbnw=88&start=62&ndsp=69&ved=1t:429,r:1,s:62,i:332


Confidentiality Disclosure Agreement   
CDA 



Confidentiality Disclosure Agreement  
“CDA” 

  

 O tempo de execução desse processo não deve ultrapassar 48 horas. 

  Enviar para o patrocinador e arquivar uma cópia no centro 

 

  Demora na obtenção das assinaturas, perdas/extravios 

 

 

 

 



  Avaliar a infraestrutura/instalações, qualificação da equipe e 
experiências em estudos prévios, potencial de recrutamento, processos 
– CEP, orçamento e contrato 

 SFQ e sinopse do estudo  

 Em alguns casos CDA e SFQ são obtidos simultaneamente 

  Prazo de preenchimento deve ser respeitado 

Site Feasibility Questionnaire – “SFQ” 

Avaliar se o estudo é 
viável de ser conduzido 



Site Feasibility Questionnaire – “SFQ” 



ESTUDOS Patrocinador/Contato Linha/Fase
Data de 

recebimento

Prazo 

patrocinador

Data de envio 

ao 

patrocinador

PSEV SIV Observação

FEASIBILITY

Site Feasibility Questionnaire – “SFQ” 
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 Start up 
 
 Iniciação 
  



Visita de seleção 

 Validar as respostas do SFQ 

 Avaliar a infraestrutura/instalações 

 Avaliar as estratégias de recrutamento  

 Avaliar conhecimento e experiência da equipe em pesquisa clínica 

  Comitê de Ética em Pesquisa 

  Desempenho do centro 

  Orçamento e contrato 

  Dossiê regulatório 

  Processo de obtenção do TCLE 

  Indicadores e fluxos 

 



 Construir uma relação comercial/parceria mais consistente 

  É o primeiro encontro entre as partes envolvidas 

  Os centros serão selecionados a partir desta visita 

  Do ponto de vista de desenvolvimento de negócios, é uma 
oportunidade de fazer uma excelente primeira impressão, o que 
vai gerar futuros negócios com o patrocinador/CRO.  

  

Visita de seleção 



 

Selecionado? 

 

Excluído? 

Visita de seleção 



Etapas na condução de um estudo 
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 Start up 
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Start up  

 Avaliação do orçamento e contrato 

 

  Submissão do Dossiê Regulatório ao CEP 

 

 Coleta dos documentos do centro para submissão do Dossiê a 
ANVISA 
 



Clinical Trial Agreement – CTA  

 O CTA é um acordo jurídico entre o patrocinador e a instituição em que o 
patrocinador geralmente fornece a medicação do estudo e/ou apoio 
financeiro e a instituição fornece dados e resultados. 

 

 Proteger ambas as partes no que diz respeito: 

 Direitos de propriedade legal e intelectual; 

  Indenização; 

  Ressarcimento; 

  Pagamento de SAE;  

  Fornecimento de medicação pós-estudo 
 



 Antes do início do estudo 
 Durante a condução do estudo 
  Após o término do estudo 

  
Gerenciamento de Documentos 

Essenciais 

GCP/ICH - Lista mínima de Documentos 
Essenciais 

Estabelecer arquivos mestres no início do 
estudo, tanto no centro quanto nas 

instalações do patrocinador 



Documentos Essenciais antes do início 
do estudo 

 CV (s); 
 Lista de membros da equipe 
 Financial Disclosure, FDA 1572 
 Aprovações do CEP – protocolo, TCLE e material de recrutamento; 
 Lista de membros do CEP; 
 Aprovação do CEP pela CONEP; 
 Aprovação da CONEP; 
 Aprovação da ANVISA; 
 Contrato financeiro assinado 
 Declaração de infraestrutura assinado pelo PI e Direção; 
 Certificados de laboratório atualizados; 
 Valores de referência do laboratório; 



FDA 1572 



Financial Disclosure 



Reunião de Investigadores 
 Investigator Meeting 

 Treinar os investigadores e equipe nos procedimentos do estudo 

 

  Local/Regional/Internacional 

 

  Dependendo do tamanho do estudo podem ter de 10 a mais de 100 
participantes de vários países 

 

 Contribuição para o andamento do projeto 
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Visita de iniciação 

 Realizada após aprovação final do estudo pelo Sistema CEP/CONEP e 
ANVISA e assinatura do contrato 

  Participação fundamental do Investigador Principal e membros da 
equipe envolvida no estudo 

  Durante a visita toda equipe é treinada e o documento de delegação de 
responsabilidades é assinado pelo PI e membros da equipe 

 O centro está autorizado oficialmente a incluir pacientes. 

 



Supervisionar o progresso de um estudo clínico, garantindo que este 
seja conduzido, registrado e relatado de acordo com o protocolo, com os 
procedimentos operacionais padronizados (SOPs), com os padrões de 
Boa Prática Clínica (GCP) e outras exigências regulatórias aplicáveis. 

 

 Os direitos e bem estar dos pacientes estejam protegidos; 

 O dados relatados sobre o estudo sejam precisos, completos e 
passíveis de verificação junto a documentos de fonte. 

 A condução do estudo obedeça ao protocolo / emendas aprovadas, 
ao GCP e às exigências regulatórias aplicáveis 

Monitorias 



 Auditoria: Exame sistemático e independente das atividades e documentos 
relacionados ao estudo para determinar se as atividades relacionadas ao estudo 
avaliado foram conduzidas e que os dados tenham sido registrados, analisados e 
relatados com total precisão de acordo com o protocolo, os procedimentos 
operacionais padronizados do patrocinador (SOPs), a Boa Prática Clínica (GCP) e 
exigências regulatórias aplicáveis. É independente e separada das funções de 
monitoria de rotina ou controle de qualidade 

 Inspeção: Revisão oficial conduzida por autoridade(s) regulatória(s) abrangendo 
documentos, instalações, registros e quaisquer outros recursos julgados relevantes 
pela(s) autoridade(s) para a prática de estudos clínicos, que podem estar no centro do 
estudo, nas instalações do patrocinador e/ou em organizações de pesquisas 
contratadas (CROs) ou quaisquer outros estabelecimentos julgados apropriados 
pela(s) autoridade(s) regulatória(s). 

Auditorias e Inspeções 



 Assegurar que todas as pendências de documento fonte/CRF e farmácia 
foram resolvidas – Dados fechados 

 Assegurar que todos os documentos essenciais estejam atualizados e 
arquivados corretamente 

  Notificar ao CEP o encerramento do estudo e o relatório final 

  Manter os documentos do estudo no centro por um período de 15 anos 
para possíveis auditorias/inspeções futuras. 

Close Out 

http://www.google.com.br/imgres?hl=pt-BR&biw=1920&bih=878&tbm=isch&tbnid=gqaFlCR832z9IM:&imgrefurl=http://pt.dreamstime.com/fotos-de-stock-fixe-o-fechamento-image10912093&docid=a0RMsdUOgaNyWM&imgurl=http://pt.dreamstime.com/fixe-o-fechamento-thumb10912093.jpg&w=400&h=400&ei=YT4gUOirLOHr6gHo1IGwBA&zoom=1&iact=hc&vpx=1034&vpy=153&dur=535&hovh=225&hovw=225&tx=106&ty=115&sig=116877941803016964449&page=1&tbnh=105&tbnw=91&start=0&ndsp=55&ved=1t:429,r:7,s:0,i:156


Obrigada! 

Deboravictorino@institutocoi.org 


