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Introdução: Este relatório descreve o projeto desenvolvido na 

W4Research no âmbito do mestrado em Gestão de Investigação 

Clínica da Universidade de Aveiro. A necessidade de padronização nos 

processos de submissão de estudos clínicos tem sido apontada como 

um  dos fatores para os elevados tempos de aprovação em Portugal e 

perda de competitividade a nível internacional.  

 

Objetivo: A Ferramenta de Apoio à Submissão de Estudos Clínicos tem 

como principal objetivo compilar informação útil sobre o processo de 

submissão de estudos clínicos nos centros de estudo e, assim, reforçar 

os procedimentos internos da W4Research para submissões mais 

eficientes. 

 

Metodologia: Este projeto desenvolveu-se em 5 fases principais: 

requisitos, design, implementação, verificação e manutenção. Foram 

contactados 50 centros hospitalares portugueses de modo a recolher 

informação sobre os seus requisitos e processos de submissão. 

 

Resultados e Discussão: Cerca de 92% dos centros contactados 

responderam ao pedido de esclarecimentos. Ainda, foi possível verificar 

que cerca de 76% dos centros contactados têm unidades ou gabinetes 

dedicados à Investigação Clínica. A partir dos 27 centros com os quais 

a W4Research teve experiência nos últimos 3 anos, foi também 

possível calcular um tempo de aprovação médio de 100 dias (100,10 ± 

61,41), com um tempo de aprovação entre 12 e 230 dias. 

 

Conclusão: Embora este projeto tenha sido aplicado à W4Research, o 

trabalho desenvolvido veio reforçar a necessidade das entidades 

regulamentares e administrações hospitalares focarem esforços para 

padronizar e agilizar os processos de submissão ao nível dos centros. 

Apesar da crescente consciencialização das instituições hospitalares, 

ainda é longo o percurso a seguir com o intuito de tornar Portugal um 

país atrativo internacionalmente para a Investigação Clínica. 
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abstract 

 
Background: This report describes the project developed at 
W4Research under the scope of the master's degree in Clinical 
Research Management at the University of Aveiro. The lack of 
standardization in clinical studies submission processes has been 
pointed out as one of the factors for the high approval times verified in 
Portugal and loss of international competitiveness.  
 
Aims: The Support Tool for the Submission of Clinical Studies’ main 
goal is to compile useful information about clinical studies submission 
process at the study sites and, thereby, reinforce W4Research’s internal 
procedures for an efficient site submission. 
 
Methodology: This project was developed in 5 main phases: 
requirements, design, implementation, verification and maintenance. 50 
portuguese hospitals were contacted in order to collect information 
about their requirements and submission processes. 
 
Results and Discussion: About 92% of the contact sites responded to 
the request for clarification. It was also possible to verify that about 76% 
of the sites contacted have units or offices dedicated to Clinical 
Research. From the 27 sites with which W4Research has had 
experience over the last 3 years, it was also possible to calculate an 
average approval time of 100 days (100.10 ± 61.41), with a minimum 
approval time between 12 and 230 days. 
 
Conclusion: Although this project has been applied specific to 
W4Research, the work developed has reinforced the need of regulatory 
authorities and Institutional Review Boards to focus efforts to 
standardize and expedite the submission processes at sites. Despite the 
increasing awareness of Institutional Review Boards, there is still a long 
way to go to make Portugal an internationally appealing country for 
Clinical Research. 
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1. Introdução 

Este documento descreve o projeto desenvolvido no âmbito do Mestrado 

em Gestão da Investigação Clínica (MEGIC) do Departamento de Ciências 

Médicas da Universidade de Aveiro. A W4Research (W4R), uma Clinical 

Research Organization (CRO), foi a instituição acolhedora entre setembro de 

2020 e maio de 2021. 

O projeto consistiu no desenvolvimento de uma Ferramenta de Apoio à 

Submissão de Estudos Clínicos e na sua implementação na W4R. Esta 

ferramenta compila a informação útil e essencial para a submissão eficiente de 

estudos observacionais (EO) e ensaios clínicos (EC) nos centros de estudo, tendo 

como ponto de partida responder à necessidade da W4R de reforçar o seu 

procedimento interno de submissão de estudos clínicos. 

 

1.1. Instituição acolhedora  

A W4Research – Work for Research – é uma empresa de consultoria 

científica na área da saúde, composta por uma equipa multidisciplinar com 

experiência reconhecida no domínio da consultoria, investigação e formação em 

saúde1. Desde 2014, a W4R oferece serviços de consultoria (Figura I), formação e 

resourcing, levando ao desenvolvimento do conhecimento clínico e científico1.  

 

Figura I - Serviços de consultoria prestados pela W4Research na área dos estudos clínicos. 

Fonte: W4Research, https://www.w4research.com, acedido em 23 janeiro 20211. 

 

A W4R possui certificação do seu Sistema de Gestão da Qualidade 

(2016), certificação da Direção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho 

https://www.w4research.com/
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(DGERT) para a formação (2018) e reconhecimento governamental de idoneidade 

para a prática de atividades de Investigação e Desenvolvimento1.  

 

1.2. Estrutura do projeto 

O objetivo deste capítulo é descrever o âmbito e objetivo deste 

documento, bem como apresentar brevemente a W4R, a instituição acolhedora. 

Seguidamente, será também desenvolvido um capítulo que abordará o 

Estado da Arte da Investigação Clínica (IC), integrando alguns conceitos chave, 

fazendo um overview da IC em Portugal e na Europa e apresentando o processo 

de submissão de estudos clínicos em Portugal.  

O terceiro capítulo terá foco na Ferramenta de Apoio à Submissão de 

Estudos Clínicos, descrevendo o seu processo de planeamento e 

desenvolvimento, nomeadamente os requisitos e objetivos, o seu design, 

implementação e manutenção.  

Por último, haverá também uma breve discussão e conclusão, realçando 

os resultados e, ainda, abordando alguns obstáculos enfrentados no 

desenvolvimento da ferramenta.  
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2. Estado da Arte da Investigação Clínica 

A evolução da IC tem sido, nos últimos séculos, enriquecida por muitos 

desafios e avanços, a nível científico, ético e regulamentar. 

Começando por introduzir alguns conceitos, pode definir-se a IC como 

toda a investigação realizada em seres humanos ou a partir de dados de saúde 

individuais, tendo como objetivo aumentar o conhecimento em saúde, através dos 

resultados obtidos com os estudos clínicos2,3. Os estudos clínicos podem ser 

agrupados em dois grandes grupos: estudos com intervenção e estudos sem 

intervenção/estudos observacionais.  

Os estudos com intervenção definem-se como “qualquer investigação que 

preconize uma alteração, influência ou programação dos cuidados de saúde, dos 

comportamentos ou dos conhecimentos dos participantes ou cuidadores, com a 

finalidade de descobrir ou verificar efeitos na saúde”3, podendo esta intervenção 

ser, por exemplo, uma exposição a um medicamente experimental, dispositivo 

médico ou técnica cirúrgica3. Este tipo de estudos têm como objetivo determinar o 

resultado de uma intervenção planeada, enquanto se seleciona criteriosamente a 

população em estudo e se controla as variáveis preponderantes4.  

O Dr. James Lind marca os primórdios da IC ao documentar o primeiro 

ensaio clínico  randomizado, com a investigação do tratamento para o escorbuto 

nos marinheiros da sua tripulação, em 17475.  

O conceito de placebo surge na literatura no início do século XIX mas é 

em 1863 que o Dr. Austin Flint desenvolveu, nos Estados Unidos da América, o 

primeiro ensaio clinico controlado com placebo para o tratamento do reumatismo5. 

Ainda, em 1943 é realizado, pela primeira vez, um ensaio duplamente cego com  

aleatorização  alternada5.  

Os EC controlados e aleatorizados são o tipo de estudo com intervenção 

mais comum e com maior evidência científica6. No entanto, existem outros 

desenhos que também devem ser considerados aquando do planeamento do 

estudo.  

Os estudos sem intervenção, mais comummente designados de estudos 

observacionais, são mais heterogéneos nas suas características, objetivos e 
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desenhos (Figura II). Tipicamente, estes estudos pretendem observar e recolher 

dados relativos a uma doença, população ou dados de qualidade de vida, sem 

haver qualquer intervenção com medicamento experimental4. Quando os estudos 

são desenhados é necessário considerar se pretendem ser descritivos ou estudar 

uma relação causa-efeito4. Além disso, podem ainda ser classificados em função 

do impacto que o tempo desempenha na recolha de dados, como transversais, 

retrospetivos ou prospetivos6. Os estudos sem intervenção têm-se tornado cada 

vez mais valorizados, uma vez que podem fornecer dados da vida real e traduzir 

os resultados dos EC na prática clinica7.  

 

 
Figura II - Desenhos de estudos clínicos e a sua evidência científica. 

Fonte: Adaptado de Common Research Designs and Issues in Epidemiology, obtido de 

https://basicmedicalkey.com/common-research-designs-and-issues-in-epidemiology/, acedido em 

23 janeiro 20218. 

 

Os estudos com intervenção continuarão a apresentar maior impacto na 

comunidade médica e científica. No entanto, também os estudos sem intervenção 

deverão continuar a conquistar o seu reconhecimento, uma vez que os resultados 

obtidos serão sempre complementares aos obtidos pelos EC7. A Tabela I 

apresenta algumas vantagens e desvantagens dos estudos sem intervenção 

comparativamente aos com intervenção. Ambos apresentam as suas limitações 

mas, quando usados em conjunto, podem mitigá-las e aumentar a confiança dos 

especialistas nas suas tomadas de decisão7.  

 

https://basicmedicalkey.com/common-research-designs-and-issues-in-epidemiology/
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 Tabela I - Vantagens e desvantagens dos estudos sem intervenção comparativamente aos 

estudos com intervenção. 

 

Vantagens 

Geralmente incluem mais participantes (milhares). 

Critérios de elegibilidade mais abrangentes que permitem uma melhor 
caracterização da população em geral. 

Aumentam o conhecimento sobre eventos adversos raros. 

Acompanhamento mais longo dos doentes, normalmente de vários 
anos. 

Menos questões éticas, uma vez que recolhem dados obtidos pela 
prática clínica. 

Menos dispendiosos. 

Desvantagens 

Sem aleatorização, o que pode levar a viés. 

Estudos retrospetivos podem não conseguir recolher toda a 
informação relevante.  

Potencial para variáveis confundidoras. 

 

Fonte: Adaptado de Ligthelm RJ, Borzì V, Gumprecht J, Kawamori R, Wenying Y, Valensi P. 

Importance of Observational Studies in Clinical Practice, Clin Ther. 20077. 

 

 

2.1. Investigação Clínica em Portugal e na Europa 

Ao longo das últimas décadas, a IC em Portugal tem progressivamente 

conquistado um lugar respeitado no desenvolvimento científico, clínico e 

económico do país9. No entanto, alguns especialistas acreditam que “Portugal 

ainda não alcançou o nível de realização de EC expectável face às adequadas 

condições que apresenta. Muito embora tenha condições excecionais para se 

tornar uma referência internacional no que respeita à IC, nomeadamente o nível 

de conhecimento e preparação dos investigadores, Portugal apresenta várias 

barreiras que têm contribuído para a perda contínua de competitividade”9. 

Segundo o INFARMED I.P - Autoridade Nacional do Medicamento e 

Produtos de Saúde, em 2020, registaram-se 155 aprovações de EC10. A maioria 

dos EC foram promovidos pela Industria Farmacêutica e são os de fase III os que 

continuam a representar a maior expressão (cerca de 53%), apesar do crescente 
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número de EC de Fase I (cerca de 10% em 2015, 17% em 2018 e 22% em 

2020)10.  

Analisando os tempos de aprovação publicados em 2020, é possível 

verificar-se um tempo médio de aprovação pelo INFARMED I.P. de 22 dias úteis, 

tendo 82% das autorizações sido emitidas dentro do prazo definido pela Lei da 

Investigação Clínica10, e um tempo médio de emissão de parecer pela Comissão 

de Ética para a Investigação Clínica (CEIC) de 42 dias úteis, tendo 35% dos 

pareceres sido emitidos dentro do prazo11. 

Relativamente aos estudos clínicos com intervenção de dispositivos 

médicos, estudos clínicos com intervenção de produtos cosméticos, estudos de 

eficácia pós-autorização (PAES) e estudos de segurança pós-autorização 

(PASS), submetidos também através do Registo Nacional de Estudos Clínicos 

(RNEC), não existem dados publicados quanto ao número de submissões anuais.  

Quanto aos estudos não intervencionais que não PAES e PASS, não existem 

números divulgados em Portugal, uma vez que o processo de submissão não é 

centralizado.  

Ao analisar o estudo “Ensaios Clínicos em Portugal” da PwC, de 2019, é 

possível observar que, em 2016, foram submetidos em Portugal 142 EC9. 

Comparativamente, no mesmo ano, foram submetidos na Dinamarca, Bélgica, 

Holanda e Suécia, respetivamente, 286, 506, 586 e 313 EC9. É de realçar que 

Portugal e estes quatro países apresentam uma dimensão aproximada em 

população.  

Podemos observar ainda que, em 2016, Espanha teve 860 EC 

submetidos e o Reino Unido 978 9. Em 2019, o diretor do Programa Nacional de 

Doenças Oncológicas e o responsável pela Unidade de Investigação Clínica do 

Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, referiu numa das suas 

declarações que “o plano que Espanha implementou em 2005 e 2006 é um dos 

maiores sucessos a nível europeu nesta área”12 e, ainda, que “em 2006, o Reino 

Unido estava igual a nós no que diz respeito à IC. Eles perceberam que a 

investigação é uma forma de alavancar a participação dos doentes e o próprio 

sistema nacional de saúde”12. 
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Usando a experiência destes países como casos de estudo, podemos 

realçar algumas das suas medidas que levaram a este sucesso9: 

▪ aprimoramento do processo de submissão, tornando-o mais eficiente 

e rápido; 

▪ criação de redes nacionais com o objetivo de partilha de 

conhecimento, entre os investigadores, doentes e associações de 

doentes em áreas específicas da saúde; 

▪ implementação de uma plataforma online que permite uma única 

submissão para as diferentes entidades envolvidas e o 

acompanhamento do processo de autorização; 

▪ elaboração de um modelo de contrato padrão simplificado;  

▪ promoção da realização de EC em unidades de cuidados primários;  

▪ criação de uma plataforma de registo voluntário para doentes, 

disponibilizando os perfis dos voluntários aos investigadores. 

Muitos podem ser os critérios inerentes à seleção de um país para a 

implementação de um EC, podendo até variar em função da área terapêutica e 

população em estudo. No entanto, esta decisão é geralmente orientada por 

fatores preponderantes como tempo de aprovação, custos, experiência dos 

investigadores e dos centros e taxas de recrutamento, tal como apresentado na 

Figura III.13  

A submissão, aprovação e implementação de um estudo clínico é 

particularmente exigente devido aos vários stakeholders envolvidos (Figura IV). O 

sucesso está dependente de uma articulação equilibrada entre todos os 

intervenientes, de modo a ir ao encontro dos padrões internacionais e permitir, 

assim, que Portugal seja um país competitivo e atrativo pela sua qualidade e 

rapidez regulamentar13.  
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Figura III - Fatores para a escolha dos centros de ensaio pelos promotores. 
Fonte: Adaptado de Ensaios clínicos em Portugal - Consensos e Compromissos, APIFARMA-

ENSP/UNL, 201613. 

 

 

 

Figura IV - Stakeholders e as suas interações no desenvolvimento de um estudo clínico 
Fonte: Adaptado de Ensaios clínicos em Portugal - Consensos e Compromissos, APIFARMA-

ENSP/UNL, 201613. 
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2.1.1. Desafios e Oportunidades 

O estudo “Ensaios Clínicos em Portugal” da PwC, de 2019, realça várias 

barreiras ao desenvolvimento da IC em Portugal a diferentes níveis: Política e 

Estratégia; Organização e Infraestruturas; Incentivos, Formação e Carreira; e 

Tecnologia e Informação9. Da lista apresentada, podem ser realçado o seguinte: 

▪ complexidade dos requisitos para a realização de estudos clínicos; 

▪ falta de documentação padronizada, nomeadamente no que diz 

respeito ao contrato financeiro;  

▪ baixo reconhecimento do impacto da IC na melhoria dos cuidados de 

saúde e na economia nacional; 

▪ baixa colaboração e inexistência de sistemas informativos integrados 

entre unidades de saúde, instituições académicas, indústria e 

associações de doentes; 

▪ insuficiência de incentivos fiscais para atrair empresas multinacionais. 

Um outro estudo, de 2016, realizado pela APIFARMA, ENSP e UNL – 

“Ensaios Clínicos em Portugal: Consensos e Compromissos” – identificou também 

vários desafios que a IC enfrenta, tais como13: 

▪ reduzida visibilidade e falta de uma plataforma de divulgação dos EC; 

▪ gestão hospitalar não orientada para a IC; 

▪ prazos legais de aprovação dos EC frequentemente ultrapassados; 

▪ baixa capacitação dos centros de ensaio. 

Do mesmo modo, podem ser encontradas neste estudo várias 

recomendações para desenvolver e incentivar a realização de estudos clínicos, 

como é exemplo13: 

▪ criação de redes nacionais intercomunicáveis; 
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▪ apoio e incentivo às administrações das organizações que valorizem a 

investigação; 

▪ promoção da literacia do doente em IC; 

▪ desburocratização dos procedimentos associados à submissão de 

estudos clínicos;  

▪ uniformização do contrato financeiro. 

 

2.2. Enquadramento Ético e Regulamentar 

A IC é uma das áreas mais regulamentadas do mundo, tendo um 

enquadramento ético e legislativo bastante rigoroso e em constante atualização. 

Enquadramento ético 

Ao nível ético são referência o Código de Nuremberga, a Declaração de 

Helsínquia e as guidelines ICH, especificamente a ICH E6 (R2) Good Clinical 

Practice. 

Em 1947, na sequência do julgamento de um grupo de médicos que 

foram condenados por realizarem investigações criminosas nos campos de 

concentração Nazi, durante a Segunda Guerra Mundial, surgiu o Código de 

Nuremberga, que veio introduzir, pela primeira vez, os dez princípios éticos 

básicos para proteção dos participantes em estudos clínicos, destacando a 

necessidade de consentimento informado, de estudos pré-clínicos com animais, 

de investigadores qualificados e a avaliação do balanço beneficio-risco14,15,16. No 

entanto, algumas investigações que não cumpriam o Código de Nuremberga 

continuaram a ocorrer.  

Em 1956, durante o Estudo Willowbrook, crianças com deficiência mental 

da Willowbrook State School foram deliberadamente infetadas com o vírus da 

hepatite, com o objetivo de desenvolver uma vacina para esta doença infeciosa16.  

Em 1963, o estudo Jewish Chronic Disease foi realizado em doentes idosos 

hospitalizados no Jewish Chronic Disease Hospital, tendo estes sido inoculados 

com células cancerígenas para estudar o modo como as células malignas são 
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combatidas no corpo humano16. Deste modo, em 1964, a Declaração de 

Helsínquia veio complementar os 10 princípios éticos do Código de Nuremberga, 

vindo reforçar a importância do Consentimento Livre e Informado e introduzir o 

conceito de representante legal17,15. Desde então, já sofreu sete revisões, tendo a 

última sido em 2013, e mantém-se hoje o documento que reuniu maior 

reconhecimento internacional quanto a normas de orientação ética na IC18. 

Em 1972, foi exposto e encerrado o estudo Tuskegee, que ao longo de 40 

anos, contou com a participação de centenas de homens negros diagnosticados 

com sífilis16,19. Mesmo após a Penicilina ter sido nomeada como o tratamento de 

eleição para esta doença, em 1947, o tratamento continuou a ser omitido e 

negado a estes participantes, tendo resultado em muitas mortes e incapacidades 

permanentes16,19. Neste seguimento, em 1979, surgiu o Relatório de Belmonte, 

que assenta em três princípios: respeito, beneficência e justiça16. 

Um dos casos mais conhecidos do público em geral, o Desastre da 

Talidomida, em 1961, resultou em centenas de recém-nascidos com 

malformações nos membros, provocadas pela toma deste medicamento durante a 

gravidez, tendo chamado a atenção para a revisão da legislação da IC e da 

Industria Farmacêutica16. Em 1990, foi criado o International Council for 

Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use 

(ICH), que conta com a colaboração da União Europeia, Japão e dos Estados 

Unidos da América na missão de desenvolver guidelines multidisciplinares e 

contribuir para a harmonização do desenvolvimento de novos medicamentos15. A 

ICH E6 (R2) Good Clinical Practice tornou-se a referência universal para a 

realização e condução de estudos clínicos20.  

Enquadramento regulamentar europeu  

O Regulamento Europeu n.º 536/2014 de 16 de abril revoga a Diretiva n.º 

2001/20/CE e é apenas relativo aos estudos com intervenção de medicamentos 

para uso humano15. Com a entrada do novo regulamento destacam-se três 

alterações principais: novas definições, nomeadamente quanto ao conceito de EC 

e introdução do conceito de estudos sem intervenção; novo processo de 

submissão de EC, em duas fases; e introdução do Portal da UE para a submissão 

centralizada de EC21. 
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O Portal da UE será criado pela Agência Europeia do Medicamento 

(EMA) e terá como principal objetivo centralizar a submissão de EC e agilizar o 

fluxo de comunicação entre os Promotores e os Estados Membros (EM) 21.  

O processo de avaliação de um EC será dividido em duas partes, tal 

como esquematizado nas figuras V e VI. O processo de avaliação iniciará após a 

submissão de um único dossiê a todos os EM aplicáveis, através do Portal da UE, 

sendo que a Parte I ficará a cargo do EM relator atribuído e a Parte II será da 

responsabilidade de cada EM21.  

 

Figura V - Cronograma de Submissão de Ensaios Clínicos segundo o Regulamento Europeu 
n.º 536/2014, de 16 de abril. 

Fonte: Adaptado de New European Regulation - on clinical trials, rules and implementation, where 
are we?, de BlueReg Consultants22. 

 

Cada EM deverá definir os organismos competentes responsáveis pela 

avaliação dos pedidos de EC21. Todas as comunicações entre o EM relator, EM 

envolvidos e Promotor deverão ocorrer via Portal da UE, nomeadamente os 

pedidos de esclarecimento e a emissão dos relatórios21. 
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Figura VI - Fluxograma de Submissão de Ensaios Clínicos segundo o Regulamento Europeu 
n.º 536/2014, de 16 de abril. 

Fonte: Adaptado de EU Clinical Trials Regulation: The Application Process, obtido de 
https://ispe.org/pharmaceutical-engineering/march-april-2017/eu-clinical-trials-regulation-

application-process, acedido em 15 maio 202123. 

 

Apesar de o regulamento já ter sido aprovado em 2014, só será aplicável 

quando a base de dados e o Portal da UE previstos no regulamento estiverem 

finalizados24. Enquanto tal não se verificar, a realização de EC continua a ser 

regulada pela Diretiva n.º 2001/20/CE. 

No dia 21 de abril de 2021, a EMA anunciou que o Clinical 

Trials Information System, que irá reunir o Portal da UE e a base de dados da UE, 

se encontra funcional25. A Comissão Europeia (CE) terá, ainda, que avaliar se 

todos os requisitos estabelecidos no Regulamento Europeu n.º 536/2014 se 

encontram cumpridos e respeitados25. Espera-se que o Clinical Trials Information 

System esteja online no dia 31 de janeiro de 2022, sendo que, tal só poderá 

acontecer quando o regulamento entrar em vigor, o que acontecerá seis meses 

https://ispe.org/pharmaceutical-engineering/march-april-2017/eu-clinical-trials-regulation-application-process
https://ispe.org/pharmaceutical-engineering/march-april-2017/eu-clinical-trials-regulation-application-process
https://www.ema.europa.eu/en/glossary/clinical-trial
https://www.ema.europa.eu/en/glossary/clinical-trial
https://www.ema.europa.eu/en/glossary/clinical-trial
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após confirmação da CE e publicação do respetivo aviso no Jornal Oficial da 

União Europeia25.  

Enquadramento regulamentar nacional  

A Lei n.º 21/2014 – Lei da Investigação Clínica, alterada pela Lei n.º 

73/2015 de 27 de julho, é, atualmente, a lei que, em Portugal, regula a IC, 

englobando EC, estudos clínicos com dispositivos médicos, estudos clínicos de 

produtos cosméticos e de higiene corporal, e aborda também os estudos clínicos 

sem intervenção3. Esta legislação revoga na totalidade a Lei 46/2004 de 19 de 

agosto e parcialmente o Decreto-Lei 145/2009 de 17 de junho (Investigação 

Clínica com Dispositivos Médicos)24. 

Com a Lei da Investigação Clínica, surge a Rede Nacional das Comissões 

de Ética para a Saúde (RNCES), o RNEC e a redução dos prazos de 

avaliação/aprovação dos estudos clínicos3,24. 

A primeira alteração à Lei da Investigação Clínica, Lei n.º 73/2015 de 27 

de julho, teve como principal objetivo estabelecer as condições em que os 

monitores, auditores e inspetores podem aceder ao registo dos participantes em 

estudos clínicos26. 

A RNCES pretende articular a comunicação e partilha entre a CEIC e as 

Comissões de Ética para a Saúde (CES) institucionais27. Por sua vez, segundo a 

Portaria n.º 65/2015 de 5 de março, o RNEC “constitui uma plataforma eletrónica 

para registo e divulgação dos estudos clínicos, que promove a interação entre os 

diferentes parceiros na área da IC, facilitando e incentivando o desenvolvimento 

de investigação de elevada qualidade em benefício dos doentes, bem como a 

divulgação da IC nacional ao público em geral, aos profissionais e aos 

investigadores”28.  

Os estudos passíveis de serem submetidos via RNEC são EC, estudos 

clínicos com intervenção de dispositivos médicos, estudos clínicos com 

intervenção de produtos cosméticos, PAES e PASS15. 

No dia 18 de abril de 2019, foi apresentada uma proposta de Lei que 

pretende assegurar o cumprimento do Regulamento Europeu n.º 536/2014, em 

Portugal29. Esta proposta de Lei apresenta o INFARMED e a CEIC como as 



15 

 

designadas entidades competentes nacionais e define as suas 

responsabilidades29. Além disso, a proposta de Lei, que apenas será aplicável 

quando o Regulamento Europeu n.º 536/2014 entrar em vigor, reforça a “proteção 

dos participantes em EC, a obtenção do Consentimento Informado, a 

compensação por danos e são definidas as sanções aplicáveis em Portugal em 

caso de infração”29.  

 

2.3. Submissão de Estudos Clínicos em Portugal 

Estudos com Intervenção 

A aprovação de um estudo com intervenção, em Portugal, passa pela sua 

submissão, via RNEC, ao INFARMED I.P. e à CEIC, que darão a sua aprovação e 

parecer positivo, respetivamente.  

O INFARMED I.P., é um Instituto Público que tem como responsabilidade 

“regular e supervisionar os sectores dos medicamentos de uso humano e 

produtos de saúde, segundo os mais elevados padrões de proteção da saúde 

pública”30 e, ainda, avaliar o risco/beneficio, aprovar e acompanhar os estudos 

clínicos sob o seu cuidado3.    

Por sua vez, a CEIC tem como missão “garantir a proteção dos direitos, 

da segurança e do bem-estar dos participantes nos estudos clínicos, através da 

emissão de um parecer ético sobre os protocolos de investigação que lhe são 

submetidos”31. 

Após a submissão no RNEC, está estabelecido o prazo de 30 dias para a 

aprovação do INFARMED I.P. e parecer da CEIC no caso de EC, sendo que 

quando solicitados esclarecimentos ao requerente, este prazo é suspenso3. Nos 

casos dos EC que envolvem terapia génica, terapia celular somática ou 

contenham organismos geneticamente modificados, o prazo de avaliação pode 

ser estendido 20 dias e prorrogado por mais 50 dias caso seja necessário a 

consulta de grupos de peritos3. Ainda, a aprovação de EC com medicamentos de 

terapia celular xenogénica não tem um prazo estipulado3. 

A figura VII apresenta um fluxograma simplificado do processo de 

submissão de EC em Portugal.  
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Estudos com intervenção de dispositivos médicos da classe III, 

dispositivos implantáveis e dispositivos invasivos das classes IIa ou IIb para 

utilização por longos prazos terão de ser avaliados pelo INFARMED I.P. e CEIC3. 

No caso das restantes classes de dispositivos médicos, é necessário obter o 

parecer da CEIC e notificar o INFARMED I.P.  da realização do estudo3.  

Quanto aos estudos com intervenção de produtos cosméticos e de 

higiene corporal, estes terão de ser notificados ao INFARMED I.P., através do 

RNEC, e obter o parecer favorável da CES do centro onde será realizado o 

estudo3,32. 

Estudos sem Intervenção  

Os PASS e os PAES terão também que ser submetidos, via RNEC, à CEIC 

e ao INFARMED I.P. 33,34. Nestes tipos de estudo, o INFARMED I.P. terá de emitir 

a sua apreciação final no prazo de 60 dias33,34.  

Para os restantes estudos sem intervenção, a submissão deve ser feita à 

CES e Conselho de Administração (CA) da instituição para respetivo parecer e 

aprovação. Infelizmente, não existe um portal único de submissão nem um 

processo centralizado, o que significa que cada centro tem a liberdade, dentro do 

que é permitido pela legislação aplicável, de definir o seu circuito de aprovações e 

os seus requisitos para a submissão. A Figura VIII esquematiza o processo mais 

frequente de submissão simplificado para estudos sem intervenção, exceto PAES 

e PASS.  

Para além da CES e CA, é comum as instituições terem outras comissões 

ou responsáveis por avaliarem os estudos e emitirem os seus pareceres, tais 

como, Comissão Científica, Encarregado de Proteção de Dados (EPD) ou 

Responsável pelo Acesso à Informação.  
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Figura VII - Processo de submissão de ensaios clínicos em Portugal. 
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Figura VIII - Processo de submissão mais comum para estudos sem intervenção em Portugal, exceto PAES e PASS. 
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3. Ferramenta de Apoio à Submissão de Estudos Clínicos 

A Ferramenta de Apoio à Submissão de Estudos Clínicos surgiu da 

necessidade da W4R de compilar informação relativa ao processo de submissão 

aos centros de estudo, em Portugal, especialmente no caso dos estudos sem 

intervenção, e, assim, responder à necessidade de padronização a nível nacional.  

Tal como descrito no capítulo anterior, a submissão junto dos centros é, 

geralmente, um desafio pela heterogeneidade entre os procedimentos de 

aprovação, particularmente nos EO, que podem englobar a participação de 

dezenas de centros. Do ponto de vista operacional, a falta de centralização 

implica que o Promotor necessite de contactar e recolher informação de cada um 

dos centros, conhecer os processos de submissão e adaptar-se em 

conformidade, submeter a cada instituição e acompanhar todas as aprovações de 

forma individualizada.  

No processo de seleção de centros, a experiência e sensibilidade da 

instituição para a IC é um critério preponderante. Um processo de submissão 

eficiente resulta em tempos de aprovação menores. Num estudo multicêntrico, é 

comum observarem-se largos meses entre a aprovação do primeiro e do último 

centro. Estas disparidades podem comprometer significativamente o período de 

recrutamento do estudo e, consequentemente, terem grande impacto na taxa de 

recrutamento. Deste modo, esta heterogeneidade é um fator preocupante para os 

Promotores. Sendo a W4R uma CRO, é fundamental estar familiarizada com o 

processo de submissão de um vasto conjunto de instituições para que possa 

aconselhar os Promotores e agir antecipadamente na elaboração de estratégias 

que foquem no sucesso do estudo.  

Neste sentido, e no âmbito do MEGIC, propus-me a desenvolver este 

projeto, de modo a cumprir com os seguintes objetivos: 

▪ caracterizar o processo de submissão de estudos clínicos aos centros, 

incluindo a negociação do contrato financeiro; 
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▪ definir os requisitos e variáveis essenciais para a Ferramenta de Apoio 

à Submissão de Estudos Clínicos; 

▪ recolher informação útil e adequada às atividades da Unidade de 

Estudos Clínicos da W4R; 

▪ elaborar uma Instrução de Trabalho (IT) sobre a Ferramenta de Apoio à 

Submissão de Estudos Clínicos, que defina as suas condições de 

utilização, manutenção e atualização; 

▪ apresentar, de forma clara, a Ferramenta de Apoio à Submissão de 

Estudos Clínicos à Unidade de Estudos Clínicos da W4R; 

▪ elaborar um questionário de verificação da Ferramenta de Apoio à 

Submissão de Estudos Clínicos e submetê-lo à W4R; 

▪ reforçar o procedimento interno de submissão de estudos clínicos da 

W4R. 

A Ferramenta de Apoio à Submissão de Estudos Clínicos não pretende 

uniformizar os processos de submissão ao nível nacional nem apresentar 

medidas neste sentido. Foca-se na organização, análise e compilação da 

informação relativa às várias fases do processo de submissão de EC nas 

diferentes instituições e, deste modo, ser uma ferramenta auxiliadora, tal como o 

próprio nome indica, nas atividades da W4R.   

3.1 Metodologia para o desenvolvimento do projeto 

Atualmente, são diversas as metodologias descritas para o 

desenvolvimento de projetos e, por isso, é importante dedicar tempo na escolha 

da metodologia mais adequada ao projeto que se pretende iniciar, considerando o 

budget, timeline, flexibilidade, equipa, riscos, entre muitas outras variáveis que 

podem ter um papel decisivo para o sucesso do projeto. 

Após analise de 6 metodologias, foi elaborada a tabela resumo 

seguinte35,36,37: 
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Tabela II -  Tabela resumo destacando alguns aspetos fundamentais para a escolha da 
Metodologia de Gestão de Projeto. 

Metodologia  Quando usar? 

Waterfall 

Projeto curto e simples 

Projeto com requisitos bem definidos 

Projeto  consistente e pouco dinâmico 

Projeto que depende de documentação detalhada 

Os stakeholders sabem exatamente o que pretendem  

Predominante no desenvolvimento de softwares 

Agile 

Não há um objetivo fixo no início do projeto (apenas uma ideia geral)  

Projeto dinâmico, com mudanças rápidas   

Os stakeholders precisam estar envolvidos em todas as fases 

Predominante no desenvolvimento de softwares 

Scrum 

Projeto  com uma equipa pequena, experiente e disciplinada  

Projeto dinâmico e complexo  

Foco na melhoria continua  

Predominante no desenvolvimento de softwares  

PRINCE2 

Projeto de larga escala e bastante complexo 

Projeto bem estruturado e com requisitos fixos 

Predominante em projetos corporativos 

Kanban 

Projeto dinâmico e flexível  

Projeto onde as prioridades mudam rapidamente 

Projeto com várias tarefas repetidas e simultâneas  

Foco em maximizar eficiência e produtividade  

Permite uma representação visual do progresso do projeto 

Lean 

Foco na redução de custos, desperdícios e maximização do valor produzido 

Grandes projetos  

Foco na melhoria continua  

Predominante em projetos da indústria. 

 

Para o desenvolvimento deste projeto, foi adaptada a metodologia 

tradicional Waterfall, uma vez que a W4R tinha uma ideia bastante clara do 

resultado que pretendia, o plano era sólido e bem estruturado e havia uma baixa 

probabilidade de surgirem variáveis imprevisíveis, o que não justificava um 

modelo dinâmico35,36,37.  

Esta metodologia é caracterizada usualmente por cinco a sete fases que 

seguem uma ordem linear, onde uma fase apenas começa após a anterior ter 

sido concluída (Figura IX)38,39. As fases rígidas e claras permitem um 

planeamento mais eficaz deste o início do projeto, sendo os requisitos 

expectáveis estabelecidos logo na primeira fase. O cronograma bem definido 

permite estimar recursos e prazos atempadamente e avaliar o progresso de um 
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modo mais eficiente à medida que os marcos são atingidos38,39. Em contrapartida, 

esta organização linear é menos flexível ao aparecimento de falhas e imprevistos, 

pelo que é essencial uma comunicação direta e produtiva entre todos os 

stakeholders do projeto desde a primeira fase38.  

 

Figura IX - 5 principais etapas da Metodologia Watefall. 
 

Esta metodologia é frequentemente usada em diversas indústrias para o 

desenvolvimento de projetos e, portanto, apesar de serem respeitados certos 

objetivos transversais, os nomes atribuídos às diferentes fases podem variar 

ligeiramente38. Para este mesmo projeto, foram consideradas as fases 

seguidamente descritas: 

1. Requisitos – Os objetivos do projeto e os requisitos essenciais 

esperados pela W4R foram definidos nesta primeira fase e foram 

determinantes na elaboração do restante plano do projeto.  

2. Design – Considerando os requisitos estabelecidos na fase anterior, 

foi definido o software adequado, a matriz a ser utilizada, a 

metodologia para a recolha de dados, bem como outras 

particularidades inerentes às funcionalidades da ferramenta. 

3. Implementação – Nesta fase foram definidas as condições de 

utilização pelos diferentes membros da equipa W4R e a ferramenta foi 

apresentada e disponibilizada à empresa. 
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4. Verificação – Após a formação e disponibilização à equipa, foi 

recolhido o seu feedback quanto à ferramenta e à sua aplicabilidade, 

através de um questionário de verificação. 

5. Manutenção – Esta fase será contínua na longevidade da ferramenta, 

através da sua utilização pela equipa W4R, sendo reforçadas as 

condições de manutenção e atualização na IT desenvolvida. 

3.2. Requisitos  

Primariamente, foram discutidas, com a Clinical Operations Manager 

(COM), a Regulatory Specialist (RS) e as Clinical Project Managers (CPM) da 

Unidade de Estudos Clínicos, as necessidades e expectativas para Ferramenta 

de Apoio à Submissão de Estudos Clínicos, tendo sido estabelecidos os seguintes 

requisitos fundamentais: 

▪ a informação deverá ser organizada de modo estruturado, claro e 

rigoroso; 

▪ deverá ser recolhida informação sobre os processos de submissão de 

estudos clínicos, negociação de contratos financeiros e faturação, 

procedimentos de proteção e privacidade de dados, bem como 

respetivos contactos profissionais úteis; 

▪ deverá permitir inferir uma previsão de tempos de aprovação de 

estudos clínicos em cada centro, com base nos timelines estabelecidos 

em cada hospital ou pelas experiências anteriores da W4R; 

▪ toda a informação e contactos recolhidos deverão ir ao encontro do 

Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) - Regulamento 

(UE) 2016/679;  

▪ a informação desatualizada deverá ser sinalizada por um alerta 

automático;  

▪ o software utilizado deverá ser claro, intuitivo e de fácil manutenção. 
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3.3. Design 

3.3.1. Seleção do software 

Na seleção do software, foi necessário considerar algumas condições: 

user friendly, open source e de conhecimento da equipa W4R. Neste sentido, 

optou-se pelo uso do Microsoft Excel.  

O Microsoft Excel permite organizar informação de forma simples e 

intuitiva, sendo um software com o qual a equipa W4R se encontra bastante 

familiarizada, o que facilitará a utilização e manutenção da ferramenta. 

Comparativamente a outras aplicações semelhantes, o Microsoft Excel não 

necessita de conhecimentos extensos para a sua utilização e até as 

funcionalidades mais avançadas não requerem formação intensiva. Oferece 

funcionalidades de cálculo, filtro automático, formatação condicional e proteção de 

dados, o que também será uma vantagem no design da mesma. 

Ainda, os formatos xls e xlm são compatíveis com uma grande variedade 

de sistemas, o que permite que a ferramenta não se torne obsoleta em caso de 

alteração ou atualização do servidor da W4R.  

Para o desenvolvimento desta ferramenta foram consultadas algumas 

boas práticas para o desenvolvimento de spreadsheets. Estas guidelines focam a 

qualidade, produtividade e fácil manutenção. Uma spreadsheet permite organizar, 

analisar e armazenar dados em forma de tabelas, que não necessariamente se 

relacionam entre si, sendo uma ferramenta padrão em todas as empresas, que 

lhes permite manterem a informação organizada e estruturada40,41. 

Tradicionalmente, uma spreadsheet utiliza dados numéricos. No entanto, 

considerando algumas funcionalidades da ferramenta e tendo como foco garantir 

a qualidade e validade da mesma, foram seguidos alguns princípios descritos na 

literatura41,42: 

▪ determinar a função que a spreadsheet irá desempenhar nas 

atividades da empresa e planeá-la em concordância; 
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▪ garantir que todos os envolvidos no desenvolvimento, uso e 

manutenção da spreadsheet têm um nível apropriado de 

conhecimento; 

▪ identificar o público-alvo, dado que a spreadsheet se destina a ser 

utilizada por outras pessoas, o seu design deverá ser facilmente 

compreendido; 

▪ projetar a spreadsheet com foco na longevidade; 

▪ ser consistente na estrutura da matriz; 

▪ manter as fórmulas tão curtas e simples quanto possível; 

▪ evitar usar recursos avançados quando os mais simples podem 

alcançar o mesmo resultado;  

▪ proteger as partes da spreadsheet necessárias para garantir alterações 

indevidas. 

 

3.3.2. Matriz 

A Ferramenta de Apoio à Submissão de Estudos Clínicos é constituída 

por quatro folhas: “Estudos observacionais”, “Ensaios Clínicos”, “Tempos de 

aprovação – EO” e “Tempos de aprovação – EC”. As duas primeiras possuem a 

mesma matriz, variando apenas na informação que organiza, tal como inferido 

pelos seus respetivos nomes.  

As variáveis a recolher e a organizar foram definidas considerando a 

experiência da W4R na submissão de estudos clínicos, analisando as diferentes 

fases de um processo de submissão e garantindo que a matriz final respondia aos 

objetivos propostos para a Ferramenta.  Deste modo, a ferramenta divide-se em 

cinco blocos principais:  
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▪ “Gabinete/Unidade de Apoio” – esta informação é essencial para 

orientar o Promotor durante o processo de seleção quanto ao possível 

apoio que a equipa de investigação poderá receber no centro, bem 

como direcionar o primeiro contacto ao centro e obter possíveis 

esclarecimentos;  

▪ “Submissão ao Centro” – resume o processo de submissão à CES e 

CA e possíveis particularidades, incluindo também os templates 

próprios e obrigatórios do centro para cumprir com os requisitos de 

submissão. Ainda, é possível confirmar a periodicidade das reuniões 

da CES e CA, bem como uma média dos tempos de aprovação.  

Estes últimos campos foram sugeridos pelos CPM, uma vez que é 

uma informação útil para o Promotor selecionar os centros 

participantes e, até, orientar a gestão dos riscos inerentes ao estudo; 

▪ “Acordo Financeiro” – permite consultar se o centro tem um modelo 

próprio de acordo financeiro e, em caso afirmativo, qual a versão 

atualmente em vigor, bem como contactos para a negociação do 

mesmo e condições para a distribuição da verba; 

▪ “Proteção de Dados” – esclarece se o centro possui um formulário 

próprio para a avaliação do impacto do estudo na privacidade dos 

dados, particularidades do processo de avaliação pelo EPD e 

respetivos contactos; e 

▪ “Outros Contactos” – secção onde poderão ser recolhidos outros 

contactos úteis para além dos já recolhidos nas outras variáveis, tais 

como, contacto da CES, CA, Responsável pelo Acesso à Informação, 

entre outros, salvaguardando que apenas são recolhidos contactos 

profissionais. 
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De um modo mais detalhado, a matriz organiza-se por região e nome do 

centro e está estruturada da seguinte forma: 

▪ Região 

▪ Centro 

▪ Gabinete/Unidade de Apoio 

o Nome 

o Contactos 

▪ Submissão ao Centro 

o Última atualização 

o Como submeter? 

o Contactos de Submissão 

o Processo 

o Documentos/Formulários Próprios do centro 

o Periodicidade Reunião CES 

o Periodicidade Reunião CA 

o Tempos de aprovação 

▪ Acordo Financeiro 

o Última atualização 

o Modelo do centro? 

o Versão 

o Negociação / Contacto 

o Detalhes do Acordo Financeiro (AF) 

o Contactos de Faturação 

▪ Proteção de Dados 

o Formulário próprio 

o Contacto do EPD 

o Processo 

▪ Outros Contactos. 

 

  A coluna “Região” e “Centro” permitem apresentar os dados usando um 

filtro automático, de modo a facilitar a consulta de informação sem sobrecarregar 

o usuário.  
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Para além disso, as colunas “Última atualização” emitem um alerta visual 

automático através de alteração de cor, de verde para vermelho, quando a 

informação não é atualizada há mais de um ano. Deste modo, o usuário é 

rapidamente avisado de que a informação que está a consultar poderá não se 

encontrar em vigor e carece de atualização.   

A matriz com as instruções de preenchimento, tal como apresentado nas 

Figuras X e XI, foi também disponibilizada para futura consulta e formação de 

outros membros da equipa W4R. 

Um dos requisitos definidos para esta ferramenta traduzia-se numa 

previsão dos tempos de aprovação de estudos clínicos em cada centro. Este 

requisito foi respondido de duas formas: 

▪ foram recolhidas, junto dos centros, a periodicidade das reuniões da 

CES e do CA, tal como exemplificado na Figura X; 

▪ foi calculado o tempo médio de aprovação registados para os estudos 

submetidos na W4R nos últimos três anos (entre 2017 e 2020).  

As folhas “Tempos de aprovação – EO” e “Tempos de aprovação – EC” 

permitem calcular a média dos tempos de aprovação usando como variáveis a 

experiência da W4R nos três estudos mais recentes para cada centro (Figura XII). 

A média resultante é, também, apresentada na coluna “Tempos de Aprovação” 

das folhas “Estudos observacionais” ou “Ensaios Clínicos”, conforme for aplicável. 

Considerando que o ano de 2020 foi marcado pela pandemia COVID-19, 

e que a mesma continuará a ter impacto nas atividades das instituições de saúde, 

é solicitado que sejam assinalados com um asterisco os estudos que tenham sido 

submetidos a partir de março de 2020 e que, deste modo, possam ter sido 

impactados pela atual situação pandémica, permitindo, assim, identificar possíveis 

fontes de futuro viés.  
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Figura X - Ferramenta de Apoio à Submissão de Estudos Clínicos: Estudos observacionais - Parte I. 
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Figura XI - Ferramenta de Apoio à Submissão de Estudos Clínicos: Estudos observacionais - Parte II.  
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Figura XII - Ferramenta de Apoio à Submissão de Estudos Clínicos: Tempos de aprovação. 

 

3.3.3. Contacto aos centros  

De modo a selecionar os centros a serem contactados, foram extraídos os 

“Centro de Estudo Clínico” registados no RNEC. O RNEC foi utilizado como motor 

de pesquisa, dado que todos os centros de estudo participantes num EC terão de 

estar registados obrigatoriamente no RNEC.  

Numa primeira fase, foram selecionados 41 centros, considerando os 

critérios de inclusão e exclusão definidos (Figura XIII). 

Critérios de exclusão: 

▪ duplicados; 

▪ centro que não é uma instituição portuguesa; 

▪ farmácia comunitária; 

▪ Administração Regional de Saúde (ARS); 

▪ instituição de ensino superior (universidade e instituto politécnico).  
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Critérios de inclusão: 

▪ centro hospitalar; 

▪ Unidade Local de Saúde; 

▪ hospital distrital; 

▪ Instituto Português de Oncologia; 

▪ hospital ativo em IC com o qual a W4R tem experiência recente.  

Além dos centros extraídos do RNEC, foram ainda selecionados 9 centros 

através dos registos internos da W4R.  

 

 
Figura XIII - Fluxograma da seleção de centros. 

 
 

As ARS, farmácias comunitárias e instituições de ensino superior foram 

excluídas dado que a W4R, habitualmente, não submete estudos neste tipo de 

instituições.  

Os 50 centros do país selecionados (Anexo 1), incluindo Portugal 

continental e ilhas, bem como hospitais privados e públicos, foram contactados 

via telefónica e eletrónica. Os contactos eletrónicos foram recolhidos através dos 
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registos internos da W4R, websites das instituições e também através de contacto 

telefónico com os centros. O contacto foi feito através da CES, unidade/gabinete 

de IC, coordenadores de estudo ou outros contactos obtidos após esclarecimento 

telefónico. Entre novembro e dezembro de 2020 foram solicitadas a todos os 

centros, via email, as seguintes informações: 

▪ lista dos requisitos de submissão de EO e respetivos templates; 

▪ lista dos requisitos de submissão de EC e respetivos templates; 

▪ procedimento de submissão de Estudos Clínicos na instituição;  

▪ template de Acordo Financeiro (caso aplicável) e contactos para 

revisão dos mesmos. 

3.3.4. Formulário “Informações para Submissão ao Centro de Estudo” 

Complementarmente, foi também enviado aos centros o formulário 

“Informações para Submissão ao Centro de Estudo”, elaborado para este 

propósito, e que pode ser encontrado no Anexo 2.  

Este formulário foi desenvolvido de forma a orientar os centros e compilar, 

de forma resumida, algumas informações tais como:  

▪ periodicidade das reuniões da CES e CA;  

▪ gabinete de investigação, nomeadamente os respetivos contactos;  

▪ requisitos de submissão, nomeadamente face à existência de 

templates institucionais de documentos obrigatórios, particularidades 

do processo de submissão, se é permitida a aprovação pelo centro em 

paralelo à aprovação das autoridades competentes (CEIC e 

INFARMED I.P.) e se existem taxas requeridas para a implementação 

do estudo;  

▪ acordo financeiro, nomeadamente se possui modelo próprio de acordo 

financeiro, contactos para a negociação do mesmo e particularidades 

quanto à distribuição da verba; 

▪ dados bancários para os pagamentos de estudos clínicos. 
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3.3.5. Preenchimento da ferramenta 

Conforme iam sendo obtidas as respostas dos centros, os documentos 

orientadores, templates institucionais e informações facultadas por email 

começaram a ser  analisados de forma a serem organizados e estruturados na 

ferramenta. Ainda, para o preenchimento da ferramenta, foi também utilizada a 

experiência da W4R nos estudos mais recentes e as informações facultadas nos 

sites institucionais. Deste modo, parte das sub-etapas do contacto aos centros e 

do preenchimento da ferramenta ocorreram simultaneamente.  

Os registos internos da W4R foram também analisados de modo a 

recolher os tempos de aprovação registados para os estudos submetidos nos 

últimos três anos (entre 2017 e 2020). Com esta informação, foram completas as 

folhas “Tempos de aprovação – EO” e “Tempos de aprovação – EC”. 

Todos os documentos recolhidos, nomeadamente o formulário 

anteriormente referido e os respetivos emails trocados, foram organizados e 

arquivados para futura utilização por toda a equipa W4R (Figura XIV).  

 

Figura XIV - Organização das pastas complementares à Ferramenta de Apoio à Submissão 
de Estudos Clínicos para o arquivo dos documentos enviados pelos centros. 
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3.3.6. Segurança 

De modo a garantir a segurança e a qualidade na utilização da 

Ferramenta, esta está protegida por uma password apenas disponível aos RS e 

Clinical Trial Assistant (CTA) que assumirão a responsabilidade de manutenção e 

atualização, sempre que se verifique necessário. No entanto, a ferramenta estará 

acessível e disponível para consulta de toda a equipa W4R. 

  

3.3.7. Privacidade de dados  

Um dos requisitos definidos na fase 1 tinha como objetivo garantir a 

privacidade e confidencialidade de todos os contactos recolhidos no âmbito deste 

projeto. Neste sentido, existiu a preocupação de apenas recolher contactos 

eletrónicos e telefónicos profissionais, excluindo assim, todos os contactos 

pessoais que possam ter sido disponibilizados. Esta indicação está reforçada na 

IT desenvolvida para a Ferramenta de Apoio à Submissão de Estudos Clínicos, 

de modo a garantir que este requisito continua a ser respeitado durante toda a 

longevidade da mesma.  

 

3.4. Implementação 

3.4.1. Instrução de Trabalho 

Após a elaboração e preenchimento da ferramenta, foi desenvolvida uma 

IT com o objetivo de garantir que esta é do conhecimento dos colaboradores da 

Unidade de Estudos Clínicos da W4R e é corretamente utilizada, atualizada e 

mantida.   

A Ferramenta de Apoio à Submissão de Estudos Clínicos estará 

disponível para consulta de toda a equipa da W4R. A sua manutenção e 

atualização será da responsabilidade dos CTA e RS da Unidade de Estudos 

Clínicos. A edição do documento Microsoft Excel estará protegida por password 

apenas disponível aos CTA e RS. 

Este documento clarifica, ainda, que a matriz aprovada deverá ser 

respeitada, sendo que apenas poderá ser alterada após aprovação do RS e, de 
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modo a garantir a Ferramenta de Apoio à Submissão de Estudos Clínicos respeita 

o RGPD, apenas contactos profissionais (telefónicos e eletrónicos) deverão ser 

recolhidos.  

Por último, a informação regulamentar de cada centro deverá ser 

atualizada pelo menos anualmente. O RS deverá eleger, sempre que se 

considere necessário, o CTA responsável pela atualização da ferramenta, que 

deverá contactar, via email ou contacto telefónico, os centros para os quais não 

se tenham obtido novas informações há mais de um ano.  

Esta IT versão 1.0 foi revista e aprovada pela COM da Unidade de 

Estudos Clínicos da W4R, sem necessidade de efetuar alterações, e foi assinada 

a 16 de março de 2021. 

 

3.4.2. Formação W4R 

No dia 19 de março de 2021, foi realizada uma formação à Unidade de 

Estudos Clínicos para que a Ferramenta de Apoio à Submissão de Estudos 

Clínicos fosse apresentada à equipa.  

Esta formação teve como agenda:  

▪ Projeto MEGIC: apresentação do âmbito em que foi desenvolvido este 

projeto, juntamente com os seus objetivos; 

▪ Desenvolvimento – exploradas, resumidamente, as cinco fases 

inerentes ao desenvolvimento deste projeto; 

▪ Requisitos: apresentados os requisitos estabelecidos para a 

Ferramenta de Apoio à Submissão de Estudos Clínicos; 

▪ Metodologia de Recolha de Dados: apresentada a metodologia 

empregue para a recolha de dados junto dos centros; 

▪ Matriz: discutida a matriz desenvolvida e as suas instruções de 

preenchimento, bem como apresentada a Ferramenta de Apoio à 

Submissão de Estudos Clínicos; 
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▪ Instrução de Trabalho: apresentada a versão 1.0, aprovada a 16 de 

março de 2021;  

▪ Manutenção e atualização: apresentadas as condições de 

manutenção e atualização da Ferramenta de Apoio à Submissão de 

Estudos Clínicos, salvaguardando a importância desta fase a médio-

longo prazo para evitar que esta se torne obsoleta; 

Todos os elementos presentes registaram a formação no Registo 

Individual de Treino interno da W4R. 

Por fim, foi solicitado aos presentes que avaliassem a qualidade da 

formação através do formulário próprio da W4R (FG_024_Questionário de 

Avaliação de Formação). Este questionário consiste num conjunto de 16 

questões, que devem ser respondidas numa escala de 1 (Minimamente) a 5 

(Totalmente), organizadas em 4 grupos. 

3.5. Verificação 

3.5.1. Questionário de verificação 

Após a implementação da Ferramenta de Apoio à Submissão de Estudos 

Clínicos foi solicitado aos COM, RS e CTA que respondessem ao Questionário de 

Verificação (Anexo 3), dado serem os elementos da Unidade de Estudos Clínicos 

mais envolvidos na submissão de estudos clínicos. Este questionário foi 

desenvolvido especificamente no âmbito deste projeto, após pesquisa de outros 

questionários semelhantes, e consiste em 14 questões, que devem ser 

respondidas numa escala de 1 (Minimamente) a 5 (Totalmente), tendo como 

objetivo aferir a aplicabilidade da Ferramenta de Apoio à Submissão de Estudos 

Clínicos. 

 

 

3.5.2. Atualização da Instrução de Trabalho  

Após a formação dada à equipa, a IT foi atualizada de modo a incluir as 

sugestões dadas pela equipa: 
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▪ a coluna “Última atualização” poderá ser atualizada com a data de 

submissão do estudo mais recente;  

▪ a RS fará, semestralmente, um levantamento dos centros que se 

encontram desatualizados (sem novas informações há mais de um 

ano). 

A versão 2.0 da IT, atualmente em vigor, foi revista pela COM e aprovada 

a 15 de Abril de 2021. 

 

3.6. Manutenção  

A manutenção da Ferramenta de Apoio à Submissão de Estudos Clínicos 

será aplicável durante toda a sua longevidade. A IT estabelece e padroniza as 

condições de manutenção, prevenido que a mesma se torne obsoleta.  

A aplicação regular do Questionário de Verificação poderá ser uma forma 

de fazer periodicamente esta avaliação, com especial atenção nos pontos 1, 2 e 

14, o que irá permitir avaliar a satisfação da equipa e recolher as necessidades de 

melhoria identificadas na secção dos comentários ou sugestões. Caso a média 

global deste questionário seja inferior a 3, aconselha-se uma revisão aprofundada 

da ferramenta e que sejam discutidas estratégias de restruturação, de modo que 

esta continue a cumprir os objetivos propostos aquando da sua elaboração. 



39 

 

 

4. Resultados e Discussão 

Conforme proposto inicialmente, durante este projeto foi desenvolvida 

uma ferramenta que compila a informação relevante sobre o processo de 

submissão de estudos clínicos em diversas instituições nacionais, contribuindo 

para a otimização das atividades da Unidade de Estudos Clínicos.  

Processo de recolha de dados  

Foram contactados 50 centros, tendo sido obtida uma taxa de resposta de 

92% (Figura XV.A). A informação recolhida foi posteriormente analisada, 

estruturada e organizada. 

O formulário “Informações para Submissão ao Centro de Estudo” foi 

preenchido e devolvido por 26% dos centros. Os restantes centros optaram por 

enviar os seus documentos-guia ou fornecer as informações via email. De um 

modo geral, este formulário verificou-se útil para orientar centros com 

procedimentos de submissão menos estruturados e desenvolvidos. 

Cerca de 70% dos centros foram contactados através da 

unidade/gabinete de apoio à IC ou coordenadores de estudos, 16% através da 

CES e 14% através de outros contactos (Conselho de Administração e Direção 

Clínica). Ainda, das 46 respostas obtidas, 78% foram fornecidas pela 

unidade/gabinete de apoio à IC ou coordenadores de estudos, 20% pela CES e 

2% pela Direção Clínica. 

Foi possível constatar que cerca de 76% dos centros contactados têm 

unidades ou gabinetes dedicados à IC (Figura XV.B), o que revela a 

sensibilização das administrações hospitalares para o desenvolvimento de 

estudos clínicos. Em contrapartida, muitos centros revelaram não ter os seus 

procedimentos internos claros e automatizados, havendo, ainda, uma forte 

necessidade de desenvolver documentos-guia e Standard Operating Procedures 

que suportem as atividades no centro e que orientem os promotores.   
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Figura XV - A. Percentagem dos centros que responderam ao pedido de esclarecimentos. B. 
Percentagem de centros contactados que possuem unidade/gabinete de apoio à IC. 

 

Tempos de aprovação 

Para o cálculo dos tempos de aprovação foi usada uma amostra por 

conveniência. Dos 50 centros em análise neste projeto, a W4R apenas tinha 

dados para o cálculo da média dos tempos de aprovação relativos a 27 centros. 

Para os EC, infelizmente, não foi possível retirar conclusões, uma vez que não 

existiam dados recentes suficientes. 

Destes 27 centros, obteve-se um tempo médio de 100 dias (100,10 ± 

61,41), tendo como tempo de aprovação menor 12 dias e maior de 230 dias 

(Figura XVI). Pela figura XVI, podemos, ainda, concluir que, dos 27 centros 

analisados, 75% apresenta um tempo de aprovação superior a 40 dias.  
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Figura XVI - Tempos médio de aprovação de estudos observacionais em 27 centros, 
segundo a experiência W4R. 

 

 

Esta análise, apesar de ser baseada numa pequena amostra e usar a 

experiência da W4R, evidencia uma grande disparidade de dias de aprovação 

entre centros, o que compromete significativamente as timelines de um estudo 

multicêntrico e os objetivos individuais de recrutamento em estudos competitivos. 

É também importante ressalvar que estes números podem ter sido influenciados 

pelos constrangimentos que a pandemia COVID-19 causou nas unidades de 

saúde e nas suas atividades não prioritárias no último ano.  

Estes resultados podem indicar uma necessidade de reforçar a legislação 

para a submissão de estudos sem intervenção que não PASS e PAES, 

particularmente na definição de prazos para as aprovações, uniformização de 

processos de submissão para todos os centros e elaboração de um modelo de 

contrato financeiro padrão.  

A extensão do RNEC a todos os estudos sem intervenção poderia facilitar 

a submissão de estudos multicêntricos, a comunicação entre o Promotor e o 

Centro e, ainda, poderia permitir recolher dados exatos sobre o número de 

submissões e os seus tempos de aprovação, o que ajudaria a identificar pontos 

de melhoria prioritários.  
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Questionário de Verificação  

Após a implementação da ferramenta, o feedback da equipa foi bastante 

positivo, tendo, inclusivamente, sido realçada a contribuição da ferramenta para a 

eficiência das atividades da Unidade de Estudos Clínicos da W4R. No final da 

formação, o brainstorming gerado pelo entusiamo da equipa conduziu a uma 

adenda à IT de modo a incluir algumas ideias levantadas, o que levou à versão 

2.0.  

Após receção e análise dos Questionários de Avaliação de Formação, 

respondido pelas seis pessoas que estiveram presentes na formação, foi 

contabilizada uma pontuação média de 4,8, tal como evidenciado na Tabela III. 

Ainda, as respostas ao Questionário de Verificação da Ferramenta de Apoio à 

Submissão de Estudos Clínicos, num total de quatro questionários, foram também 

contabilizadas com uma pontuação média de 4,8 (Tabela IV). 

Tabela III - Questionário de Avaliação de Formação - Ferramenta de Apoio à Submissão de Estudos 

Clínicos - Pontuação média por grupo 

 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE FORMAÇÃO – Ferramenta de Apoio à 

Submissão de Estudos Clínicos 

Média 

1.      Avaliação global da formação 
4,8 

2.      Avaliação dos conteúdos programáticos 
4,5 

3.      Avaliação do desempenho do formador 
4,9 

4.      Avaliação dos recursos materiais/pedagógicos 
4,8 

Média final 4,8 

 

 

 

Tabela IV - Questionário de Verificação da Ferramenta de Apoio à Submissão de Estudos Clínicos - 

Pontuação média por questão 

 

QUESTIONÁRIO DE VERIFICAÇÃO – Ferramenta de Apoio à Submissão de 

Estudos Clínicos 

Média 

1. A ferramenta é útil e adequada às atividades da Unidade de Estudos 
4,8 
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Clínicos da W4Research? 

2. A ferramenta contribui para a eficiência das atividades da Unidade de 

Estudos Clínicos da W4Research? 

5,0 

3. A ferramenta responde aos objetivos a que se propõem e que foram 

apresentados na respetiva Formação? 

5,0 

4. O design da ferramenta é user friendly? 
4,5 

5. As variáveis da ferramenta são claras? 
4,8 

6. Globalmente, o conteúdo da ferramenta é útil e adequado? 
5,0 

7. O conteúdo da ferramenta relativo à secção “Submissão ao centro” é útil e 

adequado? 

4,8 

8. O conteúdo da ferramenta relativo à secção “Contrato financeiro” é útil e 

adequado? 

4,8 

9. Globalmente, o conteúdo da ferramenta está bem apresentado e 

organizado? 

4,8 

10. O conteúdo da ferramenta relativo à secção “Submissão ao centro” está bem 

apresentado e organizado? 

4,5 

11. O conteúdo da ferramenta relativo à secção “Contrato financeiro” está bem 

apresentado e organizado? 

4,5 

12. A metodologia usada para recolha de informação permite garantir a 

qualidade da ferramenta? 

4,8 

13. A ferramenta superou as suas expectativas? 
4,5 

14. Em termos globais, qual o seu grau de satisfação quanto à ferramenta? 
5,0 

Média final 4,8 

 

Implementação 

Não foi possível recolher os resultados alcançados a médio-longo prazo 

com a implementação da ferramenta, sendo, assim, importante que a 

aplicabilidade da mesma continue a ser monitorizada no futuro e melhorada caso 

se verifique necessário.  

Espera-se que a ferramenta seja usada pelos RS e CTA durante as 

submissões de estudos clínicos mas também pelos CPM como documento 

orientador na seleção de centros e na elaboração de estratégias preventivas que 

neutralizem os riscos inerentes à submissão de estudos clínicos ao nível das 

instituições.  
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Principais dificuldades 

Durante o desenvolvimento da ferramenta, a principal dificuldade 

prendeu-se com a pouca recetividade de alguns centros para prestar 

esclarecimentos neste âmbito. Para além disso, a diversidade de informação, 

documentos e processos que se podem encontrar nas diferentes instituições, 

exigiu uma análise critica e rigorosa para permitir que, no final, a ferramenta 

estivesse arquitetada com foco na uniformização como também na versatilidade.  
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5. Conclusão 

A necessidade de padronização nos processos de submissão de estudos 

ao nível dos centros é apontada, quer a nível nacional quer internacional, como 

um obstáculo substancial ao crescimento da IC em Portugal. Cada CES 

estabelece os seus requisitos, de acordo com a legislação em vigor e, do mesmo 

modo, cada CA define o seu próprio template de contrato financeiro e condições a 

serem negociadas. Esta realidade impacta a eficiência dos processos de 

submissão e os tempos de aprovação dos estudos clínicos, podendo 

comprometer a competitividade de Portugal. Uma grande percentagem dos 

estudos implementados pela W4R correspondem a EO e, portanto, a necessidade 

de padronização anteriormente referida é uma problemática sentida diariamente. 

Deste modo, sugeri, prontamente, o desenvolvimento da Ferramenta de Apoio à 

Submissão de Estudos Clínicos. 

Apesar de este projeto ter sido aplicado às atividades da W4R, o trabalho 

desenvolvido veio reforçar a necessidade de analisar alguns pontos atuais que 

podem ser destacados como fatores limitativos do crescimento da IC em Portugal. 

Embora se tenha verificado uma crescente consciencialização nos centros de 

estudo nos últimos anos, ainda é longo o percurso a percorrer de modo a tornar 

Portugal um país apelativo internacionalmente para a IC. É importante que as 

entidades regulamentares e administrações hospitalares foquem esforços para 

padronizar e agilizar os processos de submissão ao nível dos centros, à 

semelhança do que se verifica na submissão de estudos com intervenção à CEIC 

e INFARMED I.P.  

Este projeto tinha como objetivo máximo reforçar as atividades da 

Unidade de Estudos Clínicos da W4R e, após este período e satisfação 

demonstrada pela equipa, espero que a Ferramenta de Apoio à Submissão de 

Estudos Clínicos seja empregue de modo rotineiro e que a sua utilização se 

verifique uma mais-valia. No final do projeto, todos os objetivos estabelecidos 

foram atingidos. 
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Anexo 1 - Lista de Centros Contactados  

1 Centro Hospitalar Cova da Beira, E.P.E. 

2 Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga, E.P.E. 

3 Centro Hospitalar de Leiria E.P.E. 

4 Centro Hospitalar de Lisboa Norte, E.P.E. 

5 Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E.P.E. 

6 Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E. 

7 Centro Hospitalar de Trás-os-montes e Alto Douro, E.P.E. 

8 Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, E.P.E. 

9 Centro Hospitalar do Baixo Vouga, E.P.E.  

10 Centro Hospitalar do Médio Tejo, E.P.E. 

11 Centro Hospitalar do Oeste, E.P.E. 

12 Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, E.P.E. 

13 Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra - E.P.E. 

14 Centro Hospitalar Tondela Viseu, E.P.E. 

15 Centro Hospitalar Universitário de S. João, E.P.E. 

16 Centro Hospitalar Universitário do Algarve, E.P.E. 

17 Centro Hospitalar Universitário do Porto, E.P.E. 

18 Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, E.P.E. 

19 Fundação Champalimaud  

20 Hospital Beatriz Ângelo 

21 Hospital CUF Descobertas 

22 Hospital CUF Porto 

23 Hospital CUF Tejo 

24 Hospital da Luz Lisboa  

25 Hospital da Luz Setúbal 

26 Hospital da Senhora da Oliveira Guimarães, E.P.E. 

27 Hospital de Braga, E.P.E. 

28 Hospital de Magalhães Lemos, E.P.E. 

29 Centro Hospitalar Barreiro Montijo, E.P.E. 

30 Hospital de Vila Franca de Xira 

31 Hospital Distrital de Santarém, E.P.E. 
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32 Hospital Distrital Figueira da Foz, E.P.E. 

33 Hospital Divino Espírito Santo da Ilha Terceira 

34 Hospital Divino Espírito Santo de Ponta Delgada 

35 Hospital do Espírito Santo de Évora, E.P.E. 

36 Hospital Fernando Fonseca, E.P.E. 

37 Hospital Garcia de Orta, E.P.E. 

38 Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, E.P.E. 

39 Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E.P.E. 

40 Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, E.P.E. 

41 Lusíadas Lisboa 

42 SESARAM - Hospital Central do Funchal 

43 Unidade Local de Saúde da Guarda, E.P.E. 

44 Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, E.P.E 

45 Unidade local de Saúde de Matosinhos, E.P.E 

46 Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E.P.E. 

47 Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E.P.E. 

48 Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E.P.E. 

49 Unidade Local de Saúde do Nordeste, E.P.E. 

50 Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, E.P.E. 
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Anexo 2 - Informações para Submissão ao Centro de Estudo 
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Anexo 3 - Questionário de Verificação 
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