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Recrutamento 

• Definição 

Segundo o Ministério da Saúde:  

“Processo pelo qual se realiza o convite e a 
inclusão dos potenciais participantes em uma 
pesquisa.” 



Cenário 

Fonte: http://www.clinicaltrials.gov/ct2/resources/trends, 15-Oct-15 

http://www.clinicaltrials.gov/ct2/resources/trends


Cenário 

Fonte: http://www.clinicaltrials.gov/ct2/resources/trends, 15-Oct-15 

http://www.clinicaltrials.gov/ct2/resources/trends


Cenário 

4662 

Fonte: https://clinicaltrials.gov/ct2/search/map?map=SA, 15-Oct-15 

https://clinicaltrials.gov/ct2/search/map?map=SA


Cenário 

No Brasil, hoje são 213 estudo clínicos Oncológicos 
em andamento (registrados no Clinicltrials.gov) 

 Patrocinadores competem pelos centros de melhor 
performance 

 Estudos competem pelos pacientes dentro do 
centro/instituição 



Cenário 



• Planejamento 
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Qual a Importância? 

• Além disso, bom desempenho garante: 

 Continuidade ao Centro 

 Continuidade ao Patrocinador 

 Brasil: boa imagem e respeito em inovação e 
conhecimento de novas tecnologias 



Como Ser Efetivo? 

Feasibility 

Avaliação do 
Centro 

Seleção do 
Centro 

Aprovações 
Ética e 

Regulatória 

Iniciação Condução 
do Estudo 

Fechamento  

•Ciclo do Estudo Clínico no Centro: 

 

 

Feasibility 



Avaliação cuidadosa da população do estudo é 
chave para o sucesso!!! 

 Critérios de Inclusão 

 Critérios de Exclusão 

 Atividades de recrutamento e retorno 

 Fontes e Fluxo de pacientes (logística) 

• Só se comprometer se for realmente 
factível 

Como Ser Efetivo? - Feasibility 



Se o estudo já estivesse em andamento, quantos 
pacientes o centro conseguiria incluir este mês? 

 Revisão de prontuários 

 Referenciadores 

 Serviços parceiros 

Como Ser Efetivo? - Feasibility 



Planejamento 

 Estratégias de Recrutamento 

 Antecedência  

 Recursos 

 Responsáveis 

 Discutir com o Patrocinador possibilidades de apoio 
financeiro/recurso para atividades de recrutamento 

 Estudos competitivos no período 

Como Ser Efetivo? Plano de Recrutamento 



Estratégias de Recrutamento 

 Definir estratégias de acordo com a área terapêutica e 
população do estudo 

 Usar a criatividade - pense “fora da caixinha!” 

 Fatores culturais são importantes! 

Retorno 

 Qual o resultado esperado de cada estratégia? 

 Identificar alertas para ajustar a atividade 

Como Ser Efetivo? 



Como Ser Efetivo?  

Fontes:  Laranjeira,  et al. Estratégias de recrutamento em Pesquisa Clínica. Rev Bras Hipertens vol.15(3):170-172, 2008. 
              Tournoux et al. Factors influencing inclusion of patients with malignancies in clinical trials. Cancer 2006:106(2):258-70. 

• Demanda adicional do paciente (procedimentos extras, 
distâncias, custos) 

• Preferências dos pacientes (tratamento x placebo) 

• Medo da incerteza  

• Considerações sobre o Consentimento Informado  

• Relacionamento com a equipe   

• Percepção da importância (tratamento de futuros pacientes 
e possibilidade de melhora da saúde pessoal) 



Atividades de Pre-Screening 

 Avaliação de dados obtidos na conduta padrão 

 Se qualquer outro procedimento for necessário 
(fora da conduta padrão):  

 Aprovação do CEP 

 TCLE de Pre-Screening 

Como Ser Efetivo? 



Lembrete: 

No Brasil, não é 
permitido pagar 
ao voluntário pela 
sua participação 

(porém as despesas 
com o estudo devem 
ser reembolsadas) 

Como Ser Efetivo? 



• Recrutar demais também não é bom!!! 

• O que se busca hoje: 

–  Credibilidade 

–  Qualidade 

–  Previsibilidade  

Como Ser Efetivo? 



Desafios em Oncologia 



• Anticorpos monoclonais 

• Biomarcadores tumorais/ sub-tipos genéticos 

• Medicação resposta-dirigida  

 

Maior volume inicial de pacientes é necessário 
para encontrar o voluntário elegível 

Desafios em Oncologia 



•  Avaliei com cuidado o Protocolo proposto? 

•  Respondi de maneira realista sobre o número de 
pacientes que podemos incluir? 

•  Discuti as dificuldades de maneira transparente com 
o Patrocinador? 

•  Levantei estratégias e necessidade de recursos para 
recrutamento? 

Questões para Refletir 



Retenção 

• Qual a importância? 

• Como ser efetivo?  

• Desafios em Oncologia 

• Questões para refletir 

 

Agenda 



Retenção 

• Definição do número amostral (n) 
para prova de conceito: a definição 
estatistica de amostras, mesmo para 
ensaios iniciais, é importante para os 
testes de comprovação da eficacia da 
tecnologia em desenvolvimento. 

Fonte: Guia de Prático para Inovação Farmacêutica, Interfarma, 2012 



• Desenho do estudo 

• Validade dos resultados 

• Considerações Regulatórias 

Qual a importância? 



Desenho do Estudo 

Qual a importância? 

Pergunta 
Plano de 

Estatística 
Amostra 

do estudo 
Resposta 

Questão 
científica a ser 

respondida pelo 
estudo 

Como os 
dados do 

estudo serão 
avaliados 

Quantidade de 
dados 

necessários para 
avaliação 

Resultado baseado 
em dados suficientes 

analisados 
corretamente 



Plano de Estatística 

Prevê uma porcentagem máxima de pacientes 
que potencialmente deixarão o estudo antes do 

término (drop-outs) para que o resultado do 
estudo continue confiável do ponto de vista 

estatístico. 

Qual a importância? 



Considerações Regulatórias 

Qual a importância? 

Fontes: FDA Guidance for Sponsors, Clinical Investigators and IRBs. 2014. 
              FDA Good Review Practice – Clinical Review of Investigational New Drug Applications. 2014. 



Qual a importância? 

Fonte: EMA Guideline on Missing Data in Confirmatory Clinical Trials. 2014. 



ICH 

Qual a importância? 

Fontes: ICH Harmonised Tripartite Guideline 



Como ser efetivo? 

Entender a realidade de cada 
paciente 

Identificar os fatores de 
importância 

Definir estratégias para 
mitigar os riscos associados  

Patrocinador 

A retenção 
do paciente 
começa no 
screening! 



Estratégias comumente utilizadas: 

 Auxílio no transporte residência-centro de pesquisa 

 Lanche durante as visitas 

 Palestras educativas para os participantes 

 Informações sobre a doença e dicas de bem-estar 

 Jornalzinho do estudo 

 Material de retenção fornecido pelo Patrocinador 

Como ser efetivo? 



Material de Retenção 

– Fornecido pelo Patrocinador: avaliar se é aplicável 
à realidade do paciente (fatores sócio-culturais) 

– Preparado pelo Centro: desenhado para endereçar 
uma necessidade identificada – apoio do 
Patrocinador 

Como ser efetivo? 



•O que não pode ser feito: 

Qualquer situação que ofereça benefício adicional 
(além dos potenciais benefícios já previstos para a 
participação no estudo) que possam interferir ou 
influenciar a vontade do paciente de continuar ou não 
participando.  
 

Documento das Américas, item “4.3.7 Nem o pesquisador, nem a 
equipe de pesquisa devem obrigar, coagir ou influenciar de forma 
inapropriada um sujeito a participar ou continuar sua participação 
em um estudo”. 

Como ser efetivo? 



• Fragilidade do participante & família 
– Física 

– Emocional 

• Potencial de eventos adverso 

• Acesso à informação 
– Novas drogas 

– Novos estudos clínicos 

Desafios em Oncologia 



•  Como posso ajudar o 
participante a ficar tão 
confortável quanto possível 
no estudo? 

•  Quais os motivos que o 
levariam a desistir? 

•  Consigo trabalhar tais 
pontos? 

 

Questões para Refletir 



 


