
PESQUISA CLÍNICA 
 

Envolve necessariamente a 

administração de um 

tratamento a um paciente ? 



PESQUISA CLÍNICA 

(PESQUISA EM SERES HUMANOS) 
CNS/Res 196/1996 

Pesquisa que, individual ou coletivamente, 

envolva o ser humano, de forma direta ou 

indireta, em sua totalidade ou parte dele, 

incluindo o manejo de informações ou 

materiais.  



ICH – GCP: consolidated guidance, 1996  

ENSAIO CLÍNICO 

Qualquer investigação em seres humanos que visa: 

 

- descobrir ou verificar os efeitos clínicos,  farmacológicos 

 e/ou outros efeitos  farmacodinâmicos de um produto 

 sob investigação  

- e/ou identificar qualquer reação adversa a um produto 

 sob investigação  

- e/ou estudar a absorção, distribuição, metabolismo e 

 excreção de um produto sob investigação  

 

Com o objetivo de assegurar sua segurança e/ou efficácia. 

 

Os termos “clinical trial” e “clinical study” são sinônimos. 



Lancet 359: 57, 2002  

Tipos de modelo de estudo 

Intervenção ? 

 

  Sim    Não 

 

     Estudo experimental  Estudo observacional 

  

 

      Amostragem aleatória ?     Comparação ? 

 

 Sim  Não  Sim        Não 

 

 

 ECCR      ECCNR     Analítico Descritivo 
            Estudo Clínico  

      Controlado Randomizado 

 

Controlado Não  Controlado 



Estudo Analítico 

 

 

Qual a direção ? 

 

 
Exposição Desfecho    Desfecho Exposição    Desfecho = Exposição 

 

 

 

   COORTE    CASO-CONTROLE*      TRANSVERSAL 

 

 

     Causalidade   Associação 

 

* Estudo retrospectivo 



Lancet 359: 57, 2002  

Tipos de modelo de estudo 

Intervenção ? 

 

  Sim    Não 

 

     Estudo experimental  Estudo observacional 

  

 

      Amostragem aleatória ?     Comparação ? 

 

 Sim  Não  Sim        Não 

 

 

 ECCR      ECCNR     Analítico Descritivo 
Estudo Clínico  

Controlado Randomizado 

 

 

Controlado Não  Controlado 



IMPORTÂNCIA DA RANDOMIZAÇÃO 

1. Elimina os erros sistemáticos  

       - viés de seleção de tratamento (investigador)  - 
principal viés de um ECC  

       - viés de confundimento de resultados (por distribuir 
de forma  semelhante as determinantes conhecidas 
ou não, formando grupos comparáveis quanto as 
características demográficas) 

2) Facilita o mascaramento do tipo de tratamento 

3) A maior parte das técnicas estatísticas tem 
pressupostos que somente são alcançados com a 
utilização de técnicas de randomização 

Prof. Marcus Conde 



IMPORTÂNCIA DO MASCARAMENTO 

 

• protege o ECCR de variáveis de 

confundimento surgidas durante o seguimento.  

• evita possíveis co-intervenções (atenção maior 

ou  medidas extras de cuidados para os 

participantes do grupo sob intervenção ativa) 

• evita o viés de avaliação (desfechos sendo 

avaliados mais cuidadosamente entre os 

submetidos à intervenção ativa do que à 

intervenção habitual ou placebo)    

Prof. Marcus Conde 



Circulation 109: 2672, 2004  



Circulation 109: 2672, 2004  



Hierarquia clássica dos níveis de evidências 

clínicas 

DeVoto & Kramer, 2005 
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DESVANTAGENS DE UM ECCR 

• Complexo e caro 

• Pode não ter representatividade 

 voluntários são diferentes da população  de 

 interesse → conceitos de Eficácia e Efetividade !! 

• É um desafio ético 

• As vezes é impossível 

 



Noël, F. IVFRJ ON LINE - Ano II – Edição 0033  -  16 de agosto de 2006  

Eficácia, Efetividade e Eficiência de um fármaco 

 

• Na pesquisa clínica, a Eficácia refere-se à capacidade de 

um medicamento, na dose recomendada, em produzir efeitos 

benéficos em circunstâncias ideais, como nos ensaios clínicos 

randomizados  

• Efetividade tem outro significado, sendo utilizado para medir 

o efeito de um medicamento na terapêutica, ou seja em 

condições “reais” da população como um todo. 

• Eficiência é utilizado quando se avalia a relação custo-

efetividade de um tratamento para o paciente ou a sociedade.   



Thirty-day mortality in older patients undergoing 

endarterectomy 

(versus trials and by annual volume) 

McGrath et al., 2000 
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DESVANTAGENS DE UM ECCR 

• Complexo e caro 

• Pode não ter representatividade 

 voluntários são diferentes da população  de 

 interesse → conceitos de Eficácia e Efetividade !! 

• É um desafio ético 

• As vezes é impossível 

 



55: 415-427, 2010 

Cuidado com as Estatísticas !! 



MCID: Minimum Clinically Important Difference  



Nephrol Dial Transplant (2008) 23: 2729–2732 

META-ANÁLISE 



A meta-analysis can have great value in 

well-circumscribed conditions, but one should be aware 
of the potential pitfalls; 

 

- The research question should be well defined and 
relevant.  

- The included studies should be of good quality 
(preferentially RCT), and homogeneous.  

- The results should be interpreted in terms of the 
number needed to treat or the effect size observed, 
rather than based on the P-value alone 

- accordingly, authors should report and discuss the 
clinical rather than the statistical impact of their 
findings. 

Nephrol Dial Transplant (2008) 23: 2729–2732 
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DESCOBERTA E DESENVOLVIMENTO 

 DE NOVOS MEDICAMENTOS 



CNS, Resolução N0 251 de 1998  

ENSAIO CLÍNICO DE FASE I 

• Primeiro estudo envolvendo seres humanos 

 com  novo fármaco (ou formulação). 

• Pequeno grupo de voluntários: 20-80 

• Voluntários SADIOS (geralmente) 

• Não controlado, nem cego 

• Várias doses 

 

• OBJETIVOS:  

 1. avaliação preliminar da    

  SEGURANÇA (e não eficácia) 

 2. PERFIL FARMACOCINÉTICO 

 3. Perfil farmacodinâmico (se possível) 

 



CNS, Resolução N0 251 de 1998  

ENSAIO CLÍNICO DE FASE II 

•  Estudo terapêutico piloto 

•  Pequeno grupo de PACIENTES: 100-300 

•  Estudo controlado e duplo-cego 

 

•  OBJETIVOS:  

 1. Demonstrar EFICÁCIA  e 

 2. SEGURANÇA A CURTO PRAZO, em 

 pacientes com uma determinada 

 enfermidade 

 3. Estabelecer relação dose-resposta 

 



CNS, Resolução N0 251 de 1998  

ENSAIO CLÍNICO DE FASE III 

•  Estudo terapêutico ampliado 

•  Grandes e variados grupos de  PACIENTES 

 (estudos multicêntricos): 1000-5000 

 

OBJETIVOS:  

 1. Avaliar RISCO-BENEFÍCIO (eficácia e  

  segurança) a curto e LONGO prazo  

 2. Estabelecer valor terapêutico absoluto e  

  relativo 

 3. Tipo e perfil das reações adversas mais  

  freqüentes 

 4. Condições mais próximas possíveis das  

  condições de uso normal 

 

 



Khanna – DDT 17: 1088, 2012 



Martin  et al. NRDD 16:381, 2017 

Custos – ensaios clínicos 



Khanna – DDT 17: 1088, 2012 



Khanna – DDT 17: 1088, 2012 
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ENSAIO CLÍNICO DE FASE IV 

• Realizados depois da comercialização 

• Grande número de pacientes, em condição 

 de “vida real”, para uso autorizado 

• Estudo de FARMACOVIGILÂNCIA (geralmente) 

 

• OBJETIVOS: 

 1. Avaliar o surgimento de NOVAS e/ou  

  SÉRIAS reações adversas 

 2. Confirmação das já conhecidas 

 
NB: Pesquisas clínicas para explorar novas indicações ou novas 

formas de administração ou novas combinações são 

consideradas como pesquisa de novo medicamento 

 



ÉTICA EM PESQUISA CLÍNICA 

• Código de Nuremberg (1947):      
  Experimentação humana 
 
• Declaração de Helsinki (1964) 
 Princípios éticos para Pesquisa médica  envolvendo 
 seres humanos 
 
• Resolução N0196 do CNS (1996) 
 Diretrizes e normas regulamentadoras de 
 pesquisas envolvendo seres humanos 
 
• Resolução N0251 do CNS (1997) 
 Normas de pesquisas envolvendo seres humanos para 
 área temática de novos fármacos, medicamentos, 
 vacinas e testes diagnósticos 



a) Fazer uma boa Medicina? 

b) Ser um bom enfermeiro? 

c) Ser um profissional da área de saúde que 

age dentro dos conceitos éticos do seu 

Conselho de Classe?  

O que significa trabalhar sob 

Boas Prática Clínicas               

(Good Clinical Practices) 



 A coleta de dados clínicos é realizada sob rigor 

metodológico (científico) de uma medida laboratorial 

 O projeto de pesquisa é conduzido com o rigor 

ético equivalente ao científico 

 Existe um rígido e contínuo sistema de controle 

de qualidade (monitoração e treinamento) no 

desenvolvimento do projeto 

Boas Práticas Clínicas 

 



PROJETO DE LEI DO SENADO nº 200, de 2015 

 Autoria: Senadora Ana Amélia, Senador Waldemir 

Moka, Senador Walter Pinheiro e outros 

Ementa: 

Dispõe sobre a pesquisa clínica. 

 

Explicação da Ementa: 

Dispõe sobre princípios, diretrizes e regras para a condução de 

pesquisas clínicas em seres humanos por instituições públicas ou 

privadas. 

 
Decisão: Aprovada pelo Plenário 

 

Último estado:13/03/2017 - remetida à câmara dos deputados 

http://www25.senado.leg.br/web/senadores/senador/-/perfil/4988
http://www25.senado.leg.br/web/senadores/senador/-/perfil/1176
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http://www25.senado.leg.br/web/senadores/senador/-/perfil/604


CONCLUSÕES 

• A pesquisa clínica é um novo campo profissional 
no Brasil 

 

• É necessária a formação de recursos humanos 
específicos em Pesquisa Clínica 

 

• Deve ser dada ênfase no treinamento em 
epidemiologia clínica e em boas práticas 
clínicas/ética em pesquisa 

 

 



 

 

 

Pesquisa clínica 
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