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resumo 
 
 

O presente relatório retrata o estágio curricular na área da 

Coordenação de Investigação Clínica na CUF Academic Center, 

no âmbito do Mestrado em Gestão da Investigação Clínica. 

Durante o período de estágio, foi possível contactar com 

diferentes unidades de saúde do grupo CUF, nomeadamente os 

Hospitais CUF Descobertas e CUF Tejo, onde foram 

desenvolvidas atividades de coordenação, no âmbito dos 

Estudos Observacionais, dos Projetos de Iniciativa do 

Investigador (PIMs) e dos Ensaios Clínicos, sendo estes últimos 

os mais relevantes durante o período de estágio.  

Este relatório expõe uma visão geral relativamente ao 

Estado da Arte da investigação clínica, a nível nacional, 

destacando a situação atual em Portugal, no que respeita ao 

enquadramento legal e aos intervenientes envolvidos. 

Este relatório está organizado em 2 capítulos major:  

- Capítulo I - contempla as funções de um Coordenador 

de Estudos Clínicos, bem como as principais atividades 

realizadas durante o estágio. Das várias áreas 

terapêuticas, foi possível contactar de uma forma mais 

próxima com as especialidades de dermatologia e 

oncologia.  

- Capítulo II – que inclui uma revisão bibliográfica que 

destaca a pertinência da Farmácia Hospitalar na 

investigação clínica. 

A oportunidade de estagiar na CUF revelou ser uma mais-

valia em vários aspetos, nomeadamente do ponto de vista 

profissional por permitir colocar em prática os conhecimentos 

teóricos adquiridos ao longo de todo o percurso académico. E do 

ponto de vista pessoal, por ter proporcionado bases ao nível da 

gestão de tempo e recursos, bem como por ter aprimorado o 

sentido de responsabilidade e organização. 
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abstract 
 

This report portrays the curricular internship in Clinical 

Research Coordination at CUF Academic Center, within the 

scope of the Master in Management of Clinical Research. 

During the internship period, it was possible to contact with 

different health units of the CUF group, namely the CUF 

Descobertas and CUF Tejo Hospitals, where I developed the 

coordination activity in Observational Studies, Researcher 

Initiative Projects (PIMs) and Clinical Trials. During the 

internship period, Clinical Trials were the most relevant.  

This report provides an overview of the state of the art 

of clinical research, at the national level, highlighting the 

current situation in Portugal, concerning the legal framework 

and the stakeholders involved.  

This report is organized into 2 major chapters: 

- Chapter I - includes the functions of a Clinical 

Research Coordinator, as well as the main 

activities carried out during the internship. From 

the various therapeutic areas, I was able to get in 

touch more closely with the specialties of 

dermatology and oncology.  

- Chapter II - which includes a bibliographic review 

that highlights the relevance of the Hospital 

Pharmacy in clinical research. 

The opportunity to intern at CUF proved to be an asset 

in several aspects, namely from a professional perspective 

for allowing me to put into practice the theoretical knowledge 

acquired throughout the academic path. And from a personal 

point of view, for having provided me with bases in terms of 

time and resource management and improving the sense of 

responsibility and organization. 
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Introdução 

 
 

 

No paradigma da sociedade atual, a Investigação Clínica é um fator crucial 

para o desenvolvimento científico de cada país, na medida em que, para além de 

contribuir para a sustentabilidade do setor da saúde, também auxilia na melhoria 

da prestação de cuidados de saúde aos cidadãos, através da melhoria dos acessos 

a terapias inovadoras.[1] Neste sentido, houve a necessidade de especializar 

profissionais de saúde em Investigação Clínica, originado, para o efeito, o Mestrado 

em Gestão da Investigação Clínica (MEGIC). 

O MEGIC surge da parceria da Universidade Nova de Lisboa (NOVA Medical 

School|Faculdade de Ciências Médicas, Information Management School e Escola 

Nacional de Saúde Pública), com a Universidade de Aveiro. Na sua atual 

conjuntura, este ciclo de estudos, para além de uma componente teórica muito 

diversificada e focada na Investigação Clínica, possibilita também a aquisição de 

conhecimentos práticos, através da realização de um estágio curricular.    

O Estágio visa a obtenção de competências práticas em áreas com saídas 

profissionais distintas, o que possibilita a aquisição de conhecimentos em diversos 

ramos da Investigação Clínica. Por conseguinte, inerentes à escolha da área em 

que o aluno pretende adquirir experiência, encontram-se as instituições disponíveis 

para o efeito. Neste sentido, o estágio decorreu na CUF Academic Center, 

nomeadamente, nos hospitais CUF Descobertas e CUF Tejo, ao longo de um 

período de oito meses, durante os quais foi possível desempenhar funções no 

âmbito da Coordenação de Estudos Clínicos.   

O presente relatório aborda, sucintamente, o Estado da Arte da Investigação 

Clínica, contextualizando o mais recente panorama a nível nacional. Destacando a 

situação atual em Portugal, no que respeita ao enquadramento legal e 

intervenientes envolvidos.  

A estrutura do relatório baseia-se em dois capítulos.  

O Capítulo I reflete todas as atividades desempenhadas durante o estágio, 

imanentes à Coordenação de Estudos Clínicos, descrevendo o variado leque de 
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etapas envolvidas. É também apresentada a instituição acolhedora e exposto o 

conjunto de objetivos propostos. 

O Capítulo II é constituído por uma revisão bibliográfica, onde é abordada a 

“Importância da Farmácia Hospitalar nos Ensaios Clínicos”. O cerne deste capítulo 

passa pela exposição da relevância da Farmácia Hospitalar na Investigação 

Clínica, uma vez que se assume como um ponto fulcral no desenvolvimento de um 

Ensaio Clínico, por toda a dinâmica que lhe está associada.  
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Investigação Clínica - Estado da Arte 

 
 

Na sociedade atual, a Investigação Clínica é um componente essencial no 

desenvolvimento de conhecimento e inovação na saúde, alicerçando-se no objetivo 

último de contribuir para a melhoria da prestação de cuidados de saúde à 

população.[1]  

Na conjuntura atual, o desenvolvimento e inovação no âmbito da saúde 

implica rigor, devendo estar fundamentado através de evidência científica. 

Evidência essa, que resulta de Estudos Clínicos, pois é através deles que é 

possível confirmar a segurança e eficácia de novas terapêuticas e testar novas 

utilizações de medicamentos que já estão no mercado. [2] 

 

1. Estudos Clínicos 

Segundo a Lei da Investigação Clínica [2], os Estudos Clínicos são 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.”[2] 

Os Estudos Clínicos podem dividir-se em estudos com intervenção 

designados por Estudos com Intervenção ou sem intervenção, também 

denominados de Estudos Observacionais, como se encontra esquematizado na 

Figura 1. Um Estudo com Intervenção é qualquer investigação que leve a uma 

alteração, influência ou programação dos cuidados de saúde, dos comportamentos 

ou dos conhecimentos dos participantes. No caso de a intervenção ser um 

medicamento, o estudo designa-se de “Ensaio Clínico”. [2] Por sua vez, os Estudos 

Observacionais, também designados de estudos epidemiológicos, são aqueles em 

que não se realiza nenhuma intervenção sobre os participantes do estudo, apenas 

se observam comportamentos habituais num grupo específico de doentes.[3] 
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Figura 1 - Esquematização dos tipos de Estudos Clínicos. (adaptado da referência 4)  

 

1.1. Estudos Observacionais   

Existem várias classificações, mas na adotada neste Relatório [3] [4], os 

Estudos Observacionais podem dividir-se em duas categorias, Estudos Analíticos 

ou Estudos Descritivos, em que a sua principal diferença se baseia na existência 

ou não de um grupo controlo ou comparação.[3] [4] 

Os Estudos Analíticos podem ainda subdividir-se em três tipos de estudos 

diferentes, tendo em conta direção temporal do estudo, como esquematizado na 

Figura 2, nomeadamente: 

 

Estudos de coorte 

Estes são estudos prospetivos, isto é, seguem um grupo de pessoas, com 

uma exposição de interesse, ao longo de um determinado período de tempo com o 

intuito de avaliar se ocorreu ou não determinado evento, de forma a averiguar se o 

mesmo está relacionado ou não com a exposição de interesse. [3] [4] 

 

Estudos de caso-controlo 
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São estudos retrospetivos em que são selecionados dois tipos de grupos, 

um grupo de pessoas com a condição em estudo e um grupo controlo. Avalia-se 

depois, de forma retrospetiva, se existiu ou não a exposição ao fator de interesse. 

[3] [4] 

 

Estudos transversais 

Estes estudos focam-se, essencialmente, na prevalência e são realizados 

para determinar a presença ou ausência de doença e a presença ou ausência de 

uma exposição num determinado momento. [3] [4]  

 

 

Figura 2 - Diagrama esquemático sobre a relação temporal dos estudos observacionais 

analíticos, precisamente, estudos de coorte, caso-controlo e transversal. (adaptado da 

referência 4) 

 

1.2. Estudos com Intervenção 

Os estudos em que há intervenção incluem exposição a medicamentos, 

utilização de dispositivos médicos ou produtos cosméticos e de higiene corporal, 

execução de técnicas cirúrgicas, exposição a quimioterapia, terapia celular, entre 

outros.[2] 
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Estudos Clínicos com Dispositivos Médicos 

Os Estudos Clínicos de dispositivos médicos, define-se como “qualquer 

estudo com dispositivos médicos ou respetivos acessórios, que integram o âmbito 

de aplicação do Decreto-Lei n.º 145/2009, de 17 de junho, e cujo objetivo inclua:  

i) Verificar o nível de desempenho do dispositivo; ou  

ii) Determinar eventuais efeitos secundários indesejáveis em condições 

normais de utilização e avaliar se constituem riscos em função da 

utilização prevista para o dispositivo segundo a legis artis; ou;  

iii) Realizar o acompanhamento clínico pós-comercialização.”[2] 

 

Os estudos de intervenção com dispositivos médicos são de especial 

relevância, uma vez que permitem o acesso a dispositivos médicos inovadores 

mais seguros e eficazes. 

 

Ensaios Clínicos 

Os estudos intervencionais com medicamentos são designados de Ensaios 

Clínicos e destinam-se 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”.[2] 

Os Ensaios Clínicos podem ainda dividir-se em ensaios randomizados, em 

que a intervenção é alocada aos doentes de uma forma aleatória, ou ensaios não 

randomizados, em que não se verifica a aleatorização da intervenção. 

Um fármaco para ser testado num Ensaio Clínico, tem antes de passar por 

um longo e rigoroso processo de descoberta e desenvolvimento. Este processo 

engloba todas as etapas inerentes ao desenvolvimento de um fármaco, desde a 

síntese uma nova molécula até à aprovação para comercialização, podendo durar 

entre cerca de 10 a 15 anos, tornando-se, portanto, um processo moroso.  

Tendo em conta o objetivo de um Ensaio Clínico, este pode classificar-se em 

ensaio de Farmacologia Humana, Terapêutica Confirmatória, Terapêutica 
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Exploratória e por fim em ensaio de Uso Terapêutico. A Tabela 1 refere os objetivos 

específicos de cada tipo de Ensaio Clínico. 

 

Tabela 1 - Classificação de Ensaios Clínicos, atendendo aos objetivos específicos de cada 

um (adaptada da referência 5) 

 

Legenda: PK - farmacocinética, PD - farmacodinâmica, DDI - interações fármaco-fármaco, B/R - 

benefício/risco) 

 

Nos Ensaios Clínicos, o desenvolvimento clínico de um fármaco pode decorrer em 

4 fases: 

Fase I - Esta fase é caraterizada essencialmente por estudos de Farmacologia 

Humana, onde há a administração inicial de um fármaco em estudo em seres 

humanos. Os estudos nesta fase, desenvolvem-se mediante objetivos não 

terapêuticos, onde as populações em estudo são voluntárias saudáveis. Os 

objetivos dos estudos de fase I consistem em estimar a segurança e tolerabilidade 

do fármaco em estudo, bem como o seu perfil farmacocinético e farmacodinâmico. 

[5] 

 

Fase II - Esta fase, por norma, começa com o início dos estudos em que o principal 

objetivo é explorar a eficácia terapêutica nos pacientes (Estudos de Terapêutica 

Exploratória). Os estudos de fase II são geralmente conduzidos num grupo de 
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doentes, selecionados através de critérios de elegibilidade rigorosos, gerando 

homogeneidade de grupo, no âmbito de uma monitorização cuidadosa. Um dos 

objetivos major desta fase baseia-se na determinação da(s) dose(s) e do regime 

para os estudos da fase seguinte, Fase III. [5] 

 

Fase III - Esta fase carateriza-se por, geralmente, se iniciar com estudos cujo 

objetivo principal é demonstrar ou confirmar o benefício terapêutico (Estudos de 

Terapêutica Confirmatória). Este tipo de estudo, adquire alguma relevância, na 

medida em que complementa a informação necessária para suportar as instruções 

de utilização do fármaco. Neste tipo de estudos pode ser explorada a relação dose-

resposta, a utilização do fármaco em populações maiores, em diferentes estadios 

da doença ou em combinação com outros fármacos. [5] 

 

Fase IV - Esta fase tem início com a aprovação do fármaco, estando relacionada 

com a indicação para a qual o fármaco foi aprovado. Os estudos de fase IV são de 

uso terapêutico, incluindo outros estudos adicionais, nomeadamente, estudos de 

interação entre fármacos, estudos de dose-resposta ou segurança, sendo por isso, 

de especial relevância para otimizar a utilização do fármaco. [5] 

 

No contexto atual português, tem-se verificado uma evolução positiva do 

número de Ensaios Clínicos. Através do gráfico de barras da Figura 3, que mostra 

a evolução do número de ensaios por fase de desenvolvimento clínico, é percetível 

que os ensaios de fase III, apesar do ligeiro decréscimo desde 2006 até 2020, 

continuam a ter maior expressão em Portugal. Segundo as estatísticas do Infarmed 

(Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P.), a diminuição do 

número de ensaios de fase III é explicada pelo aumento do número de ensaios de 

fase I. [6] 
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Figura 3 - Distribuição do número de pedidos submetidos pelas diferentes fases de 

desenvolvimento clínico, no período entre 2006 e 2020. (retirado da referência 6) 

 

Contexto Regulamentar Português dos Ensaios Clínicos 
 

 No que respeita à regulamentação especificamente dos Ensaios Clínicos, 

em Portugal, estes são regidos segundo a Lei da Investigação Clínica nº 21/2014, 

que foi posteriormente alterada pela Lei n.º 73/2015 de 27 de julho.  A toda a 

investigação clínica, mas em particular aos Ensaios Clínicos, está associada a sua 

vertente ética, que tem como vetor basilar a proteção dos direitos dos seus 

participantes. Neste sentido, tem-se construído um caminho com o intuito de 

harmonizar os procedimentos inerentes à realização de Ensaios Clínicos. Assim, 

foi criado o novo Regulamento Europeu n.º 536/2014 (RE), relativo a Ensaios 

Clínicos de medicamentos para uso humano, que vai entrar em vigor nos próximos 

anos e se aplica a todos os Estados-Membros[7]. O RE não irá substituir a legislação 

nacional de cada país, coexistindo ambas de forma complementar. Este novo RE 

não abrange os estudos que envolvem dispositivos médicos e os estudos clínicos 

de produtos cosméticos e de higiene corporal, mantendo-se estes sob jurisdição da 

Lei da Investigação Clínica. A regulamentação dos Ensaios Clínicos adquire um 

papel importante na manutenção do equilíbrio entre a segurança dos doentes e o 

desenvolvimento da ciência. 

 

 
Principais Intervenientes nos Ensaios Clínicos 
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No que diz respeito ao processo de desenvolvimento de Ensaios Clínicos, 

este implica a participação de um conjunto diversificado de intervenientes, como 

exemplificado na Figura 4, em que cada um contribui de forma diferenciada e com 

responsabilidades específicas. 

 

Figura 4 - Principais Intervenientes num Ensaio Clínico. (adaptado da referência 8) 

 
 

Promotor - O Promotor é a entidade responsável pelos processos de conceção, 

realização, gestão ou financiamento dos Ensaios Clínicos. A entidade denominada 

de Promotor pode designar uma indústria farmacêutica, ou um Investigador ou uma 

instituição académica.  

Cabe ao Promotor desenvolver procedimentos no ensaio para assegurar a 

proteção dos participantes e a fiabilidade dos resultados. Neste sentido, deve 

implementar um sistema de gestão de qualidade transversal a todas as etapas do 

Ensaio Clínico. [9] 

O Promotor pode também contratar entidades externas à sua organização, 

Contract Research Organizations (CROs) que ficam a cargo da condução do 

Ensaio Clínico [2] [8], contudo a responsabilidade final pela qualidade e integridade 

dos dados do ensaio recai sempre sobre o Promotor.[9] 
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Entidades Reguladoras - As entidades reguladoras são os organismos que têm 

poder para regular, sendo responsáveis não só pela regulação, como também pela 

inspeção do setor da Investigação Clínica.[9] Em Portugal, o Governo é o 

responsável por definir a política e o quadro regulamentar do setor. A Autoridade 

Competente Nacional, em matéria de regulamentação, é o Infarmed (Autoridade 

Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P.), que é responsável pela 

autorização dos estudos. Requerendo, para a sua realização, o parecer ético da 

CEIC (Comissão de Ética para a Investigação Clínica). [8] 

 

Centro de Ensaio - Os Centros são entidades que reúnem os meios materiais e 

humanos necessários à realização de Ensaios Clínicos, podendo ser organizações 

de saúde, tanto públicas como privadas, laboratórios, entre outros.[2] [8] 

 

Administrações hospitalares - Na conjuntura atual dos Ensaios Clínicos em 

Portugal, a maioria realiza-se em instituições hospitalares. Neste sentido, as 

administrações tornam-se uma peça crucial, uma vez que assumem uma posição 

decisiva no que toca à negociação do Contrato Financeiro e consequente 

aprovação da realização de Ensaios Clínicos nas suas instalações.[8] 

 

Equipa de Investigação - O Ensaio Clínico pode ser conduzido pelo investigador 

ou por uma equipa de indivíduos, onde o investigador é o responsável por liderar 

essa equipa, sendo designado de Investigador Principal (IP).[9] A equipa de 

investigação é constituída por profissionais de saúde com a responsabilidade de 

conduzir um Ensaio Clínico. Dependendo do tipo de ensaio, a constituição da 

equipa pode variar, contudo, engloba geralmente, o IP, co-investigadores, 

enfermeiros, técnicos de laboratório, entre outros.[8] 

Para a condução do ensaio o IP e a restante equipa deve ser devidamente 

qualificado, estando familiarizados com o uso correto do produto investigacional e 

em conformidade com as Boas Práticas Clínicas (BPC). [9] 

O IP para além das funções inerentes à condução do ensaio, é também 

responsável por supervisionar qualquer indivíduo ou parte a quem tenha delegado 

tarefas e funções relacionadas com o ensaio. [9] 



19 

 

 

Contract Research Organizations (CRO) - Como referido anteriormente, o 

Promotor pode contratar CROs, para desempenhar deveres e funções relacionados 

com o Ensaio. As CROs podem ser uma entidade singular ou uma organização 

(comercial, académica ou outra). As funções que desempenham podem abranger 

todo o processo de desenvolvimento e condução de um ensaio, ou então 

desempenhar apenas uma parte. No entanto prestam essencialmente atividades 

regulamentares, atividades de monitorização, atividade farmacovigilância e gestão 

de dados.[8] [9] 

 

Doentes/Participantes - Os doentes são indivíduos que aceitam de forma 

voluntária participar num Ensaio Clínico, independentemente se estão a receber o 

produto investigacional ou se é controlo.[9] Pode acontecer que os participantes do 

ensaio não sejam doentes, mas antes voluntários saudáveis, como acontece nos 

ensaios de fase I.  

 

Equipa de Coordenação – O coordenador de um Estudo Clínico é responsável no 

Centro por fazer a gestão de todos os procedimentos do Estudo, no cumprimento 

das Boas Práticas Clínicas. 

 

Durante o período de Estágio, o foco da atividade enquanto 

coordenadora recaiu, principalmente, sobre os Ensaios Clínicos. Assim 

sendo, este é o tipo de estudos mais abordados ao longo deste Relatório.  

 

 

1.3. Tipos de Estudos Clínicos Consoante o Promotor 

 

Os Estudos Clínicos podem diferenciar-se conforme o tipo de Promotor, 

surgindo por parte da indústria farmacêutica, ou por iniciativa do investigador, 

muitas vezes denominados de “estudos da iniciativa académica”. Nestes últimos, o 

Promotor pode ser uma equipa de investigação, universidade, unidade de saúde, 

associação de doentes, Clinical Trials Units (CTU). [10] 
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Nos Estudos Clínicos da iniciativa da indústria farmacêutica, o investigador 

apenas intervém na execução do protocolo definido. Por sua vez os estudos da 

iniciativa do investigador, o investigador para além de intervir na execução, também 

participa na elaboração do desenho do estudo. [8] 

Tanto os estudos de iniciativa da indústria como os estudos de iniciativa do 

investigador contribuem, ainda que de diferentes formas, para o desenvolvimento 

e inovação da saúde do nosso país.  

Os estudos de iniciativa do investigador constituem uma base de 

conhecimento e evidência científica, visando a melhoria da prestação de cuidados 

de saúde, e foca-se geralmente em tópicos de interesse para a prática clínica 

habitual, doenças raras, populações vulneráveis, entre outras. [10] [11 [12] Assim, 

sustentam publicações em revistas de reconhecimento no domínio científico, o que 

preconiza a reputação das equipas de investigação. [8] 

Somando o facto de que capacitam os Centros para o melhor desempenho 

nos estudos de iniciativa da indústria, posicionando-os como Centros de referência 

nacional e internacional em investigação clínica, o que atrai mais estudos da 

Indústria Farmacêutica. [13] 

Neste sentido, os estudos de iniciativa do investigador são fundamentais na 

investigação clínica orientada para o paciente, possibilitando a contínua melhoria 

da prestação de cuidados de saúde. [11] 

Nesta perspetiva e contextualizando o panorama dos Ensaios Clínicos em 

Portugal, o gráfico da Figura 5 que a seguir se apresenta, expõe a evolução do 

número de Ensaios Clínicos submetidos por tipo de Promotor, em Portugal, entre 

2006 e 2020. 
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Figura 5 - Evolução do número de Ensaios Clínicos submetidos ao Infarmed por tipo de 

Promotor em Portugal. Representados o número de pedidos de autorização submetidos e 

a sua distribuição de âmbito comercial ou não comercial, no período entre 2006 e 2020. 

(retirado da referência 6) 

 

Não obstante à relevância dos Ensaios Clínicos da iniciativa do investigador, 

é possível observar pelo gráfico da Figura 5 que em Portugal, estes ainda 

apresentam uma expressão muito reduzida em comparação com os Ensaios 

Clínicos de iniciativa da indústria farmacêutica.  
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Capítulo I  

 
 

1. Objetivos do estágio 
 

De entre a vasta gama de objetivos propostos para este estágio, destaca-se 

como objetivo principal, complementar a formação teórica previamente adquirida 

ao longo da licenciatura e mestrado. O estágio proporcionou o contacto direto com 

a realidade associada à Investigação Clínica, permitindo assim a aplicação dos 

conteúdos aprendidos, o que foi essencial para construir a ponte que interliga os 

conhecimentos teóricos com conhecimentos tangíveis no contexto prático.  

No que concerne aos objetivos específicos das atividades desempenhadas 

no âmbito da coordenação, destacam-se: 

• Domínio da condução das fases inerentes à realização de um Ensaio Clínico, 

nomeadamente a sua submissão, implementação, condução e gestão; 

• Compreensão de toda a dinâmica de um Centro, tanto ao nível da logística, 

como também dos recursos humanos e financeiros envolvidos; 

• Acompanhamento diário das equipas de investigação; 

• Elaboração e submissão de novos Estudos Clínicos às entidades do Centro 

designadas para o efeito; 

• Aplicação das BPC durante a condução de um Estudo Clínico; 

• Desenvolvimento de soft-skills ao nível da coordenação de diferentes tipos 

de estudos; 

• Preparação e acompanhamento de reuniões com os Promotores ou seus 

representantes; 

• Recolha e organização de documentação necessária ao Promotor para a 

submissão de estudos às Autoridades Competentes Nacionais; 

• Inserção e atualização de nova informação nos Cadernos de Recolha de 

Dados; 

• Fazer a gestão de amostras biológicas, auxiliando em todos os 

procedimentos do seu circuito, desde o seu envio, armazenamento e envio; 

• Organização e atualização dos dossiês dos estudos, especificamente o 

dossiê do IP e os dossiês dos doentes. 
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Este estágio para além de revigorar todos os fundamentos intrínsecos à 

profissionalização em Investigação Clínica, possibilitou também o assimilar e 

robustecer de outros pressupostos respeitantes ao ímpeto pessoal. Nesta aceção, 

é notória a importância do estágio no desenvolvimento da autonomia, espírito 

crítico, otimização de tempo, gestão de recursos e outros pressupostos inerentes 

ao bom desempenho de um coordenador.   

Em suma, os objetivos denotados, refletem não só o que é importante 

assimilar no que respeita às funções de um coordenador de Estudos Clínicos, como 

também constituem um marco de aprendizagem pessoal. 

  

2. Instituição Acolhedora - CUF  
 

A CUF é uma empresa portuguesa com padrões de referência na prestação 

de cuidados de saúde.  

Atualmente, é constituída por um grupo abrangente de hospitais e clínicas, 

todavia a sua divisão baseia-se em três Clusters geográficos, nomeadamente, 

Descobertas, Tejo e Norte, como forma de articulação em torno dos três grandes 

Hospitais CUF: Descobertas, Tejo e Porto. 

Consciente de que a melhoria contínua dos cuidados de saúde é um fator 

basilar para a prestação dos mesmos, a CUF prima pelo seu sequente investimento 

na Investigação, Desenvolvimento e Inovação. Neste sentido, foi criada, em 2014, 

a CUF Academic Center que é a empresa responsável pela formação, ensino e 

investigação da empresa CUF e outras Entidades externas que a ela recorram. De 

entre os vários objetivos que emergiram da criação deste centro de investigação, o 

seu principal intuito passa pelo incentivo à prática de investigação, de forma 

sustentada, para obter as melhores soluções clínicas.[14]  

Neste processo de procura pelas melhores práticas, ao nível da 

investigação, a CUF desenvolve a sua atividade em parceria com instituições 

universitárias e centros de investigação. Esta mútua relação de partilha de 

conhecimentos torna-se uma excelente oportunidade para quem pretende reforçar 

o conhecimento e competências em vários domínios científicos. 

No seguimento da cooperação da CUF com instituições universitárias, surgiu 

a oportunidade de realizar um estágio, no âmbito da Coordenação de Estudos 
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Clínicos em dois dos seus hospitais. Foram esses, o Hospital CUF Descobertas 

(HCD) e o Hospital CUF Tejo (HCT).  Apesar da Investigação Clínica, na CUF, ser 

transversal a todos os seus hospitais, é nestes últimos onde se encontra o maior 

número de estudos a decorrer. 

 

3. Descrição do Estágio 

Nos hospitais HCD e HCT a organização dos Estudos Clínicos está, 

essencialmente, alicerçada em dois domínios, Estudos Oncológicos e Estudos 

Não-Oncológicos.  

O cancro é uma das doenças mais presentes na realidade contemporânea 

e, portanto, numa aceção global, é uma das áreas onde mais se realiza 

Investigação Clínica. Este paradigma é também transversal aos Hospitais HCD e 

HCT, onde se verifica um maior número de Estudos Oncológicos, nomeadamente, 

de Cancro da Mama. 

No que respeita aos Estudos Oncológicos, existem estudos em Cancro do 

Pulmão, Mama, Cabeça e Pescoço, Bexiga, Próstata, Melanoma e Linfoma 

Folicular.  

Relativamente aos Estudos Não-Oncológicos, são várias as áreas onde se 

realiza Investigação Clínica, detalhadamente, Dermatologia, Reumatologia, 

Ortopedia, Cardiologia, Pediatria, Ginecologia, Oftalmologia e Neurologia.  

Na Tabela 2, são apresentadas as áreas terapêuticas com mais estudos a 

decorrer nos Hospitais CUF Descobertas e CUF Tejo. 

 

Tabela 2 - Áreas terapêuticas com mais estudos a decorrer no HCD e HCT. 

 

Os Estudos Clínicos podem surgir por parte da indústria farmacêutica, ou 

por iniciativa do investigador, muitas vezes denominados de estudos de cariz 
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académico, variando, deste modo, o número de estudos que existem em cada 

unidade de investigação da CUF. Apesar de apresentarem desenhos de estudo 

distintos, estes estudos convergem num aspeto, ambos obedecem ao cumprimento 

da legislação aplicável e ao cumprimento das BPC.  

Na atualidade, o arquétipo da Investigação Clínica em Portugal, baseia-se, 

essencialmente, em investigação financiada pela indústria farmacêutica, o que de 

certa forma transparece para as unidades de saúde. Por conseguinte, os Hospitais 

HCD e HCT não são exceção e de forma análoga apresentam um maior número 

de estudos de iniciativa comercial. 

Durante o período de estágio foi possível contactar com os dois tipos de 

estudos, apesar da atividade enquanto coordenadora ter sido mais direcionada 

para estudos comerciais. Através deste contacto foi possível aprender e 

compreender melhor, em que medida diferem as atividades de um Coordenador 

para ambos os tipos de estudo.  

A seguir estão elencadas as atividades desempenhadas ao longo do estágio, 

tanto relacionadas com estudos da indústria farmacêutica, como também as que 

concernem aos estudos de iniciativa do investigador/índole académica.  

 

3.1. Coordenação de Estudos da Iniciativa da Indústria 

Farmacêutica 
 

No que conceptualiza aos estudos de natureza comercial, também 

denominados de estudos da indústria farmacêutica, são um fator primordial no que 

respeita ao desenvolvimento da saúde, na medida em que, permitem o acesso a 

terapias inovadoras e a contínua melhoria da prestação de cuidados de saúde.[1] 

Neste prisma, e uma vez que os estudos comerciais demandam o envolvimento de 

um número mais alargado de intervenientes, confrontam-se desta forma, com uma 

notória necessidade de um suporte mais vincado por parte dos coordenadores dos 

estudos.  

A Tabela 3 que a seguir se apresenta esquematiza os estudos de iniciativa 

da indústria farmacêutica, os quais surgiu oportunidade de acompanhar. Na tabela 

constam o número EudraCT (elemento identificador único de cada Ensaio Clínico), 
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a fase de desenvolvimento do estudo, a área terapêutica e a patologia 

correspondente. 

Tabela 3 - Estudos acompanhados durante o período de estágio. 

 
Nome Fase Área Terapêutica Patologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HCD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El1ssar - MO39874 
(2019-002488-91) 

III Oncologia Cancro da mama 

PUMA-NER-6203 
(2019-001896-35) 

II Oncologia Cancro da mama 

Violette 
(2017-002361-22) 

II Oncologia Cancro da mama 

MK2465 - 689 
(2017-001139-38) 

III Oncologia Cancro de cabeça e 
pescoço 

MK3475-676 
(2018-001967-22) 

III Oncologia Cancro da bexiga 

TED14856 
(2017-000690-36) 

I/II Oncologia Cancro da mama 

Pallas 
(2014-005181-30) 

III Oncologia Cancro da mama 

M18-891 
(2018-001383-28) 

III Dermatologia Dermatite atópica 

M15-572 
(2016-004130-24) 

III Reumatologia Artrite psoriática 

MeasureAD Observacional Dermatologia Dermatite atópica 

Serena-2 
(2019-003706-27) 

II Oncologia Cancro da mama 

Soltive Observacional Urologia Doença Renal Crónica 

Optimum-LT 
(2016-004719-10) 

III Neurologia Esclerose Múltipla 

AL001-3 
(2019-004006-18) 

III Neurologia Alzheimer 

Sunshine 
(2018-002063-26) 

III Dermatologia Hidradenite Supurativa 

Sunny 
(2019-003230-17) 

III Dermatologia Hidradenite Supurativa 

HER2Climb 
(2015-002801-12) 

II Oncologia Cancro da Mama 
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CompLEEment-1 
(2016-003467-19) 

III Oncologia Cancro da Mama 

Olympia 
(2013-003839-30) 

III Oncologia Cancro da Mama 

TAK-503  
(2018-000821-29) 

IV Pediatria Défice de 
atenção/Hiperatividade 

Prime-2 
(2019-003801-90) 

III Dermatologia Prurigo Nodularis 

 

 

 
HCT 

PIVOT-12 
(2020-000917-34) 

III Oncologia Médica e 
Hematologia 

Melanoma 

Solstice 
(2017-004059-22) 

III Oncologia Médica e 
Hematologia 

Cancro do Cólon e Reto 

MK3475-630 
(2018-001974-76) 

III Oncologia Médica e 
Hematologia 

Carcinoma 

 

Os Estudos Clínicos, tanto Ensaios Clínicos como Estudos Observacionais, 

sofrem um processo de desenvolvimento composto por várias etapas, nas quais, o 

coordenador, é uma peça fundamental. Na Figura 6, são apontadas as fases 

integrantes deste processo. 

Figura 6 - Etapas do processo de condução de um Estudo num Centro de Investigação. 

 

A Tabela 4, apresentada abaixo, expõe as atividades realizadas no contexto 
de cada estudo referido na Tabela 3, ao longo do Estágio. 

 
Tabela 4 - Atividades realizadas em cada Estudo durante o período de estágio. 

Estudos de Iniciativa da Indústria 
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Estudo Atividades realizadas 

El1ssar - 
MO39874 

• Acompanhamento dos doentes; 

•  Participação em Visitas de Monitorização. 

PUMA-NER-6203 
• Acompanhamento dos doentes; 

•  Participação em Visitas de Monitorização. 

Violette 
•  Participação em Visitas de Monitorização. 

PIVOT-12 
• Preparação de Documentação para submissão do estudo às 

entidades internas da CUF; 

• Acompanhamento da Visita de Início. 

Solstice 
•  Participação na Visita de Encerramento. 

MK2465 - 689 
• Acompanhamento dos doentes; 

•  Participação em Visitas de Monitorização. 

MK3475-676 
• Participação em Visitas de Monitorização; 

• Participação na Visita de Encerramento. 

MK3475-630 
• Participação em Visitas de Monitorização; 

TED14856 
• Acompanhamento dos doentes; 

•  Participação em Visitas de Monitorização. 

Pallas 
•  Participação em Visitas de Monitorização. 

M18-891 
• Acompanhamento dos doentes; 

•  Participação em Visitas de Monitorização. 

M15-572 
• Acompanhamento dos doentes; 

•  Participação em Visitas de Monitorização. 

MeasureAD 
•  Participação em Visitas de Monitorização; 

Serena-2 
• Acompanhamento dos doentes; 

•  Participação em Visitas de Monitorização. 

Soltive 
• Acordo de confidencialidade; 

• Feasibility; 

• Contrato Financeiro; 

• Acompanhamento da Visita de Qualificação; 

•  Preparação de Documentação para submissão do estudo às 
entidades internas da CUF; 

•  Acompanhamento da Visita de Início; 
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Optimum-LT 
• Acompanhamento dos doentes; 

•  Participação em Visitas de Monitorização. 

AL001-3 
• Acordo de confidencialidade; 

• Feasibility 

• Contrato Financeiro; 

• Acompanhamento da Visita de Qualificação; 

• Preparação de Documentação para submissão do estudo às 
entidades internas da CUF; 

• Acompanhamento da Visita de Início; 

• Acompanhamento dos Doentes; 

Sunshine 
• Acompanhamento dos doentes; 

•  Participação em Visitas de Monitorização. 

Sunny 
• Acompanhamento dos doentes; 

•  Participação em Visitas de Monitorização. 

HER2-Climb 
•  Participação em Visitas de Monitorização. 

 
CompLEEment-1 

•  Participação em Visitas de Monitorização. 

Olympia 
• Participação em Visitas de Monitorização; 

• Participação na Visita de Encerramento. 

Prime-2 
• Acompanhamento dos doentes; 

•  Participação em Visitas de Monitorização. 

Tak-503 
• Acompanhamento da Visita de Início. 

 

Do leque abrangente de estudos, de cariz comercial, acompanhados durante 

o período de estágio, é notória a diversidade entre o número de estudos 

intervencionais e observacionais a decorrer. Esta é uma realidade transversal aos 

outros Centros não só em Portugal, como também a nível global.  

No que respeita às áreas terapêuticas em que são conduzidos mais estudos, 

no HCD e HCT, pelo gráfico apresentado a seguir, na Figura 7, é visível que a área 

oncológica é a que assume a maioria.  
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Figura 7 - Principais áreas terapêuticas associadas aos estudos promovidos pela Indústria 

Farmacêutica nos Hospitais HCD e HCT. 

Apesar de ser a área da Oncologia a assumir a liderança no número de 

estudos a decorrer, o mesmo já não se sucede relativamente ao número de doentes 

recrutados. Na Figura 8 pode observar-se que, em comparação com os estudos em 

Oncologia, foram os estudos em Dermatologia que recrutaram mais doentes 

durante o período de estágio.  

A minha colaboração como coordenadora repartiu-se pelos diferentes 

estudos que no momento estavam a decorrer nos hospitais HCD e HCT. No 

entanto, a área terapêutica onde desenvolvi mais atividades foi na Dermatologia, 

nomeadamente, nos Estudos M18-891, Sunshine, Sunny e Prime-2. O Estudo M18-

891, em Dermatite Atópica, foi o que exigiu mais empenho enquanto coordenadora, 

muito devido ao facto de ter 29 doentes recrutados, tendo sido considerado Top 

Recruiter, por ser o Centro com mais doentes recrutados a nível mundial. 
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Figura 8 - Número de recrutamentos acompanhados, durante o período de estágio, na 

área da dermatologia e oncologia nos Hospitais HCD e HCT. 

A presente secção visa descrever as atividades realizadas ao longo do 

período de estágio na CUF, no âmbito da Coordenação de Estudos Clínicos. De 

forma transversal, são apresentadas, de forma cronológica, as fases que 

constituem um Estudo Clínico, bem como as atividades inerentes a um 

coordenador durante a condução de um estudo. 

3.1.1. Identificação do Centro de Investigação 

Numa primeira instância, o processo de um Estudo Clínico inicia-se com a 

identificação dos Centros. Este reconhecimento é feito por parte da Indústria 

Farmacêutica (Promotor ou o seu representante legal) que contacta o HCD ou o 

HCT, caso considerem que cumprem os requisitos necessários como potenciais 

centros para a realização de um estudo (este processo, em alguns estudos é 

realizado através do estudo de feasibility). 

No decurso da identificação de um Centro, ou num estudo de feasibility, o 

Promotor tem por base um leque de características essenciais ao bom desempenho 

de um Centro, nomeadamente: 

• Experiência prévia na condução de Estudos Clínicos; 

• Compliance com toda a regulamentação e legislação em vigor; 
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• Estrutura de Recursos Humanos que apresentem know-how no 

âmbito da investigação clínica; 

• Capacidades logísticas adequadas. 

O Promotor contacta o Centro, caso considere que apresenta caraterísticas 

que vão de encontro aos seus requisitos.  Este contacto, pode ser feito diretamente 

aos médicos-investigadores ou através da equipa de coordenação. Se o contacto 

for feito diretamente ao médico, é geralmente este o potencial IP. Caso o contacto 

seja direcionado ao Centro, a equipa de coordenação avalia a que departamento é 

que o estudo se aplica e seguidamente comunicam à respetiva equipa médica, que, 

posteriormente, nomeará um IP.   

Caso o IP assuma interesse na realização do Estudo Clínico, o Promotor 

envia o Confidential Disclosure Agreement (CDA). Este é um tipo de acordo que 

constitui um acordo legal, de confidencialidade que é sempre celebrado, pelo 

menos, entre duas partes. Neste caso, o documento pode ser proposto a um 

determinado médico, ou não ter destinatário próprio (no caso do IP ainda não ter 

sido definido), sendo dirigido ao Centro. É importante notar que a informação que 

consta no acordo, diz somente respeito ao estudo a ser realizado e, portanto, o 

intuito da celebração do mesmo, é que ambas as partes concordem em não 

divulgar essa informação. 

O Coordenador alocado tem desde início um papel importante no desenrolar 

deste processo, uma vez que é ele quem, na maior parte das vezes, agiliza 

o processo de contacto entre o Promotor e o IP. Assim sendo, após o Acordo de 

Confidencialidade ser assinado e datado pelo médico-investigador, o Coordenador 

encaminha-o de volta para o Promotor. 

 

3.1.2. Questionário de Feasibility 
 

O estudo de feasibility é uma das fases preliminares para a implementação 

de um Estudo Clínico no Centro[15], e, portanto, o seu propósito é avaliar a 

exequibilidade do estudo no mesmo. Uma vez que a informação respeitante ao 

estudo é confidencial, só após o Promotor/representante legal rececionar o CDA 

assinado, é que é enviada a documentação. Nesta, consta o Protocolo do estudo, 
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ou uma Sinopse (no caso de ainda não existir uma versão final do mesmo). É 

através do Protocolo que o IP tem acesso às caraterísticas do estudo de forma 

detalhada: desenho, área terapêutica, Medicamento Experimental (ME) e critérios 

de elegibilidade. 

Posteriormente à análise da documentação, é disponibilizado ao Centro o 

questionário de feasibility (ou exequibilidade), que pode apresentar dois formatos: 

papel ou formato eletrónico. Este tipo de questionário pretende reunir respostas a 

questões relacionadas com: 

• O interesse dos Investigadores na condução do estudo; 

• O número de doentes que têm em vista recrutar, tendo em 

consideração os critérios de elegibilidade, bem como, o desenho do 

estudo; 

• As condições de infraestrutura adequadas, ao nível de espaço e 

armazenamento, dos equipamentos necessários; 

• Experiência e qualificação da equipa de investigação, integrando 

recursos humanos suficientes; 

• Existência de estudos similares a decorrer no Centro. 

Dada a importância do feasibility para a reputação do Centro, existem 

algumas premissas a priorizar, no momento do seu preenchimento, tais como: rigor, 

celeridade e veracidade das respostas. Como referido anteriormente, o 

Coordenador intervém desde início neste processo, agilizando, na maior parte das 

vezes, todas as etapas inerentes ao mesmo. 

Na Tabela 5 estão indicadas as atividades relacionadas com o feasibility, 

que foi possível desempenhar, durante o estágio, no âmbito dos estudos Soltive e 

AL001-3.  

Tabela 5 - Atividades desempenhadas ao longo do estágio respeitantes ao Feasibility. 

No estágio 

Estudos Atividades desempenhadas 

Soltive  

AL001-3 

- Preenchimento do questionário de feasibility juntamente 

com o médico-investigador; 

- Envio do questionário de feasibility ao Monitor do estudo. 
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3.1.3. Visita de Qualificação 
 

No seguimento dos procedimentos anteriores, realiza-se a visita de 

qualificação, que é dirigida pelo Monitor do estudo, sendo, este, quem representa 

o Promotor. O intuito nesta fase é averiguar se as condições do Centro vão de 

encontro aos requisitos exigidos no questionário de feasibility e adquirir os 

documentos necessários ao processo de submissão. 

Nesta visita, o Monitor reúne-se com os elementos constituintes da equipa 

de investigação, como IP, Equipa de Enfermagem, Serviço de Patologia Clínica, 

Serviços Farmacêuticos, dependendo do tipo de funções que cada um irá 

desempenhar. Esta reunião é um dos pontos fulcrais desta visita, uma vez que 

serve para alinhar tópicos decisivos para a condução do estudo. Tendo em conta a 

abrangência de pessoas envolvidas nesta visita, é importante o papel do 

Coordenador, na medida em que incrementa da melhor forma o contacto entre 

todos. 

No caso de todos os requisitos propostos serem cumpridos, o Promotor 

confirma a seleção do Centro, iniciando-se, prontamente, o processo de submissão 

do Estudo Clínico. 

No âmbito do estágio, as atividades realizadas relativas às Visitas de 

Qualificação dos estudos Soltive e AL001-3 estão descritas na Tabela 6 que a 

seguir se apresenta. 

 

Tabela 6 - Atividades realizadas nas Visitas de Qualificação. 

No estágio 

Estudos Atividades desempenhadas 

Soltive - Agendamento da Visita de Qualificação; 

AL001-3 - Acompanhamento da Visita de Qualificação; 

- Apresentação das condições do Centro. 

 

3.1.4. Celebração do Contrato Financeiro 
 

 

No seguimento da Visita de Qualificação, e se porventura o Centro for 

selecionado, inicia-se o processo de delineamento do Contrato Financeiro, cujo 
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propósito é delinear as obrigações necessárias a cumprir, a respetiva distribuição 

de verbas e todos os aspetos financeiros inerentes à realização do estudo. Este 

documento materializa o Acordo celebrado entre 3 entidades, especificamente, o 

Promotor/CRO, o IP e o Centro (Conselho de Administração). 

A princípio, é enviado para o Centro uma versão inicial do Contrato, que é 

revisto e analisado pelo Departamento Jurídico da CUF. Dada a importância desta 

análise e, uma vez que cabe ao referido departamento zelar pelos melhores 

interesses da CUF, poderá ser necessário proceder-se a alguns ajustes ao 

Contrato. No entanto, devem ser sempre enaltecidos os interesses de ambas as 

partes, tanto da CUF, como do Promotor.  

Nesta etapa, o Coordenador é o intermediário entre o Monitor e o 

Departamento Financeiro, contribuindo com auxílio em todas as questões 

respeitantes ao desenvolvimento do Contrato Financeiro. Questões essas, que se 

debatem com vários tópicos, particularmente: 

• Informação da equipa de investigação,  

• Prazos de Pagamento, 

• Custos diretos que são estabelecidos pelo Centro. Estes custos 

relacionam-se, nomeadamente, com a remuneração da equipa de 

investigação. É de notar que na CUF, o valor das verbas a distribuir 

pelas várias frações participantes no estudo, já está definido por 

procedimentos internos e, portanto, é essa a forma de divisão 

utilizada. Cabe ao IP definir a percentagem alocada à equipa de sub-

investigadores. 

• Custos indiretos associados à utilização de meios complementares 

de diagnóstico, reembolso de despesas ao participante, necessidade 

de internamento não previsto, ressarcimento ou compensação por 

despesas e/ou prejuízos sofridos por participante.[2] 

Após o término da negociação do Contrato, este é assinado e datado pelas 

três partes envolvidas, sendo que cada uma deve guardar um dos exemplares, nos 

locais destinados para o efeito. O Promotor recebe um dos exemplares, enviado 

pelo Coordenador, o IP guarda o original que lhe corresponde no dossiê do 
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investigador - Investigator Site File (ISF) e o Conselho de Administração (CA) 

guarda o terceiro exemplar nas suas instalações.  

Apesar de o desenvolvimento do Contrato se apresentar como um processo 

bastante burocrático e, por vezes moroso, é crucial, nesta fase, a celeridade da 

resposta do Centro, uma vez que é um ponto crucial no processo de submissão à 

CEIC, tornando-se, portanto, um determinante da ativação do mesmo. 

No decorrer do estágio, foi possível contactar com alguns Contratos 

Financeiros, nomeadamente nos estudos Soltive e AL001-3, como referenciado na 

Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Atividades desempenhadas ao longo do estágio respeitantes ao processo do 

Contrato Financeiro. 

No estágio 

Estudos Atividades desempenhadas 

Soltive 

AL001-3 

- Envio do Contrato Financeiro ao Monitor. 

AL001-3 - Auxílio no esclarecimento de questões relacionadas com os 

custos diretos e indiretos. 

 

3.1.5. Submissão do Estudo 
 

O processo de submissão de um estudo, seja ele estudo de intervenção ou 

estudo observacional, é geralmente muito complexo, uma vez que envolve muitas 

entidades, mas acima de tudo porque está envolto de avaliações múltiplas, por 

parte dessas mesmas entidades. Avaliações essas que se relacionam 

essencialmente com a avaliação de vários aspetos éticos e regulamentares. 

 

3.1.5.1. Submissão às Autoridades Competentes Nacionais 
 

 

A norma em Portugal recai sobre a aprovação/parecer das Autoridades 

Competentes (AC), designadamente o Infarmed, a CEIC e/ou a CES.  

O processo de submissão de um estudo varia consoante o tipo de estudo 

em questão, seja ele de intervenção ou observacional. Neste sentido e de forma a 
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expor estes processos da melhor forma, optou-se por dividir os estudos 

observacionais dos estudos de intervenção.  

 

Estudos de Intervenção 

Durante o período de estágio, no que respeita à submissão de estudos de 

intervenção às AC, apenas foi possível acompanhar a submissão de Ensaios 

Clínicos, é nesses que esta secção se vai focar daqui em diante, abordando este 

processo de uma forma mais detalhada.  

Nos Ensaios Clínicos a AC Nacional, em matéria de regulamentação, é o 

Infarmed (Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P.), 

requerendo, para a sua realização, parecer da CEIC (Comissão de Ética para a 

Investigação Clínica).  

Como mencionado anteriormente, é o Promotor do Ensaio quem vai fazer o 

pedido de aprovação às respetivas entidades. 

O Infarmed é a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, 

I.P., sendo responsável pela supervisão dos setores dos medicamentos, 

dispositivos médicos e produtos cosméticos e de higiene corporal, assegurando 

que estes cumprem os mais elevados padrões de segurança, qualidade e 

eficácia.[16]  

A CEIC é a Comissão de Ética para a Investigação Clínica, este organismo 

independente, tem como foco principal acautelar a proteção dos direitos, da 

segurança e do bem-estar dos participantes nos estudos. Depois de uma avaliação 

prévia e análise do protocolo do estudo, se a CEIC considerar que todas as 

condições estão reunidas para a realização do mesmo, emite um parecer ético.  

No seguimento do ponto anterior, após a confirmação de que o Centro foi 

selecionado, inicia-se o processo de pedido de assinaturas da documentação 

exigida pelo Promotor. Normalmente, o Coordenador é quem faz esta recolha. Os 

documentos essenciais para a submissão, podem adquirir diferentes formatos, 

conforme o Centro em questão, no entanto no HCD e HCT, é hábito utilizarem-se 

as minutas que são fornecidas pelo Promotor.  A documentação varia de ensaio 

para ensaio, bem como, consoante o tipo de Promotor, contudo a documentação 

que se segue é transversal à maioria. 
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a) Declaração das Condições do Centro 

Neste documento estão elencados os serviços que serão necessários para 

desenvolver o Ensaio Clínico, mencionando as funções que competem a cada 

serviço, elementos da equipa de investigação, condições a nível logístico e de 

equipamentos necessários. Por vezes pode acontecer que o Centro não tenha 

disponível determinado equipamento para a realização do Ensaio Clínico. Nestes 

casos o Promotor pode prontificar-se a disponibilizar o mesmo. 

 

b) Circuito do Medicamento Experimental 

Este documento, requer a assinatura do Diretor da Farmácia e menciona 

todo o circuito do ME no Centro. Para além de descrever as responsabilidades dos 

Serviços Farmacêuticos, tem, também, por base frisar que os mesmos possuem as 

condições exigidas pelo Promotor, para o devido efeito. Condições essas que se 

relacionam essencialmente com: 

• Infraestruturas adequadas, equipamentos necessários e recursos 

humanos aptos para desempenhar as tarefas delegadas; 

• O Circuito do ME, desde a receção, armazenamento, preparação, 

dispensa e devolução/destruição da medicação experimental. 

 

c)  Declaração do Diretor de Serviço 

No que respeita a esta declaração, tal como o nome indica, o Diretor de 

Serviço garante que o seu serviço está apto à realização do ensaio, apresentando 

todas as condições necessárias à sua condução. É também, especificado neste 

documento os elementos que constituem a equipa do estudo, sendo, geralmente, 

apresentado o número de elementos por cada função.   

 

d) Contrato Financeiro 

Tendo em consideração a informação supracitada acerca do Contrato 

Financeiro, findo o processo de negociação, entre as partes interessadas, este é 

submetido à CEIC. 
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e) Protocolo Assinado 

Apesar do protocolo ser na sua totalidade submetido às AC, a página de 

assinatura do protocolo é de especial relevância, uma vez que a assinatura do IP, 

consagra a sua concordância com a versão do protocolo em causa. No decorrer do 

estudo, podem surgir adendas ao protocolo, sempre que tal se verifica, essa nova 

versão é submetida às AC e uma nova Página de Assinatura do Protocolo 

associada a essa versão deverá ser assinada pelo IP.  

 

f) Curriculum vitae do Investigador Principal 

Não obstante à necessidade de apresentar todos os Curriculum Vitaes (CVs) 

dos elementos constituintes da equipa de investigação, é de enorme importância o 

CV do IP, pois este é o único necessário para submeter às AC. Este, deve ser 

assinado e datado, perdendo a validade ao fim de dois anos. 

A Tabela 8 expõe as atividades desempenhadas no âmbito da submissão 

de estudos de intervenção. 

Tabela 8 - Atividades realizadas no processo de Submissão de estudos.  

No estágio – Atividades desempenhadas 

- Participação na revisão do Contrato Financeiro; 

- Recolha de assinaturas dos documentos acima mencionados; 

- Atualização dos documentos na Drive da CUF. 

 

No passado, a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), era uma 

entidade, cuja submissão de Ensaios Clínicos era obrigatória, todavia o 

Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD)[17], que entrou em vigor em 

2018, alterou essa norma. Neste contexto, a submissão de Ensaios Clínicos passa 

a ser realizada a outra entidade, que no caso dos hospitais HCD e HCT é ao seu 

Encarregado de Proteção de Dados - Data Protection Officer (DPO). Adiante, está 

especificado o racional deste processo de submissão. 

De forma a resumir o referido acima, é apresentado um fluxograma, na 

Figura 9, onde está esquematizado o processo de Aprovação de Ensaios Clínicos. 
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Figura 9 - Fluxograma do Processo de Aprovação de Ensaios Clínicos. (adaptado da 

referência 18) 

Legenda: EC - Ensaio Clínico, CA - Conselho de Administração, DPO - Encarregado de Proteção 

de Dados, CEIC - Comissão de Ética para a Investigação Clínica, CES - Comissão de Ética para a 

Saúde 

 

Estudos Observacionais 

Os estudos observacionais, não carecem de aprovação por parte da CEIC, 

requerendo apenas aprovação pela Comissão de Ética Competente (CEC).  

Na maioria dos Centros, a CEC é a Comissão de Ética para a Saúde (CES). 

Não obstante, pode acontecer que o Centro não disponha de uma CES, então, 

nesse caso, a responsabilidade recai sobre a CEIC, ou sobre uma CES designada 

pela CEIC. 

A Figura 10 esquematiza o processo de Aprovação de Estudos 

Observacionais. 
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Figura 10 - Fluxograma do Processo de Aprovação de Estudos Observacionais. (adaptado 

de 18) 

Legenda: CA - Conselho de Administração, DPO - Encarregado de Proteção de Dados, CES - 
Comissão de Ética para a Saúde 
 

3.1.5.2. Submissão a outras Entidades 
 

 

Paralelamente à submissão do estudo às AC, existem também nos Centros, 

entidades incumbidas de aprovar a realização dos estudos, nomeadamente, a CES, 

o CA e o DPO. 

 

Comissão de Ética para a Saúde 

Nas unidades de investigação do Grupo CUF, todos os estudos têm de ser 

aprovados pela CES/Comissão de Ética Local, independentemente se precisam ou 

não de parecer da CEIC. Este processo de aprovação pode suceder após 

aprovação das AC ou então decorrer de forma paralela, sendo, nesse caso, uma 

aprovação condicionada.  

Tanto o HCD como o HCT têm a sua própria Comissão de Ética Local, que 

se reúne de mês a mês com o intuito de avaliar novos estudos. Para esta avaliação, 

o Promotor deve submeter à CES um Dossiê de Submissão com a documentação 
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requerida para o efeito. No dossiê consta uma vasta gama de documentação, 

detalhadamente, Protocolo e Sinopse, em português, do estudo; as declarações 

anteriormente mencionadas; aprovações/pareceres favoráveis da CEIC e 

INFARMED; Contrato Financeiro e Consentimento Informado. 

Uma vez que o HCD e HCT possuem duas Comissões de Ética distintas, 

são redigidos dois requerimentos, cada um dirigido à respetiva Comissão de Ética 

do hospital.  

Após a primeira reunião de avaliação, a CES pode aprovar logo a realização 

do estudo, ou emitir um parecer condicionado, caso haja necessidade de esclarecer 

certo tipo de questões.  

 

Data Protection Officer 

Uma outra entidade a quem é necessário submeter o estudo é o 

Encarregado de Proteção de Dados, denominado na CUF de DPO. A submissão a 

esta entidade recai no âmbito do disposto no RGPD. De forma a avaliar se o estudo 

cumpre todos os pontos delineados neste Regulamento, a DPO exige o 

preenchimento de um documento digital, em formato Excel, denominado de “Ficha 

de Tratamento de Dados”. Este, é preenchido pelo Coordenador, com o auxílio da 

documentação referente ao estudo, fornecida pelo Promotor.  

Posteriormente à análise realizada pelo DPO, este, comunica o seu 

feedback à equipa de coordenação, o que pode ser positivo e significa que o DPO 

aprovou o estudo, ou pelo contrário, o DPO pode levantar questões. Neste sentido, 

o processo pode tornar-se moroso e, portanto, de forma a agilizá-lo, o Coordenador 

pode recorrer ao IP ou ao Monitor do estudo para clarificar essas questões o mais 

brevemente possível.   Assim que as questões estejam esclarecidas, o DPO 

comunica se aprova ou não o estudo. 

 

 Conselho de Administração 

A terceira entidade, cuja submissão é obrigatória, a nível interno do grupo 

CUF, é o CA. O Promotor envia, juntamente com o Contrato, uma Carta de 

Requerimento, onde consta o racional do estudo e todas as conjunturas 

associadas.  
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No seguimento, do mencionado anteriormente, findo a negociação do 

Contrato Financeiro este é enviado para o CA.  

Durante o estágio, relativamente aos estudos observacionais apenas foi 

possível acompanhar o processo de submissão às Entidades Internas do Centro 

do estudo Soltive, como referido na Tabela 9. 

 

Tabela 9 - Atividades desempenhadas ao longo do estágio respeitantes ao processo de 

Submissão às Entidades Internas do Centro. 

No estágio 

Estudos Atividades desempenhadas 

Soltive 

 

- Preparação de documentação necessária à submissão interna às 

Entidades Internas do Centro de Ensaio (CES, CA e DPO); 

- Acompanhamento do processo de submissão.  

 

Uma vez que são Estudos Observacionais, não é requerida a submissão às 

AC Nacionais, como referido anteriormente.  

  

3.1.6. Visita de Início (Site Initiation Visit - SIV) 
 

No seguimento dos processos anteriores, o Monitor agenda uma visita de 

início a ser realizada com os intervenientes do Estudo Clínico no Centro. No sentido 

de facilitar todo o processo, o Coordenador deve averiguar junto das equipas, qual 

a sua disponibilidade. Consoante isso, comunicam ao Monitor e em conjunto 

procuram agendar a visita de início para uma data que seja favorável para todos. 

No entanto, e muito devido à multidisciplinaridade das pessoas envolvidas, nem 

sempre é possível reunir todos. Nestes casos, o Monitor agenda posteriormente, 

uma outra data para reunir com os elementos que não possam comparecer. 

O objetivo da visita de início é preparar os elementos da equipa de 

investigação para a realização do estudo, através da formação dada pelo Monitor. 

O tipo de informação prestada varia consoante as responsabilidades de cada 

elemento no estudo.   

De um modo geral, esta visita serve para formalizar a ativação do Centro. O 

Monitor faz uma apresentação do estudo, onde apresenta o protocolo, o 
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ME/Dispositivo médico em questão e o seu mecanismo de ação, Consentimento 

Informado, Caderno de Recolha de Dados (Case Report Form – CRF) e o Sistema 

de aleatorização (IxRS - Interactive Voice/Web Response System). 

Existem procedimentos comuns para a equipa de investigação, 

independentemente do tipo de estudo em causa, designadamente: 

• Assinar o Registo de Treino (Training Log), como comprovativo de que foram 

treinados para as tarefas que lhes compete desempenhar ao longo do 

estudo;  

• Assinar o Registo de Delegação de Responsabilidades (Delegation Log), 

como registo de que estão autorizados pelo IP para realizar as tarefas 

delegadas.  

No seguimento das considerações anteriores, nem sempre é possível reunir 

toda a equipa numa data, nestes casos, é necessário assim que possível, que os 

mesmo sejam treinados e assinem o registo de delegação.  

No final da visita, caso todos os assuntos tenham ficado esclarecidos, pode 

passar-se à ativação do Centro. 

Durante o período de estágio foi possível acompanhar a visita de início dos 

estudos Soltive, AL001-3, Pivot-12 e Tak-503. Na Tabela 10 são referidas as 

atividades relacionadas com a visita de início que foi possível exercer durante o 

estágio. 

 

Tabela 10 - Atividades desempenhadas ao longo do estágio respeitantes à Visita de Início. 

No estágio 

Estudos Atividades desempenhadas 

Soltive 

AL001-3 

Pivot-12 

Tak-503 

- Agendamento da visita de início; 

 

 

 

Soltive 

Pivot-12 

Tak-503 

- Acompanhamento da visita de início; 
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Soltive 

AL001-3 

Tak-503 

- Colaboração na resolução de pendentes, nomeadamente, recolha 

de assinaturas nos documentos necessários e auxílio no acesso a 

plataformas específicas do ensaio. 

 

3.1.6.1. Ativação do Centro de Investigação 
 

A ativação do Centro requer a submissão da documentação essencial do 

estudo às AC a nível Nacional, como referido anteriormente. Todavia, existe outra 

documentação imprescindível para que o Promotor possa iniciar o estudo no 

Centro. 

 Consoante o âmbito do estudo e os procedimentos necessários, a 

documentação exigida pode variar. Ainda assim, há alguma que é comum a maioria 

das vezes, tal como: 

 

a) CVs e Certificados de BPC dos membros da equipa de investigação 

- Os CVs (assinados e datados) de toda a equipa de investigação 

apresentam-se também como um documento crucial, uma vez que 

confirmam que os elementos da equipa de investigação possuem a 

formação adequada ao exercício das responsabilidades para as quais 

foram delegados no ensaio. É de especial relevância mencionar, que os 

CVs e os certificados de BPC têm de ser atualizados a cada dois anos e, 

portanto, no caso de algum deles expirar no decorrer do estudo, é 

necessário enviar um novo para o Promotor. 

b) Valores de referência do Laboratório Local - De acordo com cada 

protocolo do estudo, as amostras de sangue para análise podem ir para 

Laboratório Central (laboratório escolhido pelo Promotor) ou então para 

Laboratório Local, sendo avaliados os resultados no próprio laboratório 

do HCD ou do HCT. Neste último caso, o promotor pode exigir os valores 

de referência dos parâmetros laboratoriais do laboratório do Hospital. 

c) Certificados de calibração dos equipamentos necessários ao 

estudo - O Promotor pode exigir o comprovativo de calibração dos 

equipamentos a ser utilizados nos procedimentos do estudo. Nos 
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hospitais HCD e HCT, este tipo de certificados é conseguido através do 

envio de um email para o Departamento da Manutenção.  

d) Licenças de funcionamento do Hospital e dos Serviços requeridos 

para o estudo. 

 

A implementação e condução de um Estudo Clínico num Centro postula uma 

diversidade de documentação, que deve estar ao dispor sempre que possível. À 

vista disso e de modo a facilitar a gestão de documentos, o grupo CUF compila 

numa Drive toda a informação relativa a cada estudo, bem como os documentos 

necessários (por exemplo, os CVs, certificados de BPC, Sinopse do Protocolo, 

Declarações, entre outros). 

No que respeita às atividades desempenhadas durante o estágio, no âmbito 

da ativação do Centro, a Tabela 11 expõe as tarefas que foi possível realizar nos 

estudos, Soltive, AL001-3, Pivot-12 e Tak-503. 

 

Tabela 11 - Atividades realizadas, ao longo do estágio, relacionadas com o processo de 

Ativação do Centro. 

No estágio 

Estudos Atividades desempenhadas 

Soltive 

AL001-3 

Pivot-12 

- Recolha e envio de documentação ao Monitor:  

• CV e Certificados de BPC; 

• Licenças de funcionamento do Hospital.  

Tak-503 - Recolha e envio de documentação ao Monitor:  

• CV e Certificados de BPC;  

• Certificados de calibração dos equipamentos;  

• Licenças de funcionamento do Hospital e do Serviço da 

Farmácia Hospitalar. 

 

3.1.7. Fase Clínica 

 
A fase clínica de um estudo é geralmente a mais longa, abrangendo uma 

diversidade de atividades, que se encontram descritas a seguir. A Tabela 12 
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apresenta resumidamente as atividades respeitantes à fase clínica, acompanhadas 

para cada estudo. 

 

Tabela 12 – Síntese das atividades desenvolvidas no âmbito de cada estudo acompanhado 

na Fase Clínica. 
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El1ssar  X  X X  

Puma-Ner-6203  X  X X  

MK2465-689 X X X X X X 

TED14856  X  X X  

M18-891 X X X X X X 

Serena-2 X X X X X  

Soltive    X X  

Optimum-LT  X X X X  

AL001-3   X  X  

Sunshine x X X X X  

Sunny X X X X X  

Prime-2 X X X X X X 

Legenda: ISF – Investigator Site File (Dossiê do Investigador) 

 

3.1.7.1. Recrutamento 
 

Seguindo o plano estipulado do desenrolar de um Estudo Clínico, a fase 

clínica tem início, assim que se recruta o primeiro participante. Após a ativação do 

Centro, o IP e os restantes sub-investigadores atentam na procura de potenciais 

participantes. Apesar de haver muitos fatores que influenciam o recrutamento, há 

um que sobressai, o empenho da equipa de investigação. Este é um aspeto 

relevante devido à sua estreita relação com o sucesso desta fase. 

O período de recrutamento varia, dependendo do tipo de estudo em questão, 

e é o Promotor quem define a janela de tempo em que o mesmo deve ocorrer. No 
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que concerne ao número de participantes possível recrutar, geralmente, o Promotor 

define um número máximo e um mínimo. Contudo, durante o feasibility, o Centro 

aponta um número de participantes que acha possível recrutar.  

O recrutamento pode ocorrer de diversas formas, através de consultas de 

rotina, referenciação de doentes entre hospitais (que é o caso do grupo CUF), 

funcionando, deste modo, como uma rede interligada de Centros de referenciação. 

Porém, existem serviços onde os doentes podem ser recrutados de outras formas. 

No caso do serviço de oncologia, em que a referenciação também pode acontecer 

através das reuniões multidisciplinares, cujo propósito passa por debater casos 

clínicos e as opções terapêuticas disponíveis para os mesmos. Apesar de não ser 

o objetivo destas reuniões, os médicos-investigadores dão a conhecer novos 

estudos, com o intuito de reforçar a referenciação de doentes. 

 

Consentimento Informado 

No decurso do recrutamento, deve iniciar-se o processo de obtenção do 

Consentimento Informado. Segundo a Lei n.º 21/2014 de 16 de abril, os 

participantes que entram num Ensaio Clínico têm de dar o seu consentimento, livre 

e esclarecido, assinando e datando o formulário respetivo para o devido efeito. No 

contexto das populações vulneráveis, suscetíveis a algum tipo de dependência ou 

fragilidade que não possam dar o seu próprio consentimento, deve ser obtido o 

consentimento do seu representante legal. [2]  

A par de todas as questões éticas envolvidas na participação de um estudo 

e tendo em conta a sua natureza hermética, o processo de obtenção do 

Consentimento Informado, não é simples, não devendo, portanto, ser uma decisão 

dotada de impulsividade. O participante deve ter a oportunidade de decidir a sua 

participação no estudo de uma forma calma, devendo ser esclarecidas quaisquer 

dúvidas que surjam. É obrigação do médico-investigador, explicar detalhadamente 

em que consiste o estudo (os objetivos, procedimentos, potenciais benefícios e 

riscos e tratamento). Antes de tomar uma decisão, o participante pode discutir a 

sua entrada no estudo com familiares, amigos ou pessoas próximas. Após tomar 

uma decisão ponderada e expor quaisquer questões do seu interesse, o 

participante comunica a sua decisão ao médico. Caso deseje participar, assina e 
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data dois formulários de Consentimento Informado, que devem também ser 

assinados e datados pelo médico-investigador. São necessários dois exemplares, 

um que fica à guarda do participante e o segundo é armazenado no Centro, 

especificamente, no dossiê do doente (Patient File). 

Findo o processo de obtenção do Consentimento Informado, segue-se o 

início do Screening, no caso dos Estudos Clínicos em que há intervenção. 

Na Tabela 13 são apresentadas as tarefas, relacionadas com a obtenção do 

Consentimento Informado, que foi possível desempenhar durante o estágio, no 

âmbito dos estudos MK2465-689, Serena-2, Prime-2, M18-891, Sunny e Sunshine. 

 

Tabela 13 - Atividades realizadas, ao longo do estágio, relacionadas com a obtenção de 

Consentimento Informado. 

No estágio 

Estudos Atividades desempenhadas 

MK2465-689 

Serena-2 

Prime-2 

Sunshine 

- Acompanhamento do processo de obtenção do 

Consentimento Informado. 

M18-891 

Sunny 

- Explicação da nova emenda ao Consentimento Informado do 

estudo ao doente. 

Sunshine - Explicação da nova emenda ao Consentimento Informado do 

estudo ao doente. 

 

 

3.1.7.2. Screening 

 

Nos Ensaios Clínicos após o recrutamento realiza-se a visita de Screening, 

cuja duração varia de ensaio para ensaio. Esta visita visa confirmar a elegibilidade 

do participante no ensaio. Nesta etapa, o Coordenador do Centro constitui uma 

peça essencial, uma vez que, em conjunto com o IP, averiguam se o possível 

participante cumpre todos os parâmetros necessários à admissão no ensaio. 

Normalmente, de forma a facilitar o processo, o Coordenador e o IP seguem uma 

checklist onde estão apontados todos os critérios de elegibilidade. 

Seguidamente à entrada do participante, o Coordenador tem de informar a 

equipa internacional, através da inserção no Interactive Web Response System 
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(IWRS). Este sistema baseia-se numa tecnologia utilizada pelos Centros para 

controlar a randomização dos participantes e atribuir a medicação do estudo. Após 

esta etapa, o participante passa a ser identificado por um número de screening, 

que lhe foi atribuído aquando da inserção no sistema. 

De forma a confirmar a elegibilidade do participante, assim que é introduzido, 

dá-se seguimento à execução de todos os procedimentos necessários. O tipo de 

procedimentos varia consoante o perfil do ensaio, ainda assim, existem alguns que 

são transversais a todos os estudos, detalhadamente: 

• Recolha de dados demográficos (sexo, idade, raça); 

• Medição de sinais vitais; 

• Realização do exame físico; 

• Aquisição de informação relativa à história médica/familiar da 

condição, outras comorbilidades associadas, medicação 

concomitante; 

• Recolha de amostras biológicas (sangue e urina); 

• Exames de diagnóstico complementares, como eletrocardiogramas 

(ECGs), Tomografias Computadorizadas (TACs), entre outros. 

O Coordenador deve assegurar que todos os procedimentos exigidos são 

realizados dentro do período de tempo estipulado no protocolo, de forma a garantir 

que os resultados ficam disponíveis, no tempo adequado, para o IP avaliar.  

Após avaliação dos resultados, o rumo do participante no ensaio pode tomar 

dois caminhos. Se o participante não cumprir todos os critérios de elegibilidade, é 

considerado um screening failure e, portanto, não poderá ingressar no estudo, não 

se procedendo à sua randomização. No caso de o participante completar todos os 

critérios necessários à entrada no ensaio, segue para a fase de tratamento. 

No entanto, pode ser realizado um re-screening. Como mencionado 

anteriormente, existe uma janela temporal estipulada e caso o participante, 

considerado previamente um screening failure, consiga cumprir todos os critérios 

de inclusão e exclusão dentro desse período, pode voltar a entrar no estudo.  

Na visita de screening, o IP deve registar, no processo clínico do doente, 

toda a informação e dados relevantes para o estudo que sejam exigidos por 

protocolo. 
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Durante o estágio, foi possível desenvolver algumas atividades respeitantes 

à fase do screening, como exposto na Tabela 14, particularmente nos estudos 

El1ssar, MK2465-689, Serena-2, Sunshine e Prime-2. 

 

Tabela 14 - Atividades realizadas, ao longo do estágio, relacionadas com a Fase de 

Screening. 

No estágio 

Estudos Atividades desempenhas 

El1ssar - Avaliação dos critérios de elegibilidade para cada 

participante conjuntamente com o IP; 

El1ssar  

Serena-2 

Sunshine 

Prime-2 

- Inserção no IWRS; 

 

 

 

El1ssar 

MK2465-689 

Serena-2 

Sunshine 

Prime-2 

- Agendamento e acompanhamento dos procedimentos de 

screening, nomeadamente processamento de amostras 

biológicas. 

Serena-2 

Sunshine 

Prime-2 

- Acompanhamento de um screening failure; 

 

 

3.1.7.3. Randomização e Atribuição de Medicação 
 

Nos casos em que o ensaio apresenta mais do que um braço de tratamento, 

isto é, braço experimental/ais e braço de controle, é necessário alocar o doente 

num desses mesmos braços. Este processo é realizado de forma aleatorizada, em 

que a percentagem de o doente ser alocado em qualquer um dos braços é igual.[19] 

De um ponto de vista teórico, a randomização é descrita na literatura como 

sendo o padrão de ouro para avaliar qual o tratamento mais eficaz num estudo 

clínico.[19] [20] Isto porque o processo de randomização é dotado de uma validade 

científica aprimorada, para reduzir o viés, permitindo comparar dois ou mais braços 

num estudo de uma forma robusta. Deste modo, é considerada uma ferramenta de 

base para a inferência de resultados estatísticos credíveis.[21] 



52 

 

Durante este processo, o viés também pode ser diminuído por exemplo 

através da ocultação. Conforme o desenho do Ensaio Clínico, o médico-

investigador pode ter conhecimento sobre o tratamento que o participante está a 

receber (neste caso o estudo é de ocultação simples (single-blind)), ou seja, apenas 

o participante desconhece o tratamento ao qual foi alocado. No entanto, de acordo 

com o protocolo e se assim o desenho do estudo o exigir, a ocultação pode ser 

dupla (double-blind), em que tanto o participante como o médico-investigador 

desconhecem qual o tipo de tratamento atribuído. Pode ainda acontecer, o estudo 

ser de tripla ocultação (triple-blind), nestas situações, além do participante e do 

médico-investigador, o tratamento alocado é também desconhecido para a equipa 

de análise de resultados.[19] 

Como referido no ponto anterior, a randomização e atribuição de medicação 

aos participantes é efetuada no Sistema IWRS. 

No que concerne à atribuição de medicação, após conhecimento, por parte 

do médico-investigador, do braço de tratamento ao qual o participante foi alocado, 

é feita a prescrição. Seguidamente, esta é enviada para os serviços farmacêuticos 

com a informação sobre a medicação que deve ser preparada para o respetivo 

participante. 

A Tabela 15 apresenta as atividades desempenhadas, relacionadas com o 

processo de Randomização, dos estudos MK2465-689, Serena-2, Sunshine e 

Prime-2.  

 

Tabela 15 - Atividades realizadas, ao longo do estágio, relacionadas com a Randomização. 

No estágio 

Estudos Atividades desempenhadas 

MK2465-689 

Serena-2 

Sunshine 

Prime-2 

- Inserção da informação necessária no sistema IWRS; 

- Comunicação ao IP da informação do braço para o 

qual o doente foi alocado.  

 

3.1.7.4. Calendarização e Preparação de Visitas dos Participantes 
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Nesta fase, o Coordenador adquire uma outra importância, uma vez que é 

dele que depende a gestão de todos os Estudos Clínicos e respetivos 

procedimentos. Neste sentido, é crucial o acompanhamento que este presta às 

equipas de investigação, desempenhando e auxiliando nas mais variadas tarefas. 

Uma das tarefas que cabe ao Coordenador do estudo é o agendamento das 

próximas visitas do participante ao Centro. A calendarização deve ser feita tendo 

por base o plano definido no protocolo do estudo. Por norma, o Coordenador 

discute com o médico-investigador qual a sua disponibilidade de forma a fazerem 

cumprir as janelas temporais estipuladas.  

No seguimento deste processo, o Coordenador comunica ao participante a 

data e hora da visita, bem como, informa o mesmo sobre quais serão os 

procedimentos que irá realizar. 

Na CUF, as consultas dos estudos clínicos são faturadas em nome da 

Entidade Financeira do respetivo Promotor. Deste modo, no decurso do 

agendamento das mesmas, o Coordenador deve certificar-se que o doente está 

associado à Entidade Financeira Responsável (EFR) correta, de forma a não ser 

cobrado ao doente qualquer tipo de custo.  

Existem também outros procedimentos que devem ser agendados, tais 

como exames que estejam previstos no protocolo. Nos hospitais HCD e HCT essas 

marcações só podem ser realizadas se houver uma prescrição por parte do médico-

investigador e devem ser efetuadas com o pessoal administrativo de cada um dos 

serviços em causa.  

No que respeita à preparação das visitas, nos hospitais HCD e HCT, o 

Coordenador como forma de auxiliar o médico pode preparar um guião para a 

respetiva visita, onde é estipulado tudo o que deve ser realizado na mesma, bem 

como a informação que deve ser inserida no processo clínico do doente. 

Geralmente, esse guião é preparado de antemão pelo Promotor e consta nos ISF. 

É também prática na CUF, previamente ao dia da visita, a preparação e 

organização de toda a documentação necessária. Dependendo do estudo, variam 

os documentos necessários para a realização da visita, no entanto a documentação 

que a seguir se apresenta é transversal à maioria: 

• Guião da visita; 
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• Prescrições de exames necessários realizar no dia da visita; 

• Informação disponível no processo clínico desde a visita anterior 

(análises da última colheita, medicação concomitante e eventos 

adversos registados); 

• Folhas de registos de enfermagem; 

• Folhas de registo de tratamento. 

A preparação das visitas passa também por informar a equipa do estudo, 

principalmente as pessoas que irão intervir nessa visita, de forma a estarem cientes 

dos procedimentos que terão de realizar aquando da condução da mesma. É tarefa 

do Coordenador informar a restante equipa de investigação, esta comunicação é 

geralmente realizada através do envio de um email para a pessoa responsável de 

cada serviço clínico envolvido, por exemplo, no caso de ser necessário fazer 

colheita de amostra biológicas, o Coordenador deve informar a chefe da equipa de 

enfermagem e esta deve, posteriormente, comunicar às pessoas delegadas para o 

efeito. 

A preparação de visitas foi a atividade mais realizada durante o estágio, 

tendo sido desempenhada em várias fases de condução dos seguintes estudos:  

El1ssar, PUMA, MK2465-689, TED14856, M18-891, M15-572, Serena-2, Optimum-

LT, Sunshine, Sunny e Prime-2. A Tabela 16 refere as atividades realizadas durante 

a preparação de visitas. 

 

Tabela 16 - Atividades realizadas, ao longo do estágio, relacionadas com a Preparação 

das Visitas dos estudos acompanhados. 

No estágio 

Estudos Atividades desempenhadas 

El1ssar 
PUMA 
MK2465-
689 
TED14856 
M18-891 
M15-572 
Serena-2 
Optimum-LT 
Sunshine 

- Agendamento de visitas junto do BackOffice do serviço onde se 

realiza o estudo; 

- Marcação de exames; 

- Articulação dos procedimentos com os diferentes serviços 

internos do Centro; 

 - Preparação do guião da visita, registos de enfermagem e folhas 

de registo de tratamento; 

- Gestão da deslocação do doente; 
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Sunny 
Prime-2 

- Comunicação ao participante a data e hora da visita, bem como, 

informar sobre quais serão os procedimentos que irá realizar; 

- Acompanhamento dos participantes no Centro. 

 

3.1.7.5. Dispensa da Medicação Experimental 
 

 

O tipo de medicação experimental varia de ensaio para ensaio, e, portanto, 

varia também a forma de tratamento. No caso de a medicação ser oral ou de 

administração subcutânea, o tratamento pode ser realizado em ambulatório, 

contudo se a medicação tiver de ser administrada por via endovenosa, é 

administrada no próprio Centro.  

O IP, após consultar os participantes e averiguar que não há nenhum 

AE/SAE que leve à interrupção do ME, procede ao pedido da mesma. Este pedido 

é realizado através do sistema IWRS, que atribui o(s) lote(s) do ME ao respetivo 

participante, como referido anteriormente. É automaticamente enviada, através do 

sistema, a requisição do pedido de dispensa do ME para os Serviços 

Farmacêuticos do Centro.  

O farmacêutico delegado, após rececionar o pedido, procede à sua 

dispensa. De modo a não se verificarem inconsistências, o farmacêutico imprime a 

requisição, assina-a e data-a. A mesma, é posteriormente assinada e datada, 

também pelo Coordenador, aquando da dispensa do medicamento ao doente. A 

requisição original assinada e datada por ambos, é arquivada no Pharmacy File. 

A devolução da medicação é feita ao Coordenador, que posteriormente a 

entrega na farmácia do hospital. De seguida cabe ao farmacêutico fazer a 

contabilização da medicação sobrante. Esta é uma etapa de especial relevância, 

uma vez que demonstra a compliance do doente ao tratamento. Este é um fator 

crítico para muitos estudos, pois a falta de adesão à terapêutica pode ser um critério 

para a descontinuação precoce do doente. Neste sentido, após a contabilização da 

medicação, o farmacêutico comunica essa informação ao médico. Nos hospitais 

HCD e HCT, o farmacêutico envia um email ao médico-investigador com essa 

informação pormenorizada.  

Apesar da dispensa do ME, se realizar apenas em momentos particulares 

do estudo, o farmacêutico, não deve descurar o papel para o qual foi delegado, o 
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que implica uma contínua avaliação das condições da medicação. Por conseguinte, 

deve-se avaliar os registos de temperatura dos locais onde estão armazenados os 

fármacos e avaliar se ocorreram desvios. Nos casos em que o farmacêutico se 

apercebe de oscilações de temperatura, deve informar o Monitor/Promotor do 

estudo. Não devendo utilizar essa medicação, até o promotor perceber se a 

qualidade do fármaco foi afetada e se o medicamento deve ser destruído ou não. 

Durante o estágio foi possível acompanhar e desenvolver algumas 

atividades relacionadas com a dispensa de medicação aos doentes, no âmbito dos 

estudos de Dermatologia, nomeadamente, M18-891, Sunshine, Sunny e Prime-2. 

 

Tabela 17 - Atividades desenvolvidas, ao longo do estágio, relacionadas com a Dipensa 

da Medicação. 

No estágio 

Estudos Atividades desempenhadas 

 

M18-891 

Sunshine 

Sunny 

Prime-2 

- Auxílio na confirmação dos códigos do ME juntamente com os 

serviços farmacêuticos para evitar erros na dispensa; 

- Recolha da medicação na farmácia e respetiva entrega ao 

participante; 

- Receção da medicação sobrante entregue pelo participante; 

- Entrega da medicação sobrante aos serviços farmacêuticos. 

 

 

3.1.7.6. Gestão de Amostras Biológicas 
 

Durante a condução de um Estudo Clínico, é necessário fazer a gestão de 

qualquer tipo de amostras biológicas que sejam necessárias às avaliações do 

estudo. O circuito das amostras biológicas no Centro engloba a sua colheita, 

processamento, manuseamento, armazenamento e análise. 

Dependendo do protocolo de cada estudo, as amostras biológicas podem 

ser analisadas em Laboratório Local (laboratório do Centro) ou em Laboratório 

Central. Neste último caso, em que há envio de amostras para um laboratório 

externo ao Centro, existem kits, destinados à recolha das mesmas. Cada estudo 

possui kits próprios, que são previamente preparados e enviados para os Centros, 
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com os respetivos tubos de colheita e a requisição necessária para o envio. 

Dependendo do Protocolo de cada estudo, o conteúdo dos kits varia consoante o 

tipo de visita que se vai realizar. Neste sentido, aquando da preparação das visitas 

é necessário ter em consideração qual o tipo de kit correspondente. 

Durante a preparação de uma visita, são retirados os kits que vão ser 

utilizados e identificados todos os frascos, através da inscrição do número do 

participante nas etiquetas de identificação. De seguida, os kits seguem para o local 

de recolha das amostras, nos hospitais da CUF, particularmente no HCD, este local 

varia consoante o ensaio e o serviço ao qual está alocado.  

• Nos ensaios não-oncológicos a colheita é realizada no gabinete de 

enfermagem do respetivo piso do serviço em causa ou então, no 

laboratório de Patologia Clínica do hospital.  

• Nos ensaios oncológicos, a colheita ocorre no Hospital de Dia. 

Nos ensaios, em que as amostras são analisadas localmente, os resultados 

ficam disponíveis cerca de uma hora depois, no sistema clínico da CUF.  

Nos estudos em que é necessário enviá-las para Laboratório Central, inicia-

se o seu processamento que deve reger-se pelos procedimentos estipulados no 

Protocolo. O modo de processamento das amostras pode variar, consoante o 

desenho de cada estudo, sendo, portanto, um ponto crucial, o conhecimento do 

manual de laboratório disponibilizado pelo Promotor. Terminado o processamento, 

as amostras são enviadas, dependendo do tipo de amostras biológicas em questão, 

podem ser enviadas à temperatura ambiente ou congeladas. Se as amostras 

seguirem à temperatura ambiente, o ideal é que sejam recolhidas pela 

transportadora no próprio dia da visita. Caso não seja possível, procura-se enviar 

logo no dia seguinte. Se for necessário o envio de amostras congeladas, procede-

se ao pedido de gelo de seco antecipadamente, de modo a estar disponível no 

Centro no dia da visita. Se tal não for possível, as amostras devem ficar 

armazenadas na arca congeladora do laboratório local do centro até à chegada de 

gelo seco. 

A gestão de amostras biológicas envolve várias equipas, desde a equipa de 

coordenação, equipa de enfermagem, técnicos de laboratório/Patologistas e, 
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portanto, requer uma eficiente articulação entre as demais, de modo a assegurar a 

correta gestão das mesmas. 

Durante o estágio, a gestão de amostras biológicas foi uma atividade muito 

frequente, tendo sido desempenhadas várias atividades, as quais se encontram 

expostas na Tabela 18.  

 

Tabela 18 - Atividades desenvolvidas, ao longo do estágio, relacionadas com a Gestão de 

Amostras Biológicas. 

No estágio 

Estudos Atividades desempenhadas 

MK2465-689 

M18-891 

Serena-2 

Optimum-LT 

Sunshine 

Sunny 

Prime-2 

- Monitorização periódica dos kits e respetivo controlo de 

validade, de forma a manter o stock necessário; 

- Preparação do Kit da respetiva visita; 

- Confirmação do preenchimento da folha de requisição; 

- Auxílio no processamento das amostras biológicas no 

laboratório; 

- Acondicionamento das amostras biológicas; 

- Agendamento do envio das amostras biológicas, com a 

transportadora encarregue pela recolha das mesmas. 

 

3.1.7.7. Preenchimento de Cadernos de Recolha de Dados 

Os CRFs são uma ferramenta de apoio ao Promotor, no sentido em que lhes 

permite ter acesso a informação relevante durante a condução do estudo. Cada 

estudo tem o seu próprio CRF, variando, deste modo, os campos necessários para 

preencher consoante o seu desenho. Podem ter dois formatos, nomeadamente, 

formato eletrónico (eCRF), que é o mais comum, ou então, em papel.   

Após cada visita, cabe ao Coordenador introduzir os dados necessários de 

acordo com o que está estipulado no protocolo.  O tempo para a introdução dos 

dados difere, de acordo com cada Promotor, no entanto, faz parte das boas práticas 

tentar introduzir toda a informação recolhida, no próprio dia da visita ou no dia 

seguinte. No fim deste processo, caso fique algum tópico incompleto ou surja 

alguma dúvida ao Coordenador, é prática na CUF, anotar essa questão para poder 

ser esclarecida posteriormente com o IP.  
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O acesso ao CRF não se realiza, apenas após cada visita, os 

Coordenadores são também responsáveis por aceder regularmente para clarificar 

questões por parte do Promotor, as denominadas queries.  

Cabe ao Coordenador assegurar a correta introdução dos dados, bem como, 

garantir a fiabilidade dos mesmos. 

Durante o estágio, foi possível contactar com os CRFs dos seguintes 

estudos: El1ssar, PUMA-NER-6203, MK2465-689, TED14856, M18-891, M15-572, 

MeasureAD, Soltive, Serena-2, Optimum-LT, Sunshine, Sunny e Prime-2. 

Na Tabela 19 são apresentadas as atividades realizadas, no âmbito do 

preenchimento do CRF. 

Tabela 19 - Atividades desenvolvidas, ao longo do estágio, relacionadas com o 

Preenchimento do CRF.  

No estágio 

Estudos Atividades desempenhadas 

El1ssar 
PUMA 
MK2465-689 
TED14856 
M18-891 
M15-572 
Soltive 
Serena-2 
Optimum-LT 
Sunshine 
Sunny 
Prime-2 

- Apoio ao IP na recolha de dados; 

- Auxílio no preenchimento do CRF; 

- Auxílio no preenchimento de Data Clarification Forms 

(DCFs); 

- Apoio na resolução de queries. 

 

 

3.1.7.8. Outras Atividades 
 

Os procedimentos realizados durante as visitas diferem de acordo com o 

protocolo, no entanto existem procedimentos, relacionados com os estudos, que 

são transversais a todas as visitas. Sendo habitualmente realizados após cada 

visita, nomeadamente, a organização dos dossiês dos estudos e o reembolso das 

despesas aos mesmos, se assim se justificar. 
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Organização do ISF e Dossiês do Doente 

Durante a condução de uma visita, devido a todas as condicionantes 

envolvidas e, particularmente, à diversidade de documentos necessários, é 

expectável que os dossiês não fiquem organizados como é pretendido.  Desta 

forma, o Coordenador, após cada visita, deve realizar as tarefas apresentadas na 

Tabela 20. 

 

Tabela 20 - Atividades realizadas, ao longo do estágio, respeitantes à organização de 

dossiês dos estudos. 

No estágio – Atividades desempenhadas 

- Confirmação sobre a correta organização dos dossiês, uma vez que estes 

armazenam documentos-fonte que são essenciais ao estudo;  

- Arquivo dos documentos correspondentes à visita realizada, garantir que não 

está nenhum documento em falta e que todos eles estão assinados pelo IP. 

 

 

Reembolso de Despesas ao Doente 

Está estipulado na lei portuguesa da Investigação Clínica, que as despesas 

relacionadas com a participação do doente no estudo devem ser reembolsadas ao 

mesmo.[2] Estas despesas ficam aquém de qualquer incentivo financeiro pela 

participação no estudo, são apenas despesas compensadas aos doentes 

relacionadas por exemplo com custos de deslocações, perdas salariais, caso o 

doente tenha de perder horas/dia de trabalho para vir realizar a consulta ao Centro, 

custos de alimentação, entre outros.  

O reembolso aos doentes é efetuado de forma indireta, o que por outras 

palavras, significa que não é efetuado diretamente para o doente, as despesas são 

reembolsadas ao hospital, que por sua vez, reembolsa o doente. 

Em cada visita o doente entrega ao Coordenador os recibos comprovativos 

das suas despesas. Posteriormente, o Coordenador digitaliza os mesmos e envia 

um mail ao Monitor com esses recibos anexados, por forma a que o Promotor 

aprove as despesas.  

De acordo com o que foi previamente definido no Contrato Financeiro, 

relativamente à entidade que vai efetuar o pagamento das despesas, é emitida uma 
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fatura pelo Departamento Financeiro da CUF com a descrição e o valor das 

despesas em questão. É da responsabilidade do Departamento Financeiro 

encaminhar esta fatura para o Coordenador, de forma a que este a possa enviar 

para o Monitor. Assim que o Coordenador recebe a confirmação de que o Promotor 

reembolsou o valor dessa fatura, deve avisar a tesouraria da CUF, dando luz verde 

para que esta possa reembolsar o doente.  

Durante o estágio foi possível acompanhar alguns processos de reembolso 

de despesas aos doentes dos estudos MK2465-689 e Prime-2, como apresentado 

na Tabela 21. 

 

Tabela 21 - Atividades realizadas, ao longo do estágio, respeitantes ao Reembolso de 

Despesas aos participantes. 

No estágio 

Estudos Atividades desempenhadas 

MK2465-689 

Prime-2 

- Anonimização das faturas relativas às despesas fornecidas 

pelo doente; 

- Envio das faturas ao Monitor. 

 

 

3.1.8. Visitas de Monitorização (Monitoring Visit - MOV) 
 

As visitas de monitorização são uma base sólida para o sucesso de qualquer 

estudo, na medida em que permitem averiguar o ponto de situação em que o estudo 

se encontra e verificar ou retificar qualquer tipo de dados. Para a realização destas 

visitas, o Promotor/CRO delega um Monitor que o mantém a par de todos os 

acontecimentos do estudo. O papel do Monitor funciona como uma ponte de ligação 

entre o Promotor do estudo e o Centro onde este se realiza.[9]     

De entre as mais variadas funções de um Monitor aquando de uma visita ao 

Centro, destaca-se a confirmação de que o Centro está a conduzir o estudo em 

conformidade com o protocolo e respetivas emendas, de acordo com as BPC e 

quaisquer requisitos regulamentares aplicáveis. De forma a evitar discrepâncias, o 

Monitor atesta se os dados que foram reportados pelo centro estão corretos, 

completos e em concordância com os documentos fonte. Tendo em conta toda a 



62 

 

envolvência, no âmbito da ética, a que um Estudo Clínico está sujeito, 

nomeadamente no que concerne à proteção dos participantes, o propósito principal 

de um Monitor é assegurar que os direitos e bem-estar dos participantes estão a 

ser respeitados.[16]  

O agendamento das visitas de monitorização é realizado entre o Monitor e o 

Coordenador, que averigua junto dos elementos da equipa de investigação, com 

quem vai ser necessário reunir, a sua disponibilidade. Por norma, o Promotor do 

estudo define um calendário onde consta a periodicidade com que estas visitas 

devem ser realizadas. Consoante as atividades a realizar em cada visita de 

monitorização, elas podem decorrer presencialmente, em que o Monitor se desloca 

ao Centro, ou por via remota. 

Nas visitas ao Centro, o Monitor executa uma Source Data Verification 

(SDV), isto é, uma revisão de documentos fonte em que, essencialmente, revê e 

atualiza a documentação que consta no ISF, bem como nos dossiês dos doentes - 

Patient Files. Na CUF, esta documentação é armazenada no gabinete destinado à 

Coordenação dos Estudos Clínicos. Este tipo de revisão, por parte do Monitor, é 

essencial, uma vez que permite detetar qualquer tipo de discrepância entre os 

dados registados no documento fonte e os que são, posteriormente, refletidos no 

CRF. 

Tendo em conta a equipa multifacetada que representa um Estudo Clínico 

num Centro, nem sempre é possível ao Monitor estabelecer contacto com os vários 

elementos da equipa de investigação, em tempo útil de uma visita.  Ainda que, nem 

sempre seja possível estar com a equipa de investigação na totalidade, idealmente, 

o IP e o Coordenador devem estar presentes. Neste sentido, o Coordenador 

funciona como uma ponte entre o Monitor e restante equipa, disponibilizando 

qualquer material que o Monitor necessite. Independentemente da duração da 

visita, por norma o Coordenador reúne com o Monitor após este realizar as suas 

atividades, com o intuito de esclarecer qualquer dúvida que tenha surgido, ao 

consultar a documentação ou a analisar o CRF.  

No decurso do estágio, o acompanhamento de visitas de monitorização foi 

transversal a praticamente todos os estudos, tendo oportunidade de desenvolver 

várias tarefas inerentes a este tipo de visitas. Na Tabela 22 estão descritas essas 
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tarefas. Foram acompanhadas as visitas de monitorização dos seguintes estudos, 

El1ssar, PUMA-NER-6203, Violette, MK2465-689, MK3475-676, MK3475-630, 

TED14856, Pallas, M18-891, M15-572, MeasureAD, Serena-2, Optimum, 

Sunshine, Sunny, HER2-Climb, CompLEEment-1, Olympia e Prime-2. 

 

Tabela 22 - Atividades desenvolvidas, ao longo do estágio, relacionadas com as Visitas de 

Monitorização. 

No estágio – Atividades desempenhadas 

- Organização de toda a documentação do estudo nos respetivos dossiês dos 

doentes (por exemplo, processo clínico, análises laboratoriais, registos de 

enfermagem, registos de toma da medicação, relatórios de exames médicos); 

- Confirmação do CRF - se atualizado, completo e isento de queries; 

- No caso de haver AEs e SAEs, conformação de que estes foram notificados; 

- Quando existiram novas versões dos Consentimentos Informados, confirmação 

de que estavam devidamente assinados e datados; 

- Confirmação dos formulários de CI – se estavam assinados pelos participantes; 

- Agendamento com o IP de horários para reunir com o Monitor. 

 

Visita de Monitorização à Farmácia Hospitalar 

Nos Ensaios Clínicos, a Farmácia Hospitalar tem um papel ativo, uma vez 

que gere todos os procedimentos relacionados com o circuito do ME. Neste prisma, 

as visitas de monitorização adquirem uma importância acentuada, na medida em 

que permitem verificar a documentação que figura no dossiê do estudo na farmácia 

- Pharmacy File, relacionada com o ME. As principais atividades desenvolvidas no 

decorrer de uma monitorização à Farmácia Hospitalar consistem na verificação de 

documentos como:  

• Registos provenientes do Sistema IWRS, onde consta a medicação 

atribuída a determinado doente; 

• Formulário de Accountability Log, que permite rastrear e documentar 

quando e como o ME foi usado ao longo do estudo; 
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• Registos de compliance dos participantes, que identificam a 

percentagem de adesão do participante ao tratamento do estudo; 

• Formulário de Temperature Log, onde se regista a temperatura 

dos espaços onde está armazenada a ME e que faculta dados como 

oscilações de temperatura. 

Finda a visita de monitorização, o Monitor redige uma carta de follow-up que 

posteriormente envia ao coordenador e ao IP. O conteúdo desta carta remete para 

um resumo dos aspetos mais relevantes, nomeadamente, no que concerne a 

inconformidades encontradas, aspetos que tenham sido resolvidos e outros que 

tenham ficado pendentes.  É dever do coordenador, tentar resolver os assuntos 

pendentes o mais depressa possível, de preferência antes da próxima visita de 

monitorização.  

Na Tabela 23 constam as atividades desempenhadas no âmbito da visita de 

monitorização à farmácia do Centro. 

Tabela 23 - Atividades desenvolvidas, ao longo do estágio, relacionadas com a Visita de 

Monitorização à Farmácia Hospitalar. 

No estágio – Atividades desempenhadas 

- Agendamento da visita de monitorização à Farmácia Hospitalar, de forma a que 

o Monitor consiguisse aceder ao Pharmacy File. 

 

3.1.9. Visitas de Encerramento – Close out Visit (COV) 
 

A visita de encerramento constitui um marco no término da condução do 

estudo no Centro. O Monitor notifica o Centro da intenção do Promotor em encerrar 

o estudo, o Coordenador de forma a agilizar o processo deve averiguar junto da 

equipa de investigação qual a sua disponibilidade.  

Após ser definida uma data, o Coordenador deve iniciar a preparação para 

o término do estudo. De forma a agilizar todo o processo, deve antecipadamente à 

visita, resolver todos os assuntos pendentes, organizar os dossiês do investigador 

e dos doentes, analisar e rever o CRF, de modo a resolver queries em aberto.  

No decorrer da visita, as principais atividades desenvolvidas pelo Monitor 

são as seguintes: 
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• Revisão de toda a documentação referente ao estudo, 

nomeadamente ISF e Patient File; 

• Recolha de assinaturas necessárias; 

• Análise e revisão do CRF e consequentemente, resolução de queries 

pendentes; 

• Arquivar a documentação; 

Ao invés do que acontece nalgumas visitas de monitorização, nesta visita 

devem estar presentes, para além do Coordenador e IP, todos os elementos que 

são parte integrante da equipa de investigação.  

Durante o estágio foi possível acompanhar a visita de encerramento de três 

estudos, nomeadamente, Solstice, MK3475-676 e Olympia. As atividades 

desempenhadas encontram-se descritas na Tabela 24, que a seguir se apresenta. 

 

Tabela 24 - Atividades desenvolvidas, ao longo do estágio, relacionadas com a Visita de 

Encerramento. 

No estágio – Atividades desempenhadas 

- Agendamento da COV; 

- Organização dos ISF e Patient file e arquivo da documentação; 

- Verificação se o Delegation log e Training log estavam assinados pelo IP e 

restantes membros da equipa; 

- Agendamento e confirmação do retorno de equipamentos fornecidos pelo 

Promotor; 

- Confirmação do retorno ou devolução/destruição do ME; 

- Averiguação de que todas as amostras biológicas foram 

enviadas/destruídas; 

- Fornecimento ao IP e arquivo no ISF do relatório final enviado pelo Monitor. 

 

Visita de Encerramento à Farmácia Hospitalar 

 

A visita de encerramento à farmácia do Centro, processa-se de igual forma, 

o Monitor revê o Pharmacy File, organiza e arquiva a documentação e recolhe as 

assinaturas necessárias. No final, garante que a medicação experimental que ainda 
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está armazenada no Centro é destruída, caso seja este o procedimento estipulado 

no Protocolo. 

Na Tabela 25, são apresentadas as atividades realizadas com a visita de 

encerramento à farmácia do Centro. 

 

Tabela 25 - Atividades desenvolvidas, ao longo do estágio, relacionadas com a Visita de 

Encerramento à Farmácia Hospitalar. 

No estágio – Atividades desempenhadas 

- Agendamento da COV à Farmácia Hospitalar, de forma a que o Monitor 

consiguisse aceder ao Pharmacy File para encerrar o estudo. 

 

Após conclusão de todos os procedimentos inerentes a esta visita, os 

dossiês devidamente organizados são transferidos do gabinete do Coordenador 

para o arquivo inativo do hospital, no caso do HCD e HCT. O período de tempo que 

devem ficar arquivados está estipulado, no Regulamento (UE) 2014/536 do 

Parlamento Europeu, como sendo de 25 anos.[7] 

 

 

3.2. Coordenação de Estudos de Iniciativa do Investigador 
 

 

Nas unidades de saúde CUF, para além de ensaios de iniciativa comercial, 

são de igual modo desenvolvidos estudos de iniciativa do investigador, também 

denominados de estudos académicos.  

A CUF Academic Center, ciente da importância da investigação na melhoria 

da prestação dos cuidados de saúde, promove a condução de projetos de 

investigação por parte dos seus profissionais. A realização de estudos da iniciativa 

do investigador torna-se, assim fundamental à inovação científica das unidades de 

saúde, uma vez que fomenta a contínua atualização dos profissionais de saúde, 

bem como permite aos utentes, o acesso a terapias vanguardistas.[11] 

Os estudos realizados pela iniciativa do investigador são acrescidos de 

algum relevo na medida em que abordam questões de investigação que não são 

abordadas nos estudos financiados pela indústria. Este tipo de projeto visa, 
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somente, a aquisição de conhecimento e evidência científica na melhoria de 

cuidados aos pacientes. 

 

 

3.2.1. Submissão de Projetos de Investigação Médica (PIM’s) 

No grupo CUF, os PIM’s são submetidos à Comissão de Ética Local do 

hospital onde vão ser realizados e ao DPO. No caso de ser aplicável um Contrato 

Financeiro, é necessária também a aprovação do CA. 

Os PIM’s englobam não só, estudos desenvolvidos por profissionais de 

saúde, como também Teses de Mestrado e Doutoramento.  

Não obstante à importância dos estudos de iniciativa do investigador, o seu 

desenho não envolve uma equipa de investigação tão vasta como a dos Ensaios 

Clínicos e, neste sentido, também os serviços prestados por parte da equipa de 

coordenação são menos comuns. No entanto, durante o período de estágio foi 

possível realizar algumas atividades relacionadas com a submissão de PIMs, como 

exposto na Tabela 26. 

 

Tabela 26 - Atividades desenvolvidas, ao longo do estágio, relacionadas com a Submissão 

de PIM’s. 

No estágio - Atividades desempenhadas 

- Auxílio no processo de submissão destes projetos, através do apoio na 

compilação da documentação requisitada; 

- Atualização da documentação na base de dados da CUF. 

 

No grupo CUF foi criada uma base de dados, para a introdução da 

documentação de submissão, com o intuito de facilitar o acesso à mesma. Esta é 

uma base de dados restrita aos elementos envolvidos no processo de submissão 

e aprovação de PIM’s. Os documentos que constam na base de dados estão 

descritos na Tabela 27. 

 

Tabela 27 - Documentos necessários à Submissão de PIM’s. 
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4. Conclusão 

 

Volvidos oito meses desta experiência e dado o exposto neste relatório, 

posso concluir que este estágio proporcionou um contacto direto com a realidade 

associada à Investigação Clínica, permitindo assim a aplicação dos conteúdos 

aprendidos, o que foi essencial para construir a interligação entre os conhecimentos 

teóricos e os conhecimentos tangíveis no contexto prático. 

 No decurso deste estágio pude aprender e compreender melhor as funções 

de um Coordenador no âmbito da gestão de procedimentos inerentes à condução 

de Estudos Clínicos. 

Não posso deixar de realçar a confiança que a equipa da CUF depositou em 

mim, permitindo-me desempenhar todas as atividades de forma autónoma, o que 

insurgiu na aquisição de um acentuado senso de responsabilidade.  

Este estágio para além de revigorar todos os fundamentos intrínsecos à 

profissionalização em Investigação Clínica, possibilitou-me também assimilar e 

robustecer outros pressupostos respeitantes ao ímpeto pessoal. Nesta aceção, é 

notória a importância do estágio no desenvolvimento da autonomia, espírito crítico, 

otimização de tempo, gestão de recursos e outros pressupostos inerentes ao bom 

desempenho de um Coordenador.   
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Em suma, este estágio refletiu-se como uma mais-valia, permitindo-me 

adquirir experiência no contexto da Coordenação de Estudos Clínicos, como 

também se concretizou como um marco de aprendizagem pessoal. 
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Capítulo II 

 
 

 

1. Importância da Farmácia Hospitalar nos Ensaios Clínicos  
 

Na sociedade atual, a Investigação Clínica é um fator primordial no 

desenvolvimento de novos fármacos. No entanto, o setor da investigação e 

desenvolvimento como qualquer outro setor está em constante mudança, o que se 

deve em grande parte a uma evolução vertiginosa da extensão e complexidade 

associada ao exercício da procura de terapias cada vez mais inovadoras.[22]  

Neste prisma, e face à rápida evolução que exige uma constante atualização 

e reformulação na realização de investigação em saúde, os Ensaios Clínicos 

demonstram ser a forma mais segura de desenvolver novas terapêuticas e testar 

novas utilizações de medicamentos que já estão no mercado.  

Ao nível do enquadramento regulamentar, a realização de Ensaios Clínicos 

é regulada pela Lei 21/2016 de 16 de abril, que aprova a Lei da Investigação Clínica. 

De entre os vários postulados definidos, destaca-se aquele que define que todos 

os ME, dispositivos para a sua administração e medicamentos já aprovados, mas 

complementares e necessários ao Ensaio Clínico, devem ser armazenados e 

cedidos pelos Serviços Farmacêuticos Hospitalares (SFH).[2] 

Neste contexto, surge a Farmácia Hospitalar que é um dos intervenientes 

mais ativos no que concerne ao Circuito do ME. Os SFH assumem uma posição 

crucial, uma vez que garantem a qualidade, a segurança e a ética da utilização do 

produto investigacional. Os SFH articulam as suas atividades em ambiente 

hospitalar, segundo o disposto nas BPC, que devem acompanhar a realização de 

Investigação Clínica, para garantir uma implementação e desempenho eficazes dos 

Ensaios Clínicos. 

No que diz respeito aos preceitos éticos e legais pelos quais se deve reger 

qualquer investigação que envolva seres humanos, estes são preponderantes na 

garantia dos direitos dos participantes. Neste sentido, a implementação e condução 

de um Ensaio Clínico requer uma equipa multidisciplinar qualificada que, em 

sinergia, assume como responsabilidades principais, a proteção dos doentes e a 

preservação da credibilidade do estudo.[23] 
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Neste âmbito, a Farmácia Hospitalar estabelece-se como uma estrutura 

importante que centraliza todos os processos inerentes ao ME e deve assegurar: 

• A proteção dos participantes, certificando-se que o ME está apto a ser usado 

e foi produzido, manuseado, armazenado e usado de forma segura e correta; 

• A gestão e dispensa do ME, realizadas de acordo com o protocolo do 

estudo;  

• O desempenho em conformidade dos procedimentos intrínsecos à Farmácia 

Hospitalar no âmbito de um Ensaio Clínico. 

 

1.1. Circuito do Medicamento Experimental  
 

Nos Centros, a gestão do circuito do ME fica a cargo dos SFH. A gestão 

deste circuito apresenta como vetor basilar a garantia da segurança, 

responsabilidade, transparência e rastreabilidade do ME. [2] 

Para a realização de Ensaios Clínicos, os SFH devem ser dotados de um 

espaço adaptado e destinado apenas ao medicamento do estudo, de forma a 

salvaguardar o bom funcionamento do circuito do ME. Deste modo, este espaço 

deve obedecer a um conjunto específico de características nomeadamente, no que 

respeita à disposição, conceção e funcionamento dos equipamentos e instalações 

da Farmácia Hospitalar no âmbito dos Ensaios Clínicos:[23]  

• Espaço próprio, com acesso condicionado apenas a pessoal autorizado e 

delegado no âmbito do Ensaio Clínico; 

• Estruturas próprias para armazenamento da documentação confidencial do 

estudo; 

• Estruturas adequadas para armazenamento da ME, separada por cada 

ensaio a decorrer, com armários e frigoríficos próprios com fechadura, e uma 

área de quarentena separada e monitores de temperatura e humidade 

devidamente calibrados; 

• Acesso à área de manipulação de fármacos, quando o medicamento em 

estudo necessitar de ser preparado.[23]  

Segundo o documento orientador da CEIC, “Circuito dos Produtos Medicinais 

Investigacionais e Auxiliares em Ensaio Clínico”, o Circuito do ME é composto por 
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seis etapas, nomeadamente, receção, armazenamento, preparação, dispensa, 

recolha e devolução ou destruição, conforme seja aplicável.[2] 

Figura 11 - Circuito do ME no Centro. 

 

1.1.1. Receção 

 

Após a ativação do Centro e recrutado o primeiro doente, o Promotor envia 

o ME para os SFH. No que concerne à receção do ME, o documento da CEIC, 

anteriormente referido, estipula que: 

• O promotor deve fazer prova das condições de transporte do 

medicamento e dos produtos auxiliares, sobretudo, se o transporte 

englobar medicação termolábil.  

O farmacêutico delegado é responsável por verificar e confirmar as caraterísticas 

de conservação e transporte do medicamento e se este chega ao centro de ensaio 

nas condições exigidas pelo Promotor.[2] Geralmente, é realizado o acuso de 

receção não só na plataforma IxRS, como também, é feito o registo manual. 

 

1.1.2. Armazenamento 

As condições de armazenamento da ME nos SFH são definidas pela 

Brochura do Investigador ou, no caso de o medicamento já possuir Autorização de 

Introdução no Mercado (AIM), pelo Resumo das Caraterísticas do Medicamento 

(RCM).[2] 

A medicação dos Ensaios Clínicos é armazenada à parte da restante 

medicação da Farmácia Hospitalar. Geralmente, é uma área restrita onde a 

medicação é separada conforme o ensaio clínico a que corresponde. As divisões 

devem estar todas devidamente identificadas pelo nome do estudo. 
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Tanto o ME como os dossiês do estudo - pharmacy file devem estar em 

frigoríficos e armários, respetivamente, fechados à chave. 

Deve existir um sistema central com alarme de registo das condições de 

temperatura e humidade.  

Deve existir uma zona destinada à quarentena, onde se armazena 

medicação cedida aos doentes e, entretanto, devolvida, medicação que aguarde 

certificados analíticos ou qualquer informação adicional, medicação com prazo de 

validade expirado e, ainda, medicação para ser devolvida ao Promotor. 

As condições de armazenamento são controladas e são elaborados registos 

das entradas e saídas do ME. 

 

1.1.3. Preparação 

Dependendo do tipo de medicação em estudo, esta pode necessitar de ser 

preparada nos SFH. A preparação do ME deve obedecer aos procedimentos 

previamente definidos, através da utilização dos recursos adequados, tendo por 

base o cumprimento das Boas Práticas. A Portaria nº594/2004, de 2 de junho 

estabelece as normas segundo as quais a preparação de medicamentos 

manipulados se deve reger.[23]  

 

1.1.4. Dispensa 

No decorrer de um Ensaio Clínico, são diversas as atividades realizadas 

pelos SFH que são transversais ao ato farmacêutico, em particular, “o 

acompanhamento, vigilância e controlo da distribuição, dispensa e utilização de 

medicamentos.”[23] 

O farmacêutico, responsável pela monitorização do ME durante a condução 

do Ensaio Clínico, deve, no ato da dispensa, registar toda a informação relativa ao 

mesmo. Deste modo, deve ficar registado no inventário do ME, a data da dispensa, 

o número do participante, quantidade dispensada e nome do farmacêutico 

responsável. 

É responsabilidade do farmacêutico garantir que: 
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- O profissional de saúde responsável pela administração do ME esteja 

ciente da forma correta de administração bem como, dos eventuais possíveis 

efeitos adversos; 

- São esclarecidas quaisquer dúvidas e prestados os devidos conselhos de 

utilização do ME; 

- É feita a recolha da medicação experimental sobrante. 

 

1.1.5. Recolha 

Os SFH são responsáveis não só por recolher a medicação sobrante como 

também os frascos e embalagens vazias da medicação dispensada.[2] Esta fase de 

recolha é de uma necessidade premente, uma vez que, permite rastrear o circuito 

do ME, quando existem discrepâncias. 

 

1.1.6. Devolução / Destruição 

No final de um Ensaio Clínico, dependendo do estipulado pelo Promotor, a 

medicação sobrante pode seguir dois fins, ser devolvida ou ser destruída. Os SFH 

devem assegurar que tanto a devolução como a destruição da ME devem seguir os 

preceitos definidos por lei e cumprindo os procedimentos definidos pelo Centro.[2] 

No sentido de facilitar a rastreabilidade do ME, os SFH mantêm registos 

relativos à receção e devolução do medicamento e dos produtos auxiliares à 

investigação. Aos SFH, cabe também elaborar um documento onde registem o 

inventário da medicação. Segundo as guidelines das BPC do ICH, nesses registos 

deve constar: 

• A data de receção ou devolução, dependendo do ato que se está a 

realizar; 

• Quantidade de ME rececionada; 

• Número do lote correspondente; 

• Prazos de validade; 

• Assinatura do farmacêutico responsável; 

• Identificação do estudo.[9]  
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1.2. A relevância do Farmacêutico nos Ensaios Clínicos  
 

Nas unidades de saúde onde se realizam Ensaios Clínicos, é necessário a 

integração do farmacêutico na equipa de investigação. O farmacêutico é um 

elemento muito importante de qualquer equipa de investigação, na medida em que 

se assume como um ponto de confluência entre o ME, o paciente e os profissionais 

de saúde. A intervenção do farmacêutico nos Ensaios Clínicos pode decorrer em 

vários momentos, diferindo as funções e responsabilidades em cada um deles. [24] 

No entanto, e de forma transversal são realizados e centralizados em função da 

segurança do doente. 

Tendo em consideração o âmbito geral do processo de desenvolvimento de 

um Ensaio Clínico, as funções do farmacêutico podem centrar-se em duas fases 

fundamentalmente, antes e após a autorização para a realização do Ensaio Clínico. 

Antes da autorização do Ensaio Clínico, em que a sua participação se 

relaciona, num âmbito mais abrangente, com a sua atuação na CEIC.[25] É de 

ressalvar a importância do farmacêutico como membro constituinte da Comissão 

de Ética na fase de aprovação de um estudo, uma vez que, como especialista do 

medicamento, pode contribuir com conhecimento de um ponto de vista clínico, na 

abordagem a questões que se prendem com aspetos técnicos e farmacológicos do 

medicamento e, portanto, facilitar a abordagem e avaliação ao protocolo pelo 

restante Comité.[24] Nesta fase, o farmacêutico tem também um papel importante 

ao nível da sua participação na CES, principalmente no auxílio do envio da 

Declaração dos Serviços Farmacêuticos e Circuito do ME. 

Após a autorização do Ensaio Clínico, em que intervém em várias etapas 

do EC, desempenhando diversas funções em diferentes contextos, que a seguir se 

apresentam. [24] 

O farmacêutico do Ensaio Clínico é a pessoa responsável pelo registo e 

controlo dos procedimentos relacionados com a medicação experimental, atuando 

em todas as fases do Circuito do ME no Centro. 

Para iniciar um Ensaio Clínico, os SFH devem dispor da documentação 

necessária, particularmente do protocolo aprovado pelas autoridades reguladoras, 

a Brochura do Investigador e/ou Resumo das Caraterística do Medicamento, 
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aprovados pelas autoridades reguladoras e cedidos pelo Promotor, conforme 

aplicável e Cópias dos certificados de libertação de lote do medicamento em 

estudo.[2] 

De entre várias funções desempenhadas pela equipa da Farmácia 

Hospitalar, destacam-se: 

- Revisão do protocolo do estudo (verificar se a dose é apropriada, as 

contraindicações, interações fármaco-fármaco, efeitos adversos); 

- Verificação das condições necessárias à preparação e armazenamento do 

produto investigacional; 

- Esclarecimento de qualquer questão com o Promotor ou Investigador do 

estudo; 

- Garantir que o ME é fabricado/importado em conformidade com a 

legislação em vigor; 

- Envio da documentação solicitada, nomeadamente a Declaração dos 

Serviços Farmacêuticos e Circuito do ME. 

Na visita de Início a equipa farmacêutica delegada para o Ensaio Clínico 

reúne-se com o Monitor do estudo. Nessa reunião são usualmente discutidos 

tópicos, tais como, a calendarização das visitas, procedimentos de distribuição do 

ME, procedimentos relativos à reconciliação da medicação, entre outros. 

Um ponto importante desta visita é o desenvolvimento de protocolos de 

Procedimentos Operativos Normalizados (PON’s) internos aos SFH, no que 

respeita ao Circuito do ME. Estes, são elaborados de acordo com o Protocolo do 

Promotor e adaptados às circunstâncias e aos circuitos internos do Centro. O 

objetivo destes protocolos é assegurar a segurança na distribuição, preparação, 

administração e reconciliação do medicamento, permitindo assim o registo de todos 

os dados necessários ao cumprimento do protocolo do Ensaio Clínico referente ao 

medicamento.[23] 

Se o farmacêutico é crucial na dispensa da medicação no âmbito hospitalar, 

a sua importância eleva-se ainda mais, quando esse é um produto investigacional, 

sendo a sua gestão uma das atividades com maior notoriedade durante um Ensaio 

Clínicos. Neste sentido, é crucial o cumprimento das BPC bem como garantir que 
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a gestão do Circuito do ME se processa em conformidade com os requisitos 

estipulados. 

No decurso de um Ensaio Clínico, a participação do farmacêutico na fase de 

condução engloba um conjunto de responsabilidades basilares que visam alcançar 

uma correta gestão do ME e que se debatem, essencialmente, com as seguintes 

atividades: 

- Proteção dos participantes do estudo; 

- Assegurar que o ME é utilizado corretamente e de acordo com o protocolo; 

- Assegurar uma gestão adequada do Circuito do ME, no que concerne à 

sua receção, armazenamento, dispensa, devolução e destruição; 

- Garantir que os procedimentos inerentes ao ME se realizam em 

conformidade com as guidelines e regulamentação em vigor; 

- Assegurar que os procedimentos são realizados em função de sistemas de 

qualidade, por exemplo através de PON’s. 

Não obstante, as funções do farmacêutico num Ensaio Clínico não se 

coadunam apenas com a monitorização e gestão do circuito do ME, tendo um papel 

ativo noutros domínios, nomeadamente no que respeita à intervenção em 

atividades clínicas[25], nomeadamente: 

a)    Monitorização e Acompanhamento do Participante 

Avaliação e Validação Farmacêutica da Prescrição 

O farmacêutico é preponderante no atendimento ao doente, sendo uma peça 

essencial na avaliação e validação da prescrição.  Os pontos chave desta validação 

consistem na avaliação da dose prescrita, na averiguação de possíveis interações 

medicamentosas e efeitos adversos, tendo em conta o histórico clínico do doente. 

Este é um ponto gatilho que pode espoletar riscos para o doente, neste sentido a 

intervenção farmacêutica contribui para a minimização de erros que possam 

colocar em causa a segurança do doente e os resultados do estudo. 

Informação relativa ao ME aos participantes e profissionais de saúde 
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Sendo o farmacêutico um ativo da equipa de investigação e um agente de 

saúde pública, especialista do medicamento, tem o dever de contribuir para uma 

utilização segura, eficaz e racional do ME. [26] Neste sentido, o farmacêutico deve 

colaborar com a restante equipa de investigação, de forma a assegurar que o 

doente recebe a informação correta sobre o ME e lhe é esclarecida qualquer 

questão respeitante ao estudo. 

b)    Detetar e Notificar Reações Adversas e Averiguar a Causalidade das Mesmas 

Farmacovigilância 

A Farmacovigilância é um conceito indissociável de qualquer Ensaio Clínico, 

nomeadamente no que respeita à monitorização efetiva do ME. Nesta aceção, o 

farmacêutico representa um papel crucial, uma vez que através da definição dos 

perfis de segurança do ME, contribui para a minimização de riscos associados à 

utilização de medicação experimental. 

c)    Desenvolver Tarefas que Auxiliem no Processo de Cumprimento do 

Protocolo do Ensaio Clínico 

O cumprimento das atividades anteriormente mencionadas inerentes ao 

exercício de funções de farmacêutico hospitalar, possibilitam a aquisição e reunião 

de informações preponderantes ao cumprimento do protocolo por parte dos 

participantes e da restante equipa de investigação. 

Promoção da adesão ao tratamento 

Um outro ponto importante do papel do farmacêutico prende-se com a 

promoção da adesão ao tratamento, por parte dos doentes, na medida em que é 

um dos outcomes mais importantes para a interpretação dos resultados do Ensaio 

Clínico. 

Os fatores que influenciam a adesão à terapêutica estão muitas vezes 

relacionados com a complexidade do tratamento, eventos adversos e interações 

com outras medicações concomitantes. [27] 
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Os farmacêuticos, sendo dos profissionais de saúde com mais 

conhecimento sobre o medicamento, podem promover a adesão dos participantes, 

através de estratégias como aconselhamento verbal ou até mesmo, fornecimento 

de materiais educacionais escritos no sentido de reeducar o doente sobre o correto 

uso do ME e reforçar a necessidade de adesão à terapêutica.[27] 

Neste sentido, a comunicação entre o farmacêutico e o doente pode ser um 

estímulo para potenciar a adesão ao tratamento e, assim contribuir com resultados 

mais robustos e precisos. 

 

1.3. Desafios da Farmácia Hospitalar na realização de Ensaios Clínicos 

O farmacêutico hospitalar e a prestação de cuidados aos doentes dos 

Ensaios Clínicos, são dois conceitos intrinsecamente relacionados, uma vez que, o 

farmacêutico hospitalar é identificado como um profissional de saúde com a 

responsabilidade de prestar os melhores cuidados de saúde, como objetivou a 

Organização Mundial de Saúde (OMS). Embora, e em regra geral, a Investigação 

Clínica prime pela busca contínua de uma prestação de cuidados de qualidade, 

eficaz e eficiente, tendo em conta as vicissitudes constantes a que está sujeita, 

existem determinadas dificuldades inerentes, particularmente, a prevenção de 

ocorrências de erros, o que muitas das vezes, leva a uma resposta com falhas, 

pondo em causa a segurança do doente e incorrendo numa maior pressão ao nível 

dos pressupostos éticos da investigação com seres humanos. 

Deste ponto de vista, o farmacêutico está sujeito a alguns desafios que se 

relacionam com a segurança do doente, nomeadamente, no que concerne a erros 

de prescrição que por sua vez originam erros na dispensa. 

Existem alguns mecanismos de minimização de erros na dispensa de 

medicação para os medicamentos comerciais, no entanto nem sempre esses 

mecanismos funcionam para os produtos investigacionais, o que em certa medida 

desafia a atividade do farmacêutico envolvido num Ensaio Clínico.[28] 

No que conceptualiza às causas mais comuns que podem levar a erros de 

dispensa, relacionam-se precisamente com fatores específicos do contexto de um 

Ensaio Clínico, isto é, equívocos na identificação do estudo ou até mesmo na 
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identificação incorreta do doente através do seu número de randomização, pouca 

familiaridade com o produto investigacional, entre outros. Estes fatores suscetíveis 

a falhas, adquirem uma elevada relevância em estudos com ocultação, uma vez 

que podem contribuir para violações ao Protocolo e sujeitar o doente a riscos, que 

põem em causa a sua integridade.[28] 

No decorrer dos últimos anos, estes fatores tomaram outra proporção o que, 

com o intuito de colmatar o viés e informação pouco clara, levou a algumas 

alterações no desenho dos protocolos, particularmente, ao nível do detalhe com 

que são elaborados. No entanto, a minuciosidade dos protocolos, levou a que estes 

se tornassem mais complexos e consequentemente se precedesse um desafio para 

os farmacêuticos, na medida em que existem muitos mais detalhes com os quais 

têm de se inteirar para conduzir um Ensaio Clínico. [28] 

São vários os fatores que desnudam os desafios que se colocam à atividade 

farmacêutica, nomeadamente, ao nível da segurança do doente, todavia não 

deixam de se estabelecer como oportunidades para a melhoria dos procedimentos 

inerentes à Farmácia Hospitalar com o ME. Reconhecer os riscos e implementar 

métodos para a sua mitigação contribui para a melhoria da prestação de cuidados 

no âmbito do Ensaio Clínico, o que representa uma otimização da terapêutica. 

 

1.4. Implicações que o Covid trouxe à Farmácia Hospitalar 

A pandemia COVID-19 atingiu um estado crítico, criando um cenário 

desafiante ao setor da saúde, obrigando à implementação de medidas de 

confinamento em vários países, de modo a travar o vírus.  Em resposta à rápida 

evolução da pandemia, várias entidades reguladoras tanto nacionais como 

internacionais desenvolveram guidelines provisórias relativas à condução de 

ensaios clínicos perante este cenário. A Agência Europeia do Medicamento (EMA) 

divulgou o documento orientador “Guidance on the Management of Clinical Trials 

During the COVID-19 (Coronavírus) Pandemic”, que serve de orientação a todos 

os Estados Membros para agirem de forma harmonizada e pragmática de modo a 

manterem a integridade dos ensaios, assegurar a segurança e bem-estar dos 

participantes e de todos os profissionais envolvidos. [29] 
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A par das prioridades basilares inerentes à realização de Ensaios Clínicos, 

nomeadamente a proteção dos participantes, conformidade com as métricas éticas 

e regulamentares e a integridade científica dos dados que advêm do estudo, com 

a pandemia acresce mais uma prioridade, que se debate essencialmente com a 

redução dos riscos de propagação da infeção entre a população. Neste sentido, os 

profissionais de saúde foram obrigados a planear e organizar uma resposta aos 

desafios impostos pelos tempos de pandemia.  

Este problema de saúde pública, desnudou vulnerabilidades em vários 

serviços do domínio da saúde, particularmente, os SFH, que tiveram de sofrer uma 

reestruturação de forma a não comprometer as suas atividades básicas 

assistenciais e responder às novas necessidades.  

No que concerne às atividades relacionadas com os Ensaios Clínicos, foi 

necessário criar planos de contingência, adaptados à realidade de cada Centro. A 

reorganização das atividades farmacêuticas no âmbito dos Ensaios Clínicos foi um 

processo inevitável, acontecendo a vários níveis, desde alterações ao circuito do 

ME, dispensa de medicação aos participantes, atividades de monitorização, entre 

outras. 

Apesar da pandemia, a continuidade da participação dos doentes nos 

Ensaios Clínicos deve ser mantida, assim, as AC a nível nacional, a CEIC e o 

Infarmed também divulgaram medidas excecionais durante este período atípico. Os 

SFH adotaram as medidas impostas pelas AC, passando a enviar a medicação do 

estudo para casa dos doentes, em cumprimento das BPC e legislação aplicável. [30] 

[31] 

O impacto devastador da pandemia COVID-19 obrigou à adoção de diversas 

medidas legislativas e de saúde pública, essencialmente no que concerne à 

prevenção e controlo dos riscos. Esta nova realidade acarretou implicações em 

vários domínios na atividade do farmacêutico hospitalar, deparando-se com um 

ambiente hostil emergido de desafios. Neste prisma, a pandemia COVID-19 trouxe 

sérios desafios à atividade da farmácia, mais concretamente à reestruturação de 

toda a sua atividade e rápida capacidade de adaptação. Os SFH afetos aos Ensaios 

Clínicos foram afetados em vários sentidos, especialmente por terem de lidar com 
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uma ampla variedade de novas guidelines e procedimentos provisórios para a 

gestão do ME.  

As alterações necessárias à reestruturação do circuito do ME ocorreram 

essencialmente ao nível de: 

• Dispensa direta da medicação ao domicílio - Foram necessárias alterações 

à distribuição do ME, de forma a evitar visitas desnecessárias aos centros, 

sem interferir no fornecimento de medicação aos pacientes.  Devendo os 

serviços de transporte cumprir com as Boas Práticas de Distribuição (BPD) 

emitidas pelo Infarmed. [30] [31] 

• Devolução da medicação - A devolução da medicação pelos doentes pôde 

ser realizada através de uma transportadora, ficando os custos a cargo do 

Promotor. [30] [31] 

• Esclarecimento de dúvidas, por parte do farmacêutico, por vias de 

comunicação remota. [30] [31] 

• Garantia de stock de reserva de medicação para um período alargado, o que 

permite, diminuir o volume de receções, de forma a evitar riscos 

desnecessários. No caso de não ser possível manter o stock, há a 

possibilidade de ser considerada a descontinuação temporária e/ou 

permanente do estudo. [30] [31] 

 
A estas medidas estão associadas questões, que devem ser tidas em conta 

pela Farmácia Hospitalar, nomeadamente, se existem condições de 

armazenamento adequadas na casa do participante, de forma a não comprometer 

a estabilidade do ME, garantia de condições de transporte adequadas e em 

cumprimento com as BPD e manutenção da adesão ao tratamento (conforme 

definido no protocolo).  

Deste modo, apesar de a segurança do doente ser um conceito pragmático 

e transversal em todos os momentos, a sua abordagem torna-se difícil quando se 

está perante os enormes desafios impostos por uma pandemia ao nível da saúde 

pública global. Na cultura de saúde contemporânea, tornou-se urgente adaptar os 

SFH à nova realidade. Por conseguinte, foram algumas as implicações com 

impacto na Farmácia Hospitalar, obrigando à definição de critérios rigorosos na 
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reestruturação do Circuito do ME e formulação de estratégias e soluções que visam 

a melhoria da prestação de cuidados de saúde em contexto de pandemia. 

 

2. Conclusão  

 
A realização de Ensaios Clínicos é indissociável dos preceitos éticos e 

regulamentares que garantem o rigor e a transparência de todos os processos no 

que concerne ao ME. Em virtude dos aspetos mencionados, entende-se que a 

intervenção da Farmácia Hospitalar surge como um diferencial de qualidade na 

Investigação Clínica, garantindo o uso racional e seguro do ME nos Ensaios 

Clínicos. 

A intervenção do farmacêutico afeto aos Ensaios Clínicos pode decorrer em 

vários momentos, diferindo as funções e responsabilidades em cada um deles, no 

entanto é de ressalvar a sua importância no acompanhamento farmacêutico, 

através da validação da prescrição, na promoção da adesão dos participantes à 

terapêutica, na prestação de informações aos participantes, e a todos os 

profissionais de saúde envolvidos. 

Em suma, o farmacêutico enquanto especialista do medicamento e 

responsável pelo circuito do ME num Ensaio Clínico, pode desempenhar um papel 

fundamental no processo de garantia de segurança do doente. 
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