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Enquadramento 
O valor da inovação terapêutica – poderá afirmar-se – resulta 
do seu contributo para a sociedade, nomeadamente pela 
redução na mortalidade e pelo consequente aumento da 
esperança e da qualidade de vida, pela redução de custos 
com a doença, das taxas de absentismo e pelo aumento da 
produtividade. 

O acesso por parte do cidadão a moléculas inovadoras pode 
fazer-se em duas fases do circuito do medicamento, antes da 
sua introdução no mercado, na fase dos ensaios clínicos, ou 
após a sua introdução no mercado. O acesso precoce a 
medicamentos ainda em fase de ensaios clínicos é 
particularmente relevante no caso de patologias 
relativamente às quais os tratamentos existentes são menos 
satisfatórios em termos de eficácia, de segurança ou até de 
manutenção da qualidade de vida (OPSS, 2015). 

O legislador entende como Ensaio Clínico “qualquer 
investigação conduzida no ser humano, destinada a descobrir 
ou verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou os outros 
efeitos farmacodinâmicos/indesejáveis de um ou mais 
medicamentos experimentais, ou a analisar a absorção, a 
distribuição, o metabolismo e a eliminação destes, a fim de 
apurar a respetiva segurança ou eficácia” (Lei 46/2004, de 19 
de agosto). 

Os ensaios clínicos estão, assim, na base da ponderação do 
benefício e do risco (B/R) de um futuro medicamento e 
assumem um papel determinante para a obtenção da sua 
autorização de introdução no mercado. Se, por um lado, é 
possível identificar benefícios claros de ordem social e 
económica resultantes dos ensaios clínicos em Portugal, por 
outro, parece importante realçar a existência de alguns 
constrangimentos que condicionam o desenvolvimento da 
investigação clínica e limitam a sua competitividade num 
quadro internacional.  

Também o Plano Nacional de Saúde 2011-2016 refere a 
importância social, política e económica dos ensaios clínicos 
(DGS, 2010), que se traduzem na “melhoria da prestação de 
cuidados e no acesso atempado a medicamentos inovadores, 
bem como no desenvolvimento de metodologias de 
investigação e na partilha do conhecimento científico”. 

Em suma, se, por um lado, é possível identificar benefícios 
claros de ordem social e económica resultantes do exercício 
dos ensaios clínicos em Portugal, por outro, parece 
importante realçar a existência de alguns constrangimentos 
que condicionam o desenvolvimento da investigação clínica e 
limitam a sua competitividade num quadro internacional. 

Assim, e dada a complexidade associada ao exercício desta 
atividade, o Think Tank “Ensaios Clínicos em Portugal: 
Consensos e Compromissos”, da iniciativa da APIFARMA e 
da responsabilidade científica da Escola Nacional de Saúde 
Pública da Universidade NOVA de Lisboa (ENSP/UNL), a 
equipa de investigação recorreu, neste estudo em particular, 
a metodologias qualitativas, designadamente, de discussão 
com e entre informadores chave, mais adequadas ao objeto 
de estudo. Procurou, assim, integrar-se uma visão 
convergente dos principais intervenientes, desenvolver uma 
perspetiva fundamentada sobre a investigação clínica e, 
desta forma, contribuir para a definição de um plano 
estratégico para o setor, bem como apoiar o processo de 
tomada de decisão e de adoção de políticas.  

Foram incluídos neste grupo de stakeholders os promotores 
(empresas farmacêuticas, instituições académicas), os 
centros de ensaio (organizações de saúde pública ou 
privada, laboratórios), Contract Research Organizations 
(CRO), as equipas de investigação (médicos e outros 
profissionais reconhecidos), entidades reguladoras 
(INFARMED, CEIC, CNPD) e doentes, através dos seus 
representantes. 

Tendências recentes dos ensaios 
clínicos em Portugal e na Europa 
Entre 2006 e 2011, assistiu-se em Portugal a uma tendência 
decrescente no número de ensaios clínicos submetidos e 
autorizados pelo INFARMED. O número de submissões 
diminuiu para quase metade nestes 5 anos, passando de 160 
submetidos em 2006 para 88 em 2011. A partir de 2012, esta 
tendência inverteu-se e, até 2015, o número de ensaios 
clínicos autorizado foi gradualmente subindo (137 submetidos 
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em 2015), ainda que sempre abaixo dos valores de 2006 
(INFARMED, 2016). Na Europa, Portugal é dos países com 
menos ensaios clínicos realizados (ver figura 1), registando 
um número significativamente inferior a países de dimensão 
semelhante, como Bélgica ou Suécia (U.S. DEPARTMENT 
OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, 2015). 

Figura 1. Número de ensaios clínicos registados 

Fonte: U.S. Department of Health & Human Services, 2015 

Durante esta última década em Portugal, a grande maioria 
dos ensaios clínicos foi essencialmente promovida pela 
indústria farmacêutica, sendo apenas cerca de 10% do total 
ensaios de iniciativa do investigador (INFARMED, 2016). 
Relativamente ao tipo de ensaio clínico, desde 2006 que são 
na sua maioria ensaios de fase III (cerca de 2/3 do total), 
seguidos por fase II (aproximadamente 20% do total). Em 
2015, apenas cerca de 10% dos ensaios eram de fase I 
(INFARMED, 2016). 

Do ponto de vista macroeconómico, podem identificar-se 
benefícios diretos e indiretos dos ensaios clínicos. Estima-se 
que, em 2012, os ensaios clínicos tenham sido responsáveis 
por um valor acrescentado bruto global de 72 milhões de 
euros. Esta estimativa de impacto na economia (direto e 
indireto) significa que, por cada euro investido nesta 
atividade, houve um retorno de 1,98 euros para a economia 
portuguesa. Para isto, contribuiu o valor relativo dos 
medicamentos e valor das remunerações das equipas de 
investigação, as receitas fiscais, poupança na despesa 
pública com medicamentos e meios complementares de 
diagnóstico e tratamento (MCDT), entre outras (PwC, 2013). 

Questões regulamentares 
Os ensaios clínicos têm evoluído no sentido de uma prática 
estandardizada e são hoje um dos principais pilares da 
investigação em saúde. Contudo, na experimentação em 
saúde, com humanos como participantes, é imprescindível 

assegurar o equilíbrio entre o progresso científico e a 
segurança dos participantes dos estudos. Assim, cada 
potencial novo tratamento é submetido a diferentes fases de 
estudo que representam diferentes desafios científicos, éticos 
e de regulação.  

Em 14 de abril de 2014, uma nova legislação respeitante aos 
ensaios clínicos foi introduzida na União Europeia (EU) 
(substituindo as duas diretivas anteriores: 2001/20/EC e 
2005/28/EC), em resposta às críticas dos stakeholders 
(indústria farmacêutica, investigadores e doentes), às 
diretivas anteriores e a um decréscimo de cerca de 25% dos 
ensaios realizados na UE (Comissão Europeia, 2012; 
Comissão Europeia, 2014).  

Na base das críticas feitas à legislação anterior, está a falta 
de uniformização na regulamentação entre os diferentes 
estados membros e o desfasamento entre os requisitos entre 
diferentes ensaios clínicos. Assim, esta nova legislação 
pretende atrair mais investigação ao simplificar e acelerar o 
processo de submissão e autorização, nomeadamente 
quando se trata de ensaios clínicos multicêntricos 
internacionais, através das seguintes estratégias (Comissão 
Europeia, 2014): 

 Simplificação de procedimentos de notificação de 
resultados - Para que não seja necessária a submissão de 
informação idêntica sobre ensaios clínicos a diferentes entidades 
dos estados membros.  

 Países membros ficam responsáveis por determinar 
as agências reguladoras - Na condição de serem independentes 
e baseadas em pareceres de especialistas. 

 Aprovação tácita estendida a todas as entidades que 
regulam os ensaios clínicos - No sentido de reduzir os atrasos 
com aprovação. 

 Respeito pelas regras fundamentais a ensaios 
clínicos conduzidos fora da UE - Os ensaios clínicos levados a 
cabo em países fora da UE, mas com aplicação dos resultados nos 
estados membros terão de respeitar as regras fundamentais 
estabelecidas (como, por exemplo, a proteção dos participantes e 
regras de transparência). 

A agência de regulamentação European Medicines Agency 
(EMA), que gere a plataforma de registo de ensaios clínicos 
europeia (EU Clinical Trial Register), introduziu em 2014 uma 
nova diretiva, obrigando à publicação dos relatórios dos 
ensaios clínicos de qualquer medicamento que receba a 
aprovação para comercialização na União Europeia. É 
também um passo decisivo para uma maior transparência no 
processo de desenvolvimento e comercialização de 
medicamentos (Hunter, 2014).  

Apesar da introdução desta nova legislação, em ensaios 
clínicos multicêntricos desenvolvidos em vários países, as 
entidades regulamentares de cada estado membro têm 
autoridade para aceitar ou rejeitar um determinado ensaio 
clínico, mesmo que este tenha sido aprovado por outro 
estado membro (Doorn, 2015).  

Em Portugal, salientamos alguns recentes diplomas no 
âmbito da investigação clínica: 

 Criação do Conselho Nacional dos 
Centros Académicos  – (Resolução 22/2016) onde se procura 
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estimular o desenvolvimento coordenado da atividade dos Centros 
Académicos Clínicos e uma cooperação interinstitucional, 
concretizando e formalizando a relação entre centros hospitalares, 
escolas médicas e unidades de investigação.  

 Definição das condições especiais aplicáveis aos 
médicos integrados no programa Integrado de Promoção da 
Excelência em Investigação Médica - (Decreto-Lei n.º 208/2015) 
médicos integrados nas carreiras médicas do Serviço Nacional de 
Saúde que sejam selecionados para o Programa Integrado de 
Promoção da Excelência em Investigação Médica poderão exercer 
as atividades de investigação clínica no seu período normal de 
trabalho, sem prejuízo da manutenção da remuneração integral. 

 Fixação das condições em que os monitores, 
auditores e inspetores podem aceder ao registo dos 
participantes em estudos clínicos - (Lei n.º 21/2014, alterada 
pela Lei 73/2015) uma alteração no sentido de uma maior 
transparência e monitorização no desenvolvimento desta atividade.  

Questões éticas 
Ainda que se espere que os ensaios clínicos tragam 
benefícios para os doentes envolvidos, a maioria das 
experiências importa riscos para os seus participantes. Os 
protocolos de estudo são desenhados para responder a 
perguntas científicas, não para otimizar o bem-estar do 
doente (Truog, 2012). Assim, a este processo está 
subjacente uma recorrente tensão ética entre a investigação 
clínica (procura de uma resposta científica) e a prática clínica 
(otimizar o estado clínico e bem-estar do doente). Embora 
exista consenso relativo no que se refere ao enquadramento 
geral ético da investigação clínica (ver figura 2), cada ensaio 
clínico possui as suas especificidades e por isso requer não 
só uma avaliação cuidada do protocolo e metodologia a ser 
usada, como também uma monitorização do todo o processo 
de investigação, sempre tendo a segurança e a saúde do 
participante como linhas orientadoras. 

Figura 2. Ética na Investigação Clínica 

 
Fontes: Emanuel, 2000; U.S. Department of Health & Human 
Services, 2015 

Organização dos ensaios clínicos 

Principais stakeholders  
Os atores envolvidos durante os vários passos necessários 
para a realização de um ensaio clínico são diversos. Estes 
stakeholders, de cariz público ou privado, desempenham 
diferentes papéis no desenvolvimento desta atividade. Em 
Portugal, identificamos os intervenientes chave ilustrados na 
figura 3. 

Figura 3. Principais stakeholders  

 
Fonte: PwC, 2013 

Promotores - Instituições académicas ou indústria farmacêutica – 
financiamento, conceção e gestão dos ensaios clínicos. 
Autoridades regulamentares - Estado, INFARMED, Comissão de Ética 
para a Investigação Clínica, Comissões de Ética para a Saúde e 

Comissão Nacional de Proteção de Dados – entidades públicas que 
regulam esta atividade. 
Contract Research Organizations (CRO) - Organizações académicas 
ou comerciais – podem assegurar a realização de todas as atividades de 
desenvolvimento do ensaio clínico ou ser apenas responsáveis pela 
monitorização da atividade nos centros de ensaio (gestão de dados, 
etc.). 

Ética na investigação clínica 

• Validade científica  
Investigação necessita de uma metodologia rigorosa com os objetivos e 
métodos bem definidos a priori e de acordo com as melhores práticas 
científicas  

• Justa seleção de participantes  
Os critérios de recrutamento deverão ter como base os objetivos 
científicos do estudo e não a vulnerabilidade, privilégio ou outros fatores 
não relacionados com a investigação  

• Rácio risco-beneficio  
Embora a avaliação dos potenciais riscos e benefícios em estudos 
piloto seja difícil de determinar, sempre que possível, os ganhos futuros 
para os indivíduos e para a sociedade terão de ser superiores aos 
riscos para os participantes 

• Revisão independente  
Estudos deverão ser avaliados e monitorizados por painéis 
independentes e especializados no sentido de minimizar potenciais 
conflitos de interesse e verificar se os princípios éticos e metodológicos 
estão a ser respeitados 

• Consentimento informado  
Participantes terão de aceitar participar nos estudos, explicados numa 
linguagem acessível os objetivos, métodos, riscos e benefícios do 
estudo 

• Respeito pelos participantes  
Deverá estar sempre salvaguardada a privacidade dos participantes, a 
possibilidade de sair do estudo e uma monitorização contínua da sua 
saúde e bem-estar  

• Valor clínico e social  
A resposta à pergunta em causa terá de ser útil à sociedade e contribuir 
para uma melhoria no conhecimento científico relacionado com a saúde 

https://dre.pt/application/file/70373337
https://dre.pt/application/file/70373337
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Centros de ensaio e Administração hospitalar - Organizações de 
saúde pública e privadas (hospitais, laboratórios ou outras entidades 
com capacidade técnica) – entidades dotadas de meios técnicos e de 
recursos humanos adequados para a realização dos ensaios clínicos. 
Equipa de investigação - Toda a equipa técnica, incluindo o 
coordenador da investigação, médicos, farmacêuticos, enfermeiros e 
outros colaboradores responsáveis pelas atividades laboratoriais e 
administrativas. 
Participantes - Voluntários saudáveis e doentes – doentes com um 
diagnóstico indicado para a patologia em estudo ou participantes 
saudáveis no caso de ensaios de fase I.  

Um estudo realizado em 2013 (ver figura 4), no âmbito do 
qual foram questionados 485 profissionais de farmacêuticas e 
CRO em 34 países, concluiu que a opção dos promotores por 
um determinado centro de ensaio é muito condicionada pela 
infraestrutura existente nos centros de ensaio para o 
desenvolvimento desta atividade - recursos físicos 
apropriados e recursos humanos com experiência e interesse 
em investigação clínica. Igualmente determinante é o track-
record do centro no que se refere às taxas de recrutamento e 
retenção de doentes em ensaios clínicos desenvolvidos no 
passado. Verificou-se que os custos na realização dos 
ensaios clínicos ou incentivos fiscais pesam menos na 
escolha por um centro de ensaio num determinado país 
(Gehring, 2013).  

Figura 2. Fatores para a escolha dos centros de ensaio (promotores) 

 

Adaptado de Gehring, 2013 

Deste modo, para ser competitivo a nível internacional, 
parece necessário um compromisso dos centros de ensaio 
para com a investigação clínica e um interesse genuíno em 
desenvolver e apoiar esta atividade. Isto implica um 
investimento em infraestrutura e na formação dos recursos 
humanos, bem como uma avaliação periódica dos estudos a 
decorrer, de modo a identificar potenciais oportunidades para 

melhorar os aspetos administrativos deste processo (Wang-
Gillam, 2015). 

Muitos recursos humanos e logísticos são mobilizados nas 
tarefas envolvidas no recrutamento e retenção dos 
participantes nos estudos. Para a obtenção de taxas de 
recrutamento mais elevadas, é determinante a existência de 
uma eficiente estrutura de apoio aos ensaios clínicos, que 
seja especializada e operacional nas diversas etapas 
(Jacobs, 2013; Jacobs, 2014). Se não for possível atingir o 
número desejado de participantes ou existir uma elevada 
taxa de perdas de doentes no follow-up, o risco de 
enviesamento dos resultados aumenta com consequente 
compromisso da validade interna e externa, reduzindo assim 
o poder e relevância do ensaio clínico (Bower, 2014) e 
atrasando a resposta a importantes questões científicas e 
clínicas (Denicoff, 2013).  

 

 

 

 

 

Constrangimentos e soluções 
O processo de desenvolvimento dos ensaios clínicos é 
particularmente exigente e complexo devido aos vários 
intervenientes envolvidos. A capacidade de articulação entre 
promotores, reguladores, centros de ensaio, investigadores e 
participantes envolvidos na investigação determina o sucesso 
desta atividade. O principal desafio nesta fase inicial do 
ensaio clínico parece ser o encontro de um equilíbrio entre 
uma atividade de investigação clínica competitiva e atrativa 

País Investigador Centro de Ensaio Custos 

Experiência e formação das 
equipas 

Equipamentos e instalações 

necessários para ensaios clínicos 

Sistema de aprovação interna no 

centro de ensaio (contratos) 

Experiência prévia do promotor 
com centro de ensaio 

Garantia de qualidade dos 
processos hospitalares 

Interesse do investigador 

Publicações 

Experiência prévia em estudos 
semelhantes 

Taxa de retenção e track-record 
em ensaios clínicos 

Dimensão do mercado (doentes 
elegíveis por região) 

 

Rapidez das autoridades 
regulamentares na aprovação 

 

Incentivos fiscais 

Custos de realização no mercado 
em causa 

Custos de realização no mercado 
em causa para fase II 

Custos de realização no mercado 
em causa para fase III 

Fatores que mais 
pesam na escolha 

Fatores menos influentes 
na escolha 
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internacionalmente e um sistema regulatório eficaz, rápido e 
capaz de garantir a segurança, o rigor metodológico e ético 
do ensaio clínico.  

Constrangimentos e desafios 
De acordo com a bibliografia recolhida e entrevistas 
exploratórias realizadas, foram identificados os seguintes 
constrangimentos nesta atividade em Portugal:  

Reduzida visibilidade e falta de uma plataforma de 

DIVULGAÇÃO dos ensaios clínicos 

 Perceção negativa ou pouco informada dos ensaios clínicos 

junto da comunidade em geral (PwC, 2013). 

 Não existe uma plataforma nacional comum que permita o 

acesso aos ensaios clínicos aprovados e a decorrer no país 

(PwC, 2013).  

 Insuficiente investimento em tecnologia de informação de 

apoio à investigação clínica (Health Cluster Portugal, 2015). 

GESTÃO HOSPITALAR não orientada para a investigação 

clínica  

 A investigação clínica não é vista como uma prioridade por 

parte das administrações hospitalares (PwC, 2013). 

 Em muitos centros de ensaio, falta uma estrutura 

profissionalizada de apoio aos ensaios clínicos (centros 

capacitados para a investigação clínica) que articule os 

vários serviços intervenientes (PwC, 2013; Health Cluster 

Portugal, 2015). 

 Reduzida autonomia para contratação de recursos humanos 

por parte dos centros de ensaio (Health Cluster Portugal, 

2015). 

Necessidade de UNIFORMIZAR E REFORÇAR a atividade 

regulamentar 

 Não existe uma harmonização no que se refere a regulação 

entre os diferentes países europeus (Neaton, 2010; Halabi, 

2015).  

 Necessidade de reforço de recursos humanos especializados 

para avaliar ensaios clínicos (PwC, 2013). 

PRAZOS legais de aprovação dos ensaios clínicos 

frequentemente ultrapassados 

 Embora o prazo limite para aprovação dos contratos 

financeiros por parte das administrações hospitalar seja de 

15 dias, este prazo é frequentemente ultrapassado. Por sua 

vez, o parecer da CEIC é condicionado à aprovação do 

contrato financeiro por parte da administração do hospital 

(PwC, 2013).  

Falta de incentivos e pouca VALORIZAÇÃO profissional 

do investigador 

 Investigação clínica menos valorizada no contexto hospitalar, 

podendo conduzir a uma sobrecarga do investigador - não 

existe tempo protegido para a investigação (PwC, 2013).  

 A investigação tem um reduzido impacto para efeitos de 

progressão na carreira (PwC, 2013). 

 A investigação clínica é pouca aprofundada nos currículos 

académicos dos profissionais de saúde (PwC, 2013). 

Propostas e soluções 
Após o levantamento e discussão dos principais entraves, 
dificuldades e necessidades para uma melhor 
operacionalização e integração da investigação clínica, 
dedicamos esta secção à exposição de propostas como 
soluções para os problemas levantados, com base 
igualmente nas leituras e entrevistas exploratórias. 

Criação de uma AGENDA NACIONAL para a investigação 
clínica  
 Criação de uma entidade nacional para a investigação clínica 

(exemplo inglês, ilustrado na figura 5) - Health Research 

Authority - ; de redes locais de apoio à investigação clínica - 

Clinical Research Network - ; portal único de submissão às 

entidades reguladoras - Integrated Research - ; e reforma 

das comissões de ética. As medidas instituídas levaram a 

uma redução das barreiras burocráticas e administrativas e 

do tempo para aprovação dos estudos, a uma melhoria da 

cooperação entre stakeholders e a um aumento da taxa de 

recrutamento e do número total de ensaios clínicos 

registados (PwC, 2013; Salman, 2014; Clinical Research 

Network, 2016; Hemminki, 2016). 

Figura 5. Investigação clínica em Inglaterra 

 

Fonte: PwC, 2013; Salman, 2014; Clinical Research Network, 2016; 
Hemminki, 2016; Integrated Research Application System, 2016 

UNIFORMIZAR documentação 
 Criação de um padrão de contrato financeiro com os centros 

de ensaio para os ensaios clínicos (PwC, 2013; Health 

Cluster Portugal, 2015) 

 

Clinical Research Network - agrega redes locais especializadas 

em diferentes áreas da saúde por todo o país e apoia a 

investigação clínica com infraestruturas, financiamento, formação e 

melhor acesso para o recrutamento de doentes. 

Integrated Research - portal único para submissões às várias 

entidades reguladoras em investigação em saúde, evitando a 

duplicação de diferentes formulários para o mesmo estudo. Apoia o 

processo de submissão e orienta os promotores dos estudos a 

introduzir corretamente a informação para o tipo de estudo em 

causa, tornando mais fácil o cumprimento dos requisitos 

regulamentares. 

Reforma das comissões de éticas no país: 

- Redução de 200 comissões em 2002 para 69 em 2013  

- Comissões de Ética foram auditadas e acreditadas com o 

intuito de estandardizar os procedimentos e formar equipas 

- Investigação observacional por parte dos profissionais de 

saúde ficou isenta da avaliação pelas Comissões de Ética 

- Avaliação proporcional para estudos de menor risco, com 

formulários reduzidos e tempos de aprovação mais curtos 

- Com vista a promover a transparência, foi disponibilizada ao 

público informação relativa a protocolos de estudo aceites e 

prevê-se que no futuro sejam divulgadas informações sobre 

projetos rejeitados. 
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Centros de ensaio com uma GESTÃO E 
INFRAESTRUTURAS orientadas para apoiar e conduzir 
ensaios clínicos  
 Equipas profissionalizadas de apoio aos ensaios clínicos nos 

centros de ensaio - coordenador dos estudos, grupo de 

gestão financeira e equipa de apoio legal (Eapen, 2013; 

Health Cluster Portugal, 2015; PwC, 2013; Jacobs, 2014). 

 Autonomia para a contratação de recursos humanos e 

materiais para ensaios clínicos (Health Cluster Portugal, 

2015). 

 Implementação de prática de diálogo one-shot – interlocutor 

único nos centros de ensaio para o contacto com os 

promotores (Health Cluster Portugal, 2015). 

 Os centros de ensaio podem prosseguir com a assinatura 

interna e com todos os procedimentos necessários para a 

iniciação do ensaio clínico antes da aprovação nacional por 

parte das entidades reguladoras (processo negocial em 

paralelo). Visto não haver obrigação legal neste sentido, toda 

a tramitação interna pode ser agilizada enquanto decorre o 

processo de avaliação da CEIC, INFARMED e CNPD (Health 

Cluster Portugal, 2015). 

 Criação de métricas internas nos centros de ensaio para os 

ensaios clínicos (PwC, 2013; Health Cluster Portugal, 2015). 

Definição de estratégias para melhorar a taxa de 
RECRUTAMENTO E RETENÇÃO  
 Cooperação entre centros de ensaio ao nível local e nacional 

para apoio na referenciação de doentes e recrutamento 

(PwC, 2013). 

 Encontrar estratégias (como, por exemplo, investir na 

formação das equipas envolvidas) para uma melhor 

comunicação entre profissionais de saúde, investigadores e 

participantes durante o processo de recrutamento (Fletcher, 

2012; Denicoff, 2013; Bower, 2014). 

 Criar condições para integrar ensaios clínicos em unidades 

de cuidados de saúde primários (PwC, 2013). 

 Explorar vias alternativas de divulgação dos ensaios clínicos 

(redes sociais, comunicação social, associações de doentes), 

bem como aproveitamento dos registos de doentes e base 

de dados eletrónicas para identificar potenciais participantes, 

assegurando o respeito pela proteção dos dados pessoais 

(Denicoff, 2013; Refolo, 2015; Wang-Gillam, 2015). 

Reforçar a COOPERAÇÃO entre os principais 

intervenientes 

 Aumentar a comunicação e articulação entre entidades 

reguladoras, unidades de saúde, indústria farmacêutica, 

instituições académicas e associações de doentes (PwC, 

2013).  

Regulamentação de INCENTIVOS para participação dos 
profissionais envolvidos  
 Desenhar estratégias que procurem alinhar os objetivos dos 

profissionais de saúde com objetivos programáticos dos 

ensaios, incentivando profissionais de saúde que valorizem 

esta atividade e a sintam como útil e importante para a sua 

prática clínica (Raftery, 2008; Jacobs, 2014). 

 Valorizar a investigação clínica incluindo tempo protegido 

para a investigação no horário dos médicos investigadores, 

servindo como incentivo importante para uma maior 

participação em ensaios clínicos (PwC, 2013; Denicoff, 

2013). 

Em síntese, parece existir espaço de melhoria em Portugal 
em seis (6) grandes dimensões, sendo que estas são 
agregadas a dois níveis: 

NÍVEL REDE 
AGENDA NACIONAL E COOPERAÇÃO 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (GESTÃO E 
DIVULGAÇÃO) 

UNIFORMIZAÇÃO PROCEDIMENTAL E 
DOCUMENTAL 

NÍVEL CENTRO DE ENSAIO 
GESTÃO E INFRAESTRUTURA DOS CENTROS DE 

ENSAIO 
VALORIZAÇÃO E INCENTIVOS AO INVESTIGADOR 

RECRUTAMENTO E RETENÇÃO DE DOENTES 

Metodologia 
Para dar resposta a estas questões, recorreu-se à 
abordagem metodológica de investigação qualitativa 
designada Think Tank. Recorreu-se, assim, a um grupo de 
peritos com competências e experiências profissionais 
distintas, com vista a analisar, em conjunto, a evidência 
científica disponível e a aprofundar os temas em estudo. 
Durante as sessões de trabalho, foram aplicadas as técnicas 
Grupo Nominal e Grupo Focal modificado, precedidas de um 
trabalho exploratório, preparado pela equipa de investigação, 
baseado em leituras e entrevistas. 

As entrevistas exploratórias foram dirigidas a: 

  Alexandre Quintanilha (CEIC) 
  Hélder Mota Filipe (INFARMED) 
  José Dinis (IPO Porto) 
  Sandra Torrado (EUROTRIALS) 
  Vasco Salgado (HFF) 
  Kenneth Kaitin (Tufts University School of Medicine 

(EUA)/ Tufts Center for the Study of Drug Development) 
  Jeffrey Yachnin (Clinical Trials Unit, Department of 

Oncology at Karolinska University Hospital - Suécia) 

As questões discutidas nas duas sessões de trabalho foram: 

Questão 1. Identificação e priorização de 

características/indicadores de desempenho 

(estrutura, processos e resultados) dos centros 

de ensaio, que reflitam a sua capacitação, bem 

como vantagens competitivas dos ensaios 

clínicos desenvolvidos em Portugal 

Discutido pelo Painel “Centros de Ensaio” 

Questão 2. Identificação e discussão das 

características (estruturais, funcionais, 

instrumentos e metodologias de monitorização 

e acompanhamento) de um ponto 

focal/estrutura coordenadora nacional para a 
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investigação clínica, facilitador da cooperação 

entre os diferentes atores em Portugal, para a 

implementação de ensaios clínicos seguros e 

internacionalmente competitivos 

Discutido pelo Painel “Rede” 

Resultados 

Os resultados do estudo estão organizadas em duas grandes 
dimensões: 

I. Consensos sobre centros de ensaio 
II. Recomendações para a cooperação nacional em 

ensaios clínicos 

As medidas consensualizadas para a capacitação dos 
centros de ensaio e as recomendações para uma maior 
cooperação nacional em ensaios clínicos são apresentadas 
de seguida. 

I. Consensos sobre centros de 
ensaio 

Painel: 2CA-Braga, Aibili, APIFARMA, Eurotrials, FCM, IMM, 
Ipatimup, IPO Porto, PtCrin, Quintiles 

Perante o tema em discussão – “Identificação e priorização 
de características/indicadores de desempenho (estrutura, 
processos e resultados) dos centros de ensaio, que reflitam a 
sua capacitação, bem como vantagens competitivas dos 
ensaios clínicos desenvolvidos em Portugal”, o painel 
começou por identificar indicadores de desempenho, que 
devem constar de um qualquer modelo de acompanhamento 
da atividade dos centros de ensaio, e que, pela sua 
necessidade intrínseca, não foram sujeitos ao processo de 
priorização.  

Os indicadores propostos e considerados fundamentais ao 
exercício da investigação clínica foram:  

1. Número de projetos 
2. Tipo de projetos (com e sem coordenação)  
3. Número de ensaios clínicos 
4. Número de ensaios de iniciativa de investigador  
5. Adesão ao plano 
6. Taxa de recrutamento 
7. Rácio de doentes em ensaios clínicos  
8. Número e tipo de ações de formação 
9. Número de Patentes 
10. Número de Protótipos com registo 
11. Número de Publicações em revistas com fator de impacto 
12. Número de alianças estratégicas 
13. Taxa de reinvestimento para investigação 
14. EBITDA 

O painel constituído produziu, ainda, as medidas elencadas 
no quadro 1 para a capacitação dos centros de ensaio. 

Quadro 1. Medidas propostas para capacitação dos centros de 
ensaio 

MEDIDAS PONTOS RESPONSÁVEIS 

Autonomia de gestão técnico-
científica e financeira (e que garanta 
viabilidade económica) 

42 
Tutela/Conselhos 

Administração 

Definição oficial dos critérios 
mínimos para ser considerado 
centro de ensaio (BI) 

33 Centros/PtCRIN 

Transformar os centros de ensaio 
em One-stop-shop, através da 
capacitação estratégica (alianças) 
operacional, tecnológica e humana, 
suportada em padrões de qualidade 

33 

Tutela/Centros/PtCRI
N/Agência e Direções 

Gerais/C. Acad. 
Clínicos 

Unidades de apoio logístico bem 
organizadas e profissionalizadas 

21 
Conselhos 

Administração/PtCRI
N 

Identificar as áreas de 
especialização e competitividade de 
cada um dos centros 

16 Centros/Tutela 

Recursos humanos dedicados em 
exclusividade 

16 

Conselhos 
Administração/ 
Tutela/C. Acad. 

Clínicos 
Equipas multidisciplinares (com 
integração de clínicos e 
investigadores) 

14 
Prestadores de 

Cuidados/Instituições 
de Investigação 

Concorrência interna nacional com 
benchmarking, caracterização 
científica da unidade e divulgação de 
métricas 

14 
Tutela/Centros/PtCRI

N 

Monitorização das métricas 14 
Tutela/Entidade 

Reguladora Nacional 

Registar (alavancando tecnologia), 
incluindo identificar doentes numa 
população mais alargada 

13 
Conselhos 

Administração/Centro
s 

Excelência na investigação clínica 
translacional 

12 

Instituições 
Investigação em 

Saúde (em consórcio 
clínico) 

Estabelecer redes de potenciação 
de capacidades para a cooperação 
entre centros de ensaio 

10 Centros 

Responsabilização dos centros de 
ensaio e cumprimento de regras de 
uniformização processual 

10 Tutela 

Confiança dos conselhos de 
administração dos hospitais nas 
lideranças dos centros de ensaio e 
estabelecimento de compromissos 

7 
Conselhos 

Administração/Centro
s 

Partilha de modelos organizacionais 
e linhas orientadoras 

5 
Todos/Conselhos 

Administração/Centro
s 

Formar decisores, contrariando 
misconceptions relativos aos 
ensaios clínicos: ensaios 
equivalerem à indústria 
farmacêutica, corresponderem ao 
ganho por overheads, a aumento de 
custos, o interesse ser do laboratório 
e não do centro de Invest. clínica 

3 Tutela 

Aceitação do ganho (correspondente 
ao mérito alcançado) 

2 
Conselhos 

Administração/Centro
s 

Predefinição de stakeholders 
internos para agilização dos circuitos 

2 
Conselhos 

Administração/Centro
s 
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II. Recomendações para a 
cooperação nacional em ensaios 
clínicos 

Painel: ANDO/EUPATI, APAH, CEIC, Colégio de Competência em 
Medicina Farmacêutica da OM, Eurotrials, Grupo de Trabalho de 
Investigação Clínica da APIFARMA, IMM/HSM, Ipatimup, IPOLFG, 
OF, Quintiles 

Perante o tema em discussão – “Identificação e discussão 
das características (estruturais, funcionais, instrumentos e 
metodologias de monitorização e acompanhamento) de um 
ponto focal/estrutura coordenadora nacional para a 
investigação clínica, facilitador da cooperação entre os 
diferentes atores em Portugal, para a implementação de 
ensaios clínicos seguros e internacionalmente competitivos”, 
o painel de peritos emitiu um conjunto de 23 recomendações. 

O grupo de trabalho definiu, ainda, como premissas 
fundamentais para uma maior cooperação entre os diferentes 
atores em ensaios clínicos internacionalmente competitivos 
em Portugal: 

1. O ponto de encontro dos diferentes stakeholders em ensaios 
clínicos em Portugal será, sempre, o doente 
 

2. O claro reconhecimento da investigação clínica como área de 
interesse estratégico para Portugal por todos os 
stakeholders, assente numa estratégia para os ensaios 
clínicos 
 

3. A criação, não de uma nova instância coordenadora, mas de 
um ponto facilitador, centrado na Tutela, que apoie e facilite a 
boa articulação entre os diferentes stakeholders 

 
4. O alinhamento estratégico das recomendações enunciadas 

pelo grupo de trabalho, da responsabilidade da Tutela (MS e 
MCT), em conjunto com restantes stakeholders, a traduzir 
em indicadores e objetivos 

Assim, deverão ser alinhadas, de acordo com o grupo, as 
seguintes recomendações enunciadas abaixo, com os 
respetivos responsáveis, em torno de 8 grandes grupos de 
decisão: 

Ponto 1. Articulação e Integração 
Ponto 2. Estratégia e Divulgação da Excelência 
Ponto 3. Literacia 
Ponto 4. Descentralização 
Ponto 5. Sistema Único de Informação 
Ponto 6. Acompanhamento e Sistema de Incentivos 
Ponto 7. Uniformização Documental e de Procedimentos 
Ponto 8. Transparência 

Ponto 1. Articulação e Integração 

Recomendação I. Criação de redes intercomunicáveis 
nacionais para otimização da massa crítica nacional 

Que funcionem em paralelo com as redes internacionais e 
promovam o trabalho conjunto entre centros de estudo (grupos 
cooperativos reconhecidos pelos pares – Tutela, Facilitador, 
Centros de Ensaio 

Recomendação II. Apoio e incentivo às Administrações das 
organizações que valorizem a investigação, na criação e 
capacitação de centros de estudos 

Que deverão, por sua vez, permitir tempo dedicado à 
investigação – Tutela, ARS, Administrações Hospitalares, APAH 

Recomendação III. Desenvolvimento pela Tutela de um 
Programa para capacitação dos centros de estudos  

Tutela, Facilitador, Centros de Ensaio 

Recomendação IV. Referenciação para centros de estudo de 
excelência  

Tutela, Unidades de Saúde, Centros de Ensaio 

Recomendação V. Integração dos cuidados de saúde 
primários nas soluções de rede  

Com doentes e patologias próprias – Tutela, ARS, Unidades de 
Saúde, Centros de Ensaio 

Ponto 2. Estratégia e Divulgação da Excelência (para a 
competitividade internacional) 

Recomendação VI. Divulgação internacional da atividade de 
investigação clínica (criação de materiais de comunicação) 

Conferindo, de modo estratégico, visibilidade ao trabalho de 
qualidade e fiabilidade desenvolvido em Portugal, com 
demonstração de bons exemplos de centros de estudos – 
Tutela, Facilitador, INFARMED, CEIC, APIFARMA, Centros de 
Ensaio, AICEP – todos os stakeholders 

Recomendação VII. Mapeamento das áreas de excelência 
Com a finalidade de atrair promotores – Tutela, Facilitador, 
INFARMED, Centros de Ensaio 

Recomendação VIII. Identificar e aplicar indicadores de 
desempenho transparentes e fiáveis 

Capazes de medir a capacidade de adaptação e de resposta 
dos centros de estudo – Tutela, Facilitador, INFARMED, 
APIFARMA, Centros de Ensaio 

Recomendação IX. Divulgação do impacto dos ensaios 
clínicos  

Vg, no desenvolvimento estratégico dos diferentes stakeholders 
- Facilitador, INFARMED, APIFARMA – todos os stakeholders 

Recomendação X. Definição de áreas prioritárias e 
estratégicas, para investimento em investigação clínica  

Tutela, Centros de Ensaio 

Ponto 3. Literacia 

Recomendação XI. Promover a literacia em investigação 
clínica do doente 

Entendido como parceiro na tomada de decisão, para 
participação e interação no processo (centralização no doente 
positiva, e que constitui o ponto de encontro dos diferentes 
interesses envolvidos) – Tutela, Facilitador, CEIC, Academia, 
APIFARMA, Centros de Ensaio, EUPATI, Associações de 
Doentes 

Recomendação XII. Atenção ao tempo dedicado em 
consulta ao consentimento informado  
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Isento de informação que possa enviesar a perceção do doente 
sobre os resultados da participação no ensaio, verdadeiramente 
inteligível pelo doente (em linguagem natural) – CEIC, Centros 
de Ensaio 

Ponto 4. Descentralização 

Recomendação XIII. Autonomização (com base em 
experiências-piloto e partilha de boas práticas) de alguns 
centros de estudo 

No âmbito de processos de descentralização assente em 
princípios e regras de atuação definidos e auditados, com 
inerente reconhecimento da Tutela – Tutela, INFARMED, 
Centros de Ensaio interessados 

Recomendação XIV. Possibilidade de reinvestimento dos 
proveitos financeiros em atividades de investigação clínica 

Com eventual determinação pela Tutela de percentagem a 
alocar aos centros – Tutela, Facilitador, ARS, Centros de 
Ensaio, APAH 

Ponto 5. Sistema Único de Informação 

Recomendação XV. Acessibilidade a potenciais recrutadores 
(dentro e fora do país) num sistema único  

Que contorne erros de perceção sobre doentes recrutáveis), 
que permita interconexão de dados e rápida identificação de 
populações de doentes elegíveis (salvaguardando questões de 
confidencialidade), ao nível nacional, por região e unidades de 
saúde (colmatando desfragmentação atual), com sistema de 
notificações – Tutela, Facilitador 

Recomendação XVI. Acesso dos doentes a informação 
sobre estudos em curso  

Vg. patologias, quem contactar – Tutela, Facilitador, 
INFARMED, RNEC, CEIC, Centros de Ensaio 

Ponto 6. Acompanhamento e Sistema de Incentivos 

Recomendação XVII. Definição de indicadores, objetivos e 
metas nacionais, com base num compromisso nacional e na 
determinação de medidas operacionais 

Números e resultados: objetivos quantificados) a médio prazo 
(vg: Número de ensaios clínicos em 2020), transformando 
estratégia em operacionalidade – Tutela, Facilitador, 
INFARMED, CEIC, APIFARMA, Unidades de Saúde, Centros de 
Ensaio 

Recomendação XVIII. Implementação de um sistema de 
incentivos e penalizações face ao (in)cumprimento de 
objetivos  

Vg. recrutamento de doentes, desvios gerais ao protocolo, com 
base em critérios mínimos de funcionamento de um centro de 
estudos – Tutela, Unidades de Saúde, empresas 

Ponto 7. Uniformização Documental e de Procedimentos 

Recomendação XIX. Desburocratização de alguns 
procedimentos (simplex) 

Mantendo a avaliação casuística do que for específico (à 
semelhança do trabalho desenvolvido no contrato financeiro) – 

Tutela, INFARMED, CEIC, CNPD, CES, APIFARMA, Unidades 
de Saúde, Centros de Ensaio 

Recomendação XX. Uniformização do contrato financeiro 
Assumido como exemplo de boas práticas, por via da criação de 
um template ou checklist obrigatória – Tutela, INFARMED, 
CEIC, APIFARMA, Unidades de Saúde, Centros de Ensaio, 
empresas 

Recomendação XXI. Definição de eixos de comunicação 
Entre os diferentes atores em estudos clínicos – Tutela, 
Facilitador, INFARMED, CEIC, APIFARMA, Centros de Ensaio 

Ponto 8. Transparência 

Recomendação XXII. Efetividade na divulgação sobre 
resultados dos estudos  

Positivos e negativos – Facilitador, APIFARMA, RNEC, Centros 
de Ensaio 

Recomendação XXIII. Transparência no envolvimento dos 
diferentes stakeholders nos ensaios 

Tutela, INFARMED, CEIC, APIFARMA e Indústria 
Farmacêutica, Centros de Ensaio 

Discussão e Principais Conclusões 
As conclusões e recomendações a que chegaram os grupos 
de trabalho deste Think Tank dedicado aos ensaios clínicos 
foram produzidas num contexto de partilha de perspetivas, 
tanto convergentes como divergentes, de pessoas que 
representaram as principais instituições envolvidas na 
temática em apreço. O ponto de partida da discussão 
centrou-se em duas questões que transversalmente pareciam 
necessitar de resolução, conforme resultou do trabalho de 
pesquisa desenvolvido pela equipa de investigação, 
designadamente a capacitação dos centros de ensaio e a 
cooperação nacional em ensaios clínicos. 

Nesta medida, esta investigação serviu a finalidade de 
identificar, no conjunto de múltiplos dados sobre o estado da 
arte dos ensaios clínicos em Portugal, pistas para prosseguir 
e alcançar, por um lado, uma maior cooperação entre os 
stakeholders nacionais e, por outro lado, uma maior 
competitividade internacional.  

Muitas das conclusões a que chegaram os dois grupos de 
trabalho encontram-se alinhadas com o preconizado já em 
contexto nacional e internacional, revelando que os principais 
stakeholders em Portugal serão certamente facilitadores na 
introdução de mecanismos que agilizem a realização de 
ensaios clínicos em Portugal. 

Um dos principais resultados do painel foi, em primeiro lugar, 
que, independentemente dos interesses prosseguidos pelos 
diferentes stakeholders, o ponto de entendimento e de 
encontro é o doente, sendo possível orientar o caminho a 
seguir pelo interesse maior de criar valor em saúde para o 
doente. Este entendimento reflete-se nos resultados 
respeitantes à preocupação por conceder aos doentes 
acesso a informação sobre ensaios clínicos e por ser 
reservado espaço para o consentimento informado, excluindo 
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informação que ultrapasse a objetividade das características 
dos ensaios. 

Em segundo lugar, ressalta a identificação da fundamental 
necessidade de a própria Tutela reconhecer a importância 
dos ensaios clínicos em Portugal e, em colaboração com os 
restantes stakeholders: 

a) Mapear áreas de excelência e divulgá-las 
internacionalmente 

b) Definir áreas prioritárias e estratégicas para 
investimento em investigação clínica 

c) Determinar critérios mínimos para a criação de um 
centro de investigação clínica 

d) Identificar, medir, comparar e publicitar indicadores 
de desempenho dos centros de ensaio (identificados 
pelo primeiro painel), associados a um esquema de 
incentivos 

e) Incluir o doente, promovendo a sua literacia em 
investigação clínica 

f) Concretizar um sistema único, de acesso a 
potenciais recrutadores (dentro e fora do país), 
sobre número de doentes potencialmente 
recrutáveis 

g) Desenvolver um programa para a capacitação dos 
centros de ensaio 

Neste último ponto, importa notar a importância atribuída ao 
auxílio da Tutela e outros atores às administrações 
hospitalares, dado que algumas delas mostraram-se 
desconhecedoras de “como fazer”, para também disponíveis 
para “fazer bem”. 

Finalmente, o grupo concluiu que a Tutela deverá, 
igualmente, criar um ponto facilitador da articulação e 
comunicação entre todos os interlocutores. Na verdade, o 
grupo revelou um nível de consenso elevado quanto a 
indesejarem a introdução de uma nova instância (de controlo 
e centralização), mas, por sua vez, aprovaram fortemente 
que a Tutela institua um ponto facilitador (na expressão que 
menos reflita a criação de novas estruturas) entre todos os 
intervenientes, respeitando as relações hierárquicas 
atualmente existentes, e que inclua: 

a) A desburocratização de procedimentos 
b) A uniformização documental sempre que possível 
c) A transparência de todos os intervenientes 
d) A definição de eixos e redes de comunicação e 

cooperação, integrando os cuidados de saúde 
primários (com muitos doentes em patologias 
específicas) 

e) A divulgação de informação sobre ensaios em curso 
ou futuros (a profissionais e a doentes) 

Quanto aos centros de estudo, uma vez definidos os critérios 
mínimos e observados modelos organizacionais de sucesso, 
resulta do estudo a possibilidade de se implementarem: 

a) Pilotos de centros de estudo de excelência, com 
responsabilização e autonomia financeira na gestão 
dos seus fundos para a investigação,  

b) Constituídas em one-stop-shop,  

c) De base multidisciplinar,  
d) Com recursos humanos em trabalho protegido e 

incentivado,  
e) Registando sistematicamente num sistema único 

informação sobre doentes recrutáveis e sobre os 
seus ensaios,  

f) Assentes em lideranças efetivas, incentivadas pelas 
administrações hospitalares,  

g) Apoiados por unidades externas profissionalizadas e  
h) Integrados em redes de cooperação nacional e 

internacional.    

Importará, no futuro, planear e rastrear os passos seguintes, 
monitorizar e, por final, avaliar a implementação das medidas 
que os decisores entenderem como mais relevantes no 
contexto dos ensaios clínicos em Portugal e no mundo, 
sabendo, em todo o caso, que qualquer ação beneficiará de 
diagnóstico, planeamento e envolvimento dos seus principais 
atores. 
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