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resumo 
 

 

Os dados sobre a segurança e eficácia de muitas intervenções clínicas 

utilizadas em crianças são muitas das vezes considerados escassos. Os 

estudos clínicos em pediatria são desta forma importantes para aumentar os 

nossos conhecimentos de modo a desenvolver medicamentos seguros, 

formulações pediátricas e intervenções clínicas específicas à idade; e para 

prevenir a utilização de medicamentos off-label ou de terapias ineficazes. 

 

A nível ético, é necessário, a obtenção do consentimento informado da pessoa 

participante, sendo que para uma criança menor de idade este consentimento 

é obtido tipicamente pelos pais. Em Portugal, as responsabilidades parentais 

são exercidas em comum por ambos os progenitores, sendo que deve ser 

recolhida a assinatura/autorização de ambos para a participação de um menor 

num estudo de investigação clínica. Contudo, e em certos casos, se formos 

demasiado restritivos e exigentes com a obrigatoriedade da obtenção das duas 

assinaturas, e/ou de forma sempre presencial, poderemos estar a prejudicar a 

própria criança. 

 

O presente documento encontra-se dividido essencialmente em duas partes. A 

primeira abrange uma revisão da literatura, a qual se inicia com uma descrição 

generalista do estado da arte em investigação clínica, progredindo 

posteriormente para os estudos clínicos em pediatria, e terminando com uma 

abordagem focada no quadro ético-legal face ao número de assinaturas 

requeridas no consentimento informado em estudos que envolvem a 

população pediátrica. 

 

A segunda parte, é referente à experiência desenvolvida durante o estágio 

realizado na empresa Keypoint – Consultoria Cientifica. Durante o mesmo 

foram realizadas várias atividades, maioritariamente, na parte de 

monitorização de estudos clínicos, nomeadamente, estudos observacionais e 

ensaios clínicos com medicamentos. Além disso, abrangeu igualmente tarefas 

na área dos assuntos regulamentares, comunicação cientifica e medical 

writing. Com esta experiência foi possível consolidar e experienciar a nível 

prático alguns conceitos teóricos adquiridos ao longo da minha formação 

académica e adquirir ferramentas importantes que poderão ser úteis, tanto a 

nível pessoal como a nível profissional. 
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abstract 

 
Data on the safety and efficacy of many clinical interventions used in children 

are often considered scarce. Clinical trials in paediatrics are therefore important 

to increase our knowledge in order to develop safe medicines, paediatric 

formulations and age-specific clinical interventions; and to prevent the use of 

off-label medicines or ineffective therapies. 

 

On an ethical level, it is necessary to obtain informed consent from the person 

participating, and for a minor child this consent is typically obtained from the 

parents. In Portugal, parental responsibilities are exercised jointly by both 

parents, and both parents' signature/authorisation must be obtained for the 

participation of a minor in a clinical research study. However, and in certain 

cases, if we are too restrictive and demanding with the compulsory obtaining of 

two signatures, and/or always in person, we may be harming the child itself. 

 

This document is essentially divided into two parts. The first covers a review of 

the literature, starting with a general description of the state of the art in clinical 

research, progressing to clinical studies in paediatrics, and ending with an 

approach focused on the ethical-legal framework regarding the number of 

signatures required for informed consent in studies involving the paediatric 

population. 

 

The second part refers to the experience developed during the internship 

carried out in the company Keypoint - Consultoria Cientifica. During this 

internship, several activities were performed, mainly in the monitoring of clinical 

studies, namely observational studies and clinical trials with medicinal products. 

Furthermore, it also included tasks in the area of regulatory affairs, scientific 

communication and medical writing. With this experience it was possible to 

consolidate and experience at a practical level some theoretical concepts 

acquired throughout my academic training and acquire important tools that may 

be useful, both personally and professionally. 
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1. Introdução: A Investigação Clínica em Portugal e os requisitos 

de autorização no Formulário de Consentimento Informado 

Pediátrico 

1.1. Estado da arte 

1.1.1. Investigação Clínica em Portugal 

Investigação Clínica em Portugal é regulada pela Lei 21/2014 de 16 de abril, segundo a qual, 

investigação clínica é considerada como: 

“todo o estudo sistemático destinado a descobrir ou a verificar a distribuição ou o efeito de 

fatores de saúde, de estados ou resultados em saúde, de processos de saúde ou de 

doença, do desempenho e, ou, segurança de intervenções ou da prestação de cuidados 

de saúde”.1 

A investigação clínica tem como objetivo o avanço do conhecimento médico através da 

pesquisa realizada em seres humanos, pretendendo desta forma desenvolver e avaliar 

intervenções para o tratamento de uma doença; encontrar formas de prevenir o desenvolvimento 

inicial ou a recorrência de uma doença; avaliar intervenções destinadas a identificar ou 

diagnosticar uma determinada doença ou condição; examinar fatores de risco e explorar formas de 

melhorar e assegurar melhores cuidados de saúde à população.2, 3 Esta orienta-se normalmente 

segundo um plano ou protocolo de investigação pré-definido concebido para responder a questões 

específicas.4 

1.1.2. Quadro nacional da Investigação Clínica em Portugal 

A realização de estudos clínicos exige um rigor metodológico bem definido bem como o 

cumprimento da regulamentação e guidelines que orientam a sua condução. Em Portugal, até 

2014, a realização de ensaios clínicos com medicamentos ou de estudos com intervenção de 

dispositivos médicos estava regulada, respetivamente pela Lei 46/2004 de 19 de agosto que 

transpôs a Diretiva europeia 2001/20/CE de 4 de abril, e pela Lei 145/2009 de 17 de junho que 

transpôs a Diretiva 2007/47/CE de 5 de setembro, os quais passaram a ser abrangidos pela Lei da 

Investigação Clínica (LIC) - Lei 21/2014 de 16 de abril. 1 

No entanto, a LIC, além de regular os ensaios clínicos com medicamentos de uso humano e 

com dispositivos médicos, abrange também todos os estudos clínicos, definidos como:  

“qualquer estudo sistemático, conduzido no ser humano ou a partir de dados de saúde 

individuais, destinado a descobrir ou a verificar a distribuição ou o efeito de fatores de 

saúde, de estados ou resultados em saúde, de processos de saúde ou de doença, do 

desempenho e, ou, segurança de intervenções ou serviços de saúde, através de aspetos 

biológicos, comportamentais, sociais ou organizacionais (…)”.1 
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No que concerne, especificamente à Diretiva n.º 2001/20/CE, esta irá ser revogada pelo 

Regulamento (UE) n.º 536/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014, 

relativo aos ensaios clínicos de medicamentos para uso humano cujo intuito é o de constituir um 

quadro europeu único, mediante uma harmonização dos processos de avaliação e supervisão de 

ensaios clínicos em toda a União Europeia (UE) através de um Portal da União Europeia e da 

Base de Dados (EUPD), cujo sistema de informação é designado por Clinical Trials Information 

System (CTIS). 5 

Embora o Regulamento tenha entrado em vigor a 16 de junho de 2014, o calendário da sua 

aplicação depende da confirmação da plena funcionalidade do Portal através de uma auditoria 

independente.5 O Regulamento Europeu relativo aos Dispositivos Médicos (RDM), tornou-se 

aplicável a 26 de maio de 2021, revogando a Diretiva 2007/47/CE de 5 de setembro.   

Nestes termos, a Lei 21/2014 de 16 de abril será aplicável à matéria dos ensaios clínicos até à 

data de aplicação do Regulamento (UE) n.º 536/2014, e da entrada em vigor da Lei de execução 

do RDM, mantendo-se aplicáveis os restantes estudos clínicos (não classificados como ensaios 

clínicos ou investigação com DM).6     

Além da parte legal, existem princípios éticos e a orientação para a realização de investigação 

com seres humanos, no sentido de minimizar a possibilidade de exploração e promover o respeito 

e a proteção dos direitos e bem-estar dos indivíduos que participam em investigações clínicas.7 

Ao longo da história, foram levantadas várias questões éticas e legais relacionadas com a 

condução da investigação clínica envolvendo participantes humanos. Se, por um lado, a 

investigação clínica era valiosa para gerar conhecimentos úteis de forma a melhorar os cuidados 

médicos e a saúde pública e, assim, servir o bem comum ou coletivo; por outro lado, o respeito 

pela segurança, dignidade, e liberdade de escolha de cada indivíduo tornava-se cada vez mais 

indispensável.7 

Na sequência de casos famosos, como por exemplo as experiências nazis realizadas nos 

campos de concentração na Segunda Guerra Mundial e o estudo da sífilis Tuskegee, que 

desrespeitavam a integridade e a dignidade dos indivíduos envolvidos, levou à elaboração, ao 

longo do tempo, de vários documentos éticos para a realização de investigação clínica.7 Estes 

incluem, a título de exemplo, o código de Nuremberga de 1947, a Declaração de Helsínquia de 

1964, o Relatório Belmont de 1979, Guidelines Éticas Internacionais para a Investigação 

Biomédica envolvendo seres humanos de 1982, Guidelines de Boas Práticas Clínicas de 1996, 

entre outros.7, 8 

O Código de Nuremberga, resultou de um julgamento no tribunal de Nuremberga em resposta 

às experiências praticadas por médicos e investigadores nazis em seres humanos.  

Genericamente, possui 10 princípios éticos e foi aclamado como documento de referência na 

realização de investigação em seres humanos.7 O Código de Nuremberga estabeleceu que, para 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02017R0745-20200424&from=EN
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ser ética, a condução da investigação deve ter como prioridade máxima os direitos e o bem-estar 

do sujeito.7 

A Declaração de Helsínquia, desenvolvida pela Assembleia Médica Mundial em 1964, define os 

princípios éticos da investigação médica que envolve seres humanos, incluindo a investigação 

sobre material e dados humanos identificáveis. Esta tem sofrido várias revisões e alterações ao 

longo do tempo, sendo a sua última versão de 2013, mas foi inicialmente desenvolvida a partir dos 

10 princípios declarados no Código de Nuremberga, tendo incorporado alguns elementos da 

Declaração de Genebra sobre os deveres éticos dos médicos. Declaração destinada 

essencialmente aos médicos, reforça que estes devem promover e salvaguardar a saúde, o bem-

estar e os direitos dos pacientes, incluindo aqueles que estão envolvidos na investigação 

médica.7,9 

Posteriormente, em 1974, foi criada a Comissão Nacional para a Proteção dos Sujeitos 

Humanos da Investigação Biomédica e Comportamental dos Estados Unidos da América (EUA), 

sendo uma das funções desta Comissão identificar os princípios éticos básicos subjacentes à 

condução de investigação biomédica e comportamental que envolvessem sujeitos humanos, e 

desenvolver guidelines de forma a assegurar que tal investigação fosse conduzida de acordo com 

esses princípios. Assim, em 1979 foi publicado o Relatório Belmont que fornece um quadro 

analítico para avaliar a investigação, utilizando três princípios éticos: (1) o respeito pelas pessoas 

– que reconhece o respeito pela tomada de decisões autónomas de indivíduos capazes e a 

proteção adicional daqueles com autonomia reduzida, sendo a obtenção do consentimento 

informado a aplicação deste princípio; (2) beneficência – que traduz o dever de fazer o bem, ou 

pelo menos não causar um mal deliberadamente aos outros, maximizando os benefícios e 

minimizando os danos. Na investigação clinica, este princípio é aplicado mediante a avaliação dos 

riscos e benefícios, sendo que os benefícios devem prevalecer sobre os riscos e, por fim, (3) 

justiça – que exige uma distribuição justa dos benefícios e dos encargos da investigação, sendo 

aplicado normalmente na seleção justa dos participantes para a investigação.7, 10 

Alguns anos mais tarde foram emitidas as Guidelines Éticas Internacionais para a Investigação 

Biomédica em Seres Humanos pelo Conselho das Organizações Internacionais de Ciências 

Médicas, também conhecido pela sigla inglesa, CIOMS, em conjunto com a Organização Mundial 

de Saúde (OMS).7 Estas guidelines foram publicadas para ajudar os países em desenvolvimento e 

não ocidentais a aplicar os princípios do código de Nuremberg e da declaração Helsínquia. As 

mesmas adotam também os três princípios éticos presentes no Relatório Belmont e fornecem, 

adicionalmente, orientações e comentários valiosos sobre investigação a nível internacional e com 

populações vulneráveis.7 

Com o passar dos anos, o incremento da prática de investigação clínica fez com que fossem 

sendo criadas em vários países diferentes guidelines e regulamentos. Este aumento levou 

igualmente à expansão e realização de estudos não apenas a nível nacional, mas também a nível 
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internacional. Efetivamente, num esforço para ultrapassar as inconsistências internacionais, e de 

forma a harmonizar os procedimentos de vários países, o Conselho Internacional para a 

Harmonização dos Requisitos Técnicos dos Medicamentos para Uso Humano desenvolveu, em 

1996, Guidelines para as Boas Práticas Clínicas, conhecidas comumente como Good Clinical 

Practices (GCP). As ICH-GCP foram desenvolvidas tendo em consideração as boas práticas 

clínicas da União Europeia, Japão e Estados Unidos, bem como as da Austrália, Canadá, países 

nórdicos e Organização Mundial de Saúde (OMS)11, foram revistas em 2016 (R2) e estão 

atualmente em revisão (R3).  

De acordo com a Guideline ICH-GCP (R2), as Boas Práticas Clínicas (BPC) são descritas 

como: 

“Normas para o desenho, condução, realização, monitorização, auditoria, registo, análise e 

relato dos ensaios clínicos, de forma a assegurar que os dados e os resultados obtidos 

são credíveis e precisos, e que os direitos, integridade e confidencialidade dos indivíduos 

participantes está protegida.” 11 

É importante estar familiarizado com esta guideline, uma vez que a mesma fornece um quadro 

de princípios e orientações a cumprir que visam garantir o respeito pela dignidade humana e 

direitos fundamentais dos participantes, assim como a sua segurança no decorrer da investigação 

bem como a integridade e validade dos dados, assegurando desta forma que a investigação 

clínica é conduzida de forma ética e íntegra. Esta guideline assume também valor legal através da 

obrigatoriedade do seu cumprimento no quadro legal aplicável do Regulamento dos ensaios 

clínicos, por exemplo. 

1.1.3. Estudos clínicos da iniciativa do investigador ou da indústria 

Quanto ao tipo de promotor, os estudos de investigação clínica podem ser realizados por 

iniciativa do investigador ou por iniciativa da indústria farmacêutica e/ou biotecnológica. 

Independentemente do promotor, todos os estudos clínicos devem obedecer às mesmas normas 

de exigência que são, essencialmente, o cumprimento das BPC e da legislação europeia e 

nacional e restantes guidelines éticas e regulamentares aplicáveis.12 

No que concerne aos estudos da iniciativa da indústria, estes apresentam um significativo 

interesse económico para o país, devido ao facto de simbolizarem uma fonte de financiamento 

para o sistema nacional de saúde. Além disso, neste tipo de estudos, por norma, o investigador 

apenas executa o protocolo previamente definido pela indústria.12 A seleção dos países nos quais 

a mesma planeia realizar os seus estudos baseia-se no potencial de doentes suscetíveis de entrar 

no estudo e na rapidez da aprovação, sendo a seleção dos centros posteriormente baseada, entre 

outros, na fiabilidade do recrutamento, na identificação de investigadores reconhecidos na sua 

área e na experiência positiva com estudos clínicos anteriores.12 
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No que diz respeito aos estudos da iniciativa do investigador, este e/ou a sua instituição 

académica ou de investigação são responsáveis pelo desenho e execução do estudo.12 É através 

destes estudos que não só se constroem equipas científicas, que são a base para que os centros 

possam vir a ser considerados de referência numa determinada especialidade, como também 

aumentam a reputação nacional e internacional do próprio investigador, através de comunicações 

científicas e publicações em revistas que apresentam um maior impacto científico na área de 

especialidade.12 O principal foco deste tipo de estudos prende-se com a procura de respostas a 

questões médicas e científicas relativas a produtos médicos e áreas terapêuticas relacionadas, 

indo ao encontro não só do interesse médico, mas também do interesse dos doentes.12 

Assim, é importante realçar que os estudos da iniciativa do investigador têm como principal 

objetivo dar respostas a problemas e questões médicas e científicas, melhorando assim os 

cuidados de saúde prestados, e suscitando novas ideias para novas investigações relacionadas 

com doenças, com o objetivo de facultar um melhor tratamento aos doentes, ao passo que os 

estudos da iniciativa da indústria têm como principal objetivo descobrir novas moléculas e novos 

medicamentos com o intuito de os poder comercializar, visando um interesse económico. 

1.1.4. Estudos clínicos com e sem intervenção 

No que concerne à investigação clínica, e no que diz respeito à natureza dos procedimentos 

de investigação existem dois tipos principais de estudos clínicos:  

 Estudos clínicos com intervenção, que incluem, para além de outros, os ensaios 

clínicos com medicamentos, estudos clínicos com intervenção de Dispositivos Médicos e 

estudos clínicos de Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal;  

 Estudos clínicos sem intervenção, habitualmente denominados de estudos 

observacionais. 

1.1.5. Estudos clínicos com intervenção 

De acordo com a Lei 21/2014 de 16 de abril, estudo clínico com intervenção é: 

“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, incluindo a 

exposição a medicamentos, a utilização de dispositivos médicos, a execução de técnicas 

cirúrgicas, a exposição a radioterapia, a aplicação de produtos cosméticos e de higiene 

corporal, a intervenção de fisioterapia, a intervenção de psicoterapia, o uso de transfusão, 

a terapia celular, a participação em sessões de educação individual ou em grupo, a 

intervenção com regime alimentar, a intervenção no acesso ou organização dos cuidados 

de saúde ou a intervenção designada como terapêutica não convencional.” 1 
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Assim, o termo "estudos clínicos com intervenção", inclui os "ensaios clínicos", que na aceção 

da lei da investigação clínica corresponde a ensaios clínicos com medicamentos, conforme 

definição da alínea l do artigo 2º.13 Este inclui igualmente os "estudos clínicos com intervenção de 

Dispositivos Médicos”, os "estudos clínicos de Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal" e 

outras intervenções descritas na definição acima.13 Em matéria de "estudos clínicos com 

intervenção", o presente documento focar-se-á apenas nos ensaios clínicos. 

A mesma Lei (21/2014 de 16 de abril) define ensaio clínico (EC) como: 

“qualquer investigação conduzida no ser humano, destinada a descobrir ou a verificar os 

efeitos clínicos, farmacológicos ou outros efeitos farmacodinâmicos de um ou mais 

medicamentos experimentais, ou a identificar os efeitos indesejáveis de um ou mais 

medicamentos experimentais, ou a analisar a absorção, a distribuição, o metabolismo e a 

eliminação de um ou mais medicamentos experimentais, a fim de apurar a respetiva 

segurança ou eficácia.” 1 

No entanto, e apesar de a Lei 21/2014 de 16 de abril restringir a definição de ensaio clinico 

apenas a medicamento experimentais, existem outras definições que descrevem o conceito de 

ensaio clínico de forma mais abrangente, como é o caso do National Institutes of Health (NIH) que 

define ensaio clínico como:  

“um estudo de investigação em que um ou mais sujeitos humanos são prospectivamente 

atribuídos a uma ou mais intervenções (que podem incluir placebo ou outro controlo) para 

avaliar os efeitos dessas intervenções nos resultados biomédicos ou comportamentais 

relacionados com a saúde”.  

Segundo a NIH, o termo ensaio clínico refere-se, por exemplo, a qualquer intervenção 

mecânica; exploratória; comportamental; ou outra.14 

Assim, neste documento, a expressão “ensaio clínico” fará referência ao seu conceito mais 

amplo, e não apenas à utilização de medicamentos experimentais; quando usada a expressão 

“ensaio clínico com medicamentos”, estará a referir-se a ensaios clínicos com utilização de 

medicamentos experimentais. 

Num ensaio clínico, os participantes recebem intervenções específicas de acordo com o plano 

ou protocolo de investigação do estudo, as quais podem abranger medicamentos, dispositivos 

médicos, intervenções cirúrgicas, ou outras como já referido.3 Num ensaio clínico, pretende-se 

determinar a segurança e eficácia de uma determinada intervenção, medindo certos parâmetros e 

resultados obtidos dos participantes em estudo.3 Esta nova abordagem experimental pode ser 

comparada com uma abordagem padrão já existente ou com um placebo (sem princípio ativo).3 

Os ensaios clínicos são a base do conhecimento médico e científico orientado para o 

interesse do doente, sendo o pilar no qual a prática clínica se deve apoiar.15 A participação de 

voluntários doentes ou saudáveis é fundamental para a sua realização. Por um lado, ao 
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participarem num estudo de investigação clínica as pessoas com a condição em estudo não só 

desempenham um papel mais ativo nos seus próprios cuidados de saúde, como também podem 

aceder e ajudar a desenvolver novos tratamentos experimentais e/ou identificar possíveis causas 

de doenças.4, 16 Por outro lado, os voluntários saudáveis são geralmente necessários na condução 

de ensaios clínicos de fase I, a fim de compreender um pouco melhor a farmacocinética e 

farmacodinâmica, bem como para comparar parâmetros de determinados medicamentos.17 

Além do envolvimento de voluntários doentes ou saudáveis, é de realçar a importância da 

participação de médicos-investigadores para a realização destes estudos. A sua participação na 

realização de ensaios clínicos coloca-os em contacto com novas abordagens e alternativas 

terapêuticas e permite-lhes também um acesso direto à inovação e à prestação de melhores 

cuidados de saúde baseados na evidência e com rigor e exigência processual.15 

Em Portugal, a maioria dos Ensaios Clínicos com medicamentos são promovidos pela 

Indústria Farmacêutica enquadrando-se nos planos de desenvolvimento globais de novos 

medicamentos. Os EC com medicamentos são frequentemente conduzidos em quatro fases, 

apresentando cada fase um objetivo diferente.18 

 Fase I: Nesta fase, é testado pela primeira vez o fármaco ou produto experimental em 

grupos muito pequenos e restritos de voluntários (20 a 100 voluntários, geralmente 

saudáveis, podendo ocorrer também com doentes), uma vez que se pretende saber o 

comportamento e interação do produto experimental no organismo humano.18 

 Fase II: Na fase II, o produto experimental é dado a um grupo maior de voluntários (100-

500 doentes), com o objetivo de testar a sua eficácia e avaliar melhor a sua segurança. 

Nesta fase, procura-se também determinar um intervalo de dosagem seguro, podendo 

ainda ser identificados alguns dos efeitos secundários.18 

 Fase III: O produto experimental em estudo é dado a uma população mais alargada 

(3000-5000 doentes). Uma vez reunidas as condições de segurança necessárias, os 

investigadores comprovam a eficácia do produto, comparam-no com outras terapêuticas 

habitualmente utilizadas e recolhem informações que permitirão que o fármaco ou produto 

experimental seja utilizado com segurança. Além disso, monitorizam as possíveis reações 

adversas e, se a relação benefício risco for positiva e o tratamento for considerado uma 

mais valia, é solicitado o pedido de autorização para introdução no mercado.18 

 Fase IV: Os estudos de fase IV são realizados após aprovação do medicamento 

experimental e decorrem habitualmente com o produto no mercado. Estes fornecem 

informações adicionais sobre o comportamento do fármaco, quando utilizado na prática 

clínica, permitindo a recolha de vários tipos de informação designadamente informações 

sobre segurança, interação com outros fármacos, entre outras.18 
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A fim de criar um quadro completo da eficácia e segurança de um medicamento num 

ambiente real, as autoridades podem solicitar estudos de segurança pós-autorização ou 

post-authorisation safety study (PASS) e/ou estudos de eficácia pós-autorização ou post-

authorisation efficacy study (PAES). 

Os estudos PASS são realizados com o objetivo de identificar, caracterizar ou quantificar 

um risco de segurança; confirmar o perfil de segurança de um medicamento ou medir a 

eficácia das medidas de gestão de riscos.19 

Por sua vez, os estudos PAES são realizados quando existem preocupações relacionadas 

com alguns aspetos de eficácia do produto ou quando a compreensão da doença, ou a 

metodologia clínica indicam que as avaliações de eficácia anteriores podem ter de ser 

modificadas significativamente.20 

1.1.6. Estudos clínicos sem intervenção 

Nos estudos clínicos sem intervenção, habitualmente designados de estudos 

observacionais13, os investigadores estudam, observam, registam e avaliam os resultados de 

saúde de pacientes sem que haja qualquer tipo de intervenção fora da prática clínica habitual. De 

acordo com a Lei 21/2014 de 16 de abril, para um estudo clínico ser considerado sem intervenção 

deve preencher todas as seguintes condições:  

“i) Os medicamentos sejam prescritos ou os dispositivos médicos sejam utilizados de 

acordo com as condições previstas na autorização de introdução no mercado ou no 

procedimento de avaliação de conformidade, respetivamente; 

ii) A inclusão do participante numa determinada estratégia terapêutica não seja 

previamente fixada por um protocolo de estudo, mas dependa da prática corrente; 

iii) A decisão de prescrever o medicamento ou utilizar um dispositivo médico esteja 

claramente dissociada da decisão de incluir ou não o participante no estudo; 

iv) Não seja aplicado aos participantes qualquer outro procedimento complementar de 

diagnóstico ou de avaliação e sejam utilizados métodos epidemiológicos para analisar os 

dados recolhidos.” 1 

Os estudos observacionais têm principalmente três tipos de desenho, designando-se como 

estudos transversais; estudos de caso-controlo e estudos de coorte.21 Estes são diferenciados 

pelo objetivo do estudo, pela sua forma de amostragem, bem como pelo período de tempo 

envolvido na recolha de dados.21 

Os estudos transversais analisam dados de uma população num determinado momento, no 

qual a exposição e o resultado são determinados simultaneamente.21 Estes são geralmente 

utilizados para estimar a prevalência de uma condição e descrever as características de uma 
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população. São estudos que requerem menos recursos e menos tempo permitindo estudar um 

estrato mais diversificado da população.21 

Nos estudos caso-controlo a análise de dados é realizada retrospetivamente, ou seja, desde o 

resultado até à exposição, uma vez que a associação entre a exposição e o resultado é estudada 

entre indivíduos que apresentam a condição em estudo (casos) e indivíduos que não apresentam 

essa condição (controlos), daí a terminologia do estudo ser "caso-controlo".22 Este tipo de estudo é 

adequado, no caso de a condição em estudo ser uma ocorrência rara, ou no caso de haver provas 

de exposição ao fator de estudo no passado.21 

Os estudos de coorte, também conhecidos como estudos longitudinais, são utilizados para 

fornecer dados de uma população específica ao longo do tempo. Na prática, permitem o 

acompanhamento de indivíduos expostos e não expostos a um determinado fator para verificar se 

há desenvolvimento de um determinado resultado.21 Estes fatores podem ser identificados através 

de estudos transversais, podendo sendo explorados posteriormente em estudos de coorte, que 

podem ser considerados prospetivos ou retrospetivos.21 

1.1.6. Requisitos de avaliação 

A realização de estudos clínicos em centros de investigação nacionais carece de autorização 

do INFARMED – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P. em matéria de 

ensaios clínicos com medicamentos, algumas classes de estudos clínicos com intervenção de 

dispositivos médicos e estudos de produtos cosméticos e de higiene corporal, para além de um 

parecer ético favorável por parte de uma Comissão de Ética Competente (CEC) para todos os 

estudos clínicos.1 

A CEC é definida como a comissão encarregue da emissão do parecer previsto na Lei 

21/2014 de 16 de abril. Esta comissão de ética pode ser a Comissão de Ética para a Investigação 

Clínica (CEIC) ou pela Comissão de Ética (CE)1* que funciona no centro de estudo clínico 

participante, podendo a CEIC delegar a avaliação numa CE designada para esse fim.1 

Nos ensaios clínicos com medicamentos, e em estudos com intervenção de dispositivos 

médicos, a CEC responsável por emitir um parecer ético é a CEIC, salvo se esta designar uma CE 

para o efeito.1 Legalmente, a CEIC é “o organismo independente constituído por profissionais de 

saúde e outros, incumbido de assegurar a proteção dos direitos, da segurança e do bem-estar dos 

participantes nos estudos clínicos e de garantir os mesmos junto da sociedade”.1 

Nos restantes estudos, a CEC responsável por emitir o parecer é a CE, que funciona no centro 

de estudo clínico ou, caso o centro de estudo clínico envolvido não disponha de uma CE, o 

parecer é emitido pela CEIC ou por uma CE por ela designada.1 

                                                           
1* O Decreto-Lei 80/2018 de 15 de outubro que revoga o Decreto-Lei n.º 97/95, de 10 de maio relativo às comissões de ética para a saúde alarga o âmbito de 

definição das Comissões de Ética para a Saúde (CES) para todas as Comissões de Ética que funcionam integradas em instituições de saúde dos setores público, 
privado e social, assim como em instituições de ensino superior que realizem investigação clínica e centros de investigação biomédica que desenvolvam 
investigação clínica, passando a referir-se apenas a Comissões de Ética (CE) ao invés de CES. 
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1.2. Estudos clínicos em crianças 

1.2.1. Definição e importância de estudos clínicos em pediatria 

Os estudos clínicos são importantes para a descoberta de novos tratamentos para doenças, 

bem como novas formas de detetar, diagnosticar e reduzir as hipóteses de desenvolvimento da 

doença, visando o progresso do bem-estar das pessoas, doentes ou não, podendo realizar-se não 

apenas em adultos, mas também em crianças, onde são igualmente importantes.23 

As crianças são consideradas uma população particular, razão pela qual a sua natureza 

vulnerável deve ser considerada ao equilibrar os riscos da investigação com a necessidade de 

terapias seguras e que demonstrem evidência cientifica, uma vez que estas apresentam 

diferenças no desenvolvimento quer a nível fisiológico, quer a nível psicológico, quando 

comparadas com os adultos. Isto é, as crianças são diferentes dos adultos no que diz respeito aos 

processos de crescimento e maturação, à farmacocinética e farmacodinâmica dos vários 

medicamentos e a possíveis reações adversas resultantes dos mesmos.  

 Assim sendo, a população pediátrica apresenta preocupações éticas e clínicas específicas, o 

que faz com que este tipo de população deva ser tratado como crianças, em vez de as tratarmos 

como pequenos adultos.25 

 Refira-se que a obtenção de conhecimentos sobre os efeitos dos medicamentos em pediatria 

é um objetivo importante, devendo ser facultados, às crianças, medicamentos que tenham sido 

adequadamente avaliados para uso pediátrico.25 Além disso, aquando do desenvolvimento de 

novos medicamentos para uma doença ou condição na população adulta, e caso se preveja a 

utilização do mesmo medicamento na população pediátrica, esta última deve ser incluída nos 

estudos clínicos5, obedecendo a cuidados particulares, éticos e legais, para a condução destes 

estudos pediátricos. 

No entanto, alguns desses estudos não são realizados a nível pediátrico, sendo que muitos 

dos medicamentos atualmente usados na população pediátrica não foram estudados nem 

autorizados para esta população.26 A maioria dos dados relevantes sobre a segurança das 

intervenções e dos medicamentos prescritos para crianças resulta de estudos realizados em 

adultos.27  

Desta forma, a farmacoterapia em crianças continua a ser uma área de particular interesse, 

uma vez que a utilização de medicamentos off-label dentro deste tipo de população ainda é 

generalizada.28 

Fala-se de medicamentos off-label sempre que a sua utilização não está abrangida pelos 

termos da sua autorização de comercialização e são utilizados intencionalmente, encontrando-se 

desta forma em não conformidade com o resumo das caraterísticas do medicamento (RCM). 

Algumas das razões para que um medicamento seja considerado off-label podem ser, por 

exemplo, a utilização para uma indicação terapêutica diferente, a utilização de uma dosagem 
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diferente, a frequência ou duração da utilização, a utilização de um método de administração 

diferente ou, no contexto do presente documento, a utilização por um grupo de doentes diferente e 

para o qual o mesmo não foi aprovado (por exemplo, crianças em vez de adultos).28 

Como resultado da utilização de medicamentos off-label e do facto de, na maioria das vezes, 

não existirem medicamentos devidamente adaptados ao uso pediátrico, podem advir problemas 

relacionados, por exemplo, com a dosagem, o que contribui para aumento do risco de reações 

adversas e/ou para o tratamento ineficaz em virtude da subdosagem; a indisponibilidade de 

fórmulas e vias de administração adequadas; e o recurso a medicamentos manipulados, 

preparados segundo fórmulas magistrais ou fórmulas oficinais, que poderão ser de baixa 

qualidade para o tratamento desta população.26, 29  

Assim, a investigação clínica em crianças é de extrema importância para o desenvolvimento 

de medicamentos seguros, formulações pediátricas e intervenções clínicas específicas à idade, de 

forma a determinar o melhor tratamento médico disponível.24 

Deste modo, e uma vez que existem diferenças evidentes ao nível da fisiologia, farmacologia, 

farmacocinética e farmacodinâmica entre crianças de idades diferentes e entre crianças e adultos, 

devem ser desenvolvidos estudos devidamente construídos e conduzidos que respeitem as 

necessidades especiais da população pediátrica.27 

Além do mais, é importante que sejam realizados estudos em cada uma das fases de 

crescimento das crianças, pois, consoante a fase em que a mesma se encontra, podem ser 

precisas diferentes doses de medicamentos ou diferentes tipos de terapia.30, 31 

Contudo, foi demonstrado que uma abordagem "escalonada" do desenvolvimento de 

medicamentos, isto é, uma abordagem em que se começa por grupos etários mais velhos e vai-se 

avançando sequencialmente para grupos etários mais novos, poderá levar a atrasos na 

disponibilidade de dados e resultar numa utilização prolongada de medicamentos off-label em 

grupos etários mais novos, especialmente em recém-nascidos.32 

Por conseguinte, e para fazer face a este desafio, existe a possibilidade de utilizar 

extrapolação de dados de ensaios, num ou mais subgrupos pediátricos. Esta abordagem baseia-

se na combinação de provas num subgrupo definido e a extrapolação desses dados para a 

população alvo, isto é, a informação e a avaliação cuidadosa das semelhanças da doença entre 

uma ou mais populações de origem – por exemplo, adultos e/ou crianças – pode ser relevante 

para a população alvo – por exemplo, outro grupo etário pediátrico.32, 33 

Outra abordagem cada vez mais frequentemente, como a já utilizada, por exemplo, na asma e 

no VIH/SIDA, é a inclusão de adolescentes em ensaios clínicos para adultos ou a realização de 

ensaios em adolescentes, simultaneamente com os estudos de fase 3 em adultos.34 

Em face de tudo o que foi anteriormente referido, e de modo a facilitar o desenvolvimento e a 

disponibilidade de medicamentos e salvaguardar o melhor interesse das mesmas, têm sido 
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desenvolvidas várias iniciativas e projetos de incentivo à investigação clínica pediátrica, e quadros 

legais específicos aplicáveis, exigindo-se o cumprimento com a Declaração de Helsínquia, e no 

caso dos ensaios clínicos com medicamentos, com as Boas Práticas Clínicas (BPC) pediátricas 

(tópico E11 da ICH) e com o Regulamento Europeu, bem como com outras diretrizes éticas 

internacionais relevantes.27 

No âmbito da Internacional Conference on Harmonization (ICH), foi elaborado em julho de 

2000, a Guideline ICH E11 “Clinical Investigation of Medicinal Products in the Pediatric Population” 

para o desenvolvimento de medicamentos pediátricos. Em agosto de 2017, foi adotada uma 

adenda a esta guideline com o propósito de abordar novos avanços científicos e técnicos em 

matéria de desenvolvimento de medicamentos pediátricos.25 Este documento orientador tem como 

objetivo encorajar e facilitar o desenvolvimento atempado de medicamentos pediátricos a nível 

internacional, ao prover um esboço de alguns aspetos críticos no desenvolvimento de 

medicamentos pediátricos e abordagens para um estudo seguro, eficiente e com princípios éticos 

na população pediátrica.25 

Além da ICH E11, e com o objetivo de melhorar a saúde e a segurança dos medicamentos 

para as crianças na Europa, entrou em vigor, a 26 de janeiro de 2007 na União Europeia, o 

Regulamento Pediátrico visando assegurar que os medicamentos utilizados na população 

pediátrica são de elevada qualidade; são investigados de acordo com princípios éticos e 

devidamente autorizados para uso pediátrico, de forma a melhorar a disponibilidade de informação 

sobre os mesmos.35 Além disso, tenciona atingir este objetivo sem sujeitar as crianças a ensaios 

clínicos desnecessários ou sem atrasar a autorização de medicamentos para outros grupos, por 

exemplo, em adultos.35 

A investigação clínica em pediatria, e todas as questões éticas implícitas à mesma, são de tal 

forma importantes que ao longo dos tempos e a nível global foram sendo criadas, como já referido, 

várias iniciativas e projetos ligados à investigação em crianças e adolescentes, de modo a 

enfrentar alguns dos desafios e a prestar assistência nesta área. Algumas dessas 

iniciativas/projetos são, por exemplo, (1) a c4c (connect4children)36; (2) o projeto Enpr-EMA 

(European Network of Paediatric Research at the European Medicines Agency)37; (3) o projeto 

PedCRIN (Paediatric Clinical Research Infrastructure Network)38; (4) o projeto ERIC (Ethical 

Research Involving Children)39; entre outros. 

Dos projetos supramencionados, é de destacar o projeto ERIC, o qual conta com a 

cooperação da UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund), órgão das 

Nações Unidas, que tem um papel importante na defesa dos direitos das crianças, ajudando a dar 

resposta às suas necessidades e contribuindo para o seu desenvolvimento.40 

O projeto internacional “Ethical Research Involving Children”, foi criado pela colaboração do 

Gabinete de Investigação da UNICEF, juntamente com outras entidades parceiras. Este projeto foi 

desenvolvido com o intuito de prestar assistência a todos os investigadores, organizações de 

https://conect4children.org/
https://www.ema.europa.eu/en/partners-networks/networks/european-network-paediatric-research-european-medicines-agency-enpr-ema
https://ecrin.org/projects/pedcrin
https://childethics.com/
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investigação, outras partes interessadas e comités de análise ética na investigação envolvidos no 

planeamento e condução de investigação realizada em crianças e jovens nos diferentes contextos 

geográficos, sociais, culturais e metodológicos, ou numa possível investigação que cause algum 

impacto nas crianças.41 

O projeto ERIC atua como um instrumento que tem como objetivo gerar pensamento crítico, 

diálogo reflexivo e tomada de decisões éticas, contribuindo não só para uma melhor prática de 

investigação com crianças em diferentes contextos, pontos de vista teóricos e metodológicos, e 

contextos internacionais, como também para que a dignidade humana das crianças seja honrada, 

e que os seus direitos e bem-estar sejam respeitados em toda a investigação, independentemente 

do contexto.41 

1.2.2. Autonomia das crianças/Capacidade legal para consentir 

A nível jurídico, e perante a lei portuguesa, a idade das pessoas é um fator determinante da 

sua capacidade, sendo que, enquanto não for atingida a maioridade, ou seja, enquanto a criança 

não completar 18 anos, esta é considerada incapaz (princípio da incapacidade por menoridade), 

uma vez que não tem uma plena capacidade de exercício de direitos.42 

A maioria das crianças, especialmente as que se encontram em faixas etárias mais novas, 

enquadram-se num grupo vulnerável, frágil, dependente, e carente de cognição necessária para 

exercer sua autonomia e capacidade de decisão para prestar consentimento informado.42 Nestas 

situações, o poder de decisão, nomeadamente, decisões relacionadas com a saúde da própria 

criança, recaem sobre os pais ou representantes legais da mesma.42, 43 

A partir do momento em que o adolescente atinge a maioridade, este deixa de estar sujeita à 

tutela dos pais ou representantes legais, passando a poder orientar a sua vida de forma autónoma 

e independente. Existem, no entanto, algumas exceções na lei, como é o caso da emancipação, 

que permite que crianças, que legalmente ainda sejam consideradas menores de idade, possam 

decidir e exercer, por si só, atos da vida civil.43 Segundo o artigo 132.º do código civil, “o menor é, 

de pleno direito, emancipado pelo casamento”, sendo que, em Portugal, a idade mínima legal para 

o casamento é 16 anos.42 

Nos cuidados de saúde e na investigação clínica em pediatria, os médicos têm de lidar com 

algumas dificuldades de natureza cognitiva e competência do paciente, no que diz respeito à 

participação na tomada de decisões médicas, visto que a perceção e o nível de desenvolvimento 

cognitivo da criança variam não só com a sua idade, mas também, dentro do mesmo grupo etário, 

com o nível de maturidade.44 

De acordo com Petronella Grootens-Wiegers e colaboradores45, em alguns países as crianças 

ainda são consideradas incompetentes até atingirem a idade de 18 ou 21 anos. A partir desta 

idade, estas passam a ser oficialmente adultas a nível legal. No entanto, a nível clínico, não é 

clara a idade a partir da qual uma criança passa a ser suficientemente competente para conseguir 
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tomar uma decisão consciente, isto porque, não só crianças com a mesma idade apresentam 

níveis de maturidade diferentes, com também demonstram competências diferentes para a 

tomada de decisões, que variam dependendo da situação.45 

1.2.3. Consentimento informado 

À luz dos pressupostos anteriormente definidos e previstos no âmbito dos estudos clínicos a 

realizar em pediatria, o consentimento informado (CI) é utilizado tanto nos cuidados médicos como 

na investigação clínica.46 Num estudo clínico, os investigadores têm a responsabilidade de 

assegurar que os indivíduos prestem o seu consentimento informado para a sua participação na 

investigação.  

De acordo com a Lei 21/2014 de 16 de abril, consentimento informado é definido como: 

“a decisão expressa de participar num estudo clínico, tomada livremente por uma pessoa 

dotada de capacidade de o prestar ou, na falta desta, pelo seu representante legal, após 

ter sido devidamente informada sobre a natureza, o alcance, as consequências e os riscos 

do estudo, bem como o direito de se retirar do mesmo a qualquer momento, sem 

quaisquer consequências, de acordo com as orientações emitidas pela CEC, que devem 

incluir a definição do meio adequado de o prestar, o qual deve ser escrito, sempre que 

aplicável.” 1 

A participação voluntária de um indivíduo num estudo clínico é um requisito legal e um dos 

princípios éticos mais importantes que resulta do respeito pela autonomia dos participantes, sendo 

o consentimento informado visto como um processo de comunicação, entre um membro da equipa 

de investigação qualificado e o potencial participante, obrigatório antes do início de qualquer 

tratamento ou procedimento do estudo.47 

O CI no contexto da investigação é um processo contínuo de fornecimento e partilha de 

informação e esclarecimentos sobre o estudo, no qual os participantes que se encontram na 

capacidade de prestar consentimento sobre uma certa decisão, de livre e espontânea vontade, 

demonstram o seu interesse ou não em participar num estudo clínico.1 Isto é, o consentimento 

apenas é considerado “válido” ou “real” quando é facultado, voluntariamente, por uma pessoa com 

capacidade e competência para o consentir depois de ter compreendido a informação sobre a 

natureza dos procedimentos da investigação.48 

A literatura jurídica, regulamentar, filosófica, médica e psicológica tende a considerar os 

seguintes componentes analíticos do consentimento informado: (1) Competência, (2) Divulgação 

de Informação, (3) Compreensão, (4) Voluntariedade, e (5) Consentimento/Autorização.44 Isto é, o 

consentimento informado ética e legalmente válido é prestado quando numa intervenção a pessoa 

é competente para receber informação completa do estudo, compreender a informação prestada e 

agir voluntariamente, consentindo a intervenção.44 
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Além dos elementos anteriormente referidos, para que o consentimento seja “informado”, os 

potenciais participantes no estudo devem: ser informados sobre os objetivos do estudo e os 

procedimentos a realizar; ser capazes de compreender que se trata de investigação e não da 

prestação de tratamento clínico padrão; compreender os potenciais benefícios médicos ou os 

potenciais riscos que possam advir da sua participação no estudo; garantia da sua 

confidencialidade e proteção dos seus dados pessoais.11, 49 Além disso, os potenciais participantes 

devem também ser informados que têm o direito de se retirarem do estudo em qualquer altura.9 De 

realçar que existem outras informações que devem ser facultadas aos participantes e que devem 

constar no formulário de consentimento informado, sendo que esta informação pode ser 

encontrada, por exemplo, na seção 4.8.10. da Guideline ICH-GCP (R2) de Boas Práticas 

Clínicas.11, 49  

Assim, o consentimento informado é visto eticamente como a manifestação inequívoca da 

voluntariedade do participante, e assume um caráter legal que se concretiza com prestação da 

assinatura do participante. Curiosamente, foi a partir do Código de Nuremberga, que a obtenção 

de consentimento para a participação num estudo de investigação passou a ser obrigatoriamente 

por escrito.50 

1.2.4. Assentimento informado 

No decorrer dos cuidados de saúde ou de uma investigação clínica, e juridicamente falando, 

as crianças e jovens não têm capacidade/maturidade para consentir, sendo que o consentimento 

para a maioria das intervenções de saúde é facultado pelos pais/representantes legais.51 No 

entanto, e cada vez mais, a opinião do menor é levada em consideração, tendo em conta não só a 

sua idade, mas também outros fatores, nomeadamente, a fase de desenvolvimento, as 

capacidades intelectuais e grau de maturidade, as experiências de vida/doença, entre outros 

aspetos.51 Assim, para além da autorização dos pais/responsáveis legais, a obtenção do 

assentimento, para a participação da própria criança no processo de tomada de decisão num 

estudo clínico é fundamental e eticamente desejável, sendo que, e de acordo com a LIC, a 

obtenção de consentimento dos adolescentes de 16-17 anos é obrigatória, para além da 

autorização dos seus pais/representantes legais. Estando prevista a obtenção de assentimento da 

criança, caso não seja possível obter o seu assentimento, recomenda-se que seja documentado e 

justificado no formulário de consentimento informado, a razão para a sua não obtenção; formulário 

este que é assinado pelos pais/representantes legais e pelo investigador. 51 

O assentimento é a forma que uma criança tem de demonstrar que concorda ou discorda em 

participar num estudo52 e cumpre o dever ético da voluntariedade da sua participação. A 

informação que é transmitida e a explicação de possíveis questões que estas possam ter devem 

ser apropriadas e adequadas, não só à idade da criança como também ao seu grau de 

maturidade.52, 53 
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A linguagem usada com a crianças, para além de clara, acessível e percetível às mesmas, 

pode fazer uso de imagens ou técnicas mais lúdicas e apropriados e adaptados aos diferentes 

grupos etários. Assim, devem ser evitados termos técnicos, frases complicadas e quaisquer outras 

palavras que possam suscitar alguma incompreensão por parte de cada grupo etário.54 

De acordo com as orientações da CEIC em matéria de consentimento informado, pode ler-se 

que: “Em ensaios clínicos que exijam assentimento dos participantes, considerada a sua 

idade/maturidade ética, deverá ser incluída uma declaração do investigador, por si assinada, que 

garanta ter transmitido a este participante, em linguagem por si compreendida, informação 

relevante para a compreensão do Ensaio.” 52 

Desta forma, e uma vez que, perante a lei, as crianças são consideradas indivíduos menores 

de idade, até atingirem a maioridade ou a emancipação, o seu consentimento não apresenta valor 

legal, sendo necessária a autorização e assinatura do consentimento dos pais/representante legal 

para a participação das mesmas em estudos clínicos.42 

Desta maneira, e como considerado anteriormente, podemos verificar que existem diferenças 

não só em termos da nomenclatura utilizada, mas também no processo de obtenção de 

consentimento/assentimento entre a população adulta e a população pediátrica. 

De acordo com M. Renee Simar e Virginia A. Johnson55, atualmente, a maioria dos governos e 

organizações profissionais têm concordado que o consentimento em investigação pediátrica deve 

ser um consentimento “dyad", ou seja, um consentimento que não só envolva a permissão 

informada dos pais, mas também o assentimento da própria criança na sua participação no 

estudo. Para compreender melhor quais as diferenças no processo de obtenção de consentimento 

informado entre adultos e crianças, a Tabela 1 mostra as caraterísticas que distinguem e 

comparam o consentimento “dyad”, cada vez mais utilizado nos estudos em pediatria, com o 

consentimento informado normalmente utilizados nos estudos clínicos em adultos.55 

Tabela 1: Comparação: Consentimento “Dyad” vs Consentimento nos adultos. Adaptado de “Pediatric 

Informed Consent: Challenges for Investigators” 55. 

 

 
Consentimento 

Informado dos Adultos 
Consentimento “Dyad” – Pediatria 

Definição 
Confirmação da vontade 

em participar na 
investigação 

Consentimento parentala Assentimento 

Acordo/permissão 
parentala para a 

participação da criança na 
investigação 

O acordo afirmativo da 
criança para participar na 

investigação 

Pressupostos 

Plena capacidade de 
compreensão - processar a 
informação e concordar em 

participar. 

Plena capacidade de 
compreensão - processar a 
informação e concordar em 

participar. 

Capacidade de compreensão 
limitada de acordo com a 

idade de desenvolvimento - 
processar algumas 

informações e concordar em 
participar. 

O sujeito tem pelo menos 
18 anos de idade ou é 
menor emancipado. 

O sujeito tem pelo menos 
18 anos de idade ou é 
menor emancipado. 

O sujeito tem pelo menos 7 
anos de idade.b 
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Processo 

Discussões contínuas e 
interativas entre o 

investigador e o voluntário 
adulto. 

Discussões contínuas e 
interativas entre 

investigadores, paisa e 
crianças. 

Discussões contínuas e 
interativas entre 

investigadores e as crianças. 

Materiais fornecidos numa 
linguagem que o sujeito 

compreenda. 

Materiais fornecidos numa 
linguagem que os paisa 

compreenda. 

Materiais adequados à idade 
e ao desenvolvimento, com 
linguagem compreensível. 
Formulário simples e de 

curto. 

Documentação 
Assinatura no formulário 

de consentimento. 

Assinatura no formulário 
de permissão 

(consentimento).c 

Assinatura no formulário de 
assentimento (quando 

possível).d 

a Pais ou representantes legais. 
b O assentimento de crianças com idade < 5 anos pode ser exigido por algumas comissões de ética. 
c A Comissão de Ética local determina se apenas é necessária a assinatura de um ou dos dois pais/representes legais. 
d Em vez do formulário de assentimento, os comités de ética podem permitir a utilização do formulário de consentimento parental  para adolescentes. 

 
 

1.3. Consentimento parental e assinaturas requeridas 

1.3.1. Qual é quadro legal em Portugal 

Tendo em conta o art. 7.º da Lei 21/2014 de 16 de abril, referente aos participantes menores, 

é de realçar o ponto nº1, o qual afirma que,  

 “um estudo clínico só pode ser realizado em menores quando, cumulativamente:  

a) For obtido o consentimento informado do menor com idade igual ou superior a 16 

anos e do seu representante legal ou, no caso de o menor ter idade inferior à referida, 

do seu representante legal, o qual deve refletir a vontade presumível do menor, 

podendo, em ambos os casos, o consentimento ser revogado a todo o tempo, sem 

prejuízo para o menor;  

b) O menor tiver recebido informações sobre o estudo clínico e os respetivos riscos e 

benefícios, adequadas à sua capacidade de compreensão; 

c) O investigador ou, se for esse o caso, o investigador principal respeitar a vontade 

expressa do menor que seja capaz de formar uma opinião e avaliar as informações 

de se recusar a participar ou de se retirar do estudo clínico a qualquer momento.” 1 

Além disso, o mesmo artigo menciona, face ao que foi referido previamente, que, “A CEC 

pode, de forma fundamentada e a título excecional, dispensar os requisitos constantes das alíneas 

a), b) e c) do n.º 1, nos estudos clínicos sem intervenção”. 1 

Conforme o disposto na alínea a) citada anteriormente, e em concordância com o “Documento 

Orientador CEIC sobre Consentimento Informado (CI) para participação em ensaios clínicos em 

pediatria”, a CEIC recomenda o seguinte: 

 Nos primeiros anos de vida, isto é, recém-nascidos, lactentes, e crianças com idade < 

5 anos, o consentimento para participar num estudo clínico deverá ser da inteira 
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responsabilidade dos pais/representantes legais, uma vez que esta população ainda 

não apresenta consciência e competência suficientes para o efeito.52 

 A partir dos 5 anos de idade começa a fazer sentido partilhar informação e facultar à 

criança um pouco mais de autonomia, sendo que, entre os 5-11 anos de idade, e 

sempre que possível, deverá haver oportunidade de a criança assentir a sua 

participação no estudo.52 

 Após os 11 anos, a cognição da criança começa a aumentar e torna-se cada vez mais 

flexível, no entanto, a sua capacidade para prestar consentimento continua a ser 

questionável, pelo que crianças com idade compreendida entre os 12-15 anos devem 

continuar a prestar assentimento, mas a obtenção do mesmo deverá ser escrita, 

sempre que o investigador lhe reconheça maturidade ética para o efeito. A partir dos 

16 anos, o consentimento informado, por parte do adolescente, deverá ser obtido.52 

 Apesar de poder ser dado assentimento por parte das crianças nestas faixas etárias 

(5-18 anos), o consentimento dos pais continua a ser imprescindível. Contudo, e fora 

casos excecionais, estes deverão estar sempre em acordo com o menor e, uma 

eventual recusa por parte da mesma, considerada em função da sua capacidade, 

deve ser vinculativa.52 

Assim, podemos constatar que, em Portugal, e de acordo com o Código Penal e Civil, apenas 

a partir dos 16 anos de idade, e caso o adolescente demonstre maturidade e discernimento 

necessários para avaliar a situação em que se encontra, é que poderá consentir a sua 

participação num estudo clínico, sendo que até atingir esta idade, e fora exceções, recai sobre os 

pais a responsabilidade de prestar consentimento e velar pela saúde dos filhos, tendo sempre em 

consideração a opinião e interesse da criança.42, 56 Não obstante, e como referido anteriormente, 

crianças com idade compreendida entre 16-17 anos inclusive devem assinar um formulário de 

consentimento informado, sendo no entanto obrigatório o consentimento dos pais ou 

representantes legais.52 

Desta forma, as responsabilidades parentais relacionadas com questões de particular 

importância, como é o caso da participação de uma criança num estudo clínico, são exercidas em 

comum por ambos os progenitores, sendo que a assinatura do consentimento informado, deve ser 

então exercida por ambos os pais, tendo em conta a lei portuguesa e as orientações da CEIC.42, 52 

Normalmente quem autoriza e assina o consentimento informado são os pais da criança, uma 

vez que estes geralmente são os representantes legais. No entanto, parentes como tios, avós, 

padrasto/madrasta ou outras figuras com poder legal, podem autorizar e assinar o consentimento 

informado, desde que legalmente estejam estabelecidos como representantes legais da mesma.57 
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1.3.2. Qual é quadro legal nos países da Europa 

A nível europeu, o processo de obtenção quer do consentimento informado, quer do 

assentimento, no caso das crianças, não é uniforme nem se encontra harmonizado entre os vários 

países, variando desta forma entre eles e, em alguns casos, dentro de cada país devido à 

diversidade de leis e práticas nacionais.58 

Deste modo, a idade legal a nível europeu, e que permite que um indivíduo passe a poder 

consentir sem necessitar do consentimento dos pais/representante legal, varia de acordo com as 

leis nacionais de cada país, sendo que, por exemplo, adolescentes a partir dos 16 anos de idade, 

em determinados Estados-membros da Europa, podem já não ser considerados menores de 

idade.32 

Não obstante, e caso a criança ainda não tenha atingido a maioridade, deve ser solicitado o 

consentimento de ambos os pais antes da participação da criança num estudo de investigação 

clínica. Contudo, sempre que a lei o permita, o consentimento/assinatura de apenas um dos 

pais/representante legal pode ser considerado adequado.58 

No que concerne aos estudos multinacionais, o facto de a maioridade diferir de país para país, 

pode trazer consequências para este tipo de estudo, uma vez que, por exemplo, as condições 

específicas aplicáveis aos ensaios clínicos pediátricos poderão não ser relevantes para os ensaios 

clínicos nos Estados-membros onde os adolescentes, por força da sua idade, já não são 

considerados menores.32 

Na Tabela 2 encontram-se representados alguns requisitos legais específicos das várias 

legislações nacionais de 28 países da Europa referentes ao consentimento e assentimento, no 

caso das crianças e adolescentes. 

Tabela 2: Consentimento/Assentimento Informado em contexto Pediátrico na Europa. Adaptado de “Informed 

Consent for Paediatric Clinical Trials in Europe 2015” 59 e de “Informed consent for paediatric clinical trials in 

Europe” 60. 

 Consentimento/Assentimento em pediatria* Número de 
assinaturas 

necessárias pelos 
pais/representante 

legal no 
consentimento 

Língua oficial 
para escrita do 
consentimento País 

Idade legal 
para 

consentir** 

Intervalo de idades obrigatórias/ 
sugeridas para assentir (ou 

consentir se a palavra assentir 
não for usada)*** 

Áustria 18 anos 

8-13 anos 

A CE pode exigir assentimento de 
crianças mais jovens. 

Uma assinatura Alemão 

Bélgica 18 anos 

4-11 anos (em determinados locais) 

12-14 anos 

14-17 anos 

Duas assinaturas 

(É permitido uma 
assinatura na altura 

do recrutamento, 
podendo a outra ser 

recolhida depois) 

Holandês ou 
Francês  

Alemão (em 
determinados 

locais). 
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Bulgária 18 anos 

6-11 anos 

12-14 anos 

14-17 anos (próprio consentimento 
+ assinatura P/RL) 

Duas assinaturas Búlgaro 

Croácia 
Não 

especificado 
Não especificado Não especificado Croata 

Republica 
Checa 

18 anos 
12-14 anos 

15-17 anos 

Duas assinaturas 

(Apenas é permitida 
uma assinatura se 
um dos pais não 

constar na certidão 
de nascimento da 

criança, tiver 
morrido ou for 

menor de 18 anos) 

Checo 

Dinamarca 18 anos 
15-17 anos  

(consentimento por procuração) 

Duas assinaturas. 

(Não é necessária 
assinatura dos pais 
se a criança tiver 
15-17 anos e se o 

estudo não for 
interventivo e não 
apresentar risco) 

Dinamarquês 

Estónia 18 anos 

0-7 anos, 

7-17 anos (assentimento 
obrigatório) 

Duas assinaturas Estoniano 

Finlândia 15 anos 

Consentimento por escrito assim 
que a criança for alfabetizada 

 < 15 anos (próprio consentimento 
+ consentimento P/RL) 

15-17 anos (próprio consentimento 
+ notificação dos pais a demonstrar 

que o menor compreende o 
significado da investigação + 
benefício direto para a saúde) 

Uma assinatura 

(Por lei apenas um 
dos pais precisa de 
assinar, mas o outro 
pode ser informado 
e assinar se assim o 

entender) 

Finlandês ou 
Sueco 

França 18 anos 

4-6 anos 

7-12 anos 

13-17 anos 

Duas assinaturas Francês 

Alemanha 18 anos 

7-11 anos 

12-16 anos 

17 anos (próprio consentimento + 
consentimento P/RL) 

Duas assinaturas Alemão 

Hungria 18 anos 
Menos de 6 anos 

6-10 anos 
Uma assinatura Húngaro 
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11-14 anos 

15-17 anos 

Islândia 18 anos Menos de 12 anos 

Uma assinatura  

(A CE pode pedir 
duas assinaturas 
em alguns casos) 

Islandês ou 
inglês.  

Irlanda 

16 anos 
(Ensaios 
clínicos) 

18 anos 
(todas as 

outras 
investigações) 

7 anos, ou de acordo com a 
capacidade da criança 

Um assinatura Inglês 

Itália 18 anos 

6-10 anos 

11-14 anos 

15-17 anos (própria assinatura) 

Não há idade oficial obrigatória 
para assentir, mas é necessária 

avaliação da CE. 

Duas assinaturas Italiano 

Letónia 18 anos 
0-7 anos 

7-17 anos 
Uma assinatura Letão 

Lituânia 18 anos Nenhuma idade definida Duas assinaturas Lituano 

Malta 18 anos 6-17 anos Duas assinaturas 

Uma das 
línguas oficiais 

de Malta ou 
numa língua 

compreensível 
para o sujeito 

do ensaio 
clínico e, ou o 

seu P/RL. 

Noruega 18 anos 
12-17 anos (própria assinatura - 

consentimento) 
Duas assinaturas Norueguês 

Países 
Baixos 

16 anos 
12-15 anos (própria assinatura - 

consentimento) 
Duas assinaturas Holandês 

Polónia 18 anos 

6-11 anos 

12-15 anos 

16-17 anos 

Uma assinatura  

Prática - Duas 
assinaturas 

Polaco 

Portugal 18 anos 

0-8 anos 

8-12 anos 

12-15 anos 

16-17 anos (consentimento da 

Duas assinaturas Português 
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criança e do P/RL) 

Roménia 18 anos 

Menos de 6 anos 

6-10 anos 

11-14 anos 

15-18 anos 

Duas assinaturas Romeno 

Escócia 16 anos 

0-5 anos 

6-10 anos 

11- 15 anos 

CI com a própria assinatura da 
criança com < 16 anos, se tiver 
capacidade. Caso contrário, é 

obtido o assentimento 

Uma assinatura Inglês 

Eslováquia Não aplicável Não aplicável Não aplicável Eslovaco 

Eslovénia 18 anos 
9 anos (assentimento) 

15 anos (própria assinatura) 
Uma assinatura Esloveno 

Espanha 18 anos 
0-11 anos 

12-17 anos (própria assinatura) 
Uma assinatura Espanhol 

Suécia 18 anos 

Consentimento por escrito assim 
que a criança for alfabetizada 

6-10 anos 

11-14 anos 

15-17 anos (própria assinatura) 

Uma assinatura Sueco 

Reino 
Unido 

16 anos 

0-5 anos 

6-10 anos 

11- 15 anos 

Uma assinatura Inglês 

 
CE – Comissão de Ética 
P/RL – Pais/Representante legal 
CI – Consentimento Informado 
 
* esta informação foi principalmente recolhida através do trabalho diário e de notas da CRO Company, PRA Health Sciences (UK), aquando da preparação de 
submissões às Comissões de Ética nacionais. Algumas destas informações não estão disponíveis em inglês, nem estão publicamente disponíveis nas páginas web 
das autoridades reguladoras. Além disso, algumas versões de texto traduzidos para inglês podem incluir termos ou explicações imprecisas, o que pode dar origem a 
diferentes interpretações. 
** idade legal para consentir significa a idade a partir da qual uma criança pode dar e assinar o seu próprio consentimento independente e legalmente válido de 
acordo com a legislação/regulamentação nacional. As crianças abaixo deste limite de idade são incapazes de dar o consentimento informado legal e necessitam do 
consentimento informado dos pais/responsáveis legalmente autorizados com uma assinatura para participar num estudo clínico. O consentimento informado dos 
pais/representante legal pode ser obtido para além do próprio consentimento/assentimento da criança, ou quando a criança acima do limite de idade é incapaz de 
assinar o consentimento devido a uma condição física complicada. 
*** estes intervalos de idade obrigatórios/sugeridos são definidos na regulamentação/legislação nacional, para uma criança com idade inferior à idade legal para 
consentir e para o próprio consentimento/assentimento (dependendo da terminologia utilizada nos textos legais). Este consentimento/assentimento é obtido para 
além do consentimento informado assinado pelos pais/representante legal. Este tipo de consentimento/assentimento próprio apoia a integridade e os direitos da 
criança, cria a oportunidade de ouvir a sua própria opinião, a sua suposta vontade e possível dissidência, respeitando assim a autonomia da criança no processo de 
consentimento informado. 
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Através da Tabela 2 verifica-se que as exigências diferem entre os vários países europeus, no 

que diz respeito à idade legal de maioridade para poder consentir, sendo que, na sua maioria, e 

salvo algumas exceções, a idade legal de maioridade na qual passa a ser possível prestar 

consentimento é a partir dos 18 anos. Isto é, na maioria dos países listados, e juridicamente 

falando, a maioridade é atingida aos 18 anos, o que significa que é a partir desta idade que os 

indivíduos passam a ter total liberdade para poder consentir, sendo que a sua assinatura passa a 

ter um caráter legal, sem que seja necessário o consentimento e assinatura dos 

pais/representantes legais. No entanto, em alguns países europeus, como é o caso da Holanda e 

da Noruega, é requerida a assinatura da própria criança a partir dos 12 anos de idade, 

independentemente da maioridade apenas ser atingida aos 16 e 18 anos, respetivamente. Para 

além desta assinatura prestada pela criança, é necessário ainda o consentimento dos 

pais/representantes legais, uma vez que a assinatura, apesar de ser requerida, não tem valor 

legal, visto que a criança ainda não atingiu a maioridade. 

Pode-se ainda verificar que o número de assinaturas, dos pais/representantes legais, 

requeridas no consentimento informado, varia de acordo com a legislação de cada país, sendo 

que 14 dos 28 países representados exigem duas assinaturas, 12 apenas exigem uma assinatura 

e em 2 deles não é especifico o número de assinaturas requerido. 

Assim, pode-se constatar que, dependendo do país, existem várias diferenças no que toca 

aos limites de idade, às faixas etárias para consentir/assentir e ao número de assinaturas 

requeridas, não havendo desta forma, guidelines que uniformizem e harmonizem estes requisitos 

a nível europeu. Esta falta de uniformização e harmonização que seriam desejáveis, no que 

concerne às questões relacionadas com a idade, tem a ver com a própria lei nacional de 

maioridade de cada país, ou seja, a principal barreira para a não existência da harmonização de 

guidelines prende-se com o próprio código civil e legal de cada país. 

1.3.3. Condições de exceção 

Em Portugal, e como referido anteriormente, a CEIC determina que seja recolhida a 

assinatura/autorização de ambos os pais/representantes legais para a participação de uma 

criança/adolescente num estudo de investigação clínica.52 Contudo, e em certos casos/situações, 

se formos demasiado conservadores e exigentes com a obrigatoriedade das duas assinaturas, 

poderemos estar a prejudicar o bem-estar da própria criança/adolescente. A extrapolação de 

algumas leis e orientações nacionais, não diretamente relacionada com a investigação clínica, 

poderá possibilitar a existência de exceções que permitam que o consentimento seja prestado 

apenas por uma pessoa. Assim, e com base na extrapolação de leis e orientações nacionais, são 

seguidamente listadas algumas propostas para a exceção das duas assinaturas. Caberá, no 

entanto, à CEIC, validar as condições de exceção no que diz respeito aos estudos da sua 

competência de avaliação. 
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• Investigação com Riscos Mínimos 

Poderá ser considerado o consentimento/assinatura de apenas um dos pais/representantes 

legais, quando o protocolo de investigação envolva riscos mínimos ou se os riscos ou 

desconfortos estiverem relacionados com a intervenção terapêutica, diagnóstica ou preventiva. 

Caso contrário, deve ser exigido o consentimento informado de ambos os pais.57 

• Um dos pais ausente/incontactável 

A autorização de participação e o consentimento de um dos pais é suficiente, se o outro 

progenitor não puder exercer as responsabilidades parentais devido a ausência, falecimento, 

incapacidade, estiver inacessível em tempo útil ou outro impedimento decretado por tribunal.42, 57 

• Ambos os pais ausentes 

Se porventura houver um impedimento por parte de ambos os progenitores, alguém da família 

de um dos pais, desde que haja um acordo prévio e com validação legal, torna-se responsável por 

exercer esta prática.42 

• Guarda de facto/Início da intervenção 

O artigo 9º da Lei de proteção de crianças e jovens em perigo refere:  

“Se a criança ou o jovem estiver confiado à guarda de terceira pessoa, (…) ou se 

encontrar a viver com uma pessoa que tenha apenas a sua guarda de facto, o 

consentimento é prestado por quem tem a sua guarda, ainda que de facto, e pelos pais, 

sendo suficiente o consentimento daquela para o início da intervenção”.  

Isto é, no início da intervenção poderá ser possível apenas prestar um consentimento, 

devendo a situação ser posteriormente avaliada.61 

• Criança confiada a terceiros 

“Quando a segurança, a saúde, a formação moral ou a educação de um menor se encontrem 

em perigo e não seja caso de inibição do exercício do poder paternal, pode o tribunal, a 

requerimento do Ministério Público (…), decretar as providências adequadas, designadamente 

confiá-lo a terceira pessoa ou a estabelecimento de educação ou assistência”.42 

Caso a criança seja confiada a um terceiro, “cabem a esta os poderes e deveres dos pais que 

forem exigidos pelo adequado desempenho das suas funções”, passando, neste caso, a poder ser 

prestada apenas um consentimento informado, isto é, apenas pode ser requerida a assinatura da 

pessoa/instituição responsável pela criança.42 

• Recém-nascidos e/ou mulheres grávidas 

O consentimento do pai ou representante legal não precisa de ser obtido, se este for incapaz 

de consentir devido a indisponibilidade, incompetência ou incapacidade temporária, ou se a 

gravidez resultar de violação ou incesto. Nestas circunstâncias, o investigador pode confiar nas 
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declarações da mãe sobre violação ou incesto, a menos que os factos e circunstâncias levem a 

duvidar da credibilidade da mesma.57 

• Divórcio/Separação dos pais 

Em caso de divórcio ou separação dos pais, quer judicialmente quer por separação de facto,  

“as responsabilidades parentais relativas às questões de particular importância para a vida 

do filho são ainda exercidas em comum por ambos os progenitores como se vigorasse o 

matrimónio, salvo nos casos de urgência manifesta, em que qualquer dos progenitores 

pode agir sozinho, devendo prestar informações ao outro logo que possível”.42  

Isto significa que, se ambos os pais continuarem a deter do poder paternal, ambos têm de 

consentir na participação do menor, como se fossem casados. Contudo, no caso de situações de 

emergência, o consentimento de apenas um dos pais poderá ser válido. 

Se porventura o tribunal decidir que um dos pais fica com a guarda e com o exercício do poder 

paternal da criança, apenas este é que decide a participação ou não do menor no ensaio.42, 57 

• Pais não casados 

Nas situações em que os progenitores não são casados, e caso estes vivam em união de 

facto declarada no registo civil, o regime torna-se igual ao dos pais casados, podendo ambos os 

progenitores exercer em comum o poder paternal. No entanto, caso estes requisitos não sejam 

cumpridos, a lei presume que a mãe tem a guarda do filho e, portanto, é ela que decide.42, 57 

 

1.4. Recomendação – Perspetiva pessoal 

• Serão estas exceções anteriores benéficas para as crianças? 

Posto isto, e tendo em conta tudo o que foi mencionado anteriormente, podem ser levantadas 

inúmeras questões, tais como: serão estas exceções, que permitem que o consentimento seja 

prestado apenas por uma pessoa, efetivamente benéficas para as crianças? Estaremos, nestas 

circunstâncias, a agir no melhor interesse das mesmas? 

Em bom rigor, a saúde e o bem-estar das crianças devem ser sempre priorizadas e estar 

acima dos interesses pessoais e interesses inerentes a qualquer investigação clínica, podendo isto 

ser visto como o racional e a justificação para que se possam abrir certas exceções. Do meu ponto 

de vista, a requisição de duas assinaturas aquando da prestação do consentimento informado 

pelos pais/representantes legais é uma mais valia, uma vez que quanto maior o número de 

pessoas que possam refletir e ponderar a participação de uma criança num estudo clínico, 

maiores serão, não só os diferentes pontos de vista apresentados, como também a segurança no 

que concerne à proteção da própria criança.  
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Além disso, não nos podemos esquecer que nestas idades há uma grande influência dos pais 

sobre as crianças, visto que as mesmas não só reagem muitas vezes a gestos ou palavras que 

são pronunciadas, como também veem nos pais um porto, ou não, de abrigo. Com isto quero dizer 

que o tom de voz, as atitudes e relações familiares podem afetar ou impulsionar a decisão das 

crianças.  A título ilustrativo, caso um dos pais esteja ausente e incontactável, segundo determina 

a lei, o outro progenitor fica responsável pela toma de todas as decisões, o que significa que, se 

houver algum conflito de interesse, por parte da pessoa que irá assinar e dar permissão, a criança 

poderá ser influenciada a participar no estudo clínico, sem que o deseje. 

Outros argumentos contra a prestação de apenas uma assinatura são os casos, nos quais o 

nível de alfabetismo do progenitor presente é muito inferior quando comparado com o do ausente, 

ou quando existem conflitos entre progenitores, ambos com opiniões diferentes, sendo a guarda 

da criança entregue a apenas um deles, e a decisão de participação no ensaio acaba por ser 

usada única e exclusivamente para importunar o outro. Questões culturais e religiosas também 

poderão ter influência, por exemplo, no caso de um dos pais ser testemunha de Jeová e negar o 

tratamento que pode salvar o menor, só porque o tratamento em questão poder ser contrário à sua 

religião. 

A seguinte análise SWOT62 - Strengths, weaknesses, opportunities, and threats, representada 

na Tabela 3, permite perceber melhor e ter uma visão mais detalhada sobre a prestação de 

apenas uma assinatura no formulário de consentimento informado. 

Tabela 3: Análise SWOT sobre a obtenção de apenas uma assinatura. 

Forças Oportunidades 

Menos “burocracias”; 

Obtenções do CI menos demoradas; 

Menos tempo despendido na recolha de assinaturas; 

Potencial redução da quantidade de papel. 

Harmonização de guidelines; 

Criação de outras formas de obtenção do 

consentimento; 

Potencialmente maior recrutamento. 

Fraquezas Ameaças 

Menos pessoas a ponderar; 

Menos questões levantadas; 

Menor perceção dos benefícios/riscos; 

Menor segurança/apoio na decisão;  

Pode demorar mais tempo na tomada da decisão; 

Pode levantar mais questões éticas; 

Perfil psicológico ou mental de um dos progenitores 

alterado e não percetível; 

Influencias externas; 

Conflitos de interesse pessoais/religiosos, entre outros. 

Falta de guidelines harmonizadas a nível europeu; 

Mais tempo na resolução de questões éticas e 

legais associadas a uma eventual mudança dos 

requisitos de assinatura do CI, como por exemplo 

emigração do agregado familiar. 
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Muitas mais situações como estas podem ser equacionadas, tornando o processo relativo ao 

número de assinaturas necessárias pelos pais/representante legal no formulário de consentimento 

informado muito mais complexo, mas efetivamente, regra geral, mais adequado do ponto de vista 

ético. 

• Como ultrapassar o quadro ético proposto pela CEIC caso algum dos pais não possa estar 

presente? 

Atualmente, e com o crescente desenvolvimento da era digital, torna-se cada vez mais 

plausível o desenvolvimento de novas formas de tornar o processo de obtenção de consentimento 

informado mais remoto. 

A título de exemplo, a videochamada é uma maneira simples e prática de poder comunicar 

com outras pessoas, em tempo real, sem requerer a presença das mesmas no local podendo vir a 

ser utilizada como forma remota de obter o consentimento de ambos os pais/representantes 

legais, em situações onde não seja possível a presença de um dos progenitores/representantes 

legais, devido a fatores impeditivos (emigração, cumprimento de serviço militar, entre outras), na 

hora de prestar consentimento. Isto permite que não só o progenitor que não consiga estar 

presente possa vir a ter um papel mais ativo na decisão de incluir ou não o menor no estudo, 

como também se afigura como uma forma de podermos ultrapassar a exigência ética no que diz 

respeito à obrigatoriedade das duas assinaturas, uma vez que deste modo seria possível 

documentar que ambos os representantes legais tiveram um papel ativo e presente na decisão de 

permitir a inclusão do menor no estudo. 

Outra maneira de colmatar esse mesmo distanciamento físico e de cumprir as orientações 

propostas tanto a nível ético e de entendimento do próprio estudo, como ao nível da 

obrigatoriedade das duas assinaturas presencialmente seria o envio da documentação necessária 

ao outro progenitor/representante legal não presente; uma chamada de voz ou videochamada 

para resolver e tirar possíveis questões sobre o estudo e o retorno da documentação devidamente 

assinada para o centro. 

Além destas duas soluções propostas, a assinatura do formulário de consentimento informado 

via remota, isto é, mediante a utilização de uma assinatura eletrónica, como prova de que o 

responsável consentiu a entrada do menor no estudo, poderá ser outra solução a adotar nestes 

casos. 

Apesar de estas propostas trazerem algumas vantagens no que concerne à obtenção de 

ambas as assinaturas por parte dos progenitores/representantes legais, aquando da ausência de 

um deles, estas podem trazer desvantagens e levantar questões quer a nível ético, quer a nível de 

proteção de dados pessoais. Algumas dessas questões que poderíamos levantar poderiam ser, 

por exemplo: será que o indivíduo ausente tem acesso a um computador ou conexão à internet? 

Será a comunicação por videochamada completamente confidencial? A conexão à internet é 

segura? Será que a informação sobre o estudo clínico consegue ser transmitida da mesma 
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maneira como se fosse feita presencialmente? A documentação enviada poderá ser perdida 

durante o processo? A preservação da confidencialidade dos dados pessoais poderá ficar 

comprometida durante o processo de envio? A assinatura eletrónica poderá ser falsificada 

facilmente? 

Todas estas e outras questões podem ser vistas e discutidas sob diferentes perspetivas. No 

entanto, na minha ótica, e de forma geral, com o atual avanço da tecnologia e com o 

aperfeiçoamento do planeamento da gestão de risco e de processos, a colmatação de muitas 

destas questões poderá ser facilmente alcançada. 

 

1.5. Conclusão da revisão bibliográfica 

Os conhecimentos fornecidos nesta revisão bibliográfica têm como objetivo ajudar a perceber 

o panorama de alguns dos problemas vividos em estudos que envolvem a participação de 

menores em investigação clínica, e estimular uma maior discussão sobre o quadro ético-legal no 

que diz respeito à diversidade de orientações nacionais que existem, face ao número de 

assinaturas requeridas aquando da obtenção de consentimento informado em estudos com 

crianças/adolescentes. 

No que concerne especificamente ao número de assinaturas presentes no consentimento 

pediátrico, e uma vez que cada país tem as suas próprias leis nacionais, não é possível de 

momento elaborar normas e orientações uniformes e comumente aceites a nível europeu, a fim de 

harmonizar os processos de obtenção de assinaturas no consentimento. Acresce que o 

Regulamento dos ensaios clínicos com medicamentos remete para cada estado-membro, as 

decisões nesta matéria, sendo que cabe a cada país definir a idade legal na qual um indivíduo 

passa poder prestar o seu consentimento informado para participação num ensaio clínico com 

medicamentos. 

Tendo em conta a análise SWOT, e apesar de, a requisição de apenas uma assinatura 

aquando da prestação do consentimento informado pelos pais/representantes legais apresentar 

alguns pontos fortes e de poder vir a trazer algumas oportunidades para o desenvolvimento de 

novas abordagens, observar-se que ambas estas categorias recaem maioritariamente sobre um 

ponto de vista mais “burocrático” e menos ético, ao invés das “fraquezas”. Em bom rigor e do meu 

ponto de vista, a ética e o bem-estar das crianças deverá prevalecer sobre a “burocracia” e 

interesses inerentes a qualquer investigação clínica. Assim sendo, e uma vez que as “fraquezas” 

apontadas na requisição de apenas uma assinatura podem vir a ter mais impacto e a trazer menos 

benefícios para as crianças, e visto que estas são maioritariamente colmatadas aquando da 

prestação de duas assinaturas, sou da opinião que devem ser requeridas a assinatura de ambos 

os pais/representantes legais, salvaguardando, no entanto, sempre os casos de exceções que 

possam existir. 
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Além disso, e em concordância com a justificação prestada no “Documento Orientador CEIC 

sobre Consentimento Informado (CI) para participação em ensaios clínicos em pediatria”, em 

matéria da obrigatoriedade da obtenção da assinatura de ambos os progenitores, uma vez que a 

participação num ensaio clínico não é, nem pode ser considerada, um ato de gestão da vida 

corrente do menor, por envolver riscos e implicações médicas, o exercício das responsabilidades 

parentais cabe a ambos os pais, tal como referido no artigo 1906º o Código Civil. E é por isso que, 

do ponto de vista ético, é considerado mais adequado a assinatura dos dois pais/representantes 

legais. 
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2. Objetivos e enquadramento do Estágio 

 

2.1. História da Keypoint 

A Keypoint – Consultoria Científica Lda. é uma Contract Research Organization (CRO), 

fundada em 1999, tendo apenas iniciado a sua atividade em investigação clínica em 2003.63 Em 

2004, a Keypoint, criou a Unidade de Estudos Clínicos, que atualmente é um dos maiores focos da 

empresa, dando assim início à monitorização de ensaios clínicos. Foi também nesse mesmo ano 

que foi obtida a certificação de qualidade pela ISO 9001:2000.65 

No ano de 2005 a Keypoint expandiu os seus serviços e fundou a Academia ForPoint – 

Instituto de Formação e Inovação na Saúde, uma organização sem fins lucrativos que atua no 

domínio da formação profissional em investigação clínica.63, 65 

Posteriormente, em 2009, é criado o 1º Master em Investigação Clínica, lecionado em 

Portugal, que resultou de uma parceria entre a ForPoint e a Universidade Pompeu Fabra, situada 

em Barcelona.65 

Foi constituído, em 2011, o Grupo Keypoint, do qual faziam parte três entidades independes 

(Keypoint CRO, ForPoint e Point2Point), que cooperavam em vários projetos.65 

Atualmente a Keypoint iniciou a sua expansão a nível internacional, passando a integrar o 

novo Grupo Evidenze juntamente com a Dynamic e com o Grupo Pulso. Este novo grupo atua no 

âmbito da investigação clínica, formação e programas de apoio a doentes, divulgação científica e 

transformação digital, prestando serviços e soluções globais a várias entidades, nomeadamente, 

indústria farmacêutica, sociedades científicas, grupos de estudos, investigadores, administração 

pública e hospitais.63, 64 

 

2.2. Missão e Visão Grupo Keypoint 

Na origem da maioria das organizações é estabelecido logo de início a razão que levou à 

construção da mesma (missão) e quais são os seus grandes objetivos a longo prazo (visão) de 

forma a servirem de orientação para a obtenção de resultados. 

O Grupo Keypoint, atualmente, tem como missão proporcionar apoio metodológico na área da 

saúde, mais concretamente no domínio da investigação científica, de forma a tornar Portugal um 

mercado de referência no que toca a projetos e programas inovadores relacionados com a 

investigação clínica. Para tal, presta serviços que se estendem desde a consultoria científica, à 

gestão de informação, à consultoria metodológica e análise estatística, até à realização e 

seguimento de estudos epidemiológicos, ensaios clínicos e estudo de avaliação económica, 

abrangendo também serviços na área de formação. Todas estas atividades têm em consideração 

as exigências dos seus clientes e as necessidades específicas de cada um.63, 65 
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Em termos de Visão, o Grupo Keypoint pretende63: 

 Melhorar continuamente os seus serviços prestados, adaptando-se às constantes 

mudanças e exigências do mercado, 

 Promover o desenvolvimento da empresa e dos seus colaboradores, 

 Proporcionar serviços de consultoria aos seus clientes tendo em conta os seus requisitos 

e objetivos, 

 Contribuir para o desenvolvimento e promoção da investigação científica na área da saúde 

e bem-estar, em Portugal. 

 

2.3. Serviços Grupo Keypoint 

Enquanto CRO, a Keypoint já conta com vários projetos realizados quer a nível nacional quer 

a nível internacional e dedica-se essencialmente ao desenvolvimento e implementação de ensaios 

clínicos, estudos observacionais, estudo da iniciativa do investigador, estudos epidemiológicos, 

estudos de avaliação económica, atuando também nas áreas de gestão de dados, bioestatística, 

medical writing, comunicação médica, advisory boards, entre outros.63  

Esta organização presta ainda serviços na área de formação e treino em investigação clínica, 

através da Academia ForPoint – Instituto de Formação e Inovação na Saúde. A ForPoint é um 

projeto inovador em Portugal que tem como principal objetivo não só promover a formação 

profissional, com cursos de pós-graduação e cursos de especialização no âmbito da investigação 

clínica, mas também promover a educação e disponibilizar informação sobre saúde e bem-estar 

junto dos profissionais de saúde e da sociedade em geral.63 

A Tabela 4 descreve o conjunto de serviços prestados pela empresa, quer ao nível de estudos 

clínicos, quer ao nível da formação e comunicação em saúde.63 

Tabela 4: Serviços prestados dentro de cada área. Adaptado de “Grupo Keypoint: Knowledge and People” 63. 

Clinical Research Organization (Estudo Clínicos) 

Ensaios Clínicos 
Serviços: Realização de protocolos, Cadernos de Recolha de Dados, Visitas de 

Feasibility, Aspetos Regulamentares, Submissões, Gestão de Projeto, Reunião de 

Investigadores, Monitorização, Gestão Dados, Estatística e Medical Writing. 
Estudos 

Observacionais 

Estudos da 

Iniciativa do 

Investigador 

Serviços: Desenho e conceção do estudo – da pergunta de partida aos objetivos, 

Elaboração de protocolo e materias do estudo, Apoio às submissões, Apoio na 

implementação, recolha de dados e monitorização, Desenvolvimento de bases de 

dados, Análise estatística e interpretação de resultados e Apoio em Medical Writing. 

Estudos 

Epidemiológicos 

Serviços: Realização de protocolos, Questionários, Amostragem, Gestão de Projeto, 

Aplicação de Inquéritos/Questionários, Gestão de Dados, Análise Estatística e Medical 

Writing. 
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Estudos de 

Avaliação 

Económica 

Serviços: Avaliação Económica de Medicamentos, Dispositivos Médicos e de 

Diagnóstico, Modelos Económicos, Recolha de Dados, Painéis de Peritos (Delphi e 

Delbecq), Estudos de Qualidade de Vida, Microcustos, Burden of Disease e Avaliação 

de Estratégias de Marketing e Vendas. 

Gestão de Dados 

Serviços: Desenho de Caderno de Recolha de Dados, Desenho e Validação de Bases 

de Dados, Electronic Data Transfer, Discrepancy Management, Controlo de Qualidade 

de Bases de Dados, Data Coding e Data Conversion Programming. 

Estatística 

Serviços: Apoio na Elaboração de Protocolos de Estudos Clínicos, Listas de 

Aleatorização, Cálculo de Amostras, Planos de Análise Estatística, Execução da 

Análise Estatística, Modelos Epidemiológicos, Relatórios de Análise Estatística, 

Revisão Médica, Apoio Individualizado a projetos de Investigação e Linhas de Apoio. 

Medical Writing 
Serviços: Redação de publicações científicas, elaboração de posters e abstracts, 

traduções, etc.  

Advisory Boards 
Serviços: Elaboração de relatórios, integrando a metodologia definida pelo cliente, 

Reuniões de peritos para consensos, orientações diagnósticas e/ou terapêuticas, etc. 

Formação e Treino 

Academia 

Forpoint 

Cursos de formação presencial, em diversas áreas da saúde e investigação e diversas 

opções de online training. 

Cursos para a 

Indústria 

Farmacêutica 

Cursos focados nas necessidades diárias dos diversos profissionais da indústria 

farmacêutica. 

Cursos para 

Entidades da 

Área da Saúde 

Cursos personalizados tendo em conta a necessidade de cada cliente. 

Comunicação Médica 

Consultoria 

Científica e 

Estratégica 

Abordagem, em conjunto com cada cliente, dos seus problemas e objetivos, definindo 

metas de atuação, outputs e cronogramas. 

Simuladores 
Desenvolvimento de simuladores, que permitem fazer apresentações interativas, quer 

sobre dados epidemiológicos, quer sobre resultados de análises custo-efetividade. 

Plataformas IT 
Desenvolvimento de plataformas digitais desenhadas especificamente para cada 

projeto, em consonância com os requisitos e necessidades expressas pelo cliente. 
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2.4. Estrutura e Organização da Keypoint 

Em termo de estrutura e organização interna, até à data a Keypoint integra uma equipa 

multidisciplinar com formação nas mais diversas áreas, sendo a mesma constituída por cerca 12 

elementos e 2 CRAs estagiários (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Estrutura e Organização da Keypoint. 
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2.5. Objetivos do Estágio 

O principal objetivo do estágio curricular realizado na Keypoint – Consultoria Científica foi a 

aquisição de competências práticas complementares à formação académica teórica adquirida ao 

longo do presente Mestrado. 

Durante o período de estágio na Keypoint, encontravam-se contemplados no plano de 

atividades (Figura 2 - Anexos) os seguintes objetivos: 

1. Adquirir conhecimentos sobre a empresa e os seus procedimentos; 

2. Dominar os conceitos da legislação aplicável; 

3. Identificar e aplicar os requisitos dos diferentes tipos de submissões às autoridades; 

4. Conhecer o funcionamento do site e plataforma do Registo Nacional de Estudos Clínicos 

(RNEC); 

5. Compreender a organização e comunicação com Comissões de Ética para a Saúde; 

6. Preparar os diferentes dossiês no âmbito dos estudos clínicos; 

7. Descrever processos de farmacovigilância exigidos em âmbito de estudo/ensaio clínico; 

8. Obter conhecimentos sobre os processos financeiros integrantes do estudo; 

9. Desenvolver espírito crítico para a análise de potenciais dificuldades à implementação 

e/ou cumprimento dos procedimentos do estudo; 

10. Elaborar relatórios/documentos relacionados com a gestão e implementação dos EC. 

Alguns destes objetivos não foram passiveis de serem alcançados, devido a fatores externos à 

empresa, e que serão abordados posteriormente, na secção correspondente aos desvios ao plano 

de atividades e respetivas justificações. 
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3. Descrição das atividades realizadas durante o estágio  

 

3.1. Plano de formação 

No dia 6 de outubro de 2020, desenrolou-se o início do estágio na Keypoint - Consultoria 

Científica, Lda. Nesse mesmo dia foi-nos proposta uma reunião presencial nas instalações da 

empresa, situada no Edifício Premium Espaço Al. Fernão Lopes, nº16A 7º Andar, Escritório 1, a 

qual foi orientada pela antiga coordenadora da unidade de estudos clínicos, Teresa Alves.  

Esta reunião teve como objetivo inicial a apresentação do Grupo Keypoint e uma visita às 

instalações onde se encontra a maioria do material e dossiês necessários à realização de todo o 

trabalho e serviços prestados pela Keypoint. A reunião serviu igualmente para apresentar e 

discutir o plano de formação idealizado e todas as atividades que poderiam ser realizadas ao 

longo do estágio.  

Após esta apresentação foram-me mostrados o servidor e os Standard Operating Procedures 

(SOPs) da empresa, estes de grande importância no que concerne, sobretudo, à prática de uma 

melhor preparação na conduta de estudos clínicos e harmonização dos processos realizados pela 

empresa. Assim, e devido à relevância em conhecer o funcionamento dos processos da Keypoint, 

a formação em SOPs, é a primeira formação que qualquer novo colaborador têm de realizar 

aquando da sua entrada na empresa, tendo esta se baseado num processo de autoaprendizagem 

que decorreu durante as primeiras 2 semanas de trabalho, entre 6 e 20 de outubro de 2020.  

Além desta formação, foi-me pedido que realizasse uma outra formação, em Good Clinical 

Practice (GCP), do português BPC. Esta formação decorreu entre os dias 7 e 11 de outubro 2020, 

e foi efetuada na plataforma Syneos. Esta é uma das formações de maior importância e que é 

imprescindível na área dos estudos clínicos, pois as BPC são um padrão internacional de 

qualidade ética e científica para a conceção, realização, registo e relato de ensaios que envolvem 

a participação de sujeitos humanos.11 

 

3.2. Atividade realizadas durante o estágio 

No decorrer do estágio na Keypoint, compreendido entre o dia 6 de outubro de 2020 e o dia 31 

de maio de 2021, estive envolvido em várias atividades quer relacionadas com a parte de 

implementação e monitorização de estudos clínicos, quer ligados à parte do Medical Writing e 

Comunicação Cientifica. A Tabela 5 carateriza sucintamente os projetos e estudos clínicos em que 

estive envolvido e demostra igualmente as atividades associadas a cada um. 
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Tabela 5: Projetos/Estudos Clínicos e respetivas atividades realizados durante o período de estágio. 

 

 

 
 

    1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Tipo de Estudo OB OB ECm OB OB OB NA ECm OB ECm ECm ECm OB OB NA OB 

Área Terapêutica Urolo Hema Hema Derm Card Onco NA Hema Neuro Onco Hema Derm Imuno Pneumo NA Card 

Duração 
Out 2020 - 
Mar 2021 

Out 2020 - 
Abr 2021 

Mar 2021 
- Mai 2021 

Nov 2020 
Nov 2020 
- Mai 2021 

Nov 2020 
- Fev 2021 

Jan 2021 
Fev 2021 - 
Mai 2021 

Fev 2021 
Fev 2021 - 
Mai 2021 

Fev 2021 - 
Mar 2021 

Mar 2021 
- Mai 2021 

Mar 2021 Mar 2021 
Abr 2021 - 
Mai 2021 

Mai 2021 

                                    

CRO 

Submissão aos 
centros 

x x                             

Adendas x x               x             

DMP e DVP                 x               

Monitorização do 
eCRF 

        x x           x         

Visitas de 
Monitorização 

(Remota / Presencial) 
        x  x       x   x         

Notificação de 
encerramento 

              x                 

Arquivo x x   x                       x 

Medical Writing 
/ Comunicação 

Cientifica 

Newsletters x x                     x x     

Publicações                             x   

Traduções     x       x x     x           

                                    

OB - Estudo Observacional 
ECm - Ensaio Clínico com 
medicamentos 
 
NA - Não Aplicável 

Urolo - Urologia 
Hema - Hematologia 
Derm - Dermatologia 
Card - Cardiologia 

Onco - Oncologia 
Neuro - Neurologia 
Imuno - Imunologia 
Pneumo - Pneumologia 

Out - Outubro 
Nov - Novembro 
Jan - Janeiro 
Fev - Fevereiro 

Mar - Março 
Abr - Abril 
Mai - Maio 
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3.2.1. Leitura de Protocolos e documentos de apoio 

Uma das tarefas iniciais que deve ser feita e que é essencial antes de integrar qualquer novo 

estudo/projeto é a leitura do protocolo e de toda a documentação de apoio ao mesmo. Com efeito, 

a compreensão do protocolo é fundamental para que se consiga construir conhecimentos de base 

sobre um determinado estudo, bem como sobre os procedimentos mais corretos a adotar. No 

entanto, e embora a minha colaboração em alguns dos estudos tenha sido passageira, a leitura do 

protocolo era imprescindível de forma a estar por dentro dos procedimentos do estudo, permitindo 

trabalhar mais eficazmente, tanto de forma independente como em colaboração com os meus 

colegas. Assim, toda esta leitura e preparação inicial foi transversal a todos os estudos/projetos 

que desempenhei ao longo do estágio. 

 

3.2.2. Submissão de Dossiês 

Segundo a Lei portuguesa 21/2014, de 16 de abril1, para a realização de ensaios clínicos com 

medicamentos é necessário obter autorização e parecer favorável da Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de Saúde I.P. (INFARMED) e Comissão de Ética para a Investigação 

Clínica (CEIC), respetivamente. No que diz respeito, aos estudos observacionais, estes apenas 

necessitam de ser submetidos ao Concelho de Administração (CA), à Comissão de Ética para a 

Saúde (CES) e por vezes à Unidades de Investigação de cada centro, não sendo deste modo 

necessário submissão à CEIC nem INFARMED, como no caso dos ensaios clínicos com 

medicamentos. Em alguns centros, é também necessário submeter o dossiê do estudo ao 

responsável pela proteção de dados (RPD). 

Uma das primeiras tarefas que tive oportunidade de realizar durante o estágio, foi a 

preparação de dossiês de submissão e respetiva documentação, relativa a dois estudos 

observacionais (estudos 1 e 2 – Tabela 5), que se encontravam em processo de iniciação da 

submissão aos centros participantes. 

 Recolha de informação necessária 

Antes da preparação do dossiê de submissão é essencial recolher algumas informações 

sobre a documentação necessária à submissão, e respetivos templates, se aplicável, de cada 

centro participante. Esses templates geralmente dizem respeito a folhas de rosto, requerimentos 

de autorização ao CA e CES, modelos de acordos financeiros, entre outros documentos; sendo 

que, para que o estudo possa ser submetido para aprovação no centro, é necessário o 

preenchimento dos mesmos. Caso os centros não disponham desses templates, são utilizados os 

templates da Keypoint. 

Para a recolha desta informação, nos estudos acima mencionados, devem ser contactados os 

coordenadores de estudo dos respetivos centros, quer via email quer por contacto telefónico, 

relembrar-lhes sobre o estudo em questão e solicitar a informação pretendida. Paralelamente, à 
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requisição de informação sobre a documentação e possíveis templates necessários à submissão, 

pode ser solicitada ainda algumas informações adicionais, nomeadamente, as verbas e a sua 

distribuição pela equipa de investigação do centro, a fim de proceder à elaboração do acordo 

financeiro. 

 Elaboração e envio do dossiê para o centro 

Feita a recolha de toda a documentação e informação necessária, procede-se à construção do 

dossiê de submissão destinado a cada centro participante. Geralmente os dossiês apresentam os 

respetivos documentos: 

 Capa; 

 Lista de Contactos; 

 Índice; 

 Requerimento ao CA e CES; 

 Autorização do Diretor de Serviço e/ou Diretor Clínico; 

 Protocolo, Sinopse e folha de assinaturas ao protocolo; 

 Formulário de Consentimento Informado; 

 Currículo do Investigador Principal (IP); 

 Caderno de Recolha de Dados; 

 Acordo Financeiro ou uma Declaração para comunicar a sua ausência; 

Após preparação do dossiê, deve ser elaborada uma Declaração de Receção, que contém 

uma descrição de todos os documentos enviados, e que serve para comprovar a chegada e 

receção do dossiê ao centro. Tendo em consideração os dossiês enviados, notei que consoante 

os procedimentos internos de cada instituição hospitalar, o dossiê pode ser enviado primeiramente 

para a CES para que esta o avalie e o encaminhe posteriormente ao CA, ou pode ser enviado à 

unidade de investigação para que seja avaliado por estes, para seguir posteriormente para a CES 

e só depois para o CA. 

No que diz respeito aos acordos financeiro, estes seguem diretamente para o CA, ou podem 

ser primeiramente avaliados por um responsável do centro eleito para esse fim e só 

posteriormente é que são encaminhados para o CA. 

 Acompanhamento do processo de submissão e obtenção da aprovação do estudo 

Uma vez enviado e submetido o dossiê de estudo a cada instituição hospitalar, é necessário 

realizar contactos semanais/quinzenais, de forma a acompanhar a fase em que se encontrava o 

processo de submissão e aprovação do estudo. 



39 

 

Após finalizado o processo a avaliação do estudo por parte da CES e do CA, é solicitado o 

comprovativo de aprovação do estudo ao centro, assim como o acordo financeiro assinado pelo 

CA e pelo IP responsável pelo estudo. Seguidamente, é recolhida a assinatura, no acordo 

financeiro, por parte do promotor e da Diretora da CRO, neste caso em concreto a assinatura da 

Dra. Ana Macedo. 

 

3.2.3. Elaboração de ISF e TMF – Arquivo 

Durante a realização de um estudo clínico, é necessário manter em arquivo, em formato papel 

ou eletrónico, todos os documentos essenciais utilizados pelo promotor/CRO representante, e 

investigadores para a gestão de qualquer estudo clínico. Este arquivo de documentação permite 

que, no caso de uma auditoria e/ou inspeção, haja a possibilidade de rever e verificar se o 

promotor/CRO representante e os investigadores conduziram o estudo em conformidade com o 

protocolo, os requisitos regulamentares aplicáveis e as normas GCP.66 

O TMF corresponde a um dossiê que documenta toda a atividade que foi realizada durante a 

condução do estudo, sendo este arquivado nas instalações do promotor/CRO representante. É 

importante ter este dossiê sempre atualizado, uma vez que o mesmo permite que o estudo seja 

recriado de forma independente a partir destes registos. Esta recriação do estudo é fundamental 

para garantir que os direitos dos participantes foram respeitados e para que haja um acesso a 

dados clínicos robustos e fiáveis.66 

Neste dossiê, e dependo do estudo, podemos encontrar o protocolo e adendas do estudo 

assinadas, a brochura do investigador, o consentimento informado, o seguro do ensaio, entre 

outros documentos referidos na secção 8 da ICH E6 (R2) Guideline for Good Clinical Practice.11 

De realçar que o TMF é normalmente constituído pelo TMF do promotor e pelo TMF do 

investigador, usualmente conhecido como Investigator Site File (ISF).66 

O ISF corresponde ao dossiê que engloba a documentação de cada centro, inclusivo o dossiê 

da farmácia. Este dossiê deve ser elaborado no início do estudo, enviado para cada centro 

participante e após conclusão do estudo deve ser arquivado no centro, por um período de 5 anos. 

Os documentos devem ser mantidos e atualizados no ISF ao longo de todo o período de estudo, 

pela equipa de investigação do centro, sendo estes normalmente: 

 Lista de Contactos; 

 Currículo e Certificado de Boas Práticas Clínicas da equipa de estudo; 

 Protocolo e Adendas ao mesmo (se aplicável); 

 Folha de assinaturas ao protocolo e acordo de confidencialidade; 

 Formulário de Consentimento Informado e Adendas ao mesmo (se aplicável); 
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 Autorização do Conselho de Administração e da Comissão Ética para a Saúde; 

 Autorização do Diretor de Serviço e/ou Diretor Clínico; 

 Caderno de Recolha de Dados e/ou lista de variáveis; 

 Formulário de atribuição de responsabilidades de cada elemento da equipa do estudo; 

 Formulário de registo de visitas de monitorização; 

 Formulário de registo de pacientes incluídos no estudo; 

 Formulário de registo de treino da equipa de investigação; 

 Toda a correspondência realizada entre o promotor, a CRO e o centro. 

Ambos estes dossiês devem ser mantidos num local seguro e restrito, visto conter 

informações confidenciais sobre o estudo. 

No início do mês de novembro 2020, e de acordo com o plano de atividades, foi-me proposta 

a elaboração inicial dos dossiês relativos ao Trial Master File (TMF) e ao Investigator Site File 

(ISF) do estudo 4, Tabela 5. Ao longo do período de estágio, entre os meses de dezembro 2020 e 

janeiro 2021, foi-me possível voltar a preparar vários ISFs para os centros do estudo 1 e 2 e 

reorganizar um TMF para o estudo 18, Tabela 5. 

 

3.2.4. Elaboração de adendas 

Após o início de um estudo clínico, o promotor, caso necessário, pode realizar alterações quer 

ao protocolo, quer a outros documentos do estudo.67 Estas alterações são denominadas 

normalmente por adenda, sendo necessário submeter ou notificar essas alterações. As adendas 

podem ser substanciais ou não substanciais. 

Uma alteração substancial é uma alteração que ocorra ao nível do protocolo ou de qualquer 

outro documento de apoio que possa afetar de forma significativa67, 68: 

 a segurança ou a integridade física ou mental dos participantes; 

 a alteração da interpretação das provas científicas da investigação; 

 a condução ou gestão da investigação; 

 a qualidade ou segurança de qualquer medicamento de investigação utilizado. 

Nestes casos, estas adendas requerem autorização do INFARMED, I.P. e/ou parecer 

favorável da CEIC. Só após esta aprovação é que o estudo pode prosseguir normalmente.67 

Por outro lado, uma alteração não substancial é uma alteração no estudo que não tem um 

impacto significativo na segurança dos sujeitos ou no valor científico do estudo. Estas alterações 

não requerem a notificação ao INFARMED, I.P. ou à CEIC, mas devem ser referidas nos 
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requerimentos das próximas alterações substanciais realizadas. As mesmas devem ser sempre 

documentadas e arquivadas no TMF.69 

Ao longo do estágio deparei-me com três situações distintas de elaboração de adendas a 

documentos essenciais. Uma delas foi a preparação de uma adenda ao protocolo, no início do 

mês de fevereiro, em dois dos centros do estudo 1, Tabela 5. A outra foi a adenda a um formulário 

de consentimento informado (CI), no início do mês de abril para todos os centros que se 

encontravam ativos no estudo 2, Tabela 5. Por fim, no final do mês de março, foi também 

realizada uma adenda a um contrato financeiro para um dos centros do estudo 12, Tabela 5. 

A adenda ao protocolo foi elaborada com o intuito de atualizar os timepoints definidos para 

a análise de dados; atualizar o procedimento de obtenção do CI, de modo a considerar a obtenção 

remota do mesmo em circunstâncias excecionais; e a correção de pequenos erros de ortografia 

detetados durante o processo de revisão do protocolo. 

No caso do CI, foi realizada uma adenda para proceder a algumas alterações ao conteúdo 

do documento; à mudança do responsável pelo tratamento e proteção de dados pessoais e à 

correção de pequenos erros de ortografia. 

Relativamente à adenda ao contrato financeiro, a mesma foi realizada com o intuito de 

alterar alguns   membros da equipa do estudo. 

Para a preparação destas adendas foi realizado um requerimento à CES de cada centro 

em questão, com a descrição das alterações feitas, tendo sido anexados exemplares do novo 

protocolo, do formulário de consentimento informado e do contrato financeiro, cada qual para os 

seus respetivos estudos. Foi ainda preparada uma Declaração de Receção, com a descrição dos 

documentos enviados. 

 

3.2.5. Elaboração de um DMP e DVP 

Aquando do processo de construção de um eCRF, é importante que seja realizado um 

conjunto de processos especializados e referentes à gestão de dados clínicos, incluindo atividades 

relacionadas com a entrada, limpeza, bloqueio e preparação de dados clínicos a serem 

analisados. Na prática, estas tarefas são essenciais para garantir a qualidade e exatidão dos 

dados clínicos, bem como para cumprir as diretrizes de Boas Práticas Clínicas (BPC). Assim, e de 

modo a gerar dados de alta qualidade, fiáveis e estatisticamente sólidos, devem ser desenvolvidos 

dois documentos-chave: o Data Management Plan (DMP) e o Data Validation Plan (DVP).70 

O DMP é um documento que tem como objetivo descrever as atividades a serem seguidas 

durante e após um projeto de investigação e assegurar a autenticidade, exatidão e integridade dos 

dados. Neste documento usualmente fazem parte70: 

 Conceção da base de dados; 
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 Diretrizes sobre o processo de introdução e validação de dados; 

 Permissões e acessos à base de dados;  

 Medidas de controlo de qualidade;  

 Aspetos de segurança; 

 Processo de exportação da base de dados;  

 Diretrizes de reconciliação Eventos Adversos Graves; 

 Transferência/extração de dados;  

 Diretrizes sobre o bloqueio de bases de dados;  

 Arquivo de dados. 

Por outro lado, o DVP é um documento que tem como finalidade testar a validade dos dados 

clínicos em conformidade com as especificações do protocolo, contendo as variáveis utilizadas e 

todas as verificações de edição a serem realizadas para identificar as discrepâncias nos dados 

recolhidos.70 

No decorrer do estágio, e durante o mês fevereiro 2021, tive a oportunidade de colaborar na 

conceção destes dois documentos, para o ensaio clínico com medicamentos 11 da Tabela 5. 

Estes foram elaborados de acordo com o protocolo e eCRF do estudo, tendo o DMP sido 

desenvolvido num documento word e o DVP   num documento excel. 

 

3.2.6. Monitorização 

Durante o decorrer do estágio, foi-me possível participar em várias atividades relacionadas à 

monitorização quer de estudos observacionais quer de ensais clínicos. Algumas destas atividades 

decorram presencialmente, no entanto, a maioria foi realizada remotamente, devido à adaptação 

face às contingências provocadas pela pandemia. 

 

3.2.6.1. Atividades de monitorização remota 

No decurso do estágio foram realizadas diversas atividades de monitorização a nível remoto, 

designadamente a revisão de eCRFs, visitas de monitorização remotas e contactos telefónicos de 

monitorização. 

 Revisão do eCRF 

Por definição, um eCRF (electronic Case Report Form) é um sistema de software utilizado 

para recolher dados num estudo clínico, o qual incorpora vários formulários com campos 

concebidos, na sua essência, para receber dados decorrentes de ensaios clínicos com 
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medicamentos ou estudos observacionais. De uma maneira geral, estes revelam-se de fulcral 

relevância na área da investigação clínica, uma vez que são utilizados pela equipa de investigação 

do centro onde decorre o estudo no sentido de introduzir dados de documentos-fonte, que 

posteriormente são sujeitos a limpeza e exportação para a base de dados, a fim de proceder à 

respetiva análise estatística.  

Na prática, a revisão dos eCRFs visa confirmar não só a coerência e o correto preenchimento 

dos dados inseridos, mas igualmente a possibilidade de existência de eventuais desvios ao 

protocolo, sendo que o processo em causa se encontra normalmente discriminado no plano de 

monitorização.  

Durante a revisão do eCRF, sempre que se revele necessária uma clarificação fruto de uma 

incoerência de dados e/ou seja necessário o preenchimento/alteração dos dados num 

determinado campo, devem ser levantadas queries (questões/clarificações), nas quais deverá 

constar a clarificação/problema encontrado.  As referidas queries poderão ser criadas no próprio 

eCRF, se este o permitir, ou podem alternativamente ser descritas num Data Clarification Form 

(DCF). Caso estas sejam descritas no DCF, o mesmo deverá ser enviado para o centro, via email 

ou correio, sendo da responsabilidade do centro corrigir os dados no eCRF e proceder ao reenvio 

do DCF assinado e com as devidas clarificações para o monitor que o enviou. Acresce que é de 

toda a conveniência que a revisão do eCRF seja operacionalizada antes da realização do contacto 

ou visita de monitorização remota, de modo a facilitar a condução da visita.  

 Visitas de monitorização remota 

A realização de uma visita de monitorização requer um agendamento prévio com alguns 

dos membros da equipa de investigação do centro, de acordo com as questões a discutir, a fim de 

agendar a data e hora de realização da visita.  

Por norma, as visitas de monitorização remotas costumam realizar-se através de 

plataformas digitais, nomeadamente o Microsoft teams ou o Zoom. Antes da chamada com o 

centro, e tal como anteriormente referido, deverá haver uma revisão prévia do eCRF, bem como 

de todos os assuntos pendentes do lado do centro. Na mesma medida, deverá ser solicitado que o 

centro tenha disponíveis os documentos-fonte do estudo durante a chamada, a fim de verificar a 

consistência de alguns dados.  

No decurso da chamada, normalmente são abordados todos os assuntos pendentes, 

clarificadas questões e inconsistências, relatados possíveis desvios ao protocolo, entre outros 

assuntos.  

Terminada a visita, deverá proceder-se ao preenchimento de um Deviation Log, na 

eventualidade de existirem desvios a reportar; procedendo-se ao envio dos pendentes detetados 

e/ou não resolvidos no decorrer da visita e elaborando-se um relatório, no qual deverão ser 

descritas todas as atividades realizadas, assuntos abordados e pendentes resolvidos durante a 
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visita de monitorização. O relatório em causa deverá ser posteriormente enviado ao promotor, 

para efeitos de revisão, e, finalmente, assinado e datado pelo monitor que o elaborou e pelo 

próprio promotor. Assinale-se que, depois de assinado por ambos, o mesmo deverá ser arquivado 

no TMF do estudo. 

 Contactos telefónicos de monitorização 

Dependendo dos casos e do teor da descrição no plano de monitorização, uma alternativa 

às visitas de monitorização remotas é a realização de contactos telefónicos que servem 

normalmente para relembrar a existência de assuntos pendentes que precisam ser resolvidos e/ou 

abordar outros assuntos contemplados no plano de monitorização.  

Após o contacto de monitorização, deverá ser elaborado um formulário Registo de 

Contacto, no qual é identificado o membro da equipa de investigação do centro que foi contactado, 

os tópicos discutidos durante a chamada e, sempre que possível, o agendamento da próxima 

chamada e/ou visita de monitorização. À semelhança do que ocorre na visita de monitorização 

remota, o registo de contacto deverá ser arquivado no TMF do estudo. 

Registe-se que todas as atividades acima descritas foram realizadas no período de 

estágio. No que diz respeito a revisões de eCRFs, esta atividade foi desenvolvida entre os meses 

novembro 2020 e fevereiro 2021 para o estudo 6 (Tabela 5), entre o mês novembro 2020 até à 

data atual para o estudo 5 (Tabela 5), e a partir do mês março 2021 até à data atual para o estudo 

14 (Tabela 5). Em relação à visita de monitorização remota e respetiva elaboração do relatório, 

estes foram realizados, apenas para o estudo 12 (Tabela 5), no dia 18 de fevereiro 2021. Por fim, 

no início do mês novembro 2020 até à data atual, e no âmbito do estudo 5 (Tabela 5), foram 

realizados contactos telefónicos de monitorização, uma vez que o plano de monitorização do 

estudo prevê a realização de chamadas telefónicas mensais, com o intuito de relembrar à equipa 

de investigação o preenchimento de determinados campos do eCRF, resolução queries abertas, 

esclarecimento de dúvidas e questões relacionadas com o preenchimento do eCRF, entre outros. 

 

3.2.6.2. Atividades de monitorização presencial 

Entre os dias 5 e 6 de abril, foi-me possível realizar uma visita de monitorização presencial 

a um dos centros do estudo 14 (Tabela 5), cujo principal foco consiste em avaliar de que forma o 

estudo está a ser conduzido e realizar a verificação dos documentos-fonte que se encontram 

geralmente nas instalações dos vários centros participantes do estudo. 

Em termos processuais, a primeira etapa de uma visita de monitorização consiste no 

agendamento de um dia e hora, com a equipa de investigação do centro em questão, para 

realização da visita. Após o agendamento da visita, deverá ser elaborado um plano com as 

atividades a abordar, como por exemplo, a verificação da resolução dos assuntos pendentes da 

visita anterior, a confirmação de alguns documentos essenciais e verificação de documentos-fonte, 
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a verificação do correto preenchimento do eCRF, bem como outros assuntos contemplados no 

plano de monitorização e cuja sua menção seja importante. Depois de preparado o plano, deverá 

ser enviado um email à equipa de investigação, com uma carta de confirmação da visita de 

monitorização, a qual indica, nomeadamente, a data e hora da visita ao centro, a descrição dos 

objetivos da visita e os assuntos pendentes ainda por resolver.  

No decorrer da visita, e já no centro, devem ser solicitados os dossiês do estudo ao 

coordenador de estudo, sendo que, dependendo do tipo de atividades que se encontrem descritas 

no plano anteriormente referido, deverá ser dada prioridades a atividades, tais como: 

 Confirmar o correto preenchimento dos formulários de consentimento informado; 

 Rever se os critérios de inclusão e exclusão para cada participante foram cumpridos;  

 Garantir que não existem Eventos Adversos Graves por reportar; 

 Identificar violações/desvios ao protocolo do estudo; 

 Confirmar se toda a documentação arquivada no ISF está completa e/ou correta; 

 Verificar a qualidade e veracidade de todos os dados; 

 Confirmar que os dados registados no eCRF, ou CRF, caso seja em papel, refletem 

corretamente os documentos e registos originais incluídos nos documentos-fonte. 

No final da visita, é importante falar com coordenador e/ou investigador do estudo de forma a 

poder clarificar dúvidas entretanto surgidas; discutir inconsistências e desvios encontrados; 

recolher assinaturas; resolver pendentes urgentes; entre outros. 

Terminada a visita de monitorização ao centro, deverá proceder-se à/ao:  

 Fecho de assuntos pendentes, já resolvidos;  

 Arquivo no TMF de alguma documentação que possa ter sido objeto de recolha durante a 

visita; 

 Envio de uma carta de seguimento para a equipa com as atividades realizadas durante a 

visita; 

 Envio de assuntos pendentes de resolução; 

 Reporte de desvios ao protocolo; 

 Elaboração do relatório da visita de monitorização. 

É de referir que, tal como numa visita de monitorização remota, o relatório da visita de 

monitorização presencial é enviado para revisão do promotor e, assinado e datado, tanto pelo 

monitor que o elaborou como pelo próprio promotor. Posteriormente, este deverá ser arquivado no 

TMF do estudo. 
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Na visita de monitorização presencial que pude experienciar, realizei a maioria das etapas 

anteriormente mencionadas, com exceção da elaboração do plano de atividades; da preparação 

da carta de confirmação da visita de monitorização, enviada à equipa de investigação; da 

verificação da documentação arquivada no ISF e do arquivo de documentos no TMF, uma vez que 

não foi recolhida nova documentação. 

 

3.2.7. Notificação de encerramento de estudo 

A partir do momento em que um estudo é terminado, é da responsabilidade do promotor ou do 

seu representante legal notificar o seu encerramento ao INFARMED e à CEIC. Esta notificação 

deve ser feita num prazo de 90 dias úteis após a conclusão do ensaio. Se um ensaio for terminado 

prematuramente antes da data de conclusão especificada no protocolo, a notificação ao 

INFARMED I.P. e a CEIC deve ser realizada no prazo de 15 dias úteis a contar da data de 

término, devendo ser explicados claramente os motivos para o término do estudo.71 

No estudo 10 da Tabela 5, que teve o seu término no mês Maio 2021, pude experienciar e 

proceder à realização de uma notificação de encerramento de estudo. Em termos de 

procedimentos tive de preparar uma pasta, tanto para o INFARMED I.P. como para a CEIC, com a 

seguinte documentação: 

 Formulário de conclusão de ensaio clínico com medicamento72;  

 Requerimento de conclusão de ensaio clínico com medicamento; 

 Carta de autorização da delegação de responsabilidades. 

 

3.2.8. Medical Writing e Comunicação Científica 

A escrita médica assenta na comunicação e transmissão de dados e informações clínicas e 

científicas, de forma clara, a diferentes público-alvo. 

Esta envolve o desenvolvimento e produção de documentos, impressos e/ou digitais, 

relacionados com a área da saúde, exigindo desta forma um conhecimento tanto a nível científico 

como a nível de escrita, combinando o talento criativo de um escritor com o rigor e detalhe da 

investigação científica.74 

Além disso, a escrita médica compreende uma vasta e diversificada gama de serviços, 

estendendo- se desde a escrita regulamentar até à comunicação médica. 

No que concerne à escrita regulamentar, esta tem com objetivo desenvolver documentos 

relacionados com o processo de desenvolvimento de medicamentos e/ou dispositivos médicos, 

abrangendo maioritariamente a escrita de protocolos, sinopses do estudo, consentimentos 

informados, relatórios de estudo, entre outros. 
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Em contrapartida, a comunicação médica tem como objetivo desenvolver materiais numa 

variedade de formatos (escritos, audiovisuais e orais), de modo a aumentar a sensibilização para 

os produtos médicos e a criar planos, campanhas e estratégias que permitam a divulgação de 

informação da forma mais eficaz. Os resultados das comunicações médicas podem incluir 

manuscritos, posters, newsletters, diapositivos para apresentações em conferências, entre 

outros.73, 75 

Além destas duas grandes áreas, é pertinente também destacar a área das traduções, uma 

vez que atualmente a necessidade de tradução de documentos clínicos e científicos é enorme e 

cada vez mais procurada. No que diz respeito à investigação clínica, as traduções de documentos 

assumem um papel fundamental, quer por exemplo no caso de estudos multinacionais, nos quais 

é necessário que todos os documentos estejam uniformizados e escritos apenas numa língua, 

que, por norma, é o inglês, quer no caso de estudos, nos quais há a participação de indivíduos de 

outras nacionalidades, o que requer que alguns documentos tenham de ser traduzidos para uma 

língua que o interlocutor compreenda. 

As tarefas de medical writing (escrita médica) foram sendo pontuais ao longo de todo o 

estágio, tendo estas abrangido as áreas da tradução da comunicação médica. 

Deste modo, e para facilitar a compreensão do promotor estrangeiro, estive envolvido na 

tradução de vários documentos, nomeadamente requerimentos e pedidos de informação 

complementar destinados à CEIC e ao INFARMED; notificações de abertura de centros; propostas 

de custos e emails que requeriam envio ao promotor. Estas traduções foram sendo desenvolvidas 

ao longo do período de estágio para diversos estudos da Tabela 5. 

No que diz respeito à comunicação médica, estive envolvido na elaboração de quatro 

newsletters de quatro estudos diferentes (estudo 1, 2, 15 e 16 – Tabela 5). Estas newsletters 

tinham como objetivo informar a equipa de investigação de cada centro participante sobre o 

estado do seu respetivo estudo até à data. A elaboração das mesmas requereu inicialmente um 

trabalho de pesquisa e escrita de texto e, posteriormente, o desenvolvimento de uma parte mais 

gráfica, de forma a captar uma maior atenção por parte do leitor. Esta tarefa foi desenvolvida de 

23 a 24 de fevereiro 2021 para os estudos 1 e 2, e de 11 a 17 de março 2021 para os estudos 15 

e 16. 

Ainda dentro da comunicação médica, tive oportunidade de colaborar na elaboração de 

publicações informativas relacionadas com a temática dos estudos Real World Evidence 

(Evidência do Mundo Real). Para esta tarefa tive de realizar uma pesquisa sobre vários tópicos 

relacionados com esta temática, proceder à adaptação escrita do conteúdo pesquisado; 

desenvolver um design gráfico para cada publicação e preparar uma descrição para acompanhar 

cada publicação. Este projeto (estudo 17 – Tabela 5) foi desenvolvido durante os meses de abril e 

maio de 2021. 
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4. Desvios ao plano de atividades e respetivas justificações  

No plano de atividades encontravam-se previstas algumas atividades que não foi possível 

realizar, nomeadamente, Submissões à CEIC e ao INFARMED em papel; Submissões na 

plataforma do RNEC; Acompanhamento, Preparação, Condução e Follow-up de Visitas de início (do 

inglês: Site Initiation Visit - SIV); Acompanhamento, Preparação, Condução e Follow-up de Visitas 

de encerramento de estudo (do inglês: Close-Out Visit - COV); Acompanhamento, Preparação, 

Condução e Follow-up à Farmácia e Elaboração de Contratos Financeiros de estudos clínicos. 

No que concerne às Submissões à CEIC e ao INFARMED, Submissões na plataforma do 

RNEC e à Elaboração de Contratos Financeiros de estudos clínicos, tal não foi possível levar a 

cabo, uma vez que em todos os estudos em que estive envolvido já haviam sido realizadas estas 

atividades e/ou os mesmos encontravam-se em fase de acompanhamento. 

Relativamente ao Acompanhamento, Preparação, Condução e Follow-up de SIVs, COVs e/ou 

visitas à farmácia, não foi possível a sua realização, maioritariamente devido às restrições impostas 

durante a situação pandémica provocada pelo vírus Sars-CoV-2. 
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5. Discussão 

Durante o período de estágio, foi possível realizar várias atividades relacionadas com a área 

da Investigação Clínica, fazendo a transposição da teoria para a prática, através de uma 

experiência em contexto real, tal como funciona esta área em Portugal. Tal experiência contou 

com o desempenhar de algumas tarefas pontuais no âmbito do medical writing e comunicação 

científica, mas abrangeu sobretudo tarefas relacionadas com a monitorização de estudos clínicos, 

maioritariamente referentes a estudos observacionais e a alguns ensaios clínicos com 

medicamentos. 

No que toca às atividades experienciadas ao nível dos estudos clínicos e às tarefas que tive a 

possibilidade de realizar junto dos centros participantes de alguns estudos que tive oportunidade 

de acompanhar, encontrei com um conjunto de adversidades e desafios inerentes à prática de 

investigação clínica nos centros, nomeadamente a dificuldades em conseguir comunicar com 

diversas entidades dentro de cada centro, a ineficácia de procedimentos hospitalares que leva a 

atraso no tempo de resposta para validação/autorização dos estudos nos centros, a desmotivação 

por parte das equipas de investigação, a falta de tempo por parte dos investigadores para dedicar- 

se aos estudos e a sobrecarga dos coordenadores de estudo. 

Relativamente aos exemplos anteriormente referidos, é de realçar que, ao nível da 

comunicação, muitas vezes foi difícil conseguir estabelecer contacto com diversas entidades do 

centro, como, por exemplo: comissão de ética, investigadores principais e coordenadores de 

estudo. Desta dificuldade em comunicar advêm várias situações, tais como: emails sem resposta, 

chamadas rejeitadas e sem devolução. O processo de recolha de dados e de documentos 

necessários ao processo de submissão tem igualmente dificuldades associadas. 

Os desafios anteriormente descritos fazem com que, consequentemente, haja atrasos 

significativos no início e implementação do estudo clínico, sendo que na maioria das vezes os 

prazos previamente estabelecidos para obter aprovação do estudo nos centros, os quais são 

definidos entre o promotor e a CRO, neste caso a Keypoint, são muitas vezes estendidos. Nestes 

casos, é frequentemente necessário fazer alguma pressão junto dos investigadores e dos 

coordenadores de estudos ou, em certos casos, diretamente com as entidades envolvidas na 

aprovação do estudo, nomeadamente com o Conselho de Administração, a Comissão de Ética e o 

Responsável pela Proteção de Dados do centro de estudo. 

Outro dos desafios encontrados durante todo o período de acompanhamento dos estudos 

clínicos foi, muitas vezes, o desinteresse e a desmotivação das equipas de investigação. Este 

desinteresse prende-se, normalmente, com a falta de tempo que alguns investigadores assumiram 

que teriam para dedicar ao estudo, mas que acabaram por ocupá-lo com outras situações 

inesperadas. Paralelamente, a desmotivação decorre geralmente da frustração provocada pelas 

perspetivas que foram alocadas ao estudo, e que acabaram por correr menos bem, como, por 

exemplo, a reduzida taxa de recrutamento para aquilo que teria sido inicialmente planeado. Neste 
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tipo de situações, o monitor deve tentar motivar a equipa de investigação e fazer com que esta 

prossiga com o estudo através de pequenos incentivos, como por exemplo a criação de 

newsletters mais motivadoras. A sobrecarga dos coordenadores de estudo parece também ser um 

fator influenciador no atraso de resposta de certos processos quer durante a fase de submissão, 

quer durante alguns processos de monitorização. Nestes casos, o monitor deve fazer o que estiver 

ao seu alcance, tendo sempre em consideração a legislação e as BPC para que o estudo prossiga 

da melhor forma e dentro dos prazos previstos. 
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6. Conclusão 

A experiência de realizar um estágio numa CRO como a Keypoint, permitiu-me melhorar e 

adquirir novos conhecimentos sobre a área da monitorização, onde tive a oportunidade de 

acompanhar várias etapas do processo de estudos observacionais e ensaios clínicos com 

medicamentos. Além disso, foi-me ainda permitido participar em algumas tarefas relacionadas à 

área da comunicação cientifica e assuntos regulamentares, afim de desenvolver outras 

competências e de conhecer outros campos igualmente ligados à investigação clínica. 

Com todas as tarefas realizadas pude complementar e colocar em prática a minha formação 

académica, a qual me ajudou a executar as tarefas mais facilmente sem necessidade de uma 

formação intensiva, e ainda pude crescer enquanto profissional através da compreensão e 

execução de tarefas em diversas áreas.  

Assim, e apesar de alguns desvios ao plano de atividades inicialmente proposto, considero 

que a maioria dos objetivos descritos inicialmente foram atingidos, e que as tarefas não 

abrangidas pelo plano de atividade foram um complemento essencial à minha formação. 
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