
AS MUDANÇAS NA 
CONDUÇÃO DE 

ESTUDOS 
CLÍNICOS 

DURANTE E APÓS 
PANDEMIA DA 

COVID-19



ESTUDOS NO BRASIL – COVID-19 VS OUTRAS ÁREAS TERAPÊUTICAS

¡ 312 estudos clínicos registrados (clinicaltrials.gov)

¡ 129 patrocinados pela Indústria Farmacêutica

¡ 100 foram iniciados e recrutaram pacientes

¡ 42 já foram completados

¡ 9 patrocinados pelo NIH e Agências Regulatórias

¡ 174 patrocinados por universidades ou outras organizações

¡ 495 estudos clínicos de outras áreas terapêuticas registrados desde Mar/2020.

¡ 366 patrocinados pela Indústria Farmacêutica



AÇÕES IMEDIATAS – CONEP/ANVISA

¡ Priorização da avaliação de estudos clínicos para COVID-19

¡ Possibilidade de aprovação pelo CEP do Centro Coordenador, sem avaliação da CONEP.

¡ Priorização na liberação de importações para estudos de COVID-19

¡ Resultado: Aprovações rápidas

¡ CEP/CONEP: 20 dias

¡ ANVISA: 12 dias



MUDANÇAS PARA INDÚSTRIA/CRO

¡ Rápida adaptação para estudos em andamento
¡ Mudanças de procedimentos e sistemas para monitorias remotas

¡ Regionalização de CRAs por causa das restrições de locomoção

¡ Valorização dos monitores remotos

¡ Envio de documentação aos centros de pesquisa

¡ Treinamento de novos funcionários

¡ Negociação contratual
¡ Início do uso de assinaturas eletrônicas

¡ Novas cláusulas relacionadas a pandemia

¡ Aumento dos custos de insumos médicos

¡ Mercado aquecido = dificuldade de contratação e retenção

¡ Novos desenhos de protocolo = dificuldades nas aprovações

¡ Seleção de novos centros de pesquisa remotamente

¡ Aumento da confiança nos centros de pesquisa



MUDANÇAS PARA OS CENTROS DE PESQUISA

¡ Risco de Biossegurança

¡ Infecção em massa poderia gerar fechamento do centro e falta de atendimento aos pacientes

¡ Início do uso de empresas de Home Care

¡ Necessidade de manter o tratamento dos pacientes

¡ Monitorias Remotas

¡ Dificuldade e tempo gasto nas monitorias

¡ Acesso remoto ao prontuário eletrônico

¡ Consentimento Remoto de Pacientes

¡ Dificuldade de avaliação e negociação de novos contratos

¡ Aumento dos insumos médicos tornou difícil a previsão de gastos a longo prazo

¡ Retenção de equipe



LIÇÕES APRENDIDAS PARA O FUTURO

¡ Centros de Pesquisa melhor preparados para condução remota de estudos
¡ Serviço de Home Care

¡ Acesso remoto ao prontuário eletrônico

¡ Digitalização dos Arquivos do Investigador

¡ Agilidade na negociação de contratos

¡ Consentimento remoto

¡ Migração para um novo sistema de Monitorias Remotas vs Presenciais
¡ Aumento da regionalização dos CRAs
¡ Monitores remotos com maior experiência

¡ Novos prazos para aprovações regulatórias

¡ Ajuste no mercado de contratações/promoções.


