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RESUMO 

AREDES, E. L. Framework de processos para a gestão de centros de pesquisa clínica. 2020. 
241 f. Tese (Doutorado em Administração das Organizações) Faculdade de Economia 
Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 
2020. 

Business Process Management (BPM) é uma disciplina de gestão que auxilia as organizações 
a coordenarem seus processos de maneira mais efetiva. Tal abordagem de gestão tem como 
um de seus principais paradigmas a mudança da forma de entender as organizações de uma 
visão funcional (de dentro dos departamentos e isolados) para uma visão de processos 
holística end-to-end, ou seja, partindo da requisição inicial do cliente até a sua plena 
satisfação. Cada vez mais, organizações de diferentes setores buscam aprimorar suas 
operações e resultados utilizando BPM, assim como no setor de saúde. Na pesquisa clínica e, 
mais especificamente nos Centros de Pesquisa Clínica (CPCs), há carência de materiais que 
possam auxiliar na gestão de seus processos, diminuindo a qualidade dos centros e a 
atratividade por novos estudos para o ambiente nacional. A partir destes motivadores, o 
objetivo desta pesquisa foi desenvolver um framework de processos de negócio para a gestão 
de Centros de Pesquisa Clínica. Para isso, o trabalho utilizou uma abordagem metodológica 
dividida em cinco etapas: a Etapa 1 – Validação do problema, analisou a importância do tema 
estudado e validou a lacuna na literatura a partir de uma revisão sistemática da literatura; a 
Etapa 2 – Identificação dos processos, identificou os processos de negócio de um CPC a partir 
de um estudo de caso; a Etapa 3 – Avaliação com especialistas, avaliou e detalhou os processos 
da Arquitetura de Processos identificados na Etapa 2 de maneira iterativa com profissionais 
de pesquisa clínica a partir de entrevistas em profundidade; a Etapa 4 – Revisão da literatura, 
analisou os trabalhos científicos que tratam da gestão dos processos de um CPC, com base 
nos nomes dos processos da Arquitetura de Processos avaliada na Etapa 3; e Etapa 5 – 
Apresentação do framework: consolidou as informações das etapas anteriores, apresentando 
o framework construído. O resultado foi um framework de processos de negócios para a 
gestão de CPCs, contendo uma estrutura básica de processos e um conjunto de boas práticas 
para sua condução servindo como um guia inicial ou um ponto de comparação para 
autoavaliação e benchmark de Centros de Pesquisa Clínica com 27 processos de negócio 
divididos entre processos centrais, de gestão e de suporte que trata de todas as atividades de 
um CPC como uma unidade de negócio. A pesquisa supre a demanda de profissionais de 
centros de pesquisa clínica, a lacuna na literatura da área, mostra o potencial do uso empírico 
de BPM e ainda apresenta um método que pode ser reutilizado para a criação de frameworks 
em outras áreas de conhecimento. Espera-se que este estudo e o produto desenvolvido 
possam contribuir com a literatura de BPM e pesquisa clínica, fortalecer o conhecimento de 
profissionais de pesquisa clínica, promover a melhoria na condução de protocolos e promover 
BPM nos CPCs.  

 

Palavras-chave: Gestão de Pesquisa Clínica; Centro de Pesquisa Clínica; Business Process 

Management; Gestão por Processos; BPM. 

  



 
 

ABSTRACT 

AREDES, E. L. Business process framework for clinical research centers management. 2020. 
241 f. Tese (PhD in Business Administration) College of Economics, Business and Accounting 
at Ribeirão Preto FEA-RP, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. 

Business Process Management (BPM) is a management discipline that help organizations to 

coordinate their processes more effectively. Such a management approach has as one of it 

paradigms the shift of understanding organizations from a functional view (from within 

departments and isolated) to a holistic view of end-to-end processes, starting from the clients’ 

initial requisition until they are fulfilled. Increasingly, organizations from different sectors have 

sought to improve their operations and results using BPM, as well as in the health sector. In 

clinical research and, more specifically, in Clinical Research Centers (CPCs), there is a lack of 

materials that can assist in the management of their processes, reducing the quality of the 

centers and the attractiveness of new studies for the national environment. Based on these 

motivators, the objective of this research was to develop a business process framework for 

the management of Clinical Research Centers. To achieve it, it was used a methodological 

approach divided into five stages: Step 1 - Validation of the problem, analyzed the importance 

of the studied theme and validated the gap in the literature from a systematic review of the 

literature; Step 2 - Process identification, identified a CPC's business processes from a case 

study; Step 3 - Evaluation with specialists, evaluated and detailed the processes of the Process 

Architecture identified in Step 2 in an iterative way with clinical research professionals from 

in-depth interviews; Step 4 - Literature review, analyzed the scientific studies regarding the 

management of the processes of a CPC, based on the names of the processes listed in the 

Process Architecture evaluated in Step 3; and Step 5 - Presentation of the framework, that 

consolidated the information from the previous steps, presenting the built framework. The 

result was a business process framework for the management of CPCs, containing a basic 

structure of processes and a set of good practices for conducting them, serving as an initial 

guide or point of comparison for self-assessment and benchmark of Clinical Research Centers 

with 27 business processes divided among central, management and support processes 

approaching all the activities of a CPC as a business unit. The research meets the demand of 

professionals from clinical research centers, the gap in the literature in the area, shows the 

potential of the empirical use of BPM and also presents a method that can be reused for the 

creation of frameworks in other areas of knowledge. It is expected that this study and the 

product developed can contribute to the literature on BPM and clinical research, strengthen 

the knowledge of clinical research professionals, promote improvements in the conduction of 

research protocols and promote BPM in CPCs. 

Keywords: Clinical Trial Management; Clinical Research Center; Business Process 

Management; BPM. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Contexto e Justificativa da Pesquisa 

O Gerenciamento de Processos de Negócio ou BPM (do inglês Business Process 

Management) tem evoluído ao longo das últimas décadas com várias técnicas, métodos, 

modelos e ferramentas que suportam a melhoria, gestão e análise dos processos de negócio. 

Tal abordagem de gestão tem como um dos principais paradigmas a mudança na forma de 

entender processos de negócios na organização de uma visão funcional (dentro do 

departamento) para uma visão de processos end-to-end, ou seja, da requisição inicial do 

cliente até a sua plena satisfação (PRITCHARD; ARMISTEAD, 1999; KOHLBACHER, 2010b; 

MADDERN et al., 2014; MORAIS et al., 2014). 

Porém, para alcançar de fato tais melhorias há muitos desafios. Maddern et al. (2014) 

apontam que antes é necessário ter um claro entendimento do complexo conceito de 

processos end-to-end, que envolve muito mais do que estender as fronteiras da organização, 

requerendo uma perspectiva sistemática e clara sobre o controle e transformação de recursos 

com atenção especial para três pontos: a necessidade de ir além do mapeamento de 

processos, o relevante papel da Tecnologia da Informação (TI) na gestão dos processos e a 

importância de entender processos como um ativo estratégico. 

Além disso, toda iniciativa de promoção de BPM deve levar em consideração dez 

princípios para um bom BPM, a saber: (1) Princípio da consciência de contexto; (2) Princípio 

da continuidade; (3) Princípio da habilitação; (4) Princípio do holismo; (5) Princípio da 

institucionalização; (6) Princípio do envolvimento; (7) Princípio do entendimento comum; (8) 

Princípio do propósito; (9) Princípio da simplicidade; e (10) Princípio da apropriação 

tecnológica (VOM BROCKE et al., 2014a). 

Apesar de ser um campo em constante evolução e a cada dia agregar novos adeptos 

dedicados ao seu estudo e promoção prática, a literatura de BPM ainda aponta a necessidade 

por mais pesquisas empíricas (SMART; MADDERN; MAULL, 2009; PALMBERG, 2010) e mais  

análise e categorização acerca do tema, tanto por pesquisadores quanto por praticantes, a 
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fim de aprimorar a interlocução teórico-prática em BPM alcançando ainda mais sucesso nesta 

abordagem de gestão (TRKMAN, 2010). 

No intuito de ajudar as organizações a promoverem BPM, frameworks de processos 

de negócio apresentam uma estrutura básica de processos e um conjunto de boas práticas 

para sua condução servindo como um kit inicial ou um ponto de comparação para 

autoavaliação e benchmark de organizações (BURLTON, 2010). Além disso, frameworks de 

processos devem ser um Modelo de Referência de Processos que sejam (1) reutilizáveis em 

diferentes projetos, (2) demonstrem exemplos práticos de aplicação e desenho dos processos, 

e (3) sejam de aplicação universal, não representando apenas uma organização em particular, 

mas potencialmente utilizável em diferentes organizações de um mesmo domínio (HOUY; 

FETTKE; LOOS, 2015) 

O Process Classification Framework (PCF) da The American Productivity and Quality 

Center (APQC) é um exemplo de Framework de Processos que fornece guia geral para diversos 

setores como aeroespacial, automotivo, governo, educação, dentre outros (APQC, 2018). 

Outros exemplos são encontrados na área de gestão de TI, como o Information Techonology 

Infrastructure Library (ITIL) (AXELOS, 2018a) e o Control Objectives for Information and Related 

Technologies (COBIT) (ISACA, 2018), e na gestão de projetos o Project Management Body of 

Knowledge (PMBoK)(PMI, 2018) e PRINCE2 (AXELOS, 2018b). 

Gerenciamento e melhoria de processos são fatores críticos de sucesso também para 

as organizações de saúde (REBUGE; FERREIRA, 2012). Tal afirmação se justifica pela 

complexidade dos processos dessas organizações, sejam clínicos ou administrativos, fazendo 

do setor de saúde um dos ambientes de trabalho mais desafiadores (POULYMENOPOULOU; 

MALAMATENIOU; VASSILACOPOULOS, 2003; REBUGE; FERREIRA, 2012). 

A dificuldade em gerenciar processos na área de saúde se deve à sua natureza 

altamente dinâmica, com constantes mudanças e evoluções administrativas, tecnológicas e 

clínicas, incluindo a atualização de melhores práticas terapêuticas e descoberta de novas 

drogas. Apresenta peculiaridades no processo clínico incluindo certa imprevisibilidade de 

resultados, grande volume de dados trocados entre áreas e característica multidisciplinar, 

existência de diferentes especialidades, departamentos, profissionais, conhecimentos e 

culturas. A natureza do trabalho na área da saúde destaca-se pela condução ad hoc, ou seja, 

os processos são executados com alta variação, possibilidade de desvios, sem repetição e sem 

previsibilidade de resultados (REBUGE; FERREIRA, 2012) 
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BPM tem sido utilizado neste contexto para ajudar a reduzir custos, melhorar a 

integração da informação, aprimorar a segurança, a qualidade do cuidado ao paciente e a 

rotina de trabalho dos profissionais de saúde (BECKER et al., 2007). Apesar disso, a promoção 

de BPM continua pouco explorada nesta área, ao contrário de outras técnicas de melhorias 

de processos, como  o Lean (FERREIRA et al., 2018). 

Hassan (2017) reforça que a aplicação de BPM em instituições de saúde é uma boa 

estratégia de gestão por três motivos principais: 1. auxilia no gerenciamento não somente dos 

pacientes, mas das informações referentes a eles, organizando e contribuindo para a agilidade 

nos processos de atendimento; 2. favorece integração do sistema de saúde devido à sua 

característica holística; e 3. tem potencial de sucesso ao comparar seu escopo com outras 

abordagens como Lean, Six Sigma e reengenharia de processos, que apesar de sustentarem 

determinados processos das instituições de saúde, apresentam limitações de aplicação na 

área. 

Cabe ressaltar que mais especificamente no setor de pesquisa clínica a realidade não 

é diferente, pois desenvolver novos medicamentos ou procedimentos inovadores é uma 

atividade de extrema importância mundial com investimento de muitos anos, envolve 

diversos atores e, como qualquer setor produtivo, requer uma boa gestão.  

Pesquisa clínica é qualquer investigação com seres humanos que busque descobrir 

ou verificar os efeitos clínicos, farmacológicos e/ou farmacodinâmicos de um produto 

investigacional, identificar qualquer reação adversa, ou estudar absorção, distribuição, 

metabolismo e excreção com o objetivo de atestar sua segurança e/ou eficácia (ICH 

HARMONISED TRIPARTITE GUIDELINE, 1996). 

Tais investigações são conduzidas por meio de protocolos de pesquisa clínica que 

definem as diretrizes para a execução e operacionalização da investigação. Neste contexto, 

cabe destacar que para sua condução diversos stakeholders são envolvidos em um complexo 

ambiente colaborativo, como apresentado abaixo (Figura 1) (ICH HARMONISED TRIPARTITE 

GUIDELINE, 1996; ZUCCHETTI; MORRONE, 2012): 

a) o Patrocinador (público ou privado) - define a pesquisa e patrocina seu 

desenvolvimento; 

b) o Participante - voluntário que recebe o tratamento/procedimento 

proposto pela pesquisa, a fim de gerar dados que respondam à pergunta da 

indústria em relação ao produto investigacional; 
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c) o Investigador Principal (IP) - profissional clínico responsável pela pesquisa 

em um ou mais Centros de Pesquisa Clínica (CPCs); 

d) a CRO (Contract Research Organization) - organização contratada pelo 

Patrocinador para intermediar a relação, atender às necessidades da 

indústria na garantia da qualidade da pesquisa e monitorar os CPCs; 

e) os Vendors - empresas que fornecem serviços de suporte à pesquisa como 

processamento de análises laboratoriais, exames, envio de amostras, 

sistemas computacionais para coleta de dados etc.; 

f) os Órgãos reguladores éticos - como o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep), no Brasil, como detalhado 

mais à frente; 

g) os Órgãos reguladores sanitários - como a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa), no Brasil, e o Federal and Drug Administration (FDA), nos 

Estados Unidos; 

h) as Boas Práticas Clínicas ou GCP - tradução do termo Good Clinical Practices, 

que apesar de não ser um stakeholder, controlam o contexto em que a 

pesquisa é desenvolvida e acompanhada, sendo a junção de guias e padrões 

ideais de condução de pesquisa clínica no mundo (SHAMLEY; WRIGHT, 

2017); 

i) os Centro de Pesquisa Clínica, ou Unidade de Pesquisa Clínica (UPC) – 

organização composta pela equipe de profissionais que conduz o dia-a-dia 

da pesquisa, geralmente em hospitais e clínicas, e realizam as atividades de 

recrutamento, execução das visitas propostas no protocolo e coleta de 

dados dos participantes. O CPC conduz um portfólio de estudos de 

diferentes patrocinadores e podem variar de tamanho quanto ao número 

de protocolos, variando de 2 a mais de 100 protocolos ao mesmo tempo, 

por exemplo. O alto volume de protocolos culmina no aumento exponencial 

da complexidade de gestão, pois para cada protocolo são dezenas de 

participantes, com centenas de visitas e milhares de procedimentos 

realizados. Esse contexto é realizado em associação à manutenção do 

relacionamento com os stakeholders, garantia das boas práticas clínicas e 

busca de saúde financeira. 
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 O complexo ambiente da Pesquisa Clínica 

 

Fonte: Autor 

 

A evolução de medicamentos, dos tratamentos de saúde e até do aumento da 

expectativa de vida passam pela pesquisa clínica e sua importância tem crescido em número 

a cada ano no Brasil (Figura 2) e no mundo (Figura 3). A estimativa é que o custo de 

desenvolvimento de uma nova droga pode chegar a U$ 6,3 Bi  (a depender da indústria e do 

tipo de doença para a qual se busca a cura) e grande parte deste custo se deve aos testes 

clínicos de verificação da segurança e eficiência da droga (HERPER, 2017).  

 

 

 Crescimento de estudos de 
pesquisa clínica no Brasil 

 

Fonte: (CLINICALTRIALS.GOV, 2020) 

 

 Crescimento de estudos 
de pesquisa clínica no mundo 

 

Fonte: (CLINICALTRIALS.GOV, 2020) 
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Entretanto, identificar que pesquisa está sendo conduzida em qual CPC, por qual IP e 

quem é o patrocinador responsável é ainda um problema (TERRY et al., 2014). Esta dificuldade 

decorre dos sistemas descentralizados e desconectados que são sustentados por diferentes 

bases de dados em todo o mundo.  Como exemplo, nos Estados Unidos há o ClinicalTrials.gov 

em que todas as pesquisas realizadas no país são de registro mandatório e o formulário 1521 

do FDA que requer cadastro em outra forma de tráfego de dados; já na Europa, os estudos 

clínicos são acompanhados pela base International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP) da 

Organização Mundial da Saúde (OMS). No Brasil, o cadastro de estudos é mandatório na 

Plataforma Brasil, que trata do processo de análise ética das pesquisas, e desejável no Registro 

Brasileiro de Ensaios Clínicos (REBEC), que apesar de corresponder ao ClinicalTrials.gov norte-

americano, ainda não é consolidado no país como etapa condicional no processo regulatório.  

Todas as fontes são unânimes em reportar o aumento do número de pesquisas 

clínicas nas últimas décadas, com importante expansão em países em desenvolvimento, cada 

vez mais em razão da migração de estudos da América do Norte, Europa e Ásia para América 

Latina, China, Índia e Europa Oriental (DRAIN et al., 2014; ATAL et al., 2015; DA SILVA et al., 

2017; HENDERSON, 2017), mas apesar desse crescente número de pesquisas fora do eixo 

América do Norte e Europa, o número de pesquisas conduzidas em países de alta renda ainda 

chega a ser 100 vezes maior quando comparado a países de baixa renda  (Figura 4)(ATAL et 

al., 2015), demonstrando o potencial de crescimento da pesquisa clínica nestes. 
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 Distribuição de pesquisa clínica e população por grupo de renda 

 

Fonte: (ATAL et al., 2015) 

 

Mesmo com o potencial mencionado e o aumento denotado na área, é possível que 

tenha ocorrido uma desaceleração atual no ritmo de crescimento em número de pesquisas na 

América Latina, China, Índia e Europa Oriental, quando comparado aos anos de 1990 até 2000, 

em função da preferência de pesquisadores e CROs por regiões mais maduras (GETZ et al., 

2017). Esta relação é reforçada pela colaboração mais concentrada em projetos da indústria 

entre países de alta renda, especificamente Estados Unidos e Europa, conforme a Figura 5 

(ATAL et al., 2015). 

 

 Rede de colaboração mundial da pesquisa clínica 

 

Fonte: Atal et al., (2015) 
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A busca por maturidade na condução de pesquisa clínica, que tem dificultado a maior 

expansão no ramo para outros países, é justificada pelo risco de não atendimento às Boas 

Práticas Clínicas, baixa qualidade dos dados, barreiras de idioma e necessidade de tradução 

de documentos, de balizar treinamento de equipes, de importação de produtos e questões 

regulatórias locais, análise de conformidade em infraestrutura e calibração de equipamentos, 

entre outros (HENDERSON, 2017) .  

Por essas razões, melhorar a performance e eficiência dos CPCs é uma preocupação 

global e há um movimento para integrar infraestrutura e sistemas de gestão dos centros para 

1) ganhar sinergia operacional (ex. contrato, orçamento, gestão de pessoas); 2) escalar a 

operação de condução de estudos para ganhar eficiência; 3) aumentar o controle para 

melhorar o recrutamento e retenção de participantes; 4) estabelecer engajamento mais 

efetivo de CPCs para desenvolver atividades cada vez mais centradas no participante em uma 

parceria sustentável (GETZ et al., 2017). 

A qualidade da condução das pesquisas pelos CPCs e a geração de dados com 

qualidade e confiança estão relacionadas não apenas ao atendimento às boas práticas clínicas 

e às normas de órgãos reguladores como Anvisa e FDA, mas também à qualificação constante 

da equipe, ao uso de tecnologias que ajudem a organizar o trabalho,  à manutenção de 

infraestrutura adequada, e à definição e atendimento de processos que garantam a integração 

destes elementos (ZUCCHETTI; MORRONE, 2012). 

Para os CPCs, cada estudo clínico pode ser compreendido como um pequeno negócio 

que combina produtos para gerar conhecimento, evidência para suporte da prática clínica e 

potencialmente avanços em tratamentos, mas que requer contratação e treinamento de 

equipes, adesão a regulações, diretrizes e normas, processos de finanças e relatórios, bem 

como operacionalização cotidiana que deverá ser sustentada por anos (TREWEEK; 

LITTLEFORD, 2018).   

Um protocolo de pesquisa clínica bem estruturado pode responder a uma pergunta 

de pesquisa, mas pode não ser suficiente para garantir o sucesso no caso de uma gestão 

incompetente de tempo, recursos humanos e financeiros. Portanto, a qualidade da pesquisa 

extrapola seu desenvolvimento no contexto das GCPs e do rigor metodológico, estando 

diretamente relacionada à gestão, pois envolve um grande investimento de tempo, dinheiro 
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e pessoas; logo, necessita ser gerida como qualquer outro negócio (MEDICAL RESEARCH 

COUNCIL, 2003; FARRELL; KENYON; SHAKUR, 2010; MAHAN, 2014; GOODARZYNEJAD; 

BABAMAHMOODI, 2015).  

Apesar de cada vez mais a gestão de pesquisa clínica se fazer necessária neste 

ambiente complexo, os gestores da área têm pouca informação publicada que os ajudem na 

tomada de decisão e a lidar com os desafios diários na condução da mesma (KOSKI et al., 2018; 

TREWEEK; LITTLEFORD, 2018). A necessidade de conhecimento na gestão de pesquisa clínica 

é evidenciada pela recente abertura de chamada de artigos científicos com este escopo pelo 

periódico Trials, de grande importância na área de pesquisa clínica, reforçando a lacuna de 

estudos e iniciativas neste tema (TRIALS, 2018). 

Zuchetti e Morrone (2012) há quase uma década já apontaram a necessidade de 

definição de processos que atendam à complexa rede de relacionamento de stakeholders e 

condução dos estudos, com apontamento de outros autores sobre esta lacuna (DE CARVALHO 

et al., 2010). Ainda pode-se dizer que há pouca pesquisa para análise e melhoria de processos 

de pesquisa clínica, ainda mais em centros de pesquisa de países emergentes, cujo 

desempenho depende diretamente de seus processos e da adesão às boas práticas clínicas 

(POULYMENOPOULOU; MALAMATENIOU; VASSILACOPOULOS, 2003; DE CARVALHO et al., 

2010). 

Apesar de serem um elo negligenciado na cadeia de pesquisa clínica (CALIFF, 2011), 

os CPCs, como palco onde acontece grande parte do ciclo de desenvolvimento da mesma, 

assumem papel de responsáveis diretos pela qualidade na geração de dados e no resultado 

da pesquisa como um todo, reforçando ainda mais a necessidade de uma gestão de alto nível. 

Isso porque, embora recebam os protocolos de pesquisa com características bem definidas 

quanto à condução do estudo, cabe a cada centro as decisões operacionais quanto à gestão 

de materiais, alocação de atividades para as equipes clínicas e administrativas, definição de 

processos operacionais, entre outros. E, ainda que existam similaridades entre os centros 

quanto aos requisitos de condução de determinado estudo, as estruturas organizacionais 

podem variar significativamente (HUCKMAN; ZINNER, 2008). 

O interesse em análise de processos de negócio no contexto da pesquisa clínica vem 

crescendo (ARUNDEL; GELLATLY, 2018). Promover BPM em CPCs atende à necessidade de 

melhoria na gestão em saúde com padronização dos processos (REBUGE; FERREIRA, 2012) e 
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responde a uma demanda de mercado cada vez mais global, que busca por replicabilidade e 

confiabilidade dos estudos (DE CARVALHO et al., 2010).  

Com base no exposto, considerando 1. os benefícios de uma abordagem holística e 

empírica de BPM, 2. as dificuldades de gestão do setor de saúde, 3. a relevância da pesquisa 

clínica para os avanços em saúde e economia mundiais, com crescimento marcante sobretudo 

em países em desenvolvimento, incluindo o Brasil, e 4. a necessidade de atenção para os 

processos de gestão de CPCs (Figura 6),  este estudo busca responder à seguinte pergunta de 

pesquisa: Como deve ser um framework de processos de negócio para a gestão de CPCs? 

 

 Contexto e justificativa de desenvolvimento da pesquisa 

 

Fonte: Autor 

 

Como deve ser 
um framework 

de processos de 
negócio para a 

gestão de CPCs?

Necessidade de uma 
abordagem end-to-end

prática de BPM
(PRITCHARD; ARMISTEAD, 1999; 

KOHLBACHER, 2010; MADDERN et 
al., 2014; MORAIS et al., 2014) 

Importância e dificuldade na 
gestão dos processos na área 

da saúde
(POULYMENOPOULOU; 

MALAMATENIOU; 
VASSILACOPOULOS, 2003; BECKER 

et al., 2007; REBUGE; FERREIRA, 
2012; FERREIRA et al., 2018)

Crescimento da importância 
da Pesquisa Clínica no 

Mundo e no Brasil
(ATAL et al., 2015; DA SILVA et al., 

2017; HERPER, 2017)

Dificuldade na gestão e 
padronização dos processos 

de condução de pesquisa 
clínica pelos CPCs

(MEDICAL RESEARCH COUNCIL, 
2003; FARRELL; KENYON; SHAKUR, 

2010; MAHAN, 2014; 
GOODARZYNEJAD; 

BABAMAHMOODI, 2015). 
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1.2. Objetivo 

Desenvolver um framework de processos de negócio para a gestão de Centros de 

Pesquisa Clínica. 

Como objetivos específicos apresentam-se os seguintes: 

a) Elaborar a arquitetura de processos de negócio de Centros de Pesquisa 

Clínica; 

b) Investigar as práticas de gestão de processos de Centros de Pesquisa Clínica 

com profissionais do setor; 

c) Investigar as práticas de gestão de processos de Centros de Pesquisa Clínica 

disponíveis na literatura. 

1.3. Organização do trabalho 

O trabalho está dividido em 6 capítulos. Conforme figura 7, o trabalho segue um fluxo 

lógico que compreende: a Introdução da pesquisa, sendo esta composta pelo contexto, e 

justificativa da pesquisa e objetivos (Capítulo 1); o desenvolvimento do Referencial Teórico 

necessário para compreensão dos principais tópicos relacionados à BPM e Pesquisa Clínica 

(Capítulo 2); o método empregado (Capítulo 3); os resultados obtidos, apresentados conforme 

o método proposto (Capítulo 4); a discussão dos resultados frente às constatações advindas 

da revisão da literatura (Capítulo 5) e finaliza com as principais conclusões quanto aos 

objetivos da pesquisa, ao estado da arte, à contribuição à sociedade e profissionais de 

pesquisa clínica e BPM, expõe as limitações da pesquisa e apresenta uma agenda de pesquisa 

(Capítulo 6).   
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 Organização do Trabalho 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

  

Capítulo 1: Introdução

•Contexto e justificativa da pesquisa

•Objetivos

•Organização do trabalho

Capítulo2: Referencial Teórico

•Processo de Negócios e BPM

•Pesquisa clínica

•Gestão de Pesquisa Clínica: Frameworks existentes

Capítulo 3: Método

•Etapa 1 - Validação do problema

•Etapa 2 - Identificação dos processos de negócio de um CPC

•Etapa 3 Avaliação com especialistas

•Etapa 4 - Revisão da literatura

Capítulo 4: Resultados

•Etapa 1 - Validação do problema

•Etapa 2 Identificação ds processos de negócio de um CPC

•Etapa 3 - Avaliação com especialistas

•Etapa 4: Revisão da literatura

•Apresentação do framework

Capítulo 5: Discussão

Capítulo 6: Conclusão
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Este capítulo apresenta as principais definições presentes na literatura e necessárias 

para fundamentar o entendimento dos assuntos tratados nesta tese, dividindo-se dois 

campos de conhecimento: Gestão por Processos e Pesquisa Clínica. O texto aborda os 

conceitos fundamentais de BPM, história e o entendimento sobre processos de negócio e sua 

promoção; quanto à Pesquisa Clínica analisa o contexto que a rege, como a ética e bioética, e 

ressalta os processos envolvidos na condução da mesma (Quadro 1). 

 

Quadro 1 -  Os temas do Referencial teórico 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

2.1. Processos de negócio e BPM 

Ao longo das últimas décadas tem havido um interesse crescente em BPM em razão 

da promessa de melhoria na produtividade, excelência operacional e redução de custos (VAN 

Referencial teórico Processos de 
negócio

Processos de negócio end-to-
end

Contextualização de BPM

Promoção de BPM

Arquitetura de Processos

Pesquisa clínica
Ética e Bioética

Processo de condução da 
pesquisa clínica
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DER AALST, 2013). Mas cabe destacar que para alcançar tais benefícios, grande foi a evolução 

desde o surgimento da preocupação com processos de negócio na literatura até a sua 

consolidação atual como uma disciplina de ciência em administração com diversas áreas de 

estudo (IRITANI et al., 2015; RECKER; MENDLING, 2016). 

BPM surge a partir da orientação por processos, em que as organizações focam seus 

processos de negócio no cliente, ao invés de enfatizar as estruturas funcionais e hierárquicas 

(REIJERS, 2006). Por essa razão, para entender BPM é preciso antes entender o que é um 

processo de negócio. 

2.1.1. Processo de negócio end-to-end 

Uma das definições mais clássicas e simples é que um processo de negócio é um 

conjunto de tarefas logicamente relacionadas e executadas para atingir um resultado de 

negócio (DAVENPORT; SHORT, 1990). Com o passar do tempo, esse entendimento se 

expandiu, resultando em uma definição como a de Trkman (2010): Um processo de negócio é 

um conjunto de atividades completo, dinâmico e coordenado que deve ser executado para 

entregar valor ao cliente ou atender a outros objetivos estratégicos. 

Outro importante conceito de processos de negócio é a visão end-to-end (ou ponta a 

ponta) que move a ênfase do processo de dentro dos departamentos funcionais para o 

processo alinhado ao ponto de vista do cliente e sua satisfação (SMART; MADDERN; MAULL, 

2009; KOHLBACHER, 2010a). As principais diferenças entre o conceito de processo end-to-end 

e o pensamento tradicional de processos são apresentadas por Maddern et al. (2014) e 

resumidas no Quadro 2. 
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Quadro 2 - O conceito de processos end-to-end comparado com o pensamento 
tradicional de processos 

Construto Dimensão Perspectiva tradicional Perspectiva end-to-end 

Escopo Barreiras Barreiras bem definidas, 

geralmente um 

departamento 

Barreiras fluidas 

relacionadas à 

satisfação do cliente 

Sequência Unidirecional, sequência 

linear de atividades. 

Direcionado a eventos 

Fluxos complexos 

envolvendo múltiplos 

feedbacks 

Controle Mecanismo de controle 

simples 

Controles adaptativos 

respondendo a 

mudanças de requisitos 

Escala Recursos Transformar recursos 

não faz parte do 

processo 

Transformar recursos é 

central ao processo 

Complexidade Transformação de 

entrada e saída 

Focado em atividades 

(procedimentos) 

Focado em sistemas 

Inter-

relacionamento 

Processos discretos Processos 

interdependentes 

Orientação Orientação interna Foco externo nos 

clientes  

Fonte: Maddern et al. (2014). 

 

Uma vez entendido o conceito de processos de negócio é necessário entender sobre 

o gerenciamento da organização a partir de processos. Para isso será apresentada a origem 

de BPM, seu entendimento atual enquanto um conceito mais holístico e os requisitos para sua 

boa promoção. 
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2.1.2. Contextualização de BPM 

BPM possui uma origem multidisciplinar de ao menos duas “escolas”: a da gestão 

organizacional, originada de Business Process Reengineering (BPR) e Total Quality 

Management (TQM) (GARVIN, 1995), e outra de tecnologias de BPM, que têm como origem a 

área de sistemas de informação e computação (IRITANI et al., 2015).  

O movimento de BPR foi introduzido por Hammer (1990), Hammer & Champy (1993) 

e  Davenport e Short (1990) e sua principal característica é a mudança radical nos processos 

de negócio, ficando conhecido por propor o redesenho dos processos a partir de uma folha 

em branco. O movimento TQM, ao contrário da reengenharia, sugere a mudança incremental 

e contínua nos processos de negócio (HARRINGTON; HARRINGTON, 1995; ZAIRI; SINCLAIR, 

1995; HARMON, 2007).  

Já a origem com foco em sistemas de informação e computação, como é o caso dos 

trabalhos de Hung (2006), Vergidis et al. (2008), Melão & Pidd (2000) e Mutschler et al. (2008), 

remonta aos trabalhos de gestão e automação de workflow, arquitetura de software 

orientada a serviços (SOA) e modelagem de processos com foco na implementação de 

sistemas de informação. 

A Figura 8 mostra a origem a partir do relacionamento dos trabalhos publicados sobre o tema 

e a rede de citações entre estes. 
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 Rede de citações entre artigos de BPR, TQM, sistemas de informação e BPM 
na base Scopus 

 

Legenda: C3 - cluster de artigos sobre BPR e TQM; C4 - cluster de artigos com foco em sistemas de 

informação; C5 e C6 - clusters de artigos sobre BPM. 

Fonte: Irritani et al. (2015). 

A partir dessa origem, Debruin e Doebeli (2010) classificam BPM quanto à aplicação 

em três tipos: abordagem com foco em tecnologias e sistemas de informação; abordagem 

com foco na gestão e melhoria dos processos de negócio; e abordagem com foco na gestão 

organizacional por processo de negócio (Quadro 3) 

 

Quadro 3 - As abordagens de aplicação de BPM 

 

Fonte: De Bruin e Doebeli (2010).  

 

Assim como a definição de processos de negócio, a própria definição de BPM também 

evolui partindo da visão mais orientada à melhoria dos processos de negócio, como a de Zairi 



30 
 

(1997) que a delimita como “todos os esforços em uma organização para analisar e melhorar 

continuamente atividades fundamentais como produção, marketing, comunicação e outros 

elementos da operação da organização” até uma definição mais ampla de BPM como a de 

Smart et al. (2009) que afirma ser “uma filosofia de gestão que busca a criação de valor a partir 

de um foco sustentável nos processos de negócio”. 

No escopo deste trabalho, o entendimento de BPM é este mais amplo de abordagem 

de gestão das organizações, não apenas a gestão dos processos, nem apenas a gestão da TI. 

Para facilitar este entendimento, Rosemann e vom Brocke (2010) apresentam os seis 

elementos core de BPM, a saber: 

a) Alinhamento estratégico: é definido como a estreita ligação entre as 

prioridades organizacionais e os processos de negócio, possibilitando ações 

contínuas e efetivas para melhoria da performance do negócio. Processos 

devem ser desenhados, executados, gerenciados e medidos de acordo com 

as prioridades estratégicas e situações estratégicas específicas. BPM precisa 

estar alinhado com a estratégia geral da organização; 

b) Governança: estabelece uma responsabilização apropriada e transparente 

em termos de papéis e responsabilidades para diferentes níveis de BPM 

(portfólio, programa, projeto e operações). Um foco adicional está no 

design dos processos de tomada de decisão e recompensa para orientar as 

ações relacionadas a processos; 

c) Métodos: são definidos como o conjunto de ferramentas e técnicas que 

apoiam e possibilitam atividades ao longo do ciclo de vida de processo e em 

todas as iniciativas de BPM na organização. Exemplos são técnicas que 

facilitam a modelagem, análise e melhoria de processos. 

d) Tecnologia da informação: soluções baseadas em TI são importantes para 

iniciativas de BPM. Com foco tradicional na análise de processos (por 

exemplo, controle estatístico de processos) e suporte à modelagem de 

processos. O conhecimento do processo significa que o software tem uma 

compreensão explícita do processo que precisa ser executado. Essa 

conscientização do processo pode ser o resultado da entrada na forma de 

modelos de processo ou pode estar mais implicitamente incorporada na 
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forma de processos codificados (como em aplicações bancárias ou de 

seguros tradicionais); 

e) Pessoas: são um elemento central de BPM que é definido como indivíduos 

e grupos que continuamente melhoram e aplicam suas habilidades e 

conhecimentos de processos e gestão de processos, a fim de aprimorar o 

desempenho dos negócios. Consequentemente, esse fator captura os 

recursos de BPM que são refletidos no capital humano de uma organização 

e seu ecossistema; 

f) Cultura: incorpora os valores e crenças coletivas em relação à organização 

centrada no processo. Embora comumente considerada um fator “soft”, 

estudos de caso comparativos demonstram claramente o forte impacto da 

cultura no sucesso de BPM. Cultura é criar um ambiente facilitador que 

complemente as várias iniciativas de BPM. No entanto, é necessário 

reconhecer que o impacto das atividades relacionadas à cultura tende a ter 

um horizonte temporal muito mais longo do que as atividades relacionadas 

a qualquer um dos outros cinco fatores. 

Uma vez conceituados os termos processos de negócio e BPM, é necessário entender 

como proceder com sua promoção nas organizações. Este é um desafio crescente ainda mais 

quando se trata da promoção de um bom BPM que considere a gestão end-to-end, holística e 

sustentável, e não seja apenas uma iniciativa isolada que leve ao descrédito desta abordagem. 

2.1.3. Promoção de BPM 

BPM não trata apenas da análise, desenho, desenvolvimento e execução de 

processos de negócio; mais que isso, considera a interação entre processos, controles, análise 

e otimização (Kohlbacher, 2010), ajudando a implementar os objetivos estratégicos e 

melhorando o relacionamento entre processos e estratégia (Trkman, 2010). 

Por essa razão, para ter um melhor entendimento de BPM é necessário analisar sua 

promoção como um ciclo de vida que (ABPMP, 2013): 
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a) Trate a complexidade da organização como um sistema com inúmeras 

variáveis; 

b) Identifique e enderece as necessidades dos stakeholders para fortalecer os 

seus resultados; 

c) Identifique particularidades da organização (situação, cultura, governança, 

gestão de mudanças, controle, tecnologia etc.); e 

d) Colete dados dos processos para informar stakeholders e ajudá-los a 

entender os fenômenos observados. 

Morais et al. (2014) após analisarem uma série de diferentes modelos de ciclo de vida 

de promoção de BPM, apresentam um modelo que busca além de mostrar as atividades de 

análise, transformação e monitoramento de processos, suprimir a lacuna de um ciclo holístico 

e responder à necessidade do alinhamento entre processos e estratégia (Figura 9). 

 O ciclo de vida de BPM   

 

Fonte: Morais et al. (2014). 

 

Outro importante trabalho que contribui para o entendimento de BPM é o de vom 

Brocke (2014b) que identifica dez princípios que são um conjunto de capacidades essenciais 

para promoção de um bom BPM. Esses princípios endereçam os desafios contemporâneos de 
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BPM e seu não atendimento pode levar ao fracasso de iniciativas na área. Os dez princípios de 

um bom BPM são apresentados no Quadro 4. 

Quadro 4 - Os princípios de um bom BPM 

N° Princípio Descrição da manifestação positiva (+) e não 

manifestação (-) 

1 Princípio da conscientização 

de contexto 

+ BPM deve se adaptar ao contexto 

organizacional 

- Não deve seguir uma abordagem de “receita de 

bolo” 

2 Princípio da continuidade + BPM deve ser uma prática permanente 

- Não deve ser um projeto único 

3 Princípio da capacitação + BPM deve desenvolver capacidades 

- Não deve ser limitado a “apagar incêndios” 

4 Princípio do holismo + BPM deve ter um escopo inclusivo 

- Não deve ter um foco isolado 

5 Princípio da institucionalização + BPM deve ser envolvido na estrutura 

organizacional 

- Não deve ser uma responsabilidade ad hoc 

6 Princípio do envolvimento + BPM deve integrar todos os grupos de 

stakeholders 

- Não deve excluir a participação de empregados 

7 Princípio do entendimento 

comum 

+ BPM deve criar um entendimento 

compartilhado 

- Não deve ser uma linguagem exclusiva de 

experts 

8 Princípio do propósito + BPM deve contribuir com a criação de valor 

estratégico 

- Não deve ser feito “só por fazer” 

9 Princípio da simplicidade + BPM deve ser econômico 

- Não deve ser muito complicado 

10 Princípio da apropriação 

tecnológica 

+ BPM deve fazer uso oportuno de tecnologia 

-  Não deve considerar a tecnologia como algo 

para depois 

Fonte: vom Brocke et al. (2014b) 

 

Um dos pontos fundamentais para a promoção de BPM é a identificação dos 

processos e o alinhamento destes com a estratégia (AREDES; PADUA, 2014). Na seção 
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seguinte, é dada ênfase à Arquitetura de Processos (AP), uma das etapas fundamentais no 

diagnóstico de BPM e será usada como base para a criação do framework de processos. 

2.1.4. Arquitetura de Processos 

A definição mais ampla de AP é que ela mostra o que a organização faz sob o ponto 

de vista de processos (OULD, 1997).  À medida que mais e mais organizações buscam a 

orientação por processos, fica cada vez mais comum encontrar coleções de centenas de 

processos a serem gerenciados (HAMMER, 2010; EID-SABBAGH; REMCO; WESKE, 2012). Neste 

cenário, entender a AP de forma mais ampla é de suma importância (AREDES; PADUA, 2014). 

A AP é um Fator Crítico de Sucesso de BPM (BURLTON, 2001; BIAZZO; BERNARDI, 

2003; SMART; MADDERN; MAULL, 2009; ROSEMANN; BROCKE, 2010; HAJIHEYDARI; 

DABAGHKASHANI, 2011; RUB; ISSA, 2012), e um elemento central de BPM e mostra a conexão 

entre os processos, os recursos necessários para transformar entradas em saídas e é um 

mecanismo de medição e mudança (SMART; MADDERN; MAULL, 2009). Isso significa entender 

a organização como um sistema complexo e interdependente de processos e ter em mente 

que tudo o que a organização faz é representado por um processo interfuncional e customer-

focused (SMART; MADDERN; MAULL, 2009). 

Os processos da A AP são divididos entre os centrais, os de suporte e os processos de 

gestão (HARMON, 2007; MACKAY et al., 2008; ANTONUCCI et al., 2009; BITITCI et al., 2011) 

que, segundo Antonucci et al. (2009), são: 

a) Processos centrais: aqueles diretamente relacionados à entrega de valor ao 

cliente e são a vantagem competitiva de uma empresa; 

b) Processos de suporte: aqueles que viabilizam a execução dos processos 

centrais 

c) Processos de gestão: definem como todos os processos devem ser 

executados com definição de diretrizes, metas e acompanhamento 

integrado da organização.0 
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Aredes e Pádua (2014) buscaram consolidar, por meio de revisão da literatura, os 

conceitos de AP e chegaram a uma conclusão mais ampla de cinco aspectos relevantes 

comuns nos trabalhos encontrados:  

a) Visão hierárquica de processos: a AP apresenta uma hierárquia de 

processos com uma visão de alto nível dividida entre os processos centrais, 

operacionais e de gestão que é a cadeia de valor da organização e cada 

processo por sua vez se desdobra em um nível maior de detalhes. Cada nível 

da hierarquia pode ser chamado de macroprocessos, processos ou 

subprocessos, atividades e tarefas, ou Nível 0, Nível 1, Nível 2 e assim 

sucessivamente.  

b) Alinhamento de processos – visão end-to-end: a AP deve mostrar o ciclo de 

vida dos processos desde a identificação de uma necessidade do cliente até 

a sua completa satisfação (visão end-to-end). Essa visão holística é um 

requisito de BPM para a entrega de valor ao cliente e ajuda a organização a 

ser entendida como algo além da soma de seus processos ou 

departamentos, mas mostra o relacionamento dos processos e o fluxo de 

informação para entrega de valor; 

c) Alinhamento entre processos e estratégia: A AP deve colaborar para o 

desdobramento dos objetivos estratégicos da organização em ações do dia 

a dia; 

d) Alinhamento entre processos e recursos organizacionais: a AP deve 

evidenciar também que os processos possuem os recursos e capacidades 

necessários para transformar as entradas em saídas e entregar o valor aos 

clientes e atingir os objetivos estratégicos adequadamente; 

e) Mecanismo de medição e mudança: com o relacionamento hierárquico de 

processos, o alinhamento da estratégia e recursos com cada processo, a 

definição de indicadores adequados e a implementação de processos de 

gestão integrados, a AP pode servir como um mecanismo que auxilie a 

organização a medir seu desempenho e propor mudanças em processos 

que não estejam desempenhando adequadamente. 

Esses aspectos podem ser representados pelo Diagrama de Caracterização de 

Processos que fornece uma visão geral de um processo e ajuda a alinhar as informações 



36 
 

relativas a ele em uma única página. Essa visão facilita o entendimento do processo, conduz a 

identificação de indicadores que realmente importam e serve como documentação como 

mostra a Figura 10, composta pelos seguintes elementos:  

a) Objetivo: ao identificar o propósito final do processo e como entrega valor 

ao cliente, ajuda a pensar sobre o processo end-to-end e em indicadores 

que importam;  

b) Entrada: mostra quais são as informações e insumos necessários para se 

executar o processo;  

c) Processos que o acionam: ajudam a explicitar o relacionamento entre os 

processos, já que o desenho da AP como mapa mental não permite essa 

visão;  

d) Atividades: mostra os detalhes para execução do processo, mas ainda em 

um nível mais alto de abstração do que o mapeamento de processos e em 

geral segue o “caminho feliz”;  

e) Regras de negócio: complementam as definições para execução do 

processo definido restrições que devem ser obedecidas no negócio;  

f) Indicadores: definem como os processos serão medidos quanto ao 

atendimento de sucesso;  

g) Direcionadores de custos: alertam a organização de como são os principais 

custos do processo;  

h) Saída: os resultados esperados do processo que devem ser alcançados;  

i) Processos acionados: assim como o item Processos que o acionam mostra 

o relacionamento entre processos;  

j) Ferramentas: podem ser ferramentas, técnicas, recursos ou boas práticas 

como sistemas, planilhas, checklists entre outros, que ajudam a gerenciar e 

executar o processo com qualidade. 
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 Diagrama de caracterização de processos  

Processo 

- Expectativa 

 Entradas 
 

 Atividades 
 

Saídas  

-  -  -   -  

    

 Processos que o acionam 

  

Processos acionados  

-    -  
     

Direcionadores de custo   Regras de negócio   Indicadores 

-  -  -   -  

 Recursos 
    

     

-  

Fonte: adaptado de Pereira et al. (2016). 

 

Até aqui foram apresentadas as bases conceituais sobre processos de negócio e BPM 

necessárias para a criação do framework de processos de gestão de CPC. Na seção seguinte 

serão apresentados os aspectos básicos envolvidos na Pesquisa Clínica que deverão ser 

considerados em todos os processos de gestão de CPC, principalmente os aspectos éticos. 

Além disso, os modelos de gestão de pesquisa mais recentes encontrados na literatura serão 

analisados quanto à aplicabilidade, pontos fortes e fracos. 

2.2. Pesquisa clínica 

A pesquisa clínica existe para verificar se uma determinada inovação em saúde (ex. 

um medicamento, tratamento, equipamento, procedimento cirúrgico etc.) é melhor ou pior 

que o atual e, ao fim dos estudos, os possíveis resultados são: 1) a inovação tem um grande 

efeito benéfico e é superior ao tratamento ou à solução padrão; 2) o inovação é equivalente 

à solução padrão; 3) a inovação não é claramente superior nem claramente inferior à solução 
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padrão; ou 4) a inovação é inferior à solução padrão (MAHAN, 2014; SHAMLEY; WRIGHT, 

2017). 

Antes de iniciar uma pesquisa com testes clínicos em humanos no desenvolvimento 

de medicamentos, intensivos testes pré-clínicos são realizados (estudos em laboratórios e em 

animais) para verificar dados de atividade e toxidade. Uma vez que essa segurança é 

certificada, os estudos clínicos em humanos são iniciados para determinar se a intervenção 

será benéfica ou não para os humanos e inclui as Fases 0, I, II, III, IV e V, conforme mostra 

Quadro 5. 

 

Quadro 5 - As fases da pesquisa clínica e pré-clínica 

Fase Dosagem 
Número de 

participantes 
Objetivo principal 

Pré-clínico Sem restrição Não aplicável 
Teste em não-humanos 

(eficácia, toxicidade, farmacocinética) 
0 Sub terapêutico Cerca de 10 Farmacocinética e farmacodinâmica 

IA/IB 
Doses 

ascendentes 
20 - 100 Dosagem 

IIA/IIB Dose terapêutica 100 - 300 Eficácia da droga 
IIIA/IIIB Dose terapêutica 1000 - 2000 Efeitos terapêuticos 

IV Dose terapêutica 
Qualquer um que 

busque tratamento 
Efeitos de longo prazo 

V Sem dose Todo uso relatado Pesquisa e coleta de dados 
Fonte: Mahan (2014). 

 

Considerando o caráter de investigação científica da pesquisa clínica e sua relação 

com seres humanos na busca por melhores soluções de tratamento em saúde, é preciso que 

os CPCs sejam aderentes às boas práticas clínicas e de ética em pesquisa, primando pela 

segurança dos participantes e seguindo princípios harmonizados internacionalmente e que 

realizem a condução de estudos de forma organizada, rigorosa ao método especificado no 

protocolo de pesquisa e com coleta de dados precisa, de modo que ao final do estudo as 

conclusões sejam condizentes com o fenômeno investigado. 

A ética em pesquisa trata tanto do princípio básico da ética como campo do 

conhecimento que lida com questões filosóficas sobre racionalização do estilo de vida e 

moralidade, quanto do princípio da bioética, estudo filosófico de controvérsias éticas 
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emergentes dos avanços em biologia e medicina que surgem da relação entre as ciências da 

vida, biotecnologia, medicina, política, direito, filosofia e teologia (KARLBERG; SPEERS, 2010). 

Assim, para que sejam consolidadas boas práticas na condução de pesquisa clínica 

junto aos seres humanos, ao redor de todo o mundo, é preciso que seja garantido ao 

participante a proteção de seus direitos, sobretudo à vida e saúde, com autonomia e respeito 

às normas éticas (BRASIL, 2012) (BRASIL, 2008).  

Almejando padronizar esta abordagem, diversos documentos foram gerados 

historicamente a partir de comissões e reuniões de lideranças da área para nortear as práticas 

de pesquisadores e organizações condutoras de estudos clínicos, sendo os principais 

exemplos: Declaração de Helsinque, Declaração Universal dos Direitos Humanos, Guia da 

Conferência Internacional de Harmonização (ICH) de Boas Práticas Clínicas, Boas Práticas 

Clínicas: Documento das Américas; e no Brasil as resoluções 466 de 12 de dezembro de 2012 

(em substituição à Resolução 196/96) e 510 de 7 de abril de 2016, emitidas pelo Conselho 

Nacional de Saúde vinculado ao Ministério (BRASIL, 1996; BRASIL, 2012; BRASIL, 2016; AMM, 

2013; OMS, 2005; ICH, 1996).  

A Declaração de Helsinque foi o primeiro conjunto de regras éticas para pesquisa em 

humanos formulado pela comunidade médica internacional e foi estabelecido em 1964 pela 

Associação Médica Mundial, endereçando lacunas do Código de Nuremberg, que foi 

desenvolvido para reforçar a importância da ética em pesquisa ao reconhecer as 

arbitrariedades e crimes contra os direitos humanos vivenciados em pesquisas durante a II 

Guerra Mundial (GERMANO; FRANÇA, 2014). 

Atualizada pela última vez em 2013, seu foco é sobretudo na garantia do bem estar 

dos participantes e respeito à sua autonomia, saúde e vida acima dos interesses da ciência e 

dos pesquisadores que a conduzem, portanto, estabelece princípios de conduta que evitam 

participação por coerção ou vulnerabilidade, que demandem do pesquisador atenção para a 

relevância do estudo em detrimento dos riscos, que garanta o direito voluntário de participar 

e de se retirar do estudo, de o participante ser esclarecido sobre a pesquisa e implicações para 

si próprio, com conhecimento dos riscos e potenciais benefícios, dentre outros (AMM, 2013).  

A Declaração de Helsinque incorporou novos aspectos ao longo dos anos, 

principalmente mais transparência na divulgação dos resultados (KRLEZA-JERIĆ; LEMMENS, 

2009), além disso inclui vários códigos importantes de prática ética em pesquisas em 

humanos. Apesar de suas contribuições oferece pouca orientação sobre a gestão, operações 



40 
 

e responsabilidade de um comitê de ética em pesquisa em humanos (KARLBERG; SPEERS, 

2010).  

Este código de ética serviu de base para todos os documentos subsequentes que 

incorporaram outros elementos, inclusive no âmbito operacional, esmiuçando determinados 

procedimentos a serem executados pelos coordenadores de pesquisa clínica, sob a 

responsabilidade do investigador principal, como garantia de qualidade e segurança (ICH, 

1996; BRASIL, 1996; BRASIL, 2012).  

Como exemplo, a Diretriz Internacional Harmonizada de Boas Práticas Clínicas (da 

qual participaram Japão, Estados Unidos, União Europeia e, desde 2017, o Brasil) e o guideline 

de Boas Práticas Clínicas: Documento das Américas, instituem: 1) Os princípios das boas 

práticas clínicas e seus pilares éticos; 2) CEP e estruturação independente de avaliação com 

detalhes sobre funções, composição e procedimentos; 3) Consentimento informado quanto à 

estrutura do documento e norteamento para sua obtenção; 4) Responsabilidades do 

pesquisador e do patrocinador – abarcando questões de financiamento, relatórios de 

segurança, deveres e funções, notificações e interface com outros órgãos reguladores, 

monitoramento e acesso à informação; e 5) Monitoramento pelos órgãos reguladores (ICH, 

1996; OMS, 2005; ICH, 2016).  

De forma mais detalhada para o Brasil, as resoluções emitidas pelo Conselho Nacional 

de Saúde supracitadas indicam a definição, características e fluxo de atividades envolvendo 

os órgãos reguladores de ética em pesquisa nacionais: o sistema CEP/CONEP (Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa) especificando a logística das questões éticas da pesquisa clínica 

(BRASIL, 1996; BRASIL, 2012; BRASIL, 2016). De outro lado da avaliação dos estudos, a Anvisa 

é responsável pela aprovação sanitária da condução de pesquisas clínicas, envolvendo 

monitoramento para avaliação de conformidade com as boas práticas clínicas e rigor de 

condução do estudo (GOMES et al., 2012) e do CPC (BRASIL, 2015). 

Russo et al. (2016) sintetizam as relações entre os órgãos reguladores no Brasil, a 

saber sistema CEP/CONEP e Anvisa, e apontam que existem desafios para o aprimoramento 

dos processos de análise e aprovação de modo que favoreça pacientes, comunidade científica 

e sociedade. Tais órgãos reguladores, em contrapartida, apresentam avanços na melhoria 

deste relacionamento, como a Resolução 466/2012 que apresenta uma lista de respostas a 

dúvidas comuns de pesquisadores sobre o conteúdo da Resolução 196/1996 e melhorias no 
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canal de comunicação mais eficiente com a Anvisa, conforme apontado na pesquisa de 

Sanches (2016). 

A aprovação do estudo não finaliza a atividade de patrocinadores e investigadores 

junto aos órgãos reguladores. A Anvisa estabelece obrigatoriedade na emissão de 

documentos e processos de autorização de importação de equipamentos e materiais (RUSSO 

et al., 2016),  e exige documentos e cumprimento de requisitos para o armazenamento 

(BRASIL, 2011) e envio de materiais biológicos para o exterior, e mesmo para outras 

localidades no território nacional (BRASIL, 2014). Ainda neste sentido, o sistema CEP/Conep 

obriga o reporte de eventos adversos e desvios de condução durante todo o protocolo.  

Tais normas devem ser apropriadas pelos CPCs para conduzir o estudo em 

conformidade aos órgãos responsáveis. Considerando que as normas regulamentadoras e 

guias da Anvisa e sistema CEP/CONEP são emitidos independentemente, grandes esforços são 

demandados por parte dos patrocinadores e pesquisadores para compreender o fluxo de 

processos, as etapas e requisitos e, portanto, garantirem fluidez e agilidade à condução da 

pesquisa clínica no Brasil.  

Uma das principais preocupações do CPC é conduzir a pesquisa de acordo com as 

GCP, acima mencionadas, e tal ação deve ser condizente com os seguintes princípios básicos 

contidos no referencial (ICH, 2016): 

a) um estudo só pode ser iniciado e continuado se os benefícios esperados 

justificam os riscos envolvidos; 

b) os direitos à segurança e ao bem-estar dos participantes de pesquisa devem 

prevalecer sobre os interesses da ciência e da sociedade; 

c) um estudo clínico só poderá ser realizado se houver informações prévias e 

positivas sobre o produto em teste; 

d) os estudos clínicos devem ter bases científicas sólidas, com protocolos 

claros e detalhados e que tenham sido aprovados por um Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP); 

e) as pesquisas devem ser conduzidas por pessoas qualificadas e experientes;  

f) o participante da pesquisa deve assinar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) antes de iniciar a pesquisa; 

g) a confidencialidade dos participantes deve ser respeitada de acordo com a 

regulamentação local;  
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h) os produtos em teste devem ser produzidos, manuseados e armazenados 

com extremo rigor;  

i) um estudo clínico deve possuir sistemas que assegurem a qualidade em 

todos os aspectos envolvidos. 

O mesmo guia define requisitos que devem ser seguidos pelos centros de pesquisa e 

que são relativas ou fazem interface com a gestão, como: 

a) Possuir equipe qualificada  

b) Experiência na condução de estudos 

c) Comportamento ético 

d) Instalações adequadas 

e) Equipamentos calibrados 

f) Coleta de dados apropriada por meio do Case Report Form (CRF) 

g) Rápida aprovação regulatória e contratual 

h) Eficiência no recrutamento 

i) Aderência aos protocolos 

j) Consistências de dados e controle de qualidade 

2.3. Gestão de Pesquisa Clínica 

Nesta seção são apresentadas as referências que definem o ciclo de vida de 

desenvolvimento de uma inovação em saúde. É mostrado também a diferença de perspectiva 

entre as atividades do ponto de vista do patrocinador, focada no ciclo completo desde a 

hipótese de uso de uma nova molécula, passando pela pesquisa clínica (a parte de testes em 

seres-humanos) até chegar ao acompanhamento de um produto no mercado, e a perspectiva 

dos CPCs que conduzem a etapa e pesquisa clínica de diversos estudos de diferentes 

patrocinadores. 

Um dos principais guias que definem a condução de estudos clínicos no mundo é do 

órgão norte-americano FDA. Segundo este guia, um estudo clínico percorre, em geral, um 

longo caminho com vários passos e envolvendo diversos atores. O desenvolvimento de uma 

nova droga, por exemplo, passa por (FDA, 2018): 
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a) Passo 1:  Descobrimento e desenvolvimento 

Pesquisa de laboratório de novas moléculas com o objetivo de identificar e 

testar seus possíveis benefícios contra diferentes doenças. Os testes 

avaliam como o composto é absorvido, distribuído e metabolizado, os 

possíveis benefícios, a melhor dosagem, os efeitos colaterais, interação 

com outras drogas, entre outros 

b) Passo 2: Pesquisa Pré-clínica 

Antes de testar em seres humanos deve-se avaliar o risco potencial de 

danos graves ou toxidade. Estes testes podem ser em laboratório sem 

organismos vivos (in vitro) ou em animais ou outros organismos vivos (in 

vivo). 

c) Passo 3: Pesquisa Clínica 

Refere-se ao estudo feito com humanos. Após avaliar questões básicas de 

segurança do potencial novo medicamento, a pesquisa clínica avalia a 

interação com o corpo humano. Ela é também dividida em fases, como 

descrito anteriormente.  

d) Passo 4 - Aprovação do novo medicamento 

e) Passo 5 - Monitoramento de segurança pós-mercado  

Outro guia bastante reconhecido é o do Institute of Medicine (2015) que apresenta o 

ciclo de vida da pesquisa clínica, permitindo compreender as macro fases do processo de 

condução da mesma, desde o desenho do ensaio clínico e registro até a aplicação regulatória.  

Com mais detalhes, o livro de Shamley e Wright (2017) apresentam um guia prático 

com as etapas de condução da pesquisa clínica (Figuras 11). Apesar de realmente ajudar de 

maneira prática pesquisadores e coordenadores de pesquisa com modelos de documentos, o 

guia dá mais ênfase às fases de preparação e fechamento da pesquisa e não detalha a gestão 

do portfólio de projetos, gestão financeira e tampouco relaciona as informações com uma 

orientação a processos. 
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 Etapas da condução da pesquisa clínica de Shamley e Wright (2017) 

 

Fonte: Shamley e Wright (2017). 

Adicionalmente, o National Institute for Health Research (NIH) do Reino Unido 

elaborou um kit de ferramentas online (CT-Toolkit), feito por meio de um mapa de tubos que 

diferencia as boas práticas e as práticas legais, azuis e vermelhas, respectivamente, com o 

intuito de auxiliar pesquisadores em seu ambiente de instalação e gestão de pesquisa clínica 

(Figura 12)(NIHR, 2013). A ferramenta aborda os processos de Planejamento e documentação 

do estudo, Aprovação regulatória, Farmacovigilância, Análise de segurança, Inspeção e 

auditoria, Emendas de protocolo e Análise e disseminação. 

  

•Estabelecer necessidade para projeto e questão a ser respondida

•Encontrar fonte de financiamento

•Droga é desenvolvida em laboratórios

•Teste em animas

•Escrever sinopse

•Análise e seleção de sites para as fases 1-4

•Definição do protocolo, caderno do investigaodr e termo 

•Contratar CRO e Seguradoras

•Submeter à regulação

•Reunião de Start up

Desenvolvimento da droga, pergunta de pesquisa e requisitos regulatórios

•Estratégia de recrutamento

•Revisar CRF e templates de documentos

•Fornecer suprimentos a times e CROs

•Obter aprovações regulatórios

•Reunião de início de sites

•Treinamento de equipe

•Recebimento do Pesquisador Principal 

Planejamento e treinamento

•Conduzir estudo

•Fechamento da base

•Reunião de fechamento

•Arquivo

•Destruição de produtos

•Publicação de resultados

•Submissão a corpo regulatório e registro de droga

Conduzir e fechar estudo
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 Clinical Trial Toolkit - NIH 

 

Fonte: NIH (2013). 

 

Os quatro guias supracitados abordam os processos da pesquisa clínica sob o ponto 

de vista da indústria, contribuindo pouco para a gestão nos CPCs, enfoque deste estudo. A 

seguir são apresentados trabalhos encontrados na literatura científica que discorrem sobre a 

gestão de pesquisa clínica sob o ponto de vista dos CPCs, contribuindo para o 

desenvolvimento do framework proposto nesta tese, e ao mesmo tempo reforçando a 

importância do framework, uma vez que os achados foram insuficientes para promoção de 

BPM nessas organizações.  

Com o objetivo de identificar modelos de gestão de pesquisa clínica, foram definidas 

como palavras-chaves e termos de busca: “Clinical Trial” AND “Management” escolhidos por 

serem abrangentes com potencial de resultar em considerável quantidade de material na 

temática para análise.  Após busca preliminar no Google Scholar, foram consultadas as bases 

de dados Scopus e Web of Science.  

Como resultado da busca inicial foram encontrados 97 artigos. Filtrados os que foram 

publicados a partir de 2008, restaram 75 que foram analisados a partir do resumo. Destes, 28 

foram selecionados para leitura completa e três foram definidos como relevantes para a 
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pesquisa por apresentarem os processos de gestão de pesquisa clínica para um CPC (critério 

de inclusão).  

Os trabalhos acadêmicos encontrados dão maior ênfase às etapas relativas à condução da 

pesquisa clínica nos centros de pesquisa. Park et al. (2018)  apresentam uma visão de 

processos, porém focada no desenvolvimento de um sistema, sem os detalhar e sem 

apresentar uma visão holística do CPC. Reynolds, Michael e Spiess (2017) apresentam uma 

visão ampla das atividades de um CPC, todavia discutem a partir das funções e não de 

processos end-to-end. E Gupta et al. (2015) têm uma ênfase em marketing e abordaram 

restritivamente as atividades de planejamento, recrutamento, engajamento e retenção dos 

participantes. 

O Quadro 6 apresenta a síntese desses três artigos analisados que contribuíram para 

o referencial teórico e em seguida são apresentadas figuras que os representam, conforme 

indicado abaixo. 
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Quadro 6 - Os modelos de gestão de CPCs encontrados na literatura 

Artigo Objetivo Método Resultados Conclusão 

Clinical trial management of 

participant recruitment, 

enrollment, engagement, and 

retention in the SMART study 

using a Marketing and Information 

Technology (MARKIT) model 

(GUPTA et al., 2015) 

Mostrar os resultados de 

recrutamento e retenção de 

participantes no estudo SMART 

com o uso de um novo modelo 

de gestão de pesquisa clínica 

resultado de um esforço 

interdisciplinar 

 

Desenvolvimento do 

framework: Metodológico 

Delineamento: análise 

quantitativa, recorte 

transversal 

O Modelo MARKIT (Figura 13) 

As práticas podem ter contribuído 

para o recrutamento dentro do 

previsto, dentro do orçamento, com 

uma taxa de retenção de 86% em 24 

meses e um engajamento mínimo de 

57% durante 2 anos no estudo. 

Uso da tecnologia em 

conjunto com práticas de 

marketing podem ajudar 

investigadores a alcançar 

uma maior diversidade de 

comunidade de 

participantes, maximizar 

recursos limitados e 

oportunizar uma gestão 

de estudos mais custo-

efetiva e eficiente 

Utilization of a Clinical Trial 

Management System for the 

Whole 

Clinical Trial Process as an 

Integrated Database: System 

Development (PARK et al., 2018) 

Desenvolver um Sistema de 

gestão de pesquisa clínica (CTMS) 

com foco nas necessidades de um 

centro de pesquisa clínica 

acadêmico 

(1) Definição do processo de 

pesquisa clínica do CPC (2) 

Definição da governança de 

dados; (3) Definição e 

padronização do vocabulário 

de pesquisa clínica (4) 

Definição dos requisitos de 

sistema;(5) Definição da 

interface entre o CTMS e 

sistemas legados; 3 (6) 

Desenvolvimento de um CTMS com 

interface com sistemas legados e 

com governança de dados (Figura 14) 

Como o centro médico 

acadêmico tem a 

responsabilidade e a 

obrigação de conduzir e 

gerenciar ensaios clínicos, 

mantendo um nível 

suficientemente alto de 

qualidade, é necessário 

construir um sistema de TI 

para apoiar processos 
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Artigo Objetivo Método Resultados Conclusão 

Definição dos critérios de 

proteção de dados. 

 

padronizados de ensaios 

clínicos (Figura 14) e para 

cumprir com as 

regulamentações 

relevantes. 

Application of Incident Command  

structure to clinical trial  

management in the academic 

setting: principles and lessons 

learned (REYNOLDS; MICHAEL; 

SPIESS, 2017) 

Apresentar um modelo de gestão 

de pesquisa clínica baseado no 

ICS (Incidente Command System) 

que permita uma gestão eficaz e 

flexível através da integração de 

pessoal, procedimentos, recursos 

e comunicações dentro de uma 

estrutura organizacional 

hierárquica comum 

Apesar de não explicitar, o 

trabalho estuda o caso do uso 

do ICS em um hospital para 

um estudo específico. 

Foram identificadas 7 áreas 

necessárias para implementação do 

ICS em um centro de pesquisa 

(Figura 15): Comando, Planejamento, 

Operações, Logística, 

Finanças/Administração, Regulatório  

e Informação 

A diversidade e o escopo 

de tarefas e 

responsabilidades 

necessárias para um 

grande ensaio clínico são 

impossíveis para qualquer 

pessoa, ou mesmo para 

uma equipe pequena, 

gerenciar com habilidade. 

A incorporação dos 

princípios do ICS é um 

meio eficaz de melhorar a 

coordenação e a 

capacidade de julgamento, 

pois é flexível, estruturado 

e altamente confiável em 

situações operacionais 

complexas e instáveis. 
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Artigo Objetivo Método Resultados Conclusão 

No entanto, a 

implementação do ICS não 

é suficiente por si só para 

garantir o sucesso do 

teste. As causas da falha 

do teste podem originar-

se em qualquer ou todos 

os níveis organizacionais, 

seja por meio da má 

orientação geral do 

trabalho superior, abaixo 

do padrão nos níveis de 

implementação, ou 

através da omissão 

ou atenção insuficiente a 

um ou mais componentes 

críticos do estudo 

Fonte: elaborado pelo autor.
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 Marketing and Information Technology (MARKIT) 

 

Fonte: Gupta et al. (2015). 
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 O processo de pesquisa clínica de Park et al. (2018) 

 

 

Fonte: Park et al. (2018). 
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 Estrutura incidente comando aplicado à pesquisa clínica 

 

Fonte: Reynolds, Michael e Spiess (2017). 
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Comparando os modelos encontrados verifica-se que os trabalhos não acadêmicos 

oferecem uma visão ampla do processo de pesquisa clínica sob a perspectiva do patrocinador, 

tratando desde a concepção e desenho do estudo até seu fechamento, porém sem enfatizar as 

atividades de condução deste estudo por parte dos centros de pesquisa. Já os trabalhos 

acadêmicos focam nas atividades do CPC mas não tratam de sua gestão de forma holística e 

orientada a processo e não podem ser considerados frameworks de processos por não 

apresentarem , conforme proposto por  Burlton ( 2010) uma estrutura básica de processos e um 

conjunto de boas práticas para sua condução servindo como um kit inicial ou um ponto de 

comparação para autoavaliação e benchmark de organizações. O Quadro 7 compara os trabalhos 

a partir da perspectiva do patrocinador versus a do CPC. 
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Quadro 7 - Comparação entre os modelos de gestão de pesquisa clínica do ponto de vista do patrocinador e do CPC 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

FDA

(FDA, 2018)

Descobrimento e 

desenvolvimento

Pesquisa 

Pré-clínica

Monitoramen

to de 

segurança 

pós-mercado

INSTITUTE OF 

MEDICINE

(INSTITUTE OF 

MEDICINE, 2015)

Recrutamento de 

participantes
Publicação

Aplicação 

regulatória

Shamley e Wright

(SHAMLEY, WRIGHT, 

2017)

CT-Tollkit

(NIHR, 2013)

Planejamento 

e desenho

Desenvolvimento 

do protocolo

Financiame

nto
Aprovação ética

Consentimento 

informado

Análie e 

divulgação

MARKIT

(A. Gupta et al., 

2015a)

Planejamento

- Análise de contexto e 

valor

•	3C's

•	STP

•	4P's 

Recrutamento Registro Engajamento Retenção

Startup de estudo

•	Escrita do protocolo

•	Identificação do 

site/Investigador

•	Feasibility

•	Visita de qualificação

•	Desenvolvimento da 

CRF

•	Seleção do 

site/investigador

•	Definição de orçamento	

•	Assinatura de contrato

•	Aprovação da 

indústria/patrocinador

•	Preparação de IP

Estrutura Incidente 

Comando

(REYNOLDS; 

MICHAEL; SPIESS, 

2017)

Planejamento Logística Administração Finanças

Clinical Trial Process 

for CTMS

(PARK et al., 2018)

Suporte administrativo

•	Gestão de contratos

•	Gestão de riscos

•	Acompanhamento de 

pagamentos

Operação

•	Conduzir estudo

•	Auditar site

•	Gestão de dados

•	Gestão de IP

•	Relatórios de segurança

•	Monitoramento de Site

•	Gestão de 

dados

•	Análise 

estatística

•	Relatório de 

estudo

•	Arquivo de 

documentos

Fechamento de 

etudo
Condução de estudo

Fechar estudo

Informação

Aprovação do novo 

medicamento

Gestão do ponto de vista do Centros de Pesquisa

Gestão do ponto de vista do patrocinador

Desenvolvimento da droga, 

pergunta de pesquisa e 

requisitos regulatórios

 Desenho do ensaio clínico e 

registro

Planejamento e treinamento

Condução de protocolo

Conduzir estudo

Execução do estudo

Pesquisa Clínica CPC
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Analisando-se os modelos encontrados fica claro que a ênfase dada é nas tarefas do 

patrocinador desde a concepção, desenho, aprovação, condução da pesquisa e diferentes centro, 

análise dos dados, divulgação dos resultados e arquivamento. Os processos dos CPCs que 

estariam concentrados na fase de ‘Conduzir estudo’, presente em todos os modelos, são pouco 

ou quase nada descritos. Tanto os processos centrais – como recrutar participante, conduzir 

estudo, gerenciar monitorias, gerenciar eventos adversos e gerenciar desvios – como os 

processos que dão suporte a operação – como gerir finanças. 

Os modelos apresentados reforçam a necessidade de um novo framework de processos 

que mais do que uma visão geral, apresente os processos de gestão de um CPC e seja um guia 

prático para o dia a dia dessas organizações sendo um framework orientado a processos. 

Fica claro também que, para a literatura, a solução proposta para os problemas de gestão 

na pesquisa clínica é o desenvolvimento de softwares de gestão de pesquisa clínica (Clinical Trial 

Management Systems – CTMS) (DURKALSKI et al., 2010; ZHAO et al., 2010a; CHAHAL, 2011; GEYER 

et al., 2011; OHMANN et al., 2011; BÉRARD; CLOUTIER; CASSIVI, 2012; CUI; HOU; SHAO, 2013; 

CRAMON et al., 2014; RAPTIS et al., 2014; SCHÖBEL et al., 2017) e isso pode indicar que ainda há 

sim a necessidade de ferramentas computacionais, mas que somente isso pode não ser suficiente 

para a resolução dos problemas de gestão e que outras ações podem ser necessárias. Para isso, 

é necessário antes um amplo entendimento dos processos de um centro de pesquisa clínica. 
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3. MÉTODO 

Neste capítulo são apresentados primeiramente o delineamento metodológico geral e 

posteriormente as etapas, atividades e os métodos de pesquisa de cada etapa.  

Trata-se de estudo descritivo pois tem o propósito de identificar e analisar as 

características, fatores e variáveis de um determinado processo (PEROVANO, 2014). Para a 

resolução de um problema do mundo real a partir de um cenário descentralizado, optou-se por 

uma abordagem metodológica qualitativa que permitisse a construção do conhecimento de 

forma iterativa e colaborativa e que, segundo Godoy (1995) parte de questões de interesses 

amplos, e se define à medida em que o estudo se desenvolve envolvendo contato direto do 

pesquisador com a situação estudada e procurando compreender os fenômenos segundo a 

perspectiva dos sujeitos. 

Para construir o framework a pesquisa se dividiu em quatro etapas:  

a) a Etapa 1 – Validação do problema: analisou a importância do tema estudado 

e validou a lacuna na literatura a partir de uma revisão sistemática da 

literatura; 

b) a Etapa 2 – Identificação dos processos: identificou os processos de negócio de 

um CPC a partir de um estudo de caso; 

c) a Etapa 3 – Avaliação com especialistas: avaliou e detalhou os processos da 

Arquitetura de Processos identificados na Etapa 2 de maneira iterativa com 

profissionais de pesquisa clínica a partir de entrevistas semiestruturadas que 

seguiram o roteiro dos elementos da caracterização dos processos; 

d) Etapa 4 – Revisão da literatura: identificou os trabalhos na literatura que 

tratam da gestão dos processos de um CPC, com base nos nomes dos processos 

da Arquitetura de Processos validada na Etapa 3 e a partir de busca sistemática 

da literatura; 

e) Etapa 5 – Apresentação do framework: consolida as informações das etapas 

anteriores e apresenta o framework construído. 
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A consolidação dos resultados das etapas gerou o framework, objetivo deste trabalho. A 

Figura 16 apresenta as etapas da pesquisa, o método empregado e a seção onde se encontra no 

texto. 

 As etapas e métodos da pesquisa 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

3.1. Etapa 1 - Validação do problema 

Esta etapa buscou confirmar a ausência de um framework de processos de negócio para 

a gestão de CPCs na literatura. Considerando que no capítulo inicial chegou à pergunta de “Como 

deve ser um framework de processos de negócio para a gestão de CPC?”, o primeiro passo do 

trabalho foi analisar o que já existe na literatura sobre o tema com o objetivo de estabelecer o 

quadro de soluções conhecidas e validar a lacuna. 

Para isso adotou-se a metodologia de revisão sistemática da literatura com o objetivo de 

identificar modelos de gestão de Centros de Pesquisa Clínica. Foram definidas como palavras-

chaves e termo de busca: “Clinical Trial” AND “Management”. Esses dois termos foram 

escolhidos justamente para garantir uma busca ampla e o maior número de achados para leitura 

e estudo, em busca de eventuais frameworks publicados. Os termos foram testados 

primeiramente em busca no Google Scholar e posteriormente nas bases do Scopus e Web of 

Science.  
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Como resultado da busca inicial foram encontrados 97 artigos. Filtrados os com ano de 

publicação após 2008, restaram 75 que foram analisados a partir do resumo. Destes foram 

excluídos aqueles que não tratavam da gestão de CPC e 28 foram selecionados para leitura 

completa. Ao final, 3 foram definidos como relevantes para a pesquisa por apresentarem em 

alguma medida os processos de gestão para um CPC. A análise dos artigos encontrados e a 

comparação com os modelos que focam na gestão do ponto de vista do patrocinador, é 

apresentada na seção 2.3. 

3.2. Etapa 2 – Identificação dos processos de negócio de um CPC 

A partir da validação da relevância do problema para CPCs e a constatação da falta de 

um framework de processos de negócio para gestão de CPCs, partiu-se para a sua construção.   

O primeiro passo foi identificar os processos de negócio de um CPC. Para isso, foi 

utilizado o método de estudo de caso de uma instituição real. Para Yin (2015), o estudo de caso é 

uma investigação empírica que analisa um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto e 

que, apesar das limitações, é o método mais adequado para conhecer em profundidade todas as 

nuances de um determinado fenômeno organizacional quando o contexto envolve casos 

decisivos, raros, típicos, reveladores e longitudinais. 

O caso estudado nesta pesquisa foi de um CPC de um hospital público brasileiro que, 

diante do crescimento do número e da importância da pesquisa clínica no país, investiu em 

iniciativas de gestão com definição de um plano estratégico e promoção de BPM, incluindo a 

construção de Arquitetura de Processos. Este CPC conduz mais de 70 protocolos de pesquisa 

simultaneamente e conta com cerca de 38 funcionários entre coordenadores de estudo, médicos, 

enfermeiros, farmacêuticos e gerente de qualidade.  

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas presenciais com dois gestores da 

organização, com 8 e 6 anos de experiência na área, guiadas por um protocolo de pesquisa 

(Quadro 8) e conduzidas pelo pesquisador deste trabalho com o objetivo de 1) entender o projeto 

de promoção de BPM, 2) identificar os processos de negócio do CPC, com base no resultado da 
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AP elaborada no projeto e 3) avaliar se a AP construída atendia aos Aspectos Relevantes da AP, 

segundo Aredes e Pádua (2014). 
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Quadro 8 - Protocolo do estudo de caso 

Questão principal da pesquisa Quais são os processos de negócio de um CPC? 

Objetivo Identificar os processos de negócio de um CPC 

Temas da sustentação teórica 
- BPM 

- Arquitetura de Processos 

Definição da unidade de análise Os processos de negócios de um CPC 

Fontes de evidência 

- Observações diretas 

- Entrevistas com gestores 

- Documentação do projeto e da Gestão do CPC 

Período de realização Set/2017 – out/2017 

Local da coleta de evidências Centro de Pesquisa Clínica de um hospital universitário 

Questões de pesquisa 
 

Como foi o projeto de promoção de BPM? 

Quais são os processos centrais, de suporte e de gestão do 
CPC? 

A AP do CPC atende aos Aspectos Relevantes de AP, 
segundo Aredes e Pádua (2016)? 
 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Como instrumentos de coleta foram utilizadas técnicas diretas e indiretas como visitas à 

organização para observação, entrevistas com gestores e análise de documentação relativas, 

principalmente, aos produtos gerados pelo projeto de promoção de BPM ocorrido na 

organização. Para as entrevistas foi utilizado um roteiro que buscou verificar se a Arquitetura de 

Processos da organização apresenta: 1) visão hierárquica de processos, 2) alinhamento de 

processos – visão end-to-end, 3) alinhamento entre processos e estratégia, 4) alinhamento entre 

processos e recursos organizacionais, e 5) mecanismo de medição e mudança. 
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3.3. Etapa 3 – Avaliação com especialistas 

A partir do estudo de caso de um CPC, buscou-se a avaliação e evolução da lista de 

processos, nomes, relacionamento hierárquico e descrição, conforme os elementos da 

caracterização de processos. Essa avaliação ocorreu de maneira iterativa por meio de entrevistas 

com 22 profissionais de pesquisa clínica de diferentes CPCs, funções e experiência escolhidos por 

conveniência a partir de indicação da comunidade de pesquisa clínica. 

Iteração é o “processo de resolução de uma equação mediante operações em que 

sucessivamente o objeto de cada uma é o resultado da que a precede” (MICHAELIS, 1995) e 

optou-se por essa abordagem colaborativa e iterativa entre os entrevistados pelo interesse em 

incorporar a visão de diferentes praticantes e ampliar e aprofundar ao máximo os processos do 

framework. 

Em cada entrevista, foi apresentada primeiramente a Arquitetura de Processos completa 

para validação dos processos (inclusive com eventual adição de novos processos), dos nomes, 

atividades e do relacionamento hierárquico (os níveis de processos) e depois, a depender da 

especialidade do entrevistado e do tempo disponível, um ou mais processos foram discutidos em 

maior profundidade. 

Para cada processo selecionado, os entrevistados foram questionados se concordavam 

com os elementos da caracterização de processos validado o nome, a expectativa, as entradas, 

processos que o acionam, atividades, regras de negócio, indicadores, direcionadores de custos, 

saídas, processos acionados e recursos utilizadas pelo entrevistado. Além disso, os participantes 

fizeram observações com detalhamento dos processos e boas práticas de suas realidades que 

foram registradas e serviram para a descrição detalhada do processo posteriormente no 

framework. Ao final de cada entrevista, uma nova versão da AP e da caracterização eram geradas 

e utilizadas para a próxima entrevista, como ilustrado na Figura 17. 
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 O ciclo de atividades da Etapa 3 – avaliação com especialistas 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

3.4. Etapa 4 – Revisão da literatura 

A partir da lista atualizada de processos buscou-se identificar na literatura trabalhos que 

contribuíssem com conceitos, definições e práticas de gestão para os processos identificados. 

Nesta etapa fez-se uma revisão sistemática da literatura com a definição dos termos de busca a 

partir do nome dos processos no nível 1 ou nível 2 da AP, conforme exemplo da Figura 18. 
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 Níveis de detalhamento da Arquitetura de Processo 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Foram realizadas 27 buscas correspondendo a cada um dos processos identificados na 

etapa anterior. Utilizou-se a mesma raiz de palavras-chave que delimitou o contexto de gestão 

de pesquisa clínica, centro de pesquisa clínica e processos de negócio em todas as buscas 

acrescida de termos específicos para cada processo, como mostra o exemplo abaixo referente ao 

processo Participar de feasibility:  

• ( TITLE-ABS-KEY ( "Clinical trial management"  OR  ( ( "Clinical research cent*"  OR  " 

Clinical research site*" )  AND  "management" )  OR  ( "clinical trial"  AND  "business 

process" ) )  AND  TITLE-ABS-KEY ( feasibility ) ) 

As buscas com as palavras-chave definidas foram testadas primeiramente no Google 

Scholar e posteriormente realizadas na base do Scopus (www.scopus.com), sendo esta base  

selecionada por conter uma quantidade abrangente de trabalhos científicos na área de gestão. O 

critério de inclusão adotado foi apresentar a descrição do processo, ressaltar a importância do 

mesmo ou apresentar um modelo de gestão. O único critério de exclusão do estudo foi possuir 

uma a abordagem correlata aos temas principais, mas não atender diretamente ao objetivo da 

revisão.  

A somatória das buscas identificou 538 artigos dos quais 144 foram selecionados pelos 

títulos e, eliminando as repetições, 87 restaram para a leitura na íntegra. O Quadro 9 mostra os 

nomes dos processos, os termos utilizados e o número de artigos encontrados em cada busca. 
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Quadro 9 - Processos, temas e resultados da busca na Etapa 4 

# Processo Termo Busca Resultado 

1.1 Prospectar estudos Descritores como o processo 1.2 - 

1.2 Participar de Feasibility Feasibility 18 

1.3 
Aprovar novo protocolo (contrato, orçamento e 
ética) 

("regulatory" OR "ethic" OR "budget" 
OR "contract") AND (approval OR 
analysis) 

26 

1.5 Alinhar procedimentos do protocolo (Startup) 
"site startup" OR "site initiation visit" 
OR "Investigator Meeting" 

1 

1.6 Definir lista de participantes potenciais 
 "Recruitment"  OR  "Enrollment" OR 
"Inclusion criteria" OR "exclusion 
criteria" 

34 

2.1 Recrutar participante Descritores como o processo 1.6 - 

2.2 Desenvolver agenda de visitas 
"visit*"  OR  "schedule"  OR  
"appointment"  OR  "agenda" 

32 

2.3 Conduzir visitas 
"data collection"  OR  "data 
management" OR "data entry" 

69 

2.4 Preencher Dados (CRF) "crf" 6 

2.5 Gerenciar Produto investigacional 
"Investigacional Product" OR 
"Pharmacy" 

9 

2.6 Gerenciar materiais "supply" 12 

2.7 Gerenciar amostras biológicas "samples" 19 

2.8 Excluir participantes 
(patient OR subject) AND  ("exclusion"  
OR  "discontin*" OR "retention" OR 
"follow-up") 

31 

3.1 
Gerenciar  Evento Adverso e Evento Adverso 
Grave 

"adverse event" OR " Adverse 
Reaction" OR "SAE" 

18 

3.2 
Gerenciar desvios/violação de protocolo/ desvios 
de GCP 

"deviation" OR "violation" 3 

3.3 
Manter aprovação ética e regulatória 
(notificações, emendas e relatórios) 

"IRB" OR "Institutional review board" 
OR "safety" OR CIONS OR SUSAR 

56 

3.4 Gerenciar monitorias, auditorias e inspeções 
“site monitoring" OR "Risk Monitoring 
Based" OR "RBM" OR "site audit*" OR 
"site inspection" 

2 

4 Encerrar Protocolo 

"close-out" OR ("IRB" OR "Institutional 
review board") AND ("report" OR 
"communication") OR "post-project" 
OR "post study" OR "follow up" 

31 

5 Gerenciar Finanças 
("procedure" OR "visit") AND ("pay*" 
OR "charge") OR ("cash flow" or 
"financ*" or "budget ") 

59 

6 6 Conduzir compras "acquisition" or "purchase" 12 

7 7 Gerenciar equipe  "research team" 8 

8 8 Gerenciar infraestrutura "infrastructure" or "facilities" 44 

9 9 Gerenciar comunicação communication 32 

10 10 Conduzir Orçamento 
Descritores como busca 16 da Etapa 
2.2 

- 

11 11 Gerenciar planejamento estratégico "strategic planning" 4 

12 12 Gerenciar Processos e Qualidade "Business process management" 7 

13 13 Gerenciamento do Portfólio de Protocolos "portfolio" 5 

  Total 538 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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3.5. Etapa 5 – Apresentação do framework 

Esta etapa consiste na consolidação dos resultados da Etapa 2, a AP do CPC estudado, da 

Etapa 3, a nova AP e caracterizações de processos validadas por profissionais e Etapa 4, as práticas 

de gestão encontradas na literatura. Para cada processo é apresentado o nome, um quadro que 

resume a caracterização e uma descrição detalhada de cada elemento da caracterização. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Etapa 1 – Validação do problema 

O resultado desta etapa é mostrado na seção 2.3.5 Gestão de Pesquisa Clínica do ponto 

de vista dos CPCs e serviu para reforçar a lacuna da falta de modelos de gestão para CPC amplos, 

e não focados somente nos processos centrais, que sejam orientados a processos e sirvam como 

guias práticos.  

4.2. Etapa 2 – Estudo de caso 

Conforme apresentado no método, esta etapa avaliou como ocorreu um projeto de 

promoção de BPM em um CPC. Os dados foram coletados por meio de observação, análise de 

documentação e entrevistas com gestores e buscou entender o projeto, identificar os processos 

da AP do CPC e avaliar se essa atende aos 5 aspectos relevantes da AP de Aredes e Pádua (2014). 

O projeto de promoção de BPM aconteceu no CPC durante o ano de 2016, foi conduzido 

por um grupo de pesquisa de uma universidade pública e contou com a participação de uma 

professora como coordenadora e alunos de mestrado e doutorado como consultores. O projeto 

envolveu todo o ciclo de promoção de BPM desde a definição da estratégia da organização, a 

partir do seu contexto, construção da AP, priorização de processos, análise de processos com 

técnicas de diagnóstico, definição e acompanhamento de projetos de melhorias. 

Para a definição da estratégia o CPC buscou entender o seu ambiente e validar o modelo 

de negócio com o uso do modelo Canvas, como proposto por Osterwalder e Pigneur (2010). Com 

ele, foi possível identificar quem são os Parceiros chave, quais são os Segmentos de Clientes, as 

Atividades chave e os Recursos chave necessários para entregar a Valor proposto para estes 
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clientes, quais são os Canais para atingir e manter um Relacionamento com os clientes além de 

entender a estrutura de Custos e receitas. 

Depois disso, o foco foi identificar quais os atributos de valor para o cliente, ou seja, com 

o que realmente o cliente se importa. Isso baseou uma análise da saúde destes atributos, o 

quanto a organização é capaz de entregá-los, redefinição da Missão, Visão e Valores, e, 

finalmente, um conjunto de objetivos estratégicos focados na entrega de valor para os clientes. 

O próximo passo do projeto foi a elaboração da AP que foi feita a partir do entendimento 

do ciclo de vida do relacionamento da organização com clientes, fornecedores, parceiros e 

reguladores e clientes. Os processos identificados foram agrupados em níveis hierárquicos e o 

resultado foi uma AP1 construída com uma ferramenta de mapa mental, apresentada na Figura 

19, que permite uma visão dinâmica com maiores ou menores níveis de detalhes à medida que 

cada macroprocesso é aberto revelando mais processos de nível 1, nível 2 e nível 3 e assim por 

diante. 

 

 Arquitetura de processos do CPC do estudo de caso 

 

Fonte: adaptado pelo autor a partir da documentação da organização. 

 

 
1 Essa não é versão final da AP apresentada nesta tese, pois nas etapas seguintes ela foi sendo alterada de maneira 
incremental. 
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Além deste mapa de processos, foi feita ainda a caracterização dos processos centrais 

no nível 1 para se ter um entendimento mais detalhado de cada processo e de seus 

relacionamentos. A Caracterização de Processos buscou entender quais são as Entradas e Saídas, 

os processos que acionam e que são acionados por esses, a expectativa (“o processo ideal é 

aquele que...”) e com base nesta os indicadores do processo, as atividades principais, as regras 

de negócio associadas, os direcionadores de custo, reguladores e recursos necessários para o 

processo.  

De posse e conhecimento de todo o material gerado e entendimento do negócio, o 

pesquisador passou para as entrevistas que foram feitas com dois gestores da organização que 

participaram diretamente do projeto de promoção de BPM. Conforme apresentado na seção 

Método, a entrevista buscou verificar a percepção dos gestores com relação à AP de acordo com 

os Aspectos Relevantes propostos por Aredes e Pádua (2014) e a seguir são apresentadas as 

análises de cada ponto da entrevista. 

a) A AP mostra a visão hierárquica de processos.  

Os entrevistados concordaram fortemente que a AP mostra a visão hierárquica dos 

processos e que com o auxílio da ferramenta de mapa mental é possível escolher qual a visão 

desejada para cada momento. “Você pode ver tanto o processo grandão quanto o que é preciso 

ser feito para entregar o grandão, os subprocessos” (Gestor A). Com isso é possível utilizar a AP 

para apresentar uma visão executiva e geral da organização ou uma visão detalhada e operacional 

do trabalho a ser feito. 

Isso vai ao encontro da definição de AP como um modelo hierárquico dos processos da 

organização (PRITCHARD; ARMISTEAD, 1999; SMART; MADDERN; MAULL, 2009; DAVIES; REEVES, 

2010; SCHEER; BRABÄNDER, 2010)  e, por ter sido feita com diferentes níveis de detalhe (nível 0, 

nível 1, nível 2 e nível 3), conforme sugere Harmon (HARMON, 2010), possibilita a visualizar “o 

que é feito” e “como” é feito (ANTONUCCI; GOEKE, 2011), ou seja, representa uma visão 

conceitual do negócio, indo até o fluxo detalhado de processos. Isso revela ainda, segundo os 

entrevistados, a utilidade da AP como um guia de consulta rápida ou um checklist de processo. 

b) AP mostra o alinhamento de processos - visão end-to-end  
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Sobre este aspecto, um entrevistado pontuou que a representação gráfica da AP não 

deixa explícito como os processos se comunicam, e sugeriu que algum tipo de notação que 

mostrasse graficamente como os processos se relacionam seria interessante. O trabalho de Eid-

Sabbagh Remco e Weske (2012) apresenta uma notação para esse tipo de relacionamento que 

pode ser de Gatilho, que representa que um processo leva à instanciação e início de outro 

processo e Fluxo de informação, que representa que informações ou outros objetos vão de um 

objeto para outro. Porém, dada a complexidade da AP e o número de processos, a representação 

gráfica mais atrapalhou do que ajudou.  

Outros pontuaram que, embora não esteja explícito o relacionamento, é possível ver a 

sequência temporal dos processos, mas essa visão pode ser verdadeira apenas para 

conhecedores do negócio. Todos concordaram que a AP apresenta uma visão end-to-end com 

foco no cliente. 

O aspecto do relacionamento entre os processos é de fundamental importância, pois a 

AP deve representar os processos de negócio e o inter-relacionamento entre eles (EID-SABBAGH, 

2012; EID-SABBAGH et al., 2012; EID-SABBAGH; REMCO; WESKE, 2012; FLEISCHMANN, 2012; 

DUMAS et al., 2013a) e somente uma visão de alto nível e a representação hierárquica dos 

processos não são suficientes para elaborar uma AP e mostrar como a organização trabalha 

(OULD, 1997).  

c) A AP mostra o relacionamento entre processos e a estratégia da organização 

Neste aspecto, os colaboradores de nível gerencial apresentaram grande satisfação com 

a AP. Segundo eles, a visão hierárquica associada à caracterização dos processos mostra 

claramente o alinhamento entre processos e deixa explícito qual o trabalho que precisa ser feito 

para se atingir os objetivos organizacionais.  

Ou seja, a visão de Harmon (2010) de que a AP colabora diretamente para a 

implementação da estratégia organizacional, pois traduz os objetivos estratégicos e as intenções 

dos stakeholders (definidas no nível estratégico) em critérios que devem ser atendidos por cada 

processo, foi exatamente o entendimento da organização. A AP foi percebida como um 

integrador entre o nível estratégico e o nível de tarefas, conforme proposto por Armisted, 

Pritchard e Machin (1999), Harmon (2010) e Burlton (2010a). 
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d) A AP mostra o relacionamento entre processos e recursos que os suportam.  

Este foi o ponto de menor satisfação dos entrevistados. Segundo eles os recursos foram 

identificados de forma muito genérica na caracterização e não é possível assim guiar o trabalho 

da organização com esse detalhamento. Isso se deve ao nível de detalhe da AP e à natureza do 

trabalho da organização, pois, segundo os entrevistados, só seria possível definir os recursos 

necessários idealmente a ponto de guiar o trabalho se o detalhamento fosse feito no nível 2 dos 

processos.  

Burlton (2010a) argumenta que o alinhamento entre a AP e recursos (RH, TI, Informação 

e outros) deve ocorrer para que a integridade da estratégia seja mantida e os processos 

conduzidos de maneira ótima, sendo assim, este é um ponto de melhoria pois além de identificar 

o relacionamento entre processos de negócio e o alinhamento entre estes e a estratégia da 

organização, outro propósito da AP é mostrar o alinhamento entre processos e recursos técnicos 

e não técnicos responsáveis pela transformação de entradas em saídas, como tecnologias, 

instalações, recursos humanos (RH), políticas e regras do negócio (SMART; MADDERN; MAULL, 

2009; HARMON, 2010).  

e) A AP serve como base para um mecanismo de medição e mudança.  

Os gestores entrevistados demonstraram alto grau de satisfação com os indicadores e 

definidores de custo definidos. Segundo eles, a organização já havia criado outras ferramentas e 

planilhas de acompanhamento de indicadores, mas a visão por processos é a que melhor auxiliou 

a definir indicadores que realmente importam e a definir como usar essas medidas para 

transformar o negócio.  

A AP com a caracterização mostraram-se contundentes para servir como base para a 

definição de um mecanismo de medição e mudança pois atende à recomendação de Burlton 

(2010a) de definir indicadores para cada processo que são focados não só no cumprimento dos 

critérios estratégicos e de stakeholders, mas também no valor entregue ao cliente. Ainda, com a 

visão hierárquica, possibilita a composição de medidas em um nível micro ou macro 

organizacional (RECKER et al., 2012). Vê-se também que a definição de indicadores baseado nos 

processos ajuda na eliminação do viés funcional de medidas baseada em departamentos, 
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preocupação apontada por Burlton  (2010a) e Dumas et al. (2013b) e trouxe colaboração 

significativa para a organização. 

Com a condução do estudo de caso foi possível identificar a AP do CPC e conclui-se que 

a etapa de definição da estratégia foi fundamental para o sucesso de promoção de BPM e que o 

framework de processos a ser gerado deve ser baseado em uma AP que apresente um bom 

relacionamento hierárquico entre os processos, reforce a visão holística end-to-end de processos 

da organização, auxilie no desdobramento da estratégia em processos do dia-a-dia, mostre o 

relacionamento entre os processos e os recursos que o suportam, mas para isso precisa de uma 

caracterização que avance até o Nível 2 de detalhe dos processos, e apresente elementos 

suficientes para que seja base para um mecanismo de medição e mudança.  

4.3. Etapa 3 – Avaliação com especialistas 

Com a versão da AP e da caracterização dos processos, partiu-se para a avaliação de 

especialistas em pesquisa clínica. A avaliação dos processos foi feita por meio de 22 entrevistas 

com profissionais de Centros de Pesquisa Clínica de quatro regiões diferentes do Brasil, com 

experiência média de 10,6 anos em pesquisa clínica que em sua maioria (67%) cursam ou 

possuem pós-graduação e que trabalham em centros de diversos tamanhos que conduzem de 2 

a 85 protocolos. 
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Tabela 1. O perfil dos entrevistados na pesquisa 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Em cada entrevista foi apresentada a AP completa para avaliação da lista de processos, 

nomes e relacionamento hierárquico. Também foram selecionados processos, a depender da 

especialidade e disponibilidade do entrevistado para avaliação da concordância da caracterização 

de processos quanto o nome dos processos, a expectativa, as entradas, processos que o acionam, 

atividades, regras de negócio, indicadores, direcionadores de custos, saídas, processos acionados, 

ferramentas utilizadas pelo entrevistado. 

As entrevistas tiveram duração aproximada de duas horas cada e buscaram o 

aprofundamento das práticas e realidade do entrevistado, tanto em relação à sua experiência e 

conhecimentos sobre os processos, quanto à realidade do seu centro de pesquisa. A diversidade 

de entrevistados trouxe como resultado diferentes perspectivas sobre os processos para agregar 

ao framework as realidades de centros públicos e privados, grandes e pequenos, novos e mais 

consolidados. Mesmo com essa diversidade, todos os entrevistados concordaram que o modelo 

é completo, inovador, se adaptam às suas realidades e que serviria como guia para a melhoria de 

seus centros.  

Entrevistado Sexo Idade Formação Pós graduação Experiência PC Cargo atual

P001 F 31 Ciência da Informação Doutorado (cursando) 11 Gerente do Centro

P002 F 33 Biomédica Doutorado 6 Coordenadora de Pesquisa

P003 F 31 Farmacêutica 5 Farmacêutica no centro

P004 F 39 Enfermeira Especialização 14 Gerente do Centro

P005 F 36 Enfermeira Doutorado 11 Gerente de qualidade

P006 F 39 Enfermeira Mestrado (cursando) 11 Coordenadora de Pesquisa

P007 F 25 Urbanismo Especialização 2 Secretária do CPC

P008 F 52 Enfermeira 8 Gerente do Centro

P009 M 45 Farmacêutico 20 Gerente do Centro

P010 F 25 Farmácia-bioquímica 3 Coordenadora de Pesquisa

P012 M 45 Farmácia-bioquímica Especialização 21 Gerente do Centro

P013 F 31 Farmácia-bioquímica 7 Coordenadora de Pesquisa

P014 F 33 Enfemeira Especialização 12 Gerente do Centro

P015 F 56 Enfermeira Doutorado (cursando) 25 Gerente do Centro

P016 F 29 Enfermeira Mestrado (cursando) 2 Analista de Pesquisa Clínica

P017 F 32 Farmácia-bioquímica Especialização 12 Analista de Pesquisa Clínica

P018 F 31 Veterinária (cursando) 11 Gerente do Centro

P019 F 37 Farmacêutica (Especialização em PC) Especialização 5 Farmacêutica

P020 F 37 Relações Públicas 18 Coordenadora do Centro

P021 F 34 Secretária executiva Especialização 4 Coordenadora Financeira

P022 F 50 Odontóloga Especialização 15 Gerente de pesquisa
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Como resultado das entrevistas a AP foi atualizada com novos processos (Prospectar 

estudos, Preencher Dados (CRF), Gerenciar Produto investigacional, Gerenciar materiais, 

Gerenciar amostras biológicas, Gerenciar infraestrutura, Gerenciar Comunicação, Gerenciar 

orçamento, Gerenciar planejamento estratégico e Gerenciar processos e qualidade), alguns 

processos mudaram de nome (como o Executar orçamento que passou para Gerenciar Finanças 

e o Gerenciar  Evento Adverso, que passou para Gerenciar Evento Adverso e Evento Adverso 

Grave) e outros mudaram o relacionamento hierárquico (como o processo de Aprovar protocolo 

que foi dividido em Aprovar protocolo (contratos e orçamentos) e Aprovar protocolo (ética) e o 

processo de Manter aprovação ética e regulatória (notificações, emendas e relatórios) que 

agrupou todas atividades de relacionamento com o sistema CEP/Conep e Anvisa durante o 

estudo. Todos os processos foram aprofundados no nível de detalhamento da caracterização e 

das. 

Além disso, os participantes fizeram observações com detalhamento dos processos e 

boas práticas de suas realidades que foram registradas e serviram para a descrição detalhada do 

processo, juntamente com a revisão da literatura apresentada na próxima etapa. 

4.4. Etapa 4 – Revisão da literatura  

Para reforçar o framework com o conteúdo disponível na literatura foi realizada uma 

revisão sistemática de literatura a partir do nome de cada processo identificado nas etapas 2 e 3.  

Foram 27 buscas por trabalhos que tratassem sobre a gestão dos processos sob o ponto de vista 

de CPCs que retornaram 538 artigos dos quais 144 foram selecionados pelos títulos e, eliminando 

as repetições, 87 restaram para a leitura na íntegra  

Dentre os 87 artigos selecionados para a leitura na íntegra, 26 compuseram a amostra 

desta revisão. Verificou-se que mesmo sendo um grande número de artigos analisados, estes 

foram gerados a partir de 27 buscas, denotando escassez de trabalhos na área da gestão em 

pesquisa clínica. Muitos trabalhos foram excluídos em geral por apresentarem o desenvolvimento 

de CTMS e foco sobretudo na gestão do ponto de vista da indústria. 
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Em linhas gerais, os artigos versavam sobre a importância dos processos e da gestão dos 

mesmos, mas raramente descreviam como realizar a gestão e quais ferramentas utilizar, tendo 

pouco impacto operacional para os gestores que procurassem a literatura como forma de 

aprimorar os processos em seus centros de pesquisa.  

Não foram encontradas revisões da literatura nesta busca, reforçando a lacuna de 

investigação na área do estudo. Por vezes, em um mesmo artigo foram encontrados elementos 

relevantes sobre mais que um processo, como mostra o Quadro 10 na síntese de referências e 

processos a elas relacionados.  

 

Quadro 10 - Resultado da busca na literatura de trabalhos a partir do nome dos 
processos 

# Processo Trabalhos encontrados 

1.1 Prospectar estudos Sem resultados 

1.2 Participar de Feasibility 

(Sampalis et al., 2017) 
(Mccaskell et al., 2019) 
(Stein et al., 2015) 
(DIEBOLT et al., 2016) 

1.3 Aprovar novo protocolo (contrato, orçamento e ética) 
(Krafcik et al., 2017) 
(Mccaskell et al., 2019) 
(Arundel & Gellatly, 2018) 

1.5 Alinhar procedimentos do protocolo (Startup) (Mccaskell et al., 2019) 

1.6 Definir lista de participantes potenciais Sem resultados 

2.1 Recrutar participante 

(Bose & Das, 2012) 
(Mattingly et al., 2015) 
(Mccaskell et al., 2019) 
(Stein et al., 2015) 
(M. R. Johnson et al., 2018) 
(Kost et al., 2015)  
(Abebe et al., 2019) 
(Ateya et al., 2016)  
(A. Gupta et al., 2015b) 
(Sandeep Gupta, 2015) 

2.2 Desenvolver agenda de visitas (Weng et al., 2013)  

2.3 Conduzir visitas 

(J. Johnson & Vishal Gupta, 2013) 
(Rosas et al., 2014) 
(Sandeep Gupta, 2015) 
(Abebe et al., 2019) 
(Fontaine et al., 2007) 
(Arundel & Gellatly, 2018) 
(Cardoso et al., 2019)  

2.4 Preencher Dados (CRF) 
(MURUNGI; NABUKENYA, 2014) 
(BRULAND et al., 2012) 
(KIM; CHOI; JEONG, 2006) 

2.5 Gerenciar Produto investigacional (Sampalis et al., 2017) 

2.6 Gerenciar materiais (SAMA et al., 2016) 

2.7 Gerenciar amostras biológicas (CROXTON et al., 2020) 

2.8 Excluir participantes Sem resultados 
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# Processo Trabalhos encontrados 

3.1 Gerenciar  Evento Adverso e Evento Adverso Grave 
(Zhao, Waldman, et al., 2010) 
(Abebe et al., 2019)  

3.2 Gerenciar desvios/violação de protocolo/ desvios de GCP (Murff et al., 2006) 

3.3 
Manter aprovação ética e regulatória (notificações, 
emendas e relatórios) 

(Abebe et al., 2019)  

3.4 Gerenciar monitorias, auditorias e inspeções 

(Mccaskell et al., 2019) 
 (Arundel & Gellatly, 2018) 
(Abebe et al., 2019) 
(J. Johnson & Vishal Gupta, 2013) 
(Hurley et al., 2016) 

4 Encerrar Protocolo (J. Johnson & Vishal Gupta, 2013) 

5 Gerenciar Finanças Sem resultados 

6 Conduzir compras Sem resultados 

7 Gerenciar equipe 

(Mccaskell et al., 2019) 
(Vischer et al., 2017) 
(Abebe et al., 2019)  
(Arundel & Gellatly, 2018) 
(Sampalis et al., 2017) 
(DIEBOLT et al., 2016) 

8 Gerenciar infraestrutura (OHMANN et al., 2011)] 

9 Gerenciar comunicação 
(DIEBOLT et al., 2016) 
(PARK et al., 2018)  
(ARUNDEL; GELLATLY, 2018) 

10 Conduzir Orçamento Sem resultados 

11 Gerenciar planejamento estratégico (RENTES et al., 2019) 

12 Gerenciar Processos e Qualidade 

(DEMOTES-MAINARD et al., 2005) 
(DE FEO et al., 2015) 
(RENTES et al., 2019) 
(MURUNGI; NABUKENYA, 2014) 

13 Gerenciamento do Portfólio de Protocolos (MATTINGLY et al., 2015) 

Fonte: elaborada pelo autor. 

Para facilitar a análise do framework a luz da literatura científica, os achados da revisão 

serão discutidos a partir deste ponto do texto em associação ao produto da tese, o framework, 

construído a partir das etapas descritas anteriormente.  

4.5. Apresentação do framework 

Nesta seção é apresentado o produto objetivo da tese. Os processos serão apresentados 

divididos entre processos centrais, de suporte e de gestão e o nome de cada processo é precedido 

pelo seu número da AP e ordenados também de acordo com seu nível hierárquico. A Figura 20 

mostra a Arquitetura de Processos, apresentada com melhor visão e detalhamento no Apêndice 

A e acessível pelo link: https://bit.ly/processos_pesquisa_clinica. 
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 Arquitetura de Processos de Gerenciar Centros de Pesquisa Clínica 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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É importante salientar que para a pesquisa clínica algumas diretrizes são comuns e são 

requisitos de todos os processos, como o seguimento das boas práticas clínicas e 

regulamentações éticas e regulatórias (como o Sistema CEP/Conep e Anvisa. Não fez parte do 

escopo do trabalho detalhar cada uma delas, mas ao longo do texto são encontradas referências, 

consulta e aplicações. 

Os processos, caracterizações e detalhamento é apresentado a seguir, seguindo o 

número do processo na AP. 

4.5.1. Processos centrais 

Os processos centrais são aqueles que criam valor direto aos clientes e, portanto, geram 

vantagem competitiva. No contexto da pesquisa clínica envolve o ciclo de vida do protocolo e do 

participante, com as ações que vão da busca, seleção, acompanhamento e encerramento desses 

dois atores. É por estes processos que o principal produto para o patrocinador, os dados de 

pesquisa, são gerados e reportados, e o principal produto para os participantes, o tratamento, é 

realizado. 

Estes foram os processos mais citados pelos entrevistados por serem o dia-a-dia do CPC. 

São também aquele que possuem mais material de apoio na literatura tanto para a execução 

quanto para a além de serem fortemente regidos pelas GCPs e regulamentações éticas e 

regulatórias (CEP/Conep e Anvisa). 
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1 Startup de Protocolo 

1.1 Prospectar Estudos 

 

Quadro 11 - Caracterização do processo 1.1 Prospectar estudos  

1.1 Prospectar estudos 

- Fazer o CPC ser reconhecido como um potencial parceiro para novos estudos 

 Entradas 
 

 Atividades 
 

Saídas  

- Demanda da instituição 
por novos protocolos 

- Necessidade de novos 
tratamentos 

-  - Definir áreas terapêuticas de 
interesse 

- Levantar o perfil 
epidemiológico potencial do 
CPC 

- Identificar potenciais 
patrocinadores 

- Apresentar o CPC aos 
patrocinadores 

- Definir e apresentar plano de 
melhoria e resposta ao 
patrocinador 

 - CPC participando de 
processo de seleção 

    

 Processos que o acionam 

  

Processos acionados  

-    - Participar de Feasibility 

     

Direcionadores de custo   Regras de negócio   Indicadores 

- Horas de envolvimento 
da equipe 

-  - Áreas de interesse do CPC 
- Perfil epidemiológico do CPC 

 - Feasibilities recebidos 
por período 

- Participação em 
feasibilities disponíveis 
nas áreas de interesse  

- Patrocinadores que não 
somos parceiros 

 Recursos 
    

     

- Plano de ação de resposta ao patrocinador 
- Material de comunicação do centro 

Fonte: Autor 
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O processo de Prospectar Estudos Clínicos tem como expectativa fazer o CPC ser 

reconhecido como um potencial parceiro para novos estudos, e deve ser estruturado e executado 

para divulgar o centro para os potenciais patrocinadores corretos e com as informações corretas. 

É importante que o centro tenha consciência de suas áreas de interesse, o perfil de seus 

potenciais participantes e seus indicadores para poder direcionar esforços na busca assertiva de 

patrocinadores. 

Um bom histórico de execução de protocolos com diferentes pesquisadores, e 

competências complementares tende a aumentar a confiança do mercado e atrair estudos de 

patrocinadores que já firmou parceria e novos patrocinadores (DIEBOLT et al., 2016), mas mesmo 

que tenha havido problemas com estudos anteriores, planos de melhoria devem ser 

estabelecidos para superar os problemas e responder aos potenciais parceiros. 

É importante para a identificação de potenciais patrocinadores e estudos o bom 

relacionamento com a comunidade de pesquisa clínica e indústria. É comum a identificação de 

novos estudos pela participação de pesquisadores em conferências de suas áreas terapêuticas ou 

pela equipe de pesquisa em eventos científicos.  

A necessidade ou intensidade deste processo pode variar para cada CPC. Centros 

maiores e mais conhecidos tendem a receber novos estudos sem a necessidade de uma 

prospecção ativa. Já centros menores ou em fase inicial tendem a necessitar de uma busca mais 

ativa por reconhecimento e novos estudos. No Brasil, a região que o centro está influencia 

diretamente a necessidade de ter este processo bem estruturado, pois ainda é comum relatos de 

centros localizados nas regiões norte, nordeste ou no interior do país que deixam de receber 

estudos por questões geográficas e de logística , embora a rede de vendors, facilidade de acesso 

e capacidade da equipe estejam cada dia melhores nestas regiões.  

 

Entradas 

• Demanda da instituição por novos protocolos: o CPC deve ter consciência de sua 

capacidade de conduzir estudos no curto, médio e longo prazo e considerar o prazo 

entre o contato, recebimento de novos feasibilities e o início de um estudo para que 

tenha sempre uma quantidade de estudos a serem iniciados que estejam alinhados 
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com a sua capacidade operacional. Poucos contatos agora levam a menos feasibilities 

que pode levar a, em algum momento, o CPC tem uma capacidade operacional ociosa; 

• Necessidade de novos tratamentos: é sabido que a condução de pesquisa clínica leva 

à melhoria de um serviço de saúde e CPCs que estão ligados a instituições de saúde 

(como um hospital ou uma clínica) podem estabelecer um alinhamento para atrair 

estudos em áreas que deseja desenvolver nesse serviço. Por exemplo, um hospital 

oncológico pode se beneficiar de estudos que avaliem novas técnicas de cirurgia em 

um determinado sítio tumoral. 

Processos que o acionam 

• Este é o processo inicial. 

Atividades 

• Definir áreas terapêuticas de interesse: não é interessante par o centro prospectar 

estudos de áreas que não sejam de seu interesse ou que o CPC não tenha a expertise 

necessária para sua condução. Isso pode levar a uma baixa qualidade na condução do 

estudo e a frustação por parte do patrocinador; 

• Levantar o perfil epidemiológico potencial do CPC: essa talvez seja uma das tarefas 

mais importantes deste processo. É fundamental saber que tipo de paciente ou 

voluntário existe no serviço e na região de atuação do CPC e em que quantidade. 

Levantar questões etimológicas e de necessidade de saúde seja através de avaliação 

de histórico de prontuários, banco de dados da instituição, participantes de estudos 

anteriores e até dados demográficos oficiais ajudam a mostrar aos patrocinadores de 

maneira objetiva o potencial real de recrutamento de participantes. Esse é o grande 

interesse dos patrocinadores; 

• Identificar potenciais patrocinadores/CROs: elaborar uma lista com o máximo possível 

de indústrias conhecidas e identificar o histórico de protocolos conduzidos nos últimos 

anos; 

• Apresentar o CPC aos patrocinadores/CROs: a forma mais eficiente é elaborar uma 

apresentação institucional mostrando a infraestrutura do centro, os indicadores, 

histórico de estudo e, é claro, o perfil epidemiológico dos potenciais participantes do 
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CPC. Pode-se também estabelecer e conduzir um plano de comunicação consistente 

para toda a comunidade de pesquisa clínica com a geração de conteúdo, artigos, 

reportagens que mostre as qualidades e potencial do CPC a fim de mostrar capacidade 

e ganhar notoriedade nas áreas de interesse; 

• Definir e apresentar plano de melhoria e resposta ao patrocinador: seja por problemas 

na condução de estudos passados, ou seja, após ser rejeitado em uma seleção, o CPC 

deve identificar os motivos que levam ao afastamento de patrocinadores, estabelecer 

e conduzir um plano de melhoria para os pontos falhos e depois voltar a contactar os 

patrocinadores com evidências da solução. Isso demonstra a maturidade em gestão 

do centro. 

Regras de negócio 

• Áreas de interesse do CPC: toda prospecção deve levar em conta as áreas de interesse 

previamente estabelecidas pela organização; 

• Perfil epidemiológico: toda prospecção deve levar em conta o perfil epidemiológico 

identificado pela organização. 

Indicadores 

• Feasibilities recebidos por período: mostram a qualidade da prospecção de estudos e 

o potencial de início de novos estudos nos períodos de curto, médio e longo prazo; 

• Participação em feasibilities disponíveis nas áreas de interesse: se por exemplo o CPC 

conduz estudos em cardiologia, um bom indicador de sucesso nesse processo é a 

quantidade de estudos que o centro fez parte de, ao menos, o processo de seleção. É 

possível coletar essa informação por meio de benchmark com outros CPCs e com 

CROs, mesmo que a informação seja de estudos passados; 

• Patrocinadores que não somos parceiros: de todos os patrocinadores que foram 

identificados e que estabelecemos comunicação, quantos não entraram em contato 

ainda com o CPC para oferecer estudos. 

Direcionadores de Custo 
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• Horas de envolvimento da equipe: o processo de prospecção, levantamento de 

informações e comunicação leva tempo e consome recursos da equipe. Aferir ou 

estimar as horas consumidas neste processo darão uma noção do custo para atração 

de novos estudos. 

Saídas 

• CPC participando de processo de seleção: O principal resultado é o centro receber 

contato de patrocinadores para participar da seleção de estudos. 

Processos acionados 

• Participar de Feasibility: com a prospecção de estudos o processo de Participação de 

feasibility pode ser acionado 

Recursos 

• Plano de ação de resposta ao patrocinador: documento que gerencia o projeto de 

melhoria e a coleta de evidências para sanar os problemas que afetam a prospecção 

de estudos; 

• Material de comunicação do centro: Site/Folder/vídeo/materiais de divulgação 

demonstrando o perfil, potencial, infraestrutura, rede de apoio e indicadores do CPC. 
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1.2 Participar de Feasibility 

Quadro 12 - Caracterização do processo 1.2 Participar de feasibility 

1.2 Participar de Feasibility 

- Avaliar a viabilidade de conduzir um novo protocolo no CPC 

 Entradas 
 

 Atividades 
 

Saídas  

- Estratégia do portfólio de 
protocolos 

- Convite de interesse de 
novo protocolo 

- Acordo de 
confidencialidade (CDA) 

- Sinopse do protocolo 
- Questionário de 

viabilidade 
- Visita de 

seleção/qualificação 

-  - Receber contato do 
patrocinador/CRO 

- Definir Investigador 
- Assinar acordo de 

confidencialidade 
- Receber sinopse do protocolo 
- Avaliar interesse e viabilidade 

da excussão do estudo 
- Responder o questionário de 

viabilidade 
- Acompanhar resultado da 

seleção 
- Receber visita de seleção  
- Acompanhar resultado da visita 

de seleção 

 - Relatório de visita de 
seleção/ qualificação 

- Decisão por conduzir ou 
não o protocolo 

    

 Processos que o acionam 

  

Processos acionados  

- Prospectar estudos 
clínicos 

  - Aprovar novo protocolo 
(contrato, orçamento e 
ética) 

- Gerenciar equipe 
     

Direcionadores de custo   Regras de negócio   Indicadores 

- Horas de envolvimento 
da equipe 

-  - Estratégia do portfólio de 
protocolos 

- Capacidade operacional do CPC 
(RH e Infraestrutura) 

- Desenho do estudo 
- Perfil epidemiológico da 

população 
- Critério de seleção do PI 

 - Índice de aprovação e 
recusa de protocolos 

 Recursos 
    

     

-  

 

Fonte: Autor 
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O processo de Participar de Feasibility tem como objetivo avaliar a viabilidade de 

conduzir um novo protocolo no CPC e deve ser estruturado e executado para garantir que o CPC 

tenha capacidade de conduzir o estudo com a qualidade demandada pelo patrocinador.  É 

importante que o CPC tenha consciência do desenho do estudo, todas as características e 

especificidades, atividades, custos, valores acordados e meta de recrutamento de acordo sua 

capacidade operacional para atender a estas demandas. 

Quanto ao desenho do estudo, o investidor principal deve estar de acordo tanto por 

razões de alinhamento metodológico quanto para casos que possam prejudicar pacientes que já 

tenham acesso a tratamentos mais eficazes no serviço local. 

Muito embora a sinopse não seja clara quanto a detalhes do protocolo, a equipe deve 

estar atenta à questões como necessidade de profissionais de médicos de outras especialidades, 

outros profissionais de saúde de outras áreas (fisioterapeuta, psicólogos etc.), a compra de 

materiais, administração de medicações associadas, a realização de exames locais ou 

centralizados, envio e processamento de blocos, tecidos e amostras,  envio de imagem, emissão 

de laudos, suprimento de medicação, equipe cega e não cega, farmacocinética, horários de 

coletas e consultas, necessidade de internação, questionários específicos, entre outros fatores, 

impactam diretamente a viabilidade de execução do protocolo candidato. 

Uma avaliação correta, imparcial e objetiva do investigador e do centro de pesquisa, o 

feasibility, é essencial e uma das tarefas mais difíceis na execução da pesquisa clínica, porém é 

comumente negligenciada. Como resultado, estudos bem desenhados falham pela pobreza ou 

ausência dessa avaliação (SAMPALIS et al., 2017). Por isso, este processo requer o alinhamento 

entre a instituição, o Investigador Principal, a equipe operacional e os requisitos legais, de 

contrato e éticos da instituição e uma vez que concorde com a participação no estudo, o centro 

deve se comprometer com a entrega de resultados (DIEBOLT et al., 2016). 

Embora nem sempre possível,  é positiva a participação do CPC no desenho do estudo a 

fim de alinhar as questões operacionais (STEIN et al., 2015; MCCASKELL et al., 2019) ou, para 

estudos internacionais, é positivo que o centro receba o feasibility junto com outros centro do 

mundo antes das aprovações nacionais, isso abre espaço para contribuições na estrutura do 

protocolo para adaptação à realidade local. 
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A definição de metas de recrutamento de maneira assertiva, realística e alinhadas a 

população alvo e perfil da população local é mais um fator que contribui para o sucesso do estudo 

e com o alinhamento de expectativas entre o CPC e o patrocinador (DIEBOLT et al., 2016). Além 

disso, envolvimento de pessoas com mais experiência, como pesquisadores sênior, experts em 

ética e coordenadores com mais de 10 anos de experiência já na fase de seleção tendem a 

diminuir os problemas com recrutamento (STEIN et al., 2015). 

Entradas 

• Estratégia do portfólio de protocolos: definida no processo Gerenciar portfólio, guia a 

organização na busca de patrocinadores/CROs e estudos que vão ao encontro dos 

objetivos do CPC; 

• Convite de interesse de novo protocolo: geralmente um contato com poucas 

informações que apresentam brevemente o protocolo; 

• Acordo de confidencialidade (CDA, do inglês, Confidential Disclouse Agreement):  

documento que busca garantir que o centro não irá utilizar ou compartilhar as 

informações que serão trocadas entre patrocinador e CPC durante a fase de feasibility 

com nenhuma outra parte que não esteja envolvida na negociação ou sem o 

consentimento do patrocinador; 

• Sinopse do protocolo: apresenta um resumo do protocolo com uma expectativa como 

é o desenho do estudo de como serão os procedimentos requeridos nas visitas e o 

acompanhamento dos participantes. Este documento ainda não é a versão final do 

protocolo que deverá ser seguido nas próximas fases, mas serve para uma análise 

inicial do protocolo; 

• Questionário de viabilidade: busca verificar o potencial de recrutamento, a 

infraestrutura disponível e a qualificação da equipe para conduzir o estudo. Tem 

tamanho e questões variáveis a depender da complexidade e desenho do estudo e 

pode ser preenchido em versões online ou em documentos abertos; 

• Visita de seleção/qualificação: momento em que o patrocinador/CRO busca se 

certificar que as informações preenchidas no questionário de viabilidade são de fato 

reais. 
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Processos que o acionam 

• Prospectar estudos clínicos: este processo é acionado como resultado das ações de 

prospecção de novos estudos. 

Atividades 

• Receber contato do patrocinador/CRO: o contato com o convite para um novo estudo 

pode vir diretamente do patrocinador (indústria) ou de uma CRO contratada para a 

prospecção de centos de pesquisa. Neste momento o centro recebe pouquíssimas 

informações sobre o protocolo, mas já deve ser capaz de identificar e cadastrar 

informações básicas como o próprio patrocinador, a CRO e a especialidade e 

consequentemente fazer o primeiro filtro de interesse do centro pelo protocolo; 

• Definir pesquisador: todo novo protocolo deve ter definido um investigador 

responsável. Assim com a avaliação da capacidade da equipe, é importante que o PI 

também tenha interesse e disponibilidade para a fase de feasibility e para dedicação 

ao projeto quando este iniciar. Em muitos casos o novo protocolo já chega ao centro 

pela indicação do próprio PI; 

• Assinar acordo de confidencialidade: prática padrão na pesquisa clínica e em 

alinhamento às boas práticas clínicas, o acordo de confidencialidade (CDA, do inglês 

Confidential Disclosure Agreement) dá segurança ao patrocinador de que as 

informações trocadas a partir desta etapa com o centro não serão divulgadas; 

• Receber sinopse do protocolo: a sinopse do protocolo traz mais informações sobre o 

estudo como tipo de estudo (experimental, observacional etc.), o tipo de produto 

investigacional (oral, intravenoso, subcutâneo etc.), a doença, intervenção e desfecho 

objeto de estudo planejado e alguma informação sobre o desenho do estudo e a meta 

de recrutamento; 

• Responder o questionário de viabilidade: com mais informações em mãos, o 

patrocinador encaminha um questionário de viabilidade ao centro que busca avaliar a 

infraestrutura, equipe e capacidade do centro em conduzir a pesquisa; 
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• Receber visita de seleção: é neste momento que o CPC passa a ter mais acesso a 

informações sobre o estudo e é fundamental que tanto o CPC tire todas as dúvidas 

sobre o protocolo quando o patrocinador (por vezes representado pela CRO) tire as 

dúvidas sobre a capacidade de execução do estudo pelo centro; 

Neste momento a equipe deve estar atenta às principais questões do estudo e 

responder a um Checklist de feasibility com: qual  necessidade de profissionais 

médicos de outras especialidades, haverá outros profissionais de saúde de outras 

áreas (fisioterapeuta, psicólogos etc.), como será a compra de materiais, 

administração de medicações associadas, a realização de exames locais ou 

centralizados, envio e processamento de blocos, tecidos e amostras,  envio de 

imagem, emissão de laudos, suprimento de medicação, equipe cega e não cega, 

farmacocinética, horários de coletas e consultas, necessidade de internação, 

questionários específicos, entre outros fatores, impactam diretamente a viabilidade 

de execução do protocolo candidato; 

• Acompanhar resultado da visita de seleção: é comum que com muitos feasibilities e 

visitas de seleção, muitas vezes o centro não recebe uma resposta sobre o resultado 

da seleção. Saber se o centro foi ou não selecionado, o motivo de uma eventual não 

seleção, se o estudo foi postergado ou cancelado dão informações sobre pontos fracos 

do CPC, o cenário da pesquisa clínica, ou a situação de um determinado patrocinador. 

Tudo isso é insumo para a elaboração e revisão de planos de ação ou comunicação do 

CPC. 

Regras de negócio 

• Estratégia do portfólio de protocolos: o primeiro filtro para aceitar ou não participar 

de um feasibility é saber se o protocolo se encaixa nos objetivos do CPC; 

• Capacidade operacional do CPC: o centro precisa ter consciência do andamento dos 

estudos atuais, o número de participantes, agenda de visitas e datas esperadas para 

finalização. Assim saberá em quais meses a capacidade operacional estará mais 

sobrecarregada ou ociosa ao longo do ano e quando poderá iniciar um novo estudo; 
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• Desenho do estudo: a capacidade de conduzir um protocolo não depende apenas da 

disponibilidade da equipe, mas também do tipo de estudo. Por exemplo, estudos de 

vacina em geral são curtos, com alto número de participantes e poucas visitas e 

procedimentos e requerem muito engajamento da equipe. Alguns estudos 

oncológicos ou com doenças raras são mais longos e com poucos participantes, e 

visitas mais espaçadas, mas tendem a ser mais complexos em cada interação. Por isso 

saber quais tipos de estudo são prioridade do centro no período acaba sendo um 

critério para a seleção do estudo; 

• Perfil epidemiológico da população: o desenho do estudo, critérios de seleção de 

participantes e meta de recrutamento devem estar alinhados à realidade da 

população encontrada no serviço e região de atuação do CPC; 

• Critério de seleção do PI: o investigador deve estar confortável com o estudo, pois seu 

envolvimento com qualidade ao longo de todo estudo é fundamental para garantir a 

qualidade da execução. 

Indicadores 

• Índice de aprovação e recusa de protocolos: identificação dos protocolos aprovados 

ou reprovados por especialidade, patrocinador, desenho etc. de acordo com a 

estratégia do portfólio. 

Direcionadores de custo 

• Horas de envolvimento da equipe: o processo de seleção de um novo protocolo pode 

muitas vezes ser longo e requerer muito envolvimento dos gestores. É importante 

avaliar se o envolvimento da equipe está sendo na média remunerado, por exemplo 

pela taxa de startup. 

Saídas 

• Relatório de visita de seleção: geralmente emitido pelo patrocinador o CRO 

responsável pela visita e mostram os pontos de alinhamento ou divergência do centro 

com a viabilidade de execução do estudo; 
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• Decisão por conduzir ou não o protocolo: seja uma decisão do próprio centro, seja do 

patrocinador, é importante coletar as lições aprendidas durante o processo para poder 

promover uma melhoria contínua e maximizar a assertividade na seleção de estudo. 

Processos que são acionados 

• Aprovar novo protocolo: uma vez selecionado o centro, a próxima etapa é proceder 

com as aprovações legais, de orçamento e éticas; 

• Gerenciar equipe: a equipe do protocolo deve ser desde já alocada para o estudo a fim 

de evitar super alocação de recursos. 

Recursos 

• Reunião com a equipe médica: geralmente a equipe responsável pelo estudo 

juntamente com o PI deve estar de acordo com o novo estudo e alinhada com possíveis 

alterações na rotina para atender a coleta de dados; 

• Acompanhamento de Feasibilities: um cadastro de todos os feasibilities com 

informações de contato, datas e os detalhes coletados no processo possibilitam o 

acompanhamento de status e formam uma base de conhecimento para tomada de 

decisão do CPC; 

• Checklist de feasibility: contém os principais pontos que o CPC deve ser atentar para 

um novo estudo. 
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1.3 Aprovar novo protocolo (contrato e orçamento) 

Quadro 13 - Caracterização do processo 1.3 Aprovar novo protocolo (contrato e 
orçamento) 

1.3 Aprovar novo protocolo (contratos e orçamento) 

- Garantir as aprovações necessárias pela organização a fim de iniciar a condução do estudo 

 Entradas 
 

 Atividades 
 

Saídas  

- Protocolo 
- Contrato 
- Orçamento 

-  - Receber contrato e orçamento 
- Negociar contrato e orçamento 
- Assinar contrato e orçamento 

 - Protocolo, orçamento e 
contrato assinados 

    

 Processos que o acionam 

  

Processos acionados  

- Participar de Feasibility   - Aprovar novo protocolo 
(ética) 

- Alinhar procedimentos 
do protocolo (startup) 

- Gerenciar equipe 
     

Direcionadores de custo   Regras de negócio   Indicadores 

- Horas de envolvimento 
da equipe 

- Custos variáveis 
- Custos jurídicos e 

contábeis do centro 
- Custos de envio de 

documentação 

-  - Regras jurídicas da instituição 
- Tabela de custos e lucratividade 
-  

 - Tempo total de 
aprovação e de cada fase  

- Margem entre custos de 
execução de 
procedimentos e valores 
negociados 

- Potencial financeiro de 
protocolos não 
aprovados 

 Recursos 
    

     

- Instrumento de avaliação de contrato e orçamento para cláusulas críticas  
- Tabela de custos de procedimentos e equipamentos 

 

 

Fonte: Autor 

 

 



92 
 

 

O processo de Aprovar novo protocolo (contrato e orçamento) tem como expectativa 

garantir as aprovações necessárias pela organização a fim de iniciar a condução do estudo e deve 

ser estruturado e executado para que os interesses do CPC e do patrocinador sejam atendidos e 

preservados, garantindo um relacionamento mais duradouro e com menos descontentamento. 

O startup eficiente de uma pesquisa clínica é crítico para a sua execução e compreende 

as etapas de finalizar contrato e orçamento, obter aprovação ética até recrutar o primeiro 

participante (KRAFCIK; DOROS; MALIKOVA, 2017) e o tempo de aprovação de um contrato é um 

dos principais fatores avaliados pelos patrocinadores no momento de seleção de um centro, por 

isso, otimizar este processo é fundamental para a saúde do CPC. 

Esta fase envolve tipicamente um esforço administrativo significativo e envolve áreas do 

CPC e do patrocinador e muitas idas e vindas de negociação de contratos e orçamentos sendo 

discutidos para se chegar a um acordo comum. Esse é um dos principais fatores que leva a um 

atraso na iniciação de um estudo. Áreas funcionais rígidas com pouco foco na entrega de valor ao 

cliente acabam gerando um impacto que muitas vezes inviabilizam o estudo. 

É importante que o CPC tenha preparado quais são as exigências para a aprovação do 

protocolo (MCCASKELL et al., 2019). Um modelo de contrato, apesar de fazer constar todas as 

cláusulas importantes para a organização, pode acabar por engessando a negociação e por isso 

um documento de avaliação de contrato pode ser uma saída mais flexível para avaliar se o 

contrato recebido do patrocinador cobre as principais preocupações do centro. Questões padrões 

e críticas como a taxa de recrutamento esperada, o pagamento por Eventos Adversos, pagamento 

por falhas de triagem, seguro, tempo de armazenamento do arquivo do investigador após a 

conclusão do estudo, fornecimento de medicação pós estudo, foro/comarca de aplicação, 

periodicidade de pagamento, compra de materiais, pagamento de impostos, dados da 

organização, investigador e interveniente administrativo dentre outros, devem ser discutidas 

pelo CPC quanto aos requisitos mínimos aceitos e avaliadas em cada estudo. 

Estabelecer um processo de negócio simples, fluído de ponta a ponta entre os 

departamentos da organização, com prazos, envolvendo os principais interessados, com foco na 

entrega de valor ao cliente, e com o máximo de atividades em paralelo (como com as do processo 
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de startup), ajudam a dar maior transparência e previsibilidade durante esta etapa tanto para a 

equipe quanto para o patrocinador. 

Outro ponto importante nesta etapa é a consciência do CPC quanto a seus custos, tabela 

de preços de procedimentos, margens desejada, overhead e taxas aceitas (ex. startup, 

coordenação, farmácia, submissão CEP, arquivo, anúncios de captação, reconsentimento de 

participantes, arquivo pós estudo, descarte de medicamentos etc.). Embora exista uma 

dificuldade no estabelecimento destes valores e poucas instituições entrevistadas têm estes 

números bem definidos, isso é de extrema importância tanto no poder quando na velocidade de 

negociação e algumas técnicas podem ajudar no estabelecimento destes valores: tabelas de 

preços de convênios locais, tabela de Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos 

Médicos (CBHPM) e o histórico de orçamento de outros estudo são algumas referências que 

podem servir com ponto de partida para o centro. 

Definir um orçamento preciso e realístico baseado nos custos reais esperados e levando 

em consideração a realidade local do centro evita uma perda de tempo durante a condução do 

estudo com discussões sobre custos ou busca de novos financiamentos (MCCASKELL et al., 2019). 

Prazos realísticos: a pressa para incluir o primeiro participante ou iniciar um estudo antes 

que a equipe esteja totalmente preparada, aumentam as chances de erros que consumirão 

tempo para serem corrigidos. É importante ser realista também quanto ao tempo de aprovação 

do estudo, taxa de recrutamento esperada, e tempo para negociação entre centro e 

patrocinador/CRO. Aproveitar o, geralmente, longo período de aprovação, para treinamento da 

equipe é uma boa prática que pode ser utilizada. 

Deve-se também considerar as horas da equipe não cobertas pelos valores de 

procedimentos ou taxas em atividades de administração do estudo, gestão de vendors, 

submissões regulatórias, atividades administrativas e financeiras etc. Tudo isso deve avaliado 

pelo centro como um custo que em algum momento deverá ser coberto pelo estudo. 

Entrada 

• Protocolo: o principal documento que vai detalhar como deve ser a execução do dia a 

dia no centro; 

• Contrato: o contrato fornecido pelo patrocinador/CRO que será avaliado pelo centro; 
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• Orçamento: o orçamento do protocolo definindo os valores propostos a serem pagos 

pelo patrocinador ao centro pela execução do estudo. 

Processos que o acionam 

• Participar de Feasibility: é a partir da participação do processo de feasibility, em 

especial após a aprovação do centro e patrocinador, que este processo será acionado. 

Atividades 

• Receber contrato e orçamento: é importante registrar o momento do recebimento 

pois a partir deste ponto o tempo passa a contar para o CPC; 

• Negociar contrato e orçamento: como dito anteriormente saber os objetivos, critérios 

e desejos do centro previamente ajudam a ter mais clareza nesta etapa. É preciso 

saber também os custos e margem dos procedimentos, custos que não estão previstos 

nas visitas ou em taxas, a periodicidade de pagamentos pelo patrocinador, a 

necessidade de caixa do centro para pagamento da equipe e reembolsos, o overhead, 

o pagamento por falhas de triagem, como será o acompanhamento pós-estudo entre 

outros. O desenho do estudo e questões como o tempo de duração do protocolo, meta 

de recrutamento prevista, concentração de visitas, repetibilidade das visitas, tamanho 

da equipe, envolvimento de outros profissionais, coleta, envio e armazenamento de 

amostras também influencia nos riscos financeiros do projeto; 

• O objetivo na negociação é garantir que o centro irá receber uma quantia financeira 

suficiente para executar o protocolo com qualidade em todo o seu ciclo de vida. 

Negociador e patrocinador precisam ter consciência que o sucesso do teste depende 

também do sucesso do centro; 

• A negociação deve levar em consideração os objetivos estratégicos e orçamento da 

organização e as perguntas respondidas durante o feasibility; 

• Assinar contrato e orçamento: cada centro possui estruturas organizacionais 

diferentes e fazem parte ou não de outras organizações, como por exemplo a 

necessidade de uma interveniente administrativa, além da instituição, investigador e 

patrocinador e CROs como partes integrantes do contrato. É necessário identificar as 
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pessoas e áreas envolvidas e propor o desenho de um processo de negócio que facilite 

a tramitação nesta etapa. 

Regras de negócio 

• Regras jurídicas da instituição: aquilo que o corpo jurídico (interno ou externo) define 

como mandatório para os contratos e orçamentos 

• Tabela de custos e lucratividade: aquilo que a organização define como o mínimo 

desejável para os estudos. 

Indicadores 

• Tempo total de aprovação e de cada fase: um dos principais pontos avaliados pelos 

patrocinadores na seleção de centros. Saber o tempo total e o de cada etapa ajuda o 

centro a buscar cada vez mais eficiência através de um processo de melhoria contínua; 

• Margem entre custos de execução de procedimentos e valores negociados: mostram 

o potencial financeiro do estudo; 

• Potencial financeiro de protocolos não aprovados: mostram o quanto o centro deixou 

de ganhar no período por protocolos não aprovados, sejam pelo patrocinador ou pelo 

próprio CPC. 

Direcionadores de custos 

• Horas de envolvimento da equipe: este é um processo que não está relacionado 

diretamente nem com a equipe e nem com a atividades de condução do estudo, mas 

consome bastante tempo da equipe administrativa. Estes valores são custos indiretos 

devem ser contabilizados e diluídos no orçamento do projeto, seja na taxa de startup 

ou na margem dos procedimentos; 

• Custos variáveis (viagens, alimentação, hospedagem etc.): quando houver devem ser 

contabilizados como custos indiretos; 

• Custos jurídicos e contábeis do centro: quando houver devem ser contabilizados como 

custos indireto; 

• Custos de envio de documentação: quando houver devem ser contabilizados como 

custos indireto. 
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Saídas 

• Protocolo, orçamento e contrato assinado: o objetivo do processo é esta saída e é 

importante se manter um versionamento destes documentos pois irão balizar as 

atividades no estudo daqui para frente. 

Processos acionados 

• Aprovar novo protocolo (ética): idealmente deve acontecer em paralelo ao processo 

de aprovação de contratos e orçamento; 

• Alinhar procedimentos do protocolo (startup): esse processo deve ser iniciado parte 

em paralelo, conforme forem sendo definições suficientes de protocolo e parte das 

informações ao fim deste processo com a confirmação das informações. 

Recursos 

• Instrumento de avaliação de contrato e orçamento: com avaliação de questões como 

a taxa de recrutamento esperada,  o pagamento por Eventos Adversos, pagamento 

por falhas de triagem, seguro, fornecimento de medicação pós estudo, tempo de 

armazenamento do arquivo do investigador após a conclusão do estudo, 

foro/comarca de aplicação, periodicidade de pagamento, compra de materiais, 

pagamento de impostos, dados da organização, investigador e interveniente 

administrativo dentre outros; 

• Tabela de custos de procedimentos e equipamentos: com os custos da execução dos 

procedimentos para se definir os valores mínimos para negociação. 
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1.4 Aprovar novo protocolo (aprovação ética) 

Quadro 14 - Caracterização do processo 1.4 Aprovar novo protocolo (aprovação ética) 

1.4 Aprovar novo protocolo (aprovação ética) 

- Certificar que o protocolo atende aos requisitos éticos para garantir a segurança do participante 

 Entradas 
 

 Atividades 
 

Saídas  

- Pacote regulatório inicial -  - Receber e preparar 
documentos regulatórios 

- Submeter aprovação ética 
inicial (CEP/Conep) 

- Enviar comprovante de 
submissão ao 
Patrocinador/CRO 

- Aguardar análise bioética 
(CEP/Conep*) 

- Enviar parecer ao 
patrocinador/CRO 
 
*protocolos de áreas temáticas 
especiais 

 - Comprovante de 
submissão 

- Parecer bioético 
    

 Processos que o acionam 

  

Processos acionados  

- Participar de Feasibility   - Alinhar procedimentos 
do protocolo (startup) 

- Gerenciar equipe 

     

Direcionadores de custo   Regras de negócio   Indicadores 

- Horas de envolvimento 
da equipe 

-  - Regras do sistema CEP/Conep 
- Regras de submissão e de fluxo 

do CEP local e do centro 
-  

 - Tempo de aprovação 
ética (recebimento, 
preparo, submissão, 
resolução de pendência, 
aprovação CEP) 

- Pendências CEP por tipo 
-  

 Recursos 
    

     

- Modelos de documentos (Carta de submissão CEP, Declaração de infraestrutura da instituição, 
Declaração de anuência, Declaração de responsabilidade do investigador) 

- Plataforma Brasil 

 

Fonte: Autor 
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O processo de Aprovar novo protocolo (ética) tem como expectativa certificar que o 

protocolo atende aos requisitos éticos para garantir a segurança do participante e busca atender 

aos requisitos do sistema CEP/Conep, cujo objetivo é avaliar eticamente e acompanhar os 

protocolos de pesquisa em áreas temáticas especiais como genética e reprodução humana, novos 

equipamentos, dispositivos para a saúde, novos procedimentos, população indígena, projetos 

ligados à biossegurança, dentre outros (CONEP, 2020).  O tempo de sua execução no CPC tem 

influência direta no atraso de startup de novos estudos e, consequentemente, os patrocinadores 

preferem centros com tempo rápido de resposta do CEP. 

São vários os fatores que podem levar ao atraso no início do protocolo, dentre eles, está 

o tempo de aprovação ética e regulatória do patrocinador e do centro (Figura 21). O CPC deve 

estar atento aos fatores do seu cenário local que podem impactar o atraso do centro como rotina 

de reuniões do CEP trabalhar com novos patrocinadores ou pesquisadores. 

 

 Causa e efeito de atraso de início de protocolos 

 

Fonte: Krafcik, Doros e Malikova (2017). 
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Embora não esteja inteiramente nas mãos do CPC o tempo e processo de aprovação pelo 

CEP, é importante que este esteja atento ao calendário, às regras locais, aos modelos de 

documentos, tenha um checklist com as principais exigências.  

Entradas 

• Pacote inicial: possui todas as informações do projeto, como o protocolo de pesquisa, 

brochura do Investigador, Cronograma, orçamento detalhado, Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), Termos de Assentimento Livre e Esclarecido 

(TALE) se aplicável, ou justificativa para isenção de TCLE quando aplicável; Declarações 

do patrocinador, como por exemplo, carta de aprovação no país de origem, Lista de 

centros participantes, Declaração de seguro; Declaração de que os resultados do 

estudo serão publicados, Informação sobre acesso ao medicamento após o término 

do estudo, critérios para a descontinuação do estudo; Justificativa para uso de 

placebo; Declaração de uso e destinação de material biológico; Declarações do 

Investigador, como por exemplo, carta de anuência da instituição, Critério de 

Encerramento ou Suspensão da Pesquisa, Lista de participantes do estudo incluindo 

currículo da equipe, Declaração de Confidencialidade para Uso de Banco de Dados, 

Declaração do Processo de recrutamento e Obtenção do Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), declaração de cumprimento com as Boas Práticas Clínicas e 

regulamentações aplicáveis, Quaisquer outras informações escritas aos participantes 

como diários, questionários e Anúncio de recrutamento. É a partir desse conjunto de 

documentos que o CEP irá avaliar os impactos da pesquisa nos participantes. 

Processos que o acionam 

• Participar de Feasibility: é a partir da participação do processo de feasibility, em 

especial após a aprovação do centro e patrocinador, que este processo será acionado 

Atividades: 

• Receber e preparar documentos regulatórios: é comum encontrar nos centros equipes 

especializadas em “Regulatório” que irão receber todos os documentos do 
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patrocinador e organizar de acordo com os requisitos do sistema CEP/Conep e do CEP 

local; 

• Submeter aprovação ética inicial: essa submissão acontece por meio da Plataforma 

Brasil onde a equipe irá anexar todos os arquivos necessários. Caso seja o centro 

coordenador do estudo, é necessário realizar a aprovação no CEP local e Conep 

quando aplicável, caso seja um centro participante é necessária aprovação somente 

do CEP local;  

• Enviar comprovante de submissão ao patrocinador: após submetido o pacote pela 

Plataforma Brasil, é importante que o CPC encaminhe o comprovante dessa submissão 

ao patrocinador para que tome ciência do cumprimento dessa etapa e passe a contar 

o tempo da aprovação pelo CEP e não mais da elaboração dos documentos pelo 

centro; 

• Aguardar análise bioética: mais do que esperar o resultado, o CPC deve acompanhar 

o tempo, os resultados das reuniões e sanar dúvidas do CEP quando surgirem para que 

o processo ocorra o mais rápido possível; 

• Enviar parecer ao patrocinador: atividade fundamental para que o processo possa 

caminhar para a próxima etapa de startup do protocolo. 

Regras de negócio 

• Regras do Sistema CEP/Conep: são as principais nesse processo e regem questões 

como requisitos, prazos e documentos necessários; 

• Regras de submissão e de fluxo de CEP: cada CEP possui nuances e exigências próprias 

com regras e documentos requeridos para submissão, agenda de reuniões e prazos. É 

importante que estas regras estejam claras e sejam identificadas pelo CPC para 

diminuir o tempo com retrabalho no processo. 

Indicadores 

• Tempo de aprovação ética: avalia o tempo do processo como um todo, desde o 

recebimento do pacote inicia, preparo, submissão, resolução de pendências e 
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aprovação final do CEP. Este indicador é considerado um dos mais importantes pelos 

patrocinadores; 

• Pendências CEP por tipo: o CEP pode gerar pendências na aprovação por diferentes 

razões e o CPC precisa controlar as pendências e os tipos para propor ações de 

melhoria naquelas mais recorrentes ou nas que geram maior impacto. 

Direcionadores de custo 

• Horas de envolvimento da equipe: o tempo de envolvimento da equipe nesta 

atividade que devem ser contabilizados e diluídos no orçamento do projeto, seja por 

uma taxa de submissão ética ou na margem dos procedimentos. 

Processos acionado 

• Alinhar procedimentos do protocolo (startup): com a aprovação de contrato, 

orçamento e ética, o processo de startup do protocolo pode ser iniciado. 

Recursos 

• Modelos de documentos: uma vez identificadas as regras para submissão CEP, seja do 

sistema CEP/Conep ou do CEP local, definir documentos modelos auxilia uma 

comunicação mais fluída e diminuição de retrabalhos; 

• Plataforma Brasil: é a plataforma digital nacional do sistema CEP/Conep por onde será 

a comunicação oficial entre o CPC e o CEP para a transmissão de documentos, 

pendências e pareceres. Apesar de comuns as reclamações sobre a usabilidade da 

plataforma, esta é também um importante ambiente integrador nacional e são 

evidentes os esforços das instituições responsáveis para a sua melhoria nos últimos 

anos. 
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1.5 Alinhar procedimentos do protocolo (startup) 

Quadro 15 - Caracterização do processo 1.5 Alinhar procedimentos do protocolo 
(startup) 

1.5 Alinhar procedimentos do protocolo (startup) 

- Prover à equipe o conhecimento e condições necessárias para iniciar o recrutamento e condução do 
protocolo com qualidade 

 Entradas 
 

 Atividades 
 

Saídas  

- Protocolo 
- Materiais do estudo  
- Treinamentos  
- Visita de iniciação 

-  - Iniciar treinamentos 
- Participar do meeting do 

patrocinador 
- Receber materiais do estudo 
- Setup dos sistemas 
- Alinhamento com áreas 

parceiras 
- Definir equipe 
- Receber visita de iniciação 
- Realizar reunião de 

alinhamento de equipe (PI, 
Equipe clínica, Coordenador e 
assistentes) 

 - Equipe treinada nos 
procedimentos do 
protocolo 

- Prazos e metas realísticas 
definidas para a equipe 

    

 Processos que o acionam 

  

Processos acionados  

- Aprovar novo protocolo 
(contrato, orçamento e 
ética) 

  - Definir lista de 
participantes potenciais 

- Incluir participante 
- Gerenciar equipe 

     

Direcionadores de custo   Regras de negócio   Indicadores 

- Horas de envolvimento 
da equipe 

- Custos dos treinamentos 

-  - Alocação de equipe 
- Delegação de 

responsabilidades 
- Validade de documentação da 

equipe 

 - Protocolos ativados no 
período 

- Membros da equipe 
treinados na ativação do 
protocolo 

 Recursos 
    

     

- Salas de treinamento presenciais e virtuais 
- Delegation log 
- Registros de treinamento 
- Guia/ Checklist de atendimento de visitas 

 

Fonte: Autor 
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O processo Alinhar procedimentos de protocolo (Startup) tem como expectativa prover 

à equipe o conhecimento e condições necessárias para iniciar o recrutamento e condução do 

protocolo com qualidade e é de extrema importância para que o protocolo não só se inicie bem, 

mas tenha qualidade em toda a sua execução. É neste momento crucial que toda a equipe tomará 

conhecimento dos detalhes do protocolo e será munida de informações para já iniciar o protocolo 

da maneira adequada. 

Para Arundel e Gellatly (2018) nesta fase é importante desenvolver um planejamento 

compreensivo definindo metas, custos acordados, recursos, planejamento da gestão de riscos, 

meios de comunicação com stakeholders, cronograma e definição de papéis e responsabilidades. 

(MCCASKELL et al., 2019) afirmam que é crucial que os membros da equipe entendam 

cada etapa do protocolo e seu papel nele e traz lições como rodar um teste piloto colocando a 

equipe na situação real, que ajuda a identificar pontos críticos do estudo, adaptar o projeto à 

cultura e valores dos participantes locais, ao sistema de saúde, aos procedimentos específicos do 

centro, às condições sazonais e aos recursos humanos e de infraestrutura disponíveis não só para 

economizar tempo, mas também aumentar a satisfação e engajamento da equipe e a evitar 

desvios de protocolo e alinhar com o patrocinador sobre as lições aprendidas em outros estudos 

semelhantes ou do mesmo patrocinador. 

Entradas 

• Protocolo: que, juntamente com seus anexos, consta todos os detalhes do protocolo 

e que a equipe deve utilizar para treinamento e conhecer a fundo os procedimentos e 

cronograma de visitas; 

• Materiais do estudo: manuais de farmácias, IXRS (Interactive Web/Voice Response 

System), fichas clínicas, kits etc.; 

• Treinamentos: geralmente o patrocinador fornece, através de uma CRO, uma série de 

treinamentos para cada tipo de profissional envolvido no estudo.  Porém é comum 

que protocolos internacionais quando se iniciam no Brasil não tenham ainda 

adaptações à realidade local e centros coordenadores e monitores acabem por ter um 

esforço extra para esta adaptação; 
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• Visita de iniciação: é o momento em que o patrocinador, ou CRO, vai ao centro, ou por 

meio de uma visita remota, promover os treinamentos para condução do protocolo e 

garantir que o CPC esteja preparado com todos os recursos para ser ativado e a iniciar 

o recrutamento dos participantes de pesquisa. 

Atividades 

• Iniciar treinamentos: momento em que as equipes iniciam os treinamentos e estudos 

do protocolo 

• Participar do meeting do patrocinador 

• Receber materiais do estudo: são os insumos que serão utilizados durante a condução 

do protocolo. O CPC precisa estar ciente de todas as suas necessidades e de tudo que 

foi acordado com o patrocinador no processo de Aprovar Contrato para exigir o 

material necessário. É importante também que a quantidade de insumos, kits e 

medicamentos principalmente, estejam alinhados às metas de recrutamento e ao 

tempo de reposição estimado; 

• Setup de sistemas: definição de usuários e permissões de acesso aos sistemas do 

patrocinador e monitor como e-CRF, de IVRS (Interactive Voice Response Systems) and 

IWRS (Interactive Web Response Systems), sistema de notificações de segurança 

SUSAR, plataformas de treinamentos, entre outros, e sistema de gestão interno do 

CPC com dados do protocolo, pastas de arquivos etc.; 

• Alinhar com áreas parceiras: alinhamento com parceiros e outros departamentos que 

deverão participar do estudo e podem ter suas rotinas alteradas para realizarem um 

procedimento do estudo diferente do padrão do serviço, como hospital retaguarda, 

centros coparticipantes, laboratórios de imagem, laboratório de análises clínicas ou 

outros profissionais do serviço de saúde como enfermeiros, nutricionistas e médicos; 

• Definir equipe: Definir o delegation log do projeto, isso é, quem são as pessoas 

responsáveis por quais papéis no estudo; 

• Receber visita de iniciação: é o momento em que o patrocinador, ou CRO, vai ao centro 

para juntos promoverem os treinamentos e adaptações do protocolo; 
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• Realizar reunião de alinhamento de equipe: um evento local em que a equipe, após 

treinada no estudo, define as rotinas internas, o processo de comunicação e as 

responsabilidades. Essa atividade deve ser constantemente repetida e avaliada para 

garantir a qualidade na condução do estudo. 

 

Regras de negócio 

• Alocação de equipe: a alocação dos colaboradores do centro deve receber especial 

atenção para evitar sobrecarga de trabalho e potencialmente desvios e baixa 

qualidade na condução do estudo. Observar o período do início do recrutamento e a 

agenda de participantes dos demais estudos já em andamento vai dar uma noção clara 

aos gestores sobre a disponibilidade e o que é possível exigir da equipe em cada 

momento; 

• Delegação de responsabilidades: junto à carga de trabalho é importante observar e 

respeitar as especialidades e competência da equipe para cada atividade, levando em 

consideração, claro, as permissões de cada categoria profissional. É importante a 

equipe manter seus currículos nas versões inglês e português atualizados, assinados e 

datados, bem como uma cópia disponível de seu registro profissional, se aplicável; 

• Validade de documentação da equipe: toda a equipe deve estar com os treinamentos 

e documentos aplicáveis para o estudo atualizados, como GPC, treinamentos de 

profissionais específicos, currículos e certificados profissionais. Uma fonte de 

treinamento que tem se tornado cada vez mais reconhecida é o Transcelerate  Site 

Qualification and Training (SQT) Initiative, uma iniciativa global das indústrias 

farmacêuticas que busca melhorar o sistema de desenvolvimento de novos 

medicamentos.  

Indicadores 

• Protocolos ativados no período: a gestão do portfólio de projetos deve prover uma 

visão dos protocolos que estão em feasibility, que foram aprovados e aguardam 
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iniciação, os que estão no processo de iniciação e os que vão ter início próximo. Essa 

visão é fundamental para o planejamento da capacidade do centro; 

• Membros da equipe treinados na ativação do protocolo: contabilização de pessoas 

envolvidas no protocolo que receberam treinamento adequado logo no início do 

protocolo. Garantir que nenhum membro da equipe realize algum procedimento 

específico do estudo sem antes ser realizados os treinamentos necessários e estar 

delegado para tal atividade no delegation log, conforme anuência do investigador 

principal. O não cumprimento dessas etapas pode gerar um desvio de protocolo e uma 

não conformidade do CPC em relação aos aspectos de qualidade. 

Direcionadores de custos 

• Horas de envolvimento da equipe: a quantidade de horas da equipe despendida com 

estas atividades podem ser contabilizas por protocolo e a taxa de startup deve ser 

correspondente a esta e outras atividades desempenhadas até aqui no projeto; 

• Custos dos treinamentos: treinamentos não associados diretamente ao protocolo, 

mas que levam qualidade à equipe devem ser sempre performados e seus valores 

contabilizados como custos indiretos do estudo. 

Saídas 

• Equipe treinada nos procedimentos do protocolo: toda a equipe plenamente treinada 

para a condução do protocolo; 

• Prazos e metas realísticas definidas para a equipe: como a meta total e por período 

(ex. semanal) de triagem e recrutamento, o tempo entre triagem e recrutamento e o 

tempo para preenchimento de CRFs, dentre outras. 

Processos acionados 

• Definir lista de participantes potenciais: com o conhecimento sobre o protocolo e os 

critérios de seleção de participantes, a equipe estará apta a buscar potenciais 

participantes do estudo; 

• Incluir participante: o tempo entre o startup e a inclusão do primeiro participante é 

outro indicador de qualidade do centro que os patrocinadores prezam; 
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• Gerenciar equipe: as informações de alocação devem ser sempre gerenciadas de 

forma centralizada. 

Recursos 

• Salas de treinamento presenciais e virtuais: sendo que treinamentos virtuais tem se 

tornado práticas cada vez mais comuns; 

• Delegation log: ferramenta que mostra o histórico de profissionais e responsabilidades 

no estudo; 

• Registros de treinamentos: ferramenta que mostra o histórico de treinamentos da 

equipe e centraliza informações como o tipo de treinamento, validade, a instituição 

que proveu o treinamento e os certificados. Essa gestão centralizada facilita a 

monitoria e prestação de contas do patrocinador; 

• Currículos nas versões inglês e português atualizados, assinados e datados pela 

equipe, bem como uma cópia disponível do registro profissional, se aplicável; 

• Guia de atendimento de visitas: é uma boa prática a criação de guias de atendimento, 

que reforçam, mas não limitam, à equipe médica todas as informações que devem ser 

coletadas em cada visita e o checklist de visita que reforça à equipe do estudo todos 

os procedimentos que devem ou podem ser realizados na visita. Esta prática tende a 

evitar desvios de protocolo gerados pela falta ou registro incorreto de informações. 
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1.6 Definir lista de participantes potenciais (pré-triagem) 

Quadro 16 - Caracterização do processo 1.6 Definir lista de participantes potenciais 
(pré-screening) 

1.6 Definir lista de participantes potenciais (pré-triagem) 

- Identificar potenciais participantes para o estudo de acordo com os critérios de elegibilidade a partir 
de bases de dados existentes 

 Entradas 
 

 Atividades 
 

Saídas  

- Protocolo (Critérios de 
inclusão e exclusão) 

- Bases de dados de 
potenciais participantes 
(prontuários físicos e/ou 
eletrônicos, base de 
voluntários, redes sociais 
etc.) 

-  - Definir estratégias de 
recrutamento 

- Garantir aprovação das 
estratégias de recrutamento 
(aprovação ética) 

- Gerenciar lista de pré-triagem 
por origem do referenciamento 

- Conduzir exames de pré-
triagem 

- Acompanhar resultados do 
recrutamento 

-  

 - Lista de potenciais 
participantes para 
recrutamento 

    

 Processos que o acionam 

  

Processos acionados  

- Aprovar novo protocolo 
(contrato e orçamento)  

- Aprovar novo protocolo 
(ética) 

  - Recrutar participante 
- Manter aprovação ética e 

regulatória 

     

Direcionadores de custo   Regras de negócio   Indicadores 

- Custo de identificação de 
potencial participante 

- Horas de envolvimento 
da equipe 

- Valores reembolsados ao 
participante   

- Procedimentos não 
reembolsados  

-  - Critérios de inclusão e exclusão 
- Contrato (custos e reembolsos 

incluídos) 

 - Potenciais participantes 
identificados por origem 
do referenciamento 

- Índice de falha de 
triagem por origem de 
referenciamento e 
causas 

 Recursos 
    

     

- Campanhas de divulgação 
- Softwares de análise de prontuário e pré-triagem de participantes potenciais  
- Plataformas de divulgação (ex. Redes sociais, site) 
- Sistemas de pré-triagem (online, call center etc.) 
- Sistema de notificação nacional 

Fonte: Autor 
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A expectativa do processo Definir lista de participantes potencias (pré-triagem) é 

identificar potenciais participantes para o estudo de acordo com os critérios de elegibilidade a 

partir de bases de dados existentes. Essas bases podem ser diversas e quanto mais técnicas 

empregadas para a pré-triagem maiores as chances de triagem e atingimento das metas de 

recrutamento. A questão ética deve ser uma preocupação constante neste processo pois algumas 

técnicas para composição da lista podem trazer impactos negativos, como exposição de dados de 

potenciais participantes. 

Uma das técnicas mais tradicionais é a busca por participante nos prontuários de 

pacientes do serviço. Apesar de efetiva, pois neste documento devem constar as principais 

informações para a triagem do paciente, essa abordagem pode se tornar penosa pela falta 

quando a procura é feita em documentos físicos (prontuários em papel) ou nos casos de 

prontuários eletrônicos faltar uma estruturação dos dados. No entanto hoje já existem 

ferramentas que fazem a busca automática em prontuários eletrônicos com técnicas de 

inteligência artificial que consegue achar padrões mesmo em documentos não estruturas. Essas 

ferramentas têm revolucionado a maneira com que o recrutamento é feito e ganho cada vez mais 

importância. 

Outra técnica simples relacionada ao serviço é de uma prospecção ativa baseada no 

atendimento diário em que a equipe de saúde ou recepção fica atenta aos critérios de inclusão e 

no momento de cadastro, consulta de enfermagem ou clínicas avaliam-se esses critérios para 

poder fazer uma indicação a equipe do estudo. 

A lista pode ser composta também pela indicação de profissionais de outros serviços 

parceiros, com inclusive promoção de eventos para atrair outros médicos que possam contribuir, 

folhetos e outdoors, busca ativa de alguém da equipe em outros serviços ou até pela 

demonstração de interesse direta de pessoas, seja pessoalmente, pelo site ou redes sociais do 

CPC. 

As redes sociais inclusive têm se mostrado uma ferramenta importante na identificação 

de potenciais participantes. Como hoje é possível em plataformas como o Facebook e Instagram 

fazer uma segmentação de usuários a partir de faixa etária, sexo, região e interesses, pode-se 
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criar conteúdo que atinja pessoas de perfil o mais próximo possível dos de interesse dos estudos. 

Já o WhatsApp permite a difusão de mensagens de chamamento de maneira muito rápida e pode 

ser encaminhado, sem muito controle do centro é verdade, para um grande número de pessoas.  

As técnicas utilizadas devem levar em consideração o perfil do participante desejado e 

sempre o princípio de proteção do participante de pesquisa deve estar em primeiro lugar e é 

preciso sempre estar atento à aprovação pelo CEP quanto à forma, o meio e conteúdo das 

informações apresentadas nas estratégias de recrutamento. 

Vale lembrar que esta lista de pré-triagem geralmente é menos selecionada e 

possivelmente possui muitas pessoas que não vão se encaixar nos critérios de inclusão. Então ela 

deve funcionar com um funil em que quanto mais pessoas conseguir coletar, mais chances de 

encontrar aqueles que serão randomizados. 

Com o fim deste processo se encerra a fase de Startup do protocolo e o centro deve estar 

pronto para a partir daqui incluir participantes na pesquisa e gerenciar o dia a dia do estudo. 

Entradas 

• Protocolo: em especial a definição dos critérios de inclusão e exclusão de participantes 

que vai definir o perfil desejado para o estudo; 

• Bases de dados de potenciais participantes: seja o prontuário físico ou eletrônico, um 

repositório de voluntários que se candidataram ou foram indicados, redes sociais 

entre outros. 

Processos que o acionam 

• Aprovar novo protocolo (contrato e orçamento): embora uma pré-consulta nas bases 

existentes possam ser executadas na fase de feasibility para avaliar a viabilidade do 

recrutamento desejado pelo patrocinador, é somente após a aprovação de contrato, 

orçamento e ética que será de fato feita uma busca ativa para a composição da lista 

de pré-triagem; 

• Aprovar novo protocolo (bioética): que define as estratégias já validadas pelo CEP para 

o estudo. 
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Atividades 

• Definir estratégias de recrutamento: identificar a partir do perfil desejado de 

participantes no protocolo quais estratégias melhores se aplicam para o estudo, como 

será realizada a busca e os recursos financeiros empenhados; 

• Garantir aprovação das estratégias de recrutamento: como falado, é necessário que o 

CEP esteja ciente e de acordo com os detalhes das estratégias a serem utilizadas; 

• Gerenciar lista de pré-triagem por origem de referenciamento: controlar o sucesso da 

busca de participantes em cada canal escolhido fazendo sempre um balanço do 

sucesso de cada um para poder redefinir as estratégias; 

• Conduzir exames de pré-triagem: por vezes é necessário realizar exames para filtrar 

potenciais participantes para confirmar os critérios de elegibilidade para o estudo; 

• Acompanhar resultados do recrutamento: para poder avaliar quais canais estão 

trazendo participantes com mais sucesso e ter insumos para revisar as estratégias 

desenhadas. 

Regras de negócio 

• Critérios de inclusão e exclusão: que guiam as estratégias de recrutamento; 

• Contrato: que definem o quanto pode ser gasto nesta fase pelo centro e com eventuais 

valores de reembolsos aos potenciais participantes em relação ao pagamento de 

falhas de triagem. 

Indicadores 

• Potenciais participantes identificados por origem do referenciamento: o controle total 

de candidatos com a distinção da origem de sua identificação; 

• Índice de falha de triagem por origem de referenciamento e causas: a partir da 

comunicação dos resultados do processo de recrutar participante, pode-se medir 

quais bases de dados de candidatos de pesquisa estão com maior índice se sucesso no 

recrutamento. 

 

Direcionadores de custo 
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• Custo de identificação de potenciais participantes: este custo pode ser pelo uso de 

ferramentas, custos com divulgação ou pela indicação de outros serviços; 

• Horas de envolvimento da equipe: a quantidade de horas da equipe despendida com 

estas atividades podem ser contabilizas como custos do protocolo; 

• Procedimentos realizados não reembolsados: podem acontecer testes e exames para 

avaliar uma determinada condição do candidato e deve-se tomar o cuidado para que 

todos estes custos sejam cobertos pelo patrocinador. Caso não sejam, devem ser 

contabilizados como custos do projeto. 

Saídas 

• Lista de potenciais participantes para recrutamento: é o principal resultado esperado 

do processo. 

Processos acionados 

• Incluir participante: que envolve a triagem e randomização dos candidatos da lista de 

pré-triagem; 

• Gerencial aprovação ética: para os casos em que a revisão das estratégias de 

divulgação possa gerar impacto aos participantes. 

Recursos 

• Campanhas de divulgação: que definem o público alvo, a mensagem e o meio de 

veiculação das mensagens; 

• Softwares de análises de prontuário: que utilizam inteligência artificial para encontrar 

em um conjunto de informações não estruturadas os critérios de elegibilidade do 

protocolo; 

• Plataformas de divulgação: sejam mídias impressas ou digitais (como Facebook, 

Instagram, WhatsApp etc.); 

• Sistemas de pré-triagem: como os sites do CPC que podem receber o cadastro de 

pessoas interessadas, call centers que fazer uma prospecção ativa; 

• Sistema de notificação nacional: que apresentam a lista de pacientes com uma 

determinada condição 
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2 Conduzir Protocolo 

2.1 Recrutar participante  

Quadro 17 - Caracterização do processo 2.1 Recrutar participante 

2.1 Recrutar participante 

- Recrutar o número acordado de participantes em consonância com os critérios de inclusão e exclusão 
do protocolo, respeitando as boas práticas clínicas e regulamentações aplicáveis 

 Entradas 
 

 Atividades 
 

Saídas  

- Voluntário 
- Documento fonte 

(prontuário) 
-  Protocolo 
- Último TCLE/TALE 

aprovado pelo CEP 

-  - Confirmar a aptidão do 
participante em consentir  

- Realizar procedimentos de 
triagem 

- Confirmar critérios de 
elegibilidade 

- Obter TCLE/TALE 
- Registrar processo de obtenção 

do TCLE/TALE 
- Incluir participante no sistema 

(IWRS/IVRS) 
-  

 - TCLE/TALE assinado, 
datado e todas as 
páginas rubricadas pelo 
participante e médico, ou 
representante legal ou 
testemunha imparcial 
quando aplicável 

- Registro do processo em 
documento fonte 

    

 Processos que o acionam 

  

Processos acionados  

- Definir lista de 
participantes potenciais 
(pré-triagem) 

- Alinhar procedimentos 
do protocolo (startup) 

  - Desenvolver agenda de 
visitas 

- Coletar dados 

     

Direcionadores de custo   Regras de negócio   Indicadores 

- Horas de envolvimento 
da equipe 

- Procedimentos não 
reembolsados  

- Referenciamento de 
paciente 

- Taxa de pagamento de 
falha de screening 

-  - Critérios de inclusão e exclusão 
- Boas práticas clínicas e 

regulamentação aplicável 
- Escala da equipe e horário de 

funcionamento do CPC 

 - Índice de atingimento da 
meta de inclusão  

- Índice de desvios de 
protocolo  

- Índice de desvio de boas 
práticas clínicas  

- Índice de falha de 
triagem 

 Recursos 
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- Checklist de critérios de elegibilidade 
- Acompanhamento de status de participantes  
- Arquivo físico do estudo 

Fonte: Autor 

 

A expectativa do processo Recrutar participante é recrutar o número acordado de 

participantes em consonância com os critérios de inclusão e exclusão do protocolo, respeitando 

as boas práticas clínicas e regulamentações aplicáveis. Este é o início da fase de condução do 

estudo e que irá acionar todos os processos de acompanhamento e é um processo crítico para 

avaliar a capacidade do centro e o sucesso do protocolo (BOSE; DAS, 2012; MATTINGLY et al., 

2015; DIEBOLT et al., 2016; MCCASKELL et al., 2019), mas ainda assim é um dos processos que os 

CPCs mais falham, com baixa taxa de recrutamento sendo reportadas globalmente (MATTINGLY 

et al., 2015; STEIN et al., 2015; ARUNDEL; GELLATLY, 2018; MCCASKELL et al., 2019). 

O CPC tem função crítica nessa etapa e é essencial que ele seja apto a recrutar e engajar 

participantes elegíveis de maneira eficiente e eficaz, de acordo com os critérios de 

inclusão/exclusão do estudo e muitos são os desafios para encontrar o tamanho correto de 

amostra para atingir significância estatística e estes desafios podem minar a moral dos membros 

da equipe e potencialmente diminuir o interesse no centro por patrocinadores (JOHNSON et al., 

2018). Mattingly et al. (2015) aponta diversas abordagens encontradas na literatura para superar 

esses desafios e melhorar o recrutamento de participantes como: 

• Integrar o recrutamento com o tratamento de pacientes; 

• Acesso a dados de estudos anteriores; 

• Sistemas que busquem dados de pacientes em prontuários; 

• A criação de sistemas especializados (Clinical Trial recruitment Support Systems); 

• A criação de uma base de voluntários compartilhada entre centros; 

• O uso de tecnologias móveis baseadas na web; 

• O uso de dashboard visuais com o acompanhamento do recrutamento em tempo real. 

O estreitamento dos laços entre CPC e patrocinador através de mentoria remota do CPC 

é proposto por Johnson et al. (2018) e Stein et al. (2015)  com a definição de metas específicas 

(ex. por membro de equipe, estratégia semanal, reporte de aplicação de recursos etc.), reuniões 
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regulares e um pacote de serviços como: assistência para identificar as barreira de recrutamento; 

definir meios criativos de recrutamento, em parceria com o comitê de ética, resolver problemas 

que levam ao atraso de aprovação de contratos e orçamentos; desenvolver métodos de 

identificação de participantes utilizando prontuário eletrônico; treinamento de equipe em boas 

práticas de recrutamento; e avaliação de feasibility pré-estudo. 

E enquanto autores propõem ferramentas mais simples, como a utilização de um 

checklist de elegibilidade (ABEBE et al., 2019), outros propõem um centro de serviço 

compartilhado entre diferentes centros ou estudos que forneça um conjunto de serviços para 

fortalecer o recrutamento de protocolos tanto no desenho do protocolo, com avaliação da 

viabilidade de recrutamento, desenvolver a estratégia de recrutamento, orçamento e estratégia 

de divulgação (KOST et al., 2015): 

Gupta et al. (2015) encaram o processo de recrutamento baseado em uma abordagem 

de marketing, o MARKIT. Os autores apresentam um modelo que caracteriza o protocolo baseado 

no Mix de Marketing (Product, Place, Price) e usam estratégias de divulgação (Promotion) 

tradicionais, como materiais impressos, mídias digitais, um website com uma ficha de pré-

triagem, envio de e-mail para potenciais participantes baseado nos dados médicos (prontuário 

eletrônico), mídias com QR code e recrutamento pessoal com os recrutadores portados de 

laptops, iPads, iTouch ou iPhone conectados à internet e atualizando em tempo real o andamento 

do estudo. 

O uso intenso de tecnologia integrada de diferentes tipos, como um site do estudo com 

versões para desktop e celular, mídias digitais, QR code para melhorar a experiência do usuário e 

facilitar o processo de tomada de decisão. O sistema possibilitou também o monitoramento em 

tempo real do interesse do participante e o preenchimento do questionário de recrutamento 

mandando lembretes para encorajá-lo a completar todo o formulário. 

Todos os participantes seguiram um processo de recrutamento de quatro estágios: 

primeiro, no website, o formulário de interesse detalhando os requisitos, segundo uma página de 

verificação como humano e não um robô, terceiro um longo questionário com orientação virtual 

e quarto e último uma visita de randomização  era agendada para verificar as medidas físicas, 

assinar um termo de consentimento e randomizar o participante.. 
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O engajamento foi realizado também via interface digital com o website, Facebook, 

aplicativo, mensagens de texto e e-mail provendo comunicação por vários meios e de alta 

intensidade coletando e analisando métricas de engajamento como, visitas ao site, tempo de 

visita, páginas visitas, likes, comentários e compartilhamento no Facebook, respostas a SMSs 

entre outros. 

Para reter os participantes benefícios em dinheiro foram oferecidos cujos valores 

aumentavam de acordo com a completude do estudo e até dobrados no caso de participação da 

visita antecipada. Porém esta prática não é aprovada no Brasil. Também fez parte da estratégia 

de retenção uma formação de agenda de visita consistente e comunicação e lembretes 

constantes de datas de retorno. 

Ainda quanto ao recrutamento existe uma preocupação importante que é a aplicação do 

termo de consentimento livre e esclarecido que informam os deveres e direitos devem ser 

executados antes do recrutamento dos participantes em pesquisas clínicas e sua correta aplicação 

é rigidamente definida pelas GCPs. 

Porém, formulários de termos de consentimento tem crescido em tamanho e 

complexidade e exigido cada vez mais tempo e dedicação da equipe para sua revisão e uma 

alternativa que facilitaria este penoso processo é o uso do termo de consentimento eletrônico 

que possibilita que o paciente acesse hiperlinks para entender determinados temas, avaliação do 

tempo gasto por página e ainda informar automaticamente o patrocinador que um novo 

participante foi recrutado (GUPTA, 2015). 

Entradas 

• Participante de pesquisa: o próprio voluntário candidato a participar do estudo; 

• Protocolo: o documento que descreve os critérios de elegibilidade do participante; 

• Documento fonte2: Prontuário do participante de pesquisa onde constam os dados 

fonte que comprovam os critérios de inclusão do participante; 

 
2 Documentos Fonte: Documentos, dados e registros originais (ex., registros hospitalares, prontuários clínicos e de 
consultório, anotações laboratoriais, memorandos, diários dos participantes ou checklists de avaliação, registros 
farmacêuticos de dispensação de medicamentos, dados registrados por instrumentos automatizados, cópias ou 
transcrições certificadas após verificação de que são cópias exatas, microfichas, negativos fotográficos, microfilme 
ou mídias magnéticas, raios-X, arquivos dos participantes e registros arquivados na farmácia, nos laboratórios e nos 
departamentos médicos-técnicos envolvidos com o ensaio clínico) (ICH, 2018). 
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• Último TCLE/TALE aprovado pelo CEP: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ou 

Termo de Assentimento Livre e Esclarecido que formaliza que o participante da 

pesquisa entende e está disposto a participar do protocolo. 

Processos que o acionam 

• Definir lista de participantes potenciais (pré-triagem): é de onde vem a lista de 

voluntários que passarão pela visita de triagem; 

• Alinhar procedimentos do protocolo (startup): a equipe que vai participar do 

recrutamento do participante deve estar treinada de todas as especificidades do 

protocolo e em especial dos critérios de inclusão e exclusão de participante.  

Atividades 

• Confirmar a aptidão do participante em consentir: é preciso verificar a necessidade de 

uma testemunha imparcial ou representante legal para participar do processo de 

obtenção do consentimento; 

• Realizar procedimentos de triagem/seleção: é comum que seja necessária a execução 

de procedimentos que validem os critérios de elegibilidade do voluntário. Nessa etapa 

a equipe deve estar atenta aos procedimentos acordados em contrato para 

pagamento ao centro e como deve ser a cobrança; 

• Confirmar critérios de elegibilidade: a execução dessa tarefa requer enorme atenção 

para que evite a falha de triagem ou desvios de protocolo que acarretarão na perda e 

riscos aos participantes e em custos desnecessários. Uma ferramenta simples como a 

criação de um checklist com os critérios de elegibilidade elaborada a partir da versão 

mais recente do protocolo ajuda muito; 

• Obter TCLE/TALE: é o momento onde o recrutador realiza o processo de 

consentimento, por meio da leitura do termo para o voluntário ou responsável legal, 

e testemunha imparcial, quando aplicável, a fim de garantir que todos os 

procedimentos do estudo, bem como potenciais riscos e benefícios, sejam 

detalhadamente explicados. O participante de pesquisa deve ter tempo hábil para 
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leitura integral do TCLE/TALE para pensar e esclarecer as suas dúvidas. Após a leitura 

e esclarecimento, deve ser realizado o registro de assinatura, data e rubrica em todas 

as páginas do TCLE/TALE pelos participantes deste processo em duas vias, uma via ao 

participante e uma para arquivo do investigador no centro de pesquisa. Todo este 

processo deve ser realizado em espaço adequado, garantindo o conforto e privacidade 

do participante de pesquisa.  O processo deve ser detalhadamente registrado em 

documento fonte, prontuário do participantes e a pessoa responsável por essa 

atividade (médico, coordenador, auxiliar de enfermagem etc.) deve ter sido muito 

bem treinada no processo de startup do protocolo para evitar erros, como o uso da 

versão errada do documento; 

• Registrar processo de obtenção do TCLE/TALE: depois de obtido o aceite de 

participação, é fundamental que o registro detalhado do que de fato aconteceu seja 

realizado no suporte adequado, documento fonte – prontuário do participante, de 

forma que qualquer outra pessoa que não participou do processo deve conseguir 

entender como o processo se deu do início ao fim, dá identidade ao registro e 

evidencia a trilha de auditoria; 

• Incluir participante no sistema (IWRS/IVRS): São os sistemas do patrocinador que 

centralizam as informações dos participantes no estudo em todo o mundo e, entre 

outras coisas, o braço com o tipo de tratamento que o participante irá participar. 

Regras de negócio 

• Critérios de inclusão e exclusão: são os principais critérios para excussão deste 

processo; 

• Boas práticas clínicas e regulamentação aplicável: como 466, GCP-ICH e Documento 

das Américas; 

• Escala da equipe e horário de funcionamento do CPC: a equipe deve estar atenta à 

necessidade de profissionais e equipamentos necessários para o recrutamento e 

confirmação dos critérios de elegibilidade. 

Indicadores 
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• Índice de atingimento da meta de inclusão: deve ser acompanhado constantemente e 

se possível com um dashboard atualizado em tempo real; 

• Índice de desvios de protocolo (critério de elegibilidade): mostra os desvios 

identificados pela monitoria neste processo e é insumo para o CPC estabelecer um 

processo de melhoria contínua; 

• Índice de desvio de boas práticas clínicas (falhas no processo de obtenção do 

TCLE/TALE – versão correta, forma de preenchimento, registro e arquivo): mostra os 

desvios identificados pela monitoria neste processo e é insumo para o CPC estabelecer 

um processo de melhoria contínua; 

• Índice de falha de triagem e razões: é insumo para o processo de Definir lista de 

participantes potenciais (pré-triagem) refinar as estratégias de seleção de voluntários. 

Direcionadores de custos 

• Horas de envolvimento da equipe: em geral os protocolos preveem uma a visita de 

triagem com taxas de coordenação, mas é importante avaliar se a quantidade de horas 

gastas pela equipe está de acordo com os valores pagos pelo patrocinador; 

• Procedimentos realizados não reembolsados pelo patrocinador: pode ocorrer por uma 

falha da equipe a execução de procedimentos que não foram acordados com o 

patrocinador e, portanto, não serão reembolsados. A equipe deve estar atenta para 

nos casos de necessidade, sempre acordar previamente com o patrocinador a 

execução de procedimentos não previstos, bem como se tal procedimento está 

aprovado pelo sistema ético; 

• Pagamento por referenciamento de paciente: é prática de alguns centros pagarem a 

profissionais ou serviços um valor por voluntário indicado e recrutado; 

• Taxa de pagamento de falha de screening: alguns estudos preveem pagamento parcial 

de visitas de triagem a partir de uma taxa. Por exemplo, o pagamento de uma falha de 

triagem para cada três participantes randomizados (incluídos no estudo). O centro 

deve buscar sempre melhorar a triagem de participantes para que tenha uma taxa 

baixa de falhas. 
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Processos acionados 

• Desenvolver agenda de visitas: uma vez o participante recrutado, toda a agenda de 

visitas já pode ser gerada com uma previsão de datas. Isso dá uma noção ao centro de 

capacidade operacional; 

• Preencher ficha clínica (CRF): todo este processo deve ser registrado em documento 

fonte com informações suficientes e de acordo com as CRFs desta etapa. 
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2.2 Desenvolver agenda de visitas 

Quadro 18 - Caracterização do processo 2.2 Desenvolver agenda de visitas 

2.2 Desenvolver agenda de visitas 

- Organizar a equipe, recursos e parceiros para executar visitas de acordo com a janela e requisitos do 
protocolo 

 Entradas 
 

 Atividades 
 

Saídas  

- Agendas do CPC, Equipe 
e recursos  

- Agenda de visitas dos 
participantes 

- Flowchart 

-  - Pré-agendar visitas 
- Planejar visitas do período 

(semana/mês) 
- Conciliar agenda do 

participante, coordenação e 
demais áreas envolvidas no 
estudo recursos e parceiros 

- Divulgar agenda 
- Preparar visita 

 - Agenda compartilhada 
- Disponibilidade dos 

recursos 

    

 Processos que o acionam 

  

Processos acionados  

- Definir lista de 
participantes potenciais 

- Incluir participante 
- Coletar dados 

  - Conduzir visita 
- Gerenciar produto 

investigacional 
- Gerenciar materiais 

     

Direcionadores de custo   Regras de negócio   Indicadores 

- Visitas realizadas em 
horários extras 

- Ociosidade de recursos e 
parceiros 

-  - Protocolo de pesquisa 
- Agendas de recursos e 

parceiros 
- Horário de funcionamento do 

CPC e escala da equipe 

 - Desvios de protocolo 
relacionados a visita 

- Índice de visitas 
reagendadas e razões 

- Índice de expectativa de 
uso da unidade 

 Recursos 
    

     

- Agenda 
- Visit Planner 
- Planejamento semanal da equipe 

 

Fonte: Autor 

 

A expectativa do processo Desenvolver agenda de visitas é organizar a equipe, recursos 

e parceiros para executar visitas de acordo com a janela e requisitos do protocolo. Neste 

momento, a complexidade para a equipe de coordenação começa a crescer exponencialmente, 

pois após incluído um participante, várias visitas são programadas e em cada uma delas 
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determinados procedimentos devem ser executados que requerem pessoas, salas ou 

equipamentos específicos, muitas vezes disputados no centro de pesquisa e com baixa 

disponibilidade. Para centros que desenvolvem dezenas de estudos com centenas de 

participantes são milhares de visitas ao longo do ano que devem ser cuidadosamente controladas 

para cumprir com qualidade determinado nos protocolos evitando desvios. 

Weng et al. (2013) ressaltam a importância (e os desafios) de se desenvolver uma agenda 

que concilie as necessidades de pesquisa e da assistência em um centro, as restrições de 

pesquisadores e equipe, as preferências dos participantes e a disponibilidade de recursos. Tudo 

isso deve acontecer dentro das janelas determinadas pelo protocolo, como por exemplo “a visita 

1 deve ocorrer dentro de 1 mês depois da inclusão do participante com uma tolerância de mais 

ou menos 3 dias”, e mesmo depois de muito planejamento, uma eventual remarcação por parte 

do participante ou qualquer outro recurso faz com que toda a análise seja necessária novamente. 

O CPC deve ser capaz de manter um calendário centralizado que consolide as restrições 

do protocolo, a disponibilidade dos equipamentos necessários, regras do processo do serviço, a 

necessidade do envolvimento, como vendors, a necessidade e disponibilidade de uso de recursos 

como kits, o agendamento de serviços externos (como processamento ou transporte de 

amostras) e é claro a disponibilidade de toda a equipe. 

Como em todo o processo o foco deve ser no participante, por isso suas preferências e 

necessidades devem ser levadas em consideração, como a disponibilidade de horários de acordo 

com sua rotina e considerar o local onde a pessoa reside e o tempo de locomoção. Otimizar a ida 

do participante ao serviço e não o fazer esperar demais pela entrega de valor são preocupações 

que levam ao aumento de sua satisfação e propensão a se manter no estudo. 

Entradas 

• Agendas do CPC, Equipe, recursos e parceiros: É importante mapear agendas de 

equipamentos, exames, laboratório, serviços de imagem, vendors, equipe de saúde, 

da instituição etc. e manter uma rotina de atualização com os responsáveis por essas 

agendas. Em alguns casos é possível reservar dias ou horários específicos para uso do 

CPC; 
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• Flowchart: com informações de visitas e procedimentos que define quais são as visitas, 

quando devem ser feitas, as janelas e os procedimentos que devem ser realizados em 

cada visita; 

• Agenda de visitas dos participantes: que é definida a partir do flowchart e das datas 

de inclusão e randomização dos participantes. Cada participante possui sua agenda e 

o conjunto de participantes gera a agenda do CPC. 

Processos que o acionam 

• Recrutar participante: é depois do recrutamento que a agenda do participante é 

gerada; 

• Coletar dados: a agenda pode ser alterada a partir da execução de outras visitas. 

Atividades 

• Pré-agendar visitas: após a inclusão e randomização do participante, é possível pré-

agendar todas as visitas do participante; 

• Planejar visitas do período (semana/mês): Mensal ou semanalmente as visitas devem 

ter suas datas e horários confirmados e para isso é necessário fazer a conciliação das 

agendas do participante, coordenação, demais áreas, recursos e parceiros envolvidos 

no estudo; 

• Divulgar agenda: todas as pessoas e recursos envolvidas na visita devem estar cientes 

e de acordo com o agendamento; 

• Preparar visita: todas as pessoas e recursos envolvidas na visita devem estar 

preparadas para a execução das suas tarefas no dia e hora combinados. 

Regras de negócio 

• Protocolo de pesquisa: define a rotina de visitas e procedimentos a serem executados, 

portanto os recursos necessários; 

• Agendas de recursos e parceiros: podem restringir determinados períodos de 

agendamento (ex. tomografia só tem disponibilidade nas segundas e terças-feiras de 

manhã); 
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• Horário de funcionamento do CPC e escala da equipe: podem restringir também a 

disponibilidade de equipe ou espaço para um agendamento. 

Indicadores 

• Desvios de protocolo relacionados a visita: a quantidade de desvios de protocolo 

referentes a visita, como visitas executadas fora da janela, procedimentos não 

realizados, procedimentos desnecessários; 

• Índice de visitas reagendadas e razões: pode indicar problemas no alinhamento das 

pessoas e recursos durante o agendamento; 

• Índice de ocupação da unidade: Quantidade de Participantes por dia mostra a 

ocupação da unidade e pode indicar sobrecarga ou ociosidade da equipe e 

infraestrutura em determinados períodos. 

Direcionadores de custo 

• Visitas realizadas em horários extras: mostram que a falta de alinhamento da agenda 

pode ter gerado custos extras; 

• Ociosidade de recursos e parceiros: alguns parceiros são pagos mensalmente 

independente do volume de trabalho atribuído pelo CPC. É importante avaliar o nível 

de alocação para saber a sobrecarga ou ociosidade destes recursos. 

Saídas 

• Agenda compartilhada: contendo a visita, procedimentos, data, horário, local, 

responsáveis, recursos e parceiros necessários para atendimento por paciente; 

• Disponibilidade dos recursos: deve ser automaticamente atualizada a disponibilidade 

da equipe para que outros interessados (por exemplo durante o agendamento de 

outros protocolos) saibam quais recursos estão ou não disponíveis. 

Processos acionados 

• Conduzir visita: uma vez as visitas agendadas, o próximo passo é a condução da visita; 

• Gerenciar produto investigacional: com toda a agenda de visitas planejada no período, 

é possível estimar a quantidade de produtos investigacionais que serão dispensados 
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e, comparando-se com o estoque disponível e o tempo que demora uma reposição de 

estoque, prever quando deve ser solicitada sua reposição; 

• Gerenciar materiais: com toda a agenda de visitas planejada no período, é possível 

estimar a quantidade de produtos materiais (ex. kits) que serão utilizados e, 

comparando-se com o estoque disponível e o tempo que demora uma reposição de 

estoque, prever quando deve ser solicitada sua reposição. 

Recursos 

• Planejador de visitas: o planejador de visitas (visit planner) é uma ferramenta que faz 

o cálculo automático das datas ideais e janelas mínima e máxima das visitas dos 

participantes. Pode ser uma planilha de Excel fornecida pelo patrocinador ou uma 

ferramenta especializada; 

• Agenda: onde de fato estão marcadas as informações consolidadas dos calendários de 

cada participante e do centro como um todo. Pode ser física, mas o ideal é que seja 

digital, compartilhada e com gerenciamento de permissões de acesso para que cada 

pessoa acesse as visitas de sua responsabilidade ou interesse; 

• Planejamento semanal da equipe: geralmente uma reunião de equipe que busca 

semanalmente alinhar a agenda do centro e acompanhar o andamento dos processos 

do centro. Um exemplo de assuntos tratados na reunião semanal é: 

▪ situação dos estudos 

▪ acompanhamento das metas de recrutamento 

▪ participantes potenciais 

▪ Visitas próximas e recursos necessários 

▪ Visitas de monitoramento/ seleção 

▪ Eventos Adversos Graves identificados 

▪ Notificação de relatórios de segurança 

▪ Identificação de problemas, dificuldades, desvios (remover barreiras) 

▪ Exames a serem marcados 
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2.3 Conduzir visita 

Quadro 19 - Caracterização do processo 2.3 Conduzir visita 

2.3 Conduzir visita 

- Realizar as visitas dos participantes e coletar e submeter os dados de pesquisa dentro do prazo e 
qualidade requerida pelo patrocinador de acordo com as boas práticas clínicas e regulamentações 
aplicáveis e mantendo a satisfação, aderência e retenção do participante 

 Entradas 
 

 Atividades 
 

Saídas  

- Participante 
- Equipe  
- Documentos fonte 
- Kits de visita 
- Produto investigacional 
- Ficha clínica (CRF)/ 

Questionários/ Escala 

-  - Preparar visita 
- Realizar visita 
- Acompanhar pós-visita 
- Registrar procedimentos 

realizados 
- Registrar eventos adversos 
- Registrar medicamentos 

concomitantes 
- Programar visita futura 

 - Atualização da agenda 
- Dados coletados e 

registrados em 
documento fonte 

    

 Processos que o acionam 

  

Processos acionados  

- Incluir participante 
- Desenvolver agenda de 

visitas 

  - Desenvolver agenda de 
visitas 

- Gerenciar eventos 
adversos 

     

Direcionadores de custo   Regras de negócio   Indicadores 

- Procedimentos ou 
medicamentos realizados 
não reembolsados 

- Horas de envolvimento 
da equipe 

-  - Agenda de equipe, recursos e 
parceiros 

- Horário de funcionamento do 
CPC e escala da equipe 

- Protocolo de pesquisa 

 - Índice de desvios de 
protocolo (em visita, 
janela, procedimento, 
delegation, dose de 
medicamento) 

- Índice de retenção de 
participantes de pesquisa 

 Recursos 
    

     

- Agenda 
- Template da visita 
- Template de Evento Adverso 
- Template de Registro de Medicação Concomitante 
- Checklist de visitas e pré-visita 

 

Fonte: Autor 
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A expectativa do processo Conduzir visita é realizar as visitas dos participantes e coletar 

e submeter os dados de pesquisa dentro do prazo e qualidade requerida pelo patrocinador de 

acordo com as boas práticas clínicas e regulamentações aplicáveis e mantendo a satisfação, 

aderência e retenção do participante. Este é o momento em que todo o esforço de planejamento 

despendido até agora é consumado. 

Para o participante, este é o principal ponto de contato e entrega de valor onde, além 

da execução da visita em si com seus procedimentos, a administração do tratamento, consulta, 

exames, questionários etc., o participante percebe a organização e cuidado do centro consigo, 

tendo como prioridade o respeito ao participante e segurança do mesmo. Esta percepção tem 

influência direta com a retenção do participante no estudo. 

Para o patrocinador, este é o momento onde os dados de pesquisa são gerados e 

registrados e a qualidade da execução deste processo deve ser coerente com o rigor 

metodológico exigido nos ensaios clínicos. São os dados coletados aqui que irão embasar a 

avaliação da eficácia do objeto estudado. Uma ênfase especial deve ser dada a importância da 

qualidade dos registros durante a visita em documentos fontes (ex. prontuário) pois todos os 

dados que serão reportados ao patrocinador no próximo processo (Preencher ficha clínica) deve 

ter sua origem devidamente comprovada nestes documentos. 

A execução da visita é composta por um momento pré-visita, onde um bom 

planejamento de execução de visita é um dos fatores chaves de sucesso para este processo pois 

garante que todos os recursos necessários estejam disponíveis no momento da visita, o momento 

da visita, onde os procedimentos são executados e, eventualmente, um pós-visita onde ainda é 

necessário fazer um acompanhamento de resultados de exames, envio de amostras entre outras 

atividades. 

É durante a visita que ocorre a coleta, o principal produto entregue ao patrocinador. A 

qualidade dessa tarefa passa pela qualidade na execução dos procedimentos clínicos e por essa 

razão a criação de Checklists, como o para verificação de itens de segurança na administração de 

medicamento podem ser muito úteis, como o apresentado por Cardoso et al. (2019), Figura 22. 
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 Checklist de administração de medicamentos 

 

Fonte: Cardoso et al. (2019). 
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Entradas 

• Participante: que irá participar da visita; 

• Equipe: todas as pessoas necessárias para a execução da visita (de acordo com a 

delegação do estudo); 

• Documentos fonte: onde o processo da visita e procedimentos realizados serão 

registrados; 

• Kits de visita: conjunto de insumos necessários para executar uma coleta de amostras 

biológicas geralmente (ex. coleta de sangue e tecidos) enviados pelo patrocinador. Os 

kits vêm em uma caixa específica em que, além dos itens necessários para a coleta, 

vem uma numeração que permite o envio e rastreamento atrelado a visita e 

participante; 

• Produto investigacional: o objeto do estudo em si que pode ser dispensado ao 

participante (ex. comprimidos); 

• Fichas clínicas (CRF)/ Questionários/ Escala: que contêm o que deve ser coletado de 

dados (e como) durante a visita. 

Processos que o acionam 

• Incluir participante: define quais participantes deverão fazer visitas; 

• Desenvolver agenda de visitas: define quais visitas devem ser feitas quando. 

Atividades 

• Preparar visita: esta atividade busca garantir que todos os recursos necessários para a 

execução da visita estarão disponíveis como, agendamento com courier que irá 

transportar amostras, pagamento de taxas (ex. GRU - Guia de Recolhimento à União 

(GRU) da Anvisa), preenchimento da documentação que vai acompanhar as amostras, 

preparação de kits, preparação de produto investigacional, conferência de estoques, 

conferência de caixa para fazer reembolso referente ao transporte a alimentação do 

participante de pesquisa, agendamento de procedimentos com parceiros externos, 

dentre outros; 
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• Realizar visita: o momento (dia e horário) em que o participante vai ao centro (ou 

recebe o contato, no caso de uma visita por telefone, por exemplo) para executar as 

visitas e procedimentos e equipe coletar os dados de acordo com os procedimentos 

do protocolo; 

• Acompanhar pós-visita: em alguns casos pode ser necessário, por exemplo, enviar 

amostras e aguardar resultados de exames para então finalizar a visita; 

• Registrar procedimentos realizados: o registro dos procedimentos servem como 

ferramenta de controle de qualidade para que o centro tenha certeza que realizou 

todos os procedimentos necessários e serve também para o controle financeiro, pois 

é a partir da execução dos procedimentos (previstos, extras ou por invoice) é que o 

patrocinador irá realizar os pagamentos; 

• Registrar eventos adversos: durante a visita a equipe (médica ou não) pode identificar 

a ocorrência de um evento adverso e neste caso deve registrá-lo imediatamente para 

ser gerenciado quanto a classificação, reporte ao patrocinador e CEP, quando 

necessário, e resolução. O registro na verdade aciona o processo de Gerenciar eventos 

adversos; 

• Registrar medicamentos concomitantes: durante a visita a equipe (médica ou não) 

pode receitar ou identificar a administração de medicações concomitantes ao produto 

investigacional. Esse registro é importante para que o patrocinador identifique a 

influência dessas medicações; 

• Programar visita futura: após cada visita deve-se acionar o processo de desenvolver 

agenda de visitas para atualizar reagendamentos ou a influência da visita atual em 

visitas futuros (em desenhos de estudos que essa influência exista). 

Regras de negócio  

• Protocolo de pesquisa: define tudo o que deve ou pode ser realizado na visita; 

• Agendas de recursos e parceiros: podem restringir determinados períodos de 

agendamento (ex. tomografia só tem disponibilidade nas segundas e terças-feiras de 

manhã); 
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• Horário de funcionamento do CPC e escala da equipe: podem restringir também a 

disponibilidade de equipe ou equipamentos do CPC. 

Indicadores 

• Índice de desvios de protocolo relacionados a condução da visita: como visitas 

realizadas fora da janela, procedimentos não realizados, equipe executora fora do 

delegation form, administração errada de doses de medicamentos, erro no registro de 

desvios etc.; 

• Índice de retenção de participantes de pesquisa: a quantidade de participantes que 

deixa o estudo é influenciada pela qualidade da execução das visitas. 

Direcionadores de custos 

• Custos dos procedimentos não reembolsados: procedimentos não reembolsados por 

desvios na condução da visita; 

• Horas de envolvimento da equipe: as horas despendidas pela equipe com estas 

atividades geralmente estão previstas de serem cobertas pela taxa de coordenação 

em cada visita. Porém é importante contabilizar as horas de envolvimento antes, 

durante e após a visita para ter certeza que os custos estão sendo cobertos; 

• Procedimentos ou medicamentos realizados não reembolsados: podem acontecer 

procedimentos não previstos devido a uma determinada condição do participante e 

deve-se tomar o cuidado para que todos estes custos sejam acordados com o 

patrocinador para que sejam reembolsados. Caso não sejam, devem ser 

contabilizados como custos do projeto. 

Saídas 

• Atualização da agenda: Data, horário e local de atendimento por paciente divulgados 

para equipe; 

• Dados coletados e registrados em documento fonte: registro de todo o processo da 

visita e dados do participante em documento fonte de acordo com o modelo de ficha 

clínica a ser preenchido. 
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Processos acionados 

• Desenvolver agenda de visitas: que recebe os dados da execução da visita e pode 

influenciar (dependendo do desenho do estudo) visitas futuras; 

• Gerenciar eventos adversos: eventos adversos podem ser identificados durante uma 

visita e devem ter seu ciclo de vida gerenciado de acordo com esse processo. 

Recursos 

• Agenda: em que constam as informações de agendamento da visita 

• Template de visita: tem como objetivo garantir uma coleta de dados completa e 

correta durante a visita. Pode ter sido enviado pelo patrocinador ou desenvolvido pela 

equipe durante o startup com base na(s) CRF(s) da visita; 

• Template de evento adverso: tem como objetivo garantir a identificação e classificação 

de um evento adverso completa e correta; 

• Template de Medicação Concomitante: tem como objetivo garantir a identificação, 

classificação e tempo de uso de medicação concomitante de forma completa e 

correta; 

• Checklist de visita: tem como objetivo a verificação de que todos os procedimentos 

foram executados corretamente durante a visita, conforme o protocolo. Podem ser 

desenvolvidos diversos checklists como para cada equipe (coordenação, médica, de 

enfermagem e farmacêutica) ou para coleta de informações do participante (carteira 

de vacinação, diário do paciente, documentos, coleta que levou para casa 

medicamento etc.). 
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2.4 Preencher ficha clínica (CRF) 

Quadro 20 - Caracterização do processo 2.4 Preencher ficha clínica (CRF) 

2.4 Preencher ficha clínica (CRF) 

- Garantir a entrada de dados de acordo com o estabelecido pelo patrocinador com a maior acurácia 
possível 

 Entradas 
 

 Atividades 
 

Saídas  

- Documento fonte -  - Separar documentos fontes 
- Entrar dados na ficha clínica 
- Resolver dúvidas e pendências 
- Submeter CRF 
- Aguardar avaliação das fichas 

clínicas  
- Responder discrepâncias 

(queries) (se aplicável) 

 - Dados completos aceitos 
pelo patrocinador 

    

 Processos que o acionam 

  

Processos acionados  

- Conduzir Visita   - Gerenciar Finanças 

     

Direcionadores de custo   Regras de negócio   Indicadores 

- Horas de envolvimento 
da equipe 

- Impressão (CRF em 
papel) 

-  - Tempo acordado para entrada 
de dados 

- Formato de dados acordado 

 - Tempo de 
preenchimento, resposta 
e resolução 

- Índice de pendências 
(queries) identificados 
por tipo 

 Recursos 
    

     

- Sistema de CRF  
- Guia de como imputar dados na CRF 

 

Fonte: Autor 

 

A expectativa do processo Preencher ficha clínica – CRF (Case Report Form) é garantir a 

entrada de dados de acordo com o estabelecido pelo patrocinador com a maior acurácia possível. 

Esse processo consolida a entrega de valor para o patrocinador, já que os dados dos participantes 

é o principal entregável ao patrocinador (MURUNGI; NABUKENYA, 2014). As CRFs, são fichas onde 

a equipe deve colocar os dados requeridos pelo patrocinador em visitas específicas. Por muito 

tempo estas fichas eram preenchidas em papel e enviadas por fax para o patrocinador, mas 
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atualmente essas fichas são eletrônicas, chamadas de eCRF, que fazem a validação dos dados 

lançados já durante o preenchimento das informações e facilita a comunicação com o 

patrocinador (ex. Inform, RedCap, Open Clinica, Rave/Medidata, InForm e RDC). 

A coleta de dados é uma das principais áreas da condução da pesquisa clínica (BRULAND 

et al., 2012; MURUNGI; NABUKENYA, 2014) e o correto preenchimento da CRF depende da 

qualidade da execução da visita, do registro completo de dados em documento fonte durante a 

visita, cujas informações devem ser ALCOA+C (Atribuível, Legível, Contemporânea (recente), 

Original, com Acurácia e Completa), do treinamento adequado da equipe no sistema da CRF e da 

atenção durante a digitação e preenchimento, principalmente de dados clínicos. 

Após o preenchimento e submissão, os dados são avaliados por um monitor que pode 

retornar com dúvidas, discrepâncias ou pendências que, por sua vez, devem ser respondidas pelo 

centro e retornadas ao monitor. Esse processo deve acontecer o mais rápido possível tanto pelo 

centro quanto pelo monitor. A regra do 5-5-5 (5 dias para entrar o dado, 5 dias para o monitor 

responder e 5 dias para o centro responder às discrepâncias) é difundida na comunidade de 

pesquisa embora nem sempre seguida pelas partes, em casos de eventos adversos graves e 

eventos de especial interesse esse prazo deve ser menor, de forma geral, previamente 

estabelecido em contrato com o CPC. 

Esse processo discute a maneira como hoje são realizadas as coletas e preenchimento 

de dados na pesquisa clínica baseada em papel ou digitalizada de documentos fontes para CRFs. 

Porém a coleta de dados em tempo real com dispositivos portáteis e telefones celulares, cada vez 

mais usados para coletar informações de participantes de maneira fácil e direta. Com a internet 

dispositivos portáteis são vinculados a um computador central e a qualquer momento podem 

enviar informações para qualquer lugar (KIM; CHOI; JEONG, 2006). 

Entradas 

• Documento fonte: onde os dados são registrados durante a visita. 

Processos que o acionam 

• Conduzir visita: processo onde os dados são gerados. 

Atividades 
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• Separar documentos fontes: preparar os documentos de onde as informações serão 

extraídas (ex. prontuário, folha de requisição de exames, resultados de exames, 

dispensação de medicamento, descrição do processo de consentimento ou 

reconsentimento, eventos adversos, diário do paciente etc.); 

• Entrar dados na ficha clínica: preencher a ficha clínica em si, sempre se atentando para 

que as informações estejam de acordo com o registrado nos documentos fontes.  

• Submeter CRF: conferir e enviar o arquivo seja digital ou físico; 

• Aguardar avaliação das fichas clínicas: após a submissão a equipe deve monitorar o 

status das CRFs para garantir que elas foram aceitas ou possuem pendências; 

• Resolver dúvidas e pendências (queries): responder às questões apontadas pelo 

monitor sendo que pode ser necessário contato com a equipe médica que realizou a 

consulta para sanar dúvidas (é verdade também que por vezes os erros são de 

programação da CRF e não da equipe que o preencheu). 

Regras de negócio 

• Tempo acordado para entrada de dados: idealmente os dados devem ser preenchidos 

imediatamente após a realização da visita, mas a regra dos 5-5-5, resguardadas as 

situações de eventos adversos, é uma boa prática. De qualquer forma, deve ser 

observado o que estiver determinado em contrato para que não sejam gerados 

desvios; 

• Formato de dados acordado: a equipe deve estar atenta aos formatos para coleta e 

entrada de dados. Por exemplo, a data pode ser acordada para entrada como dd-mm-

aaaa ou mm-dd-aaaa. Além disso, a maioria das CRFs devem ter dados entrados em 

inglês, portanto, o uso correto do idioma e terminologias específicas do contexto da 

saúde devem ser conhecida pela equipe responsável pela entrada de dados no CPC, 

evitando assim discrepâncias de linguagem. 
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Indicadores 

• Tempo de preenchimento, resposta e resolução: além de medir o atendimento às 

questões contratuais, mostram a qualidade e consistência do CPC para os 

patrocinadores; 

• Índice de pendências (queries) identificadas por tipo: a classificação das pendências 

apontadas pela monitoria dá um indicativo dos principais pontos de falha da equipe 

na coleta ou preenchimento dos dados. 

Direcionadores de custo 

• Horas de envolvimento da equipe: as horas despendida pela equipe com estas 

atividades geralmente estão previstas de serem cobertas pela taxa de preenchimento 

de ficha clínica. Porém é importante contabilizar as horas de envolvimento antes, 

durante e após esta atividade para ter certeza que os custos estão sendo cobertos; 

• Impressão (CRF em papel): estudos que ainda trabalham com CRFs em papel podem 

demandar alto volume de impressão. 

Saídas 

• Dados completos aceitos pelo patrocinador: o processo termina quando os dados são 

inseridos, corrigidos quando necessários e aceitos pelo patrocinador/CRO. 

Processos acionados 

• Gerenciar Finanças: É a partir da submissão e aceite dos dados que as visitas poderão 

ser cobradas (por vezes é necessário também aguardar uma monitoria). 

Recursos 

• Sistema de CRF: onde os dados são inseridos, as pendências apontadas e resolvidas; 

• Guia de como preencher CRF: fornecida pelo patrocinador ou guias mais gerais, como 

dicionários médicos que auxiliam na padronização e tradução de termos. 
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2.5 Gerenciar produto investigacional  

Quadro 21 - Caracterização do processo 2.5 Gerenciar produto investigacional 

2.5 Gerenciar produto investigacional 

-  Garantir o produto investigacional em boa forma e apresentação e instruir o correto uso ao 
participante 

 Entradas 
 

 Atividades 
 

Saídas  

- Agenda de visitas 
- Pedido de dispensação 
- Estoque de produtos 

-  - Receber produto 
investigacional (PI) 

- Armazenar PI 
- Controlar estoque 
- Controlar ambiente 
- Controlar prescrições médicas 
- Dispensar PI 
- Calcular aderência ao 

tratamento 
- Solicitar reposição de estoque 
- Descartar/retornar/destruir 

produto investigacional 
- Reportar Evento adverso à 

farmacovigilância 

 - Produto investigacional 
dispensado 

- Relatório de 
farmacovigilância 

    

 Processos que o acionam 

  

Processos acionados  

- Conduzir visita   - Gerenciar exclusão de 
participante 

- Gerenciar desvios na 
condução do protocolo 

- Gerenciar Eventos 
Adversos 

- Enviar relatório de 
acompanhamento ao CEP 

     

Direcionadores de custo   Regras de negócio   Indicadores 

- Medicações associadas 
ou de resgate não 
reembolsadas 

- Medicações de resgate 

-  - Delegation form  - Participantes sem o PI na 
hora correta 

- Tempo para reposição de 
estoque 

- Aderência ao uso do PI 

 Recursos 
    

     

- Double-check de dispensação 
- Controle de ambiente 
- Controle de estoque 

 

Fonte: Autor 
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Os objetivos do processo Gerencial produto investigacional é garantir que o produto 

investigacional esteja em boa forma e apresentação e instruir o correto uso ao participante. A 

equipe de farmácia do centro deve gerenciar a distribuição de medicamentos, gestão de estoque 

no centro a quantidade distribuída aos participantes. Isso envolve a identificação e rastreamento 

de cada unidade do produto (frasco, cartela etc.), correta informação sobre uso e dosagem, 

controle de vencimento e controle de retorno e destruição de drogas não utilizadas (ABEBE et al., 

2019). 

Além disso, desenvolve atividades de farmacovigilância em que busca detectar, avaliar, 

entender, prevenir e combater qualquer evento adverso relacionado a uma droga, tendo papel 

central na identificação precoce de problemas de segurança, quantificação e avaliação do risco e 

acompanhamento da efetividade das ações contra efeitos adversos relacionados a droga testada 

(SAMPALIS et al., 2017). 

São desafios na gestão do produto investigacional que devem ser tratos com o 

patrocinador a gestão de randomização (que vai definir qual produto investigacional será 

utilizado por qual participante, placebo/comparador), o inventário disponível, “quebra de cego” 

de emergência, e cálculo de dose e essa interação em geral ocorre por meio de sistemas de IVRS 

e IWRS, ferramentas controladas por uma central de computador, ondes será feito o registro de 

novos participantes, randomização, obtenção de medicação duplo cega, e quebra de cego (SAMA 

et al., 2016). 

Entradas 

• Agenda de visitas: que vai determinar quando serão distribuídos os produtos aos 

participantes, de acordo com a previsão de visitas; 

• Pedido de dispensação: recebido pela equipe após as consultas médicas; 

• Estoque de produtos: com um recebimento inicial durante o startup e outros ao longo 

do protocolo quando o estoque estiver baixo. 

Processos que o acionam 

• Conduzir visita: o protocolo define em quais visitas devem ser dispensados os 

produtos. 

Atividades 
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• Receber produto Investigacional (PI): durante o startup do protocolo o centro recebe 

uma determinada quantidade de PI de acordo com a meta de inclusão acordada; 

• Armazenar PI: cada tipo de PI tem um correto tipo de armazenamento, em local, 

temperatura, controle de acesso e validade, conforme o protocolo e manuais 

específicos do estudo; 

• Controlar estoque: o centro deve controlar inventário e a quantidade disponível, a 

quantidade prevista de dispensação, de acordo com o número de participantes ativos 

e suas agendas e o tempo de reposição (entre a solicitação e recebimento) e prazos 

de validade. Dessa forma o centro terá uma maior previsibilidade e reduzirá as chances 

de não ter o PI disponível no momento certo; 

• Controlar ambiente: o controle do ambiente quanto a temperatura, humidade e 

gestão de acesso deve ser realizado conforme as diretrizes do protocolo e o processo 

Gerenciar infraestrutura; 

• Dispensar PI: após a visita, a equipe médica define a dispensação do PI (conforme 

desenho do estudo) e o produto é entregue ao participante junto com uma instrução 

farmacêutica sobre o uso e armazenamento. Nesse momento a equipe farmacêutica 

pode também recolher restos de PI não utilizados pelo participante no período 

anterior. Esses devem ser armazenados separadamente e devolvidos ao patrocinador 

ou descartados adequadamente; 

• Controlar prescrições médicas: a equipe de atenção farmacêutica é responsável por 

manter todos os registros históricos referente a dispensação, aderência de uso, 

empacotamento, rotulagem identificando o participante do estudo a quem o produto 

investigacional foi dispensado; 

• Descartar/retornar/destruir PI: a medicação retornada pelos participantes ou não 

utilizadas no centro, devem ser retornadas ao patrocinador ou destruídas localmente, 

conforme gerenciamento de resíduos de saúde, seja pelo próprio centro, um vendor 

ou por um serviço parceiro. O centro deve registrar todo o processo e documentação 

para comprovar ao patrocinador a correta destinação dos produtos;  
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• Reportar evento adverso à farmacovigilância: uma vez identificados eventos adversos 

relacionados ao produto investigacional, o CPC deve reportá-los à farmacovigilância 

do patrocinador o mais rápido possível e acompanhar o evento conforme o processo 

de Gerenciar Eventos Adversos. 

Regras de negócio 

• Delegation form: define quem são as pessoas responsáveis e aptas para executar as 

tarefas deste processo. 

Indicadores 

• Participantes sem o PI na hora correta: mostra falhas na atividade de controle de 

estoque e podem levam a desvios de protocolo graves; 

• Tempo para reposição de estoque: deve medido e comparado com o combinado em 

contrato; 

• Aderência ao uso do PI: é neste processo durante a dispensação do PI que é feita a 

conferência da quantidade de PI dispensada e utilizada pelo participante. A equipe 

deve então aferir esse valor e reportar ao investigador. 

Direcionadores de custo 

• Medicações não reembolsadas: é dever do patrocinador arcar com o tratamento do 

participante durante o estudo, por isso custos com medicações associadas ou de 

resgate cuja necessidade tenha advindo do tratamento experimental deve ser arcada 

pelo patrocinador. Porém é prudente que a equipe de pesquisa busque acordar isso 

com o patrocinador previamente em contrato. 

Saídas 

• Produto investigacional dispensado: participante recebendo o PI e as instruções 

corretas sobre uso e armazenamento; 

• Relatório de farmacovigilância:  informando os eventos adversos relacionados ao PI. 

Processos acionados 
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• Gerenciar exclusão de participantes: caso a aderência ao uso não atenda aos requisitos 

do estudo, o participante pode ser excluído do participante. Neste caso a equipe de 

farmácia deve informar a equipe de coordenação para proceder com esse processo; 

• Gerenciar desvios na condução do protocolo: desvios de protocolo são gerados pela 

não conformidade no uso do PI, conforme protocolo; 

• Gerenciar eventos adversos: a equipe de farmácia pode identificar neste momento 

eventos adversos relacionados ao uso do PI ou sua interação com outros 

medicamentos. Neste caso deve classificar e iniciar o processo de Gerenciar Evento 

Adverso. 

Recursos 

• Double-check de dispensação: ferramenta utilizada para garantir que o produto 

correto está sendo dispensado para a pessoa correta e na dose correta. Faz com que 

duas pessoas revisem o produto investigacional (dose, lote, validade, volume etc.) 

antes de ser dispensado ao participante de pesquisa; 

• Controle de ambiente: sistema de controle de temperatura, humidade e acesso aos 

PIs; 

• Controle de estoque: planilha ou sistema que consolide informações sobre 

recebimento de produtos, quantidade dispensada, quantidade disponível, localização 

do produto e instruções para solicitar reposição de estoque. 
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2.6 Gerenciar materiais 

Quadro 22 - Caracterização do processo 2.6 Gerencial materiais 

2.6 Gerenciar materiais 

- Manter os produtos/recursos de suporte necessários para a condução do estudo 

 Entradas 
 

 Atividades 
 

Saídas  

- Estoque inicial 
- Agenda de visitas 
- Reposição de materiais 

-  - Receber 
- Armazenar 
- Controlar estoque 
- Solicitar ressuprimento  
- Devolver/ Descartar/ Realocar 

 - Uso dos kits 
- Solicitação de reposição 
- Solicitação de descarte 

    

 Processos que o acionam 

  

Processos acionados  

- Alinhar procedimentos 
do protocolo (startup) 

- Conduzir visita 

  - Gerenciar desvios na 
condução do estudo 

     

Direcionadores de custo   Regras de negócio   Indicadores 

- Custos para reposição de 
materiais 

-  - Regras de armazenamento e 
transporte 

- Rastreabilidade 

 - Nível de estoque 
- Visitas adiadas por falta 

de materiais 

 Recursos 
    

     

- Controle de estoque 
- Controle de equipamentos 

 

Fonte: Autor 

 

A expectativa do processo Gerenciar Materiais é manter os recursos de suporte 

necessários para a condução do estudo. Materiais de suporte são em geral kits utilizados para 

coleta de amostras biológicas. Os materiais devem estar sempre disponíveis no momento certo 

da visita para evitar desvios na condução do protocolo e para garantir a disponibilidade de 

materiais, o CPC deve controlar corretamente o estoque, armazenamento, distribuição, uso, 

reposição e descarte de itens. 
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Entradas 

• Estoque inicial: quantidade de materiais recebidos na fase de startup; 

• Agenda de visitas: define uma previsão de uso de materiais ao longo do protocolo; 

• Reposição de materiais: novas remessas de materiais para reposição. 

Processos que o acionam 

• Alinhar procedimentos do protocolo (startup): momento que o estoque inicial é 

recebido; 

• Conduzir Visitas: atualiza as informações de previsão de uso e uso do estoque. 

Atividades 

• Receber materiais: receber os materiais fornecidos pelo patrocinador de acordo como 

fornecedor e estudos previstos. Cada estudo possui uma especificidade nos kits, mas 

são em geral, providos pelos mesmos fornecedores; 

• Armazenar materiais: cada tipo de kit possui uma especificação quanto ao 

armazenamento. Seja em temperatura ambiente ou refrigerado, é importante que o 

acesso aos materiais seja restrito e controlado; 

• Controlar estoque de materiais: o centro deve ser capaz de fazer um controle da 

quantidade de kits disponíveis para o estudo, a quantidade de participantes ativos e 

suas visitas futuras e com base nisso fazer uma estimativa de uso dos kits para os 

meses futuros. A previsão de uso deve ser acompanhada e comparada ao uso real do 

dia a dia em cada visita para um controle preciso e refinamento de quando será 

necessário solicitar a reposição; 

• Solicitar ressuprimento de materiais: o centro deve estar atento ao prazo entre a 

solicitação e o recebimento de novos materiais que pode demorar até meses (em 

alguns casos até 120 dias) e com base nesse período e na previsão de finalização do 

estoque fazer as solicitações para reposição; 
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• Devolver/descartar/realocar materiais: caso o estoque não seja totalmente utilizado 

durante o estudo é necessário solicitar a devolução ou descarte junto a um courier, 

registrar a solicitação e arquivar as documentações que registra o processo. 

 

Regras de negócio 

• Regras de armazenamento e transporte: as especificações do fornecedor quanto a 

validade, temperatura, local de armazenamento devem ser seguidas a fim de se evitar 

desvios; 

• Rastreabilidade: o centro deve ser capaz de rastrear quais kits foram utilizados para 

quais participantes em qual visita. 

Indicadores 

• Nível de estoque: quantidade disponível de materiais em relação ao uso esperado de 

acordo com os participantes e visitas previstas; 

• Visitas adiadas por falta de materiais: a falta dos materiais corretos na visita correta 

pode levar a ocorrência de desvios de protocolo com o adiamento de uma coleta e sua 

realização fora da janela máxima. 

Direcionadores de custo 

• Custos para reposição de materiais: caso o centro fique sem o material para a visita 

pode ser necessário utilizar kits de outros protocolos, mas do mesmo fornecedor ou 

ter que buscar de outros centros que conduzem o mesmo estudo. Apesar de isso gerar 

conflito com o patrocinador, é uma prática comum. 

Saídas 

• Kits para uso: materiais prontos para uso; 

• Solicitação de reposição: pedido de reposição de materiais para o patrocinador; 

• Solicitação de descarte: pedido de descarte de materiais para o patrocinador. 

Processos acionados 
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• Gerenciar desvios: para os casos de problemas no armazenamento dos kits ou de 

problemas na disponibilidade que gerem agendamento fora da janela. 

Recursos 

• Controle de estoque: ferramenta para controlar o recebimento dos materiais com 

nome, protocolo, lote, validade, data de recebimento, visita utilizada, status do envio, 

data de solicitação de descarte e data de retirada 

2.7 Gerenciar amostras biológicas 

Quadro 23 - Caracterização do processo 2.7 Gerenciar amostras biológicas 

2.7 Gerenciar amostras biológicas 

- Garantir as condições corretas para que amostras biológicas sejam analisadas com qualidade 

 Entradas 
 

 Atividades 
 

Saídas  

- Agenda de visitas 
- Kits 

-  - Coletar amostra 
- Preparar amostra 
- Enviar para análise 
- Aguardar resultados 
- Emitir laudo 
- Preencher dados (CRF) 

 - Amostras analisadas 
- Dados inseridos na CRF 

    

 Processos que o acionam 

  

Processos acionados  

- Conduzir visita   - Gerenciar Desvios 
- Excluir participante 

     

Direcionadores de custo   Regras de negócio   Indicadores 

- Horas da equipe 
- Compra de materiais e 

equipamentos 

-  - Regras de processamento e 
transporte (IATA e Anvisa) 

- Prazos do courier 
- Rastreabilidade 

 - Amostras perdidas 
- Tempo do processo 

 Recursos 
    

     

- Controle de amostras 

 

Fonte: Autor 
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A expectativa do processo Gerenciar amostras biológicas é garantir as condições 

corretas para que amostras biológicas sejam analisadas com qualidade. Quase todo tipo de 

estudo requer a avaliação de amostras biológicas como sangue, urina, fezes, tecidos, tumores 

entre outros. A avaliação dessas amostras é de extrema importância para o patrocinador pois 

mostram os resultados fisiológicos do uso do produto investigacional. Tais amostras são itens 

sensíveis e manter a sua integridade desde o momento da coleta até o transporte e análise é uma 

questão crítica. 

As tarefas relacionadas a este processo vão variar a depender do protocolo - que varia o 

tipo de amostra e a forma e local de processamento (local ou centralizado) – ou do centro – que 

pode estar ligado a um hospital, clínicas ou possuir um serviço parceiro. Todos os centros devem 

ter atenção aos procedimentos de coleta, processamento, armazenamento, envio e controle de 

qualidade, mas centros que possuem biobancos devem ter atenção especial a este processo com 

para atender a padrões internacionais de boas práticas como o International Society for Biological 

and Environmental Repositories (ISBER), SBER best practices, ISO 15189, e Strengthening 

Laboratory Management Toward Accreditation SLMTA (CROXTON et al., 2020).  Cada centro deve 

então adaptar sua realidade às exigências de cada protocolo. 

Entradas 

• Agenda de visitas: define quando serão feitas as próximas visitas do período e que tipo 

amostra deve ser coletada quando; 

• Kits: materiais que serão utilizados para coletar, processar e enviar a amostra. 

Processos que o acionam 

• Conduzir visita: antes, durante e após as visitas, ações devem ser tomadas para 

garantir a execução do processo. 

Atividades 

• Preparar kits: antes da realização da visita e coleta de amostras em si, a equipe deve 

se certificar da disponibilidade e preparar com os kits de materiais corretos para a 

visita; 
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• Agendar envio de amostras: também antes da visita, deve ser agendado com o courier 

quais serão as coletas, de qual protocolo, as condições de armazenamento e quando 

deverá ser retirada a amostra. No Brasil a Autoridade Regulatória (Anvisa) deve ser 

notificada do embarque e o centro solicita emissão de uma Guia de Recolhimento à 

União (GRU) antes do envio da amostra biológica e enviar para o courier contratado 

para que providencie o pagamento. É comum o acontecimento de problemas nesta 

atividade seja pela indisponibilidade do site utilizado na emissão da GRU ou pela a 

ocorrência de visitas extras que impossibilitam o planejamento com antecedência das 

atividades e pode, no limite, gerar desvios de protocolo;  

• Coletar amostra: a equipe de saúde, geralmente de enfermagem ou médica, realiza a 

coleta das amostras conforme as instruções do protocolo; 

• Preparar amostra: a equipe faz o processamento inicial e preparo da amostra para 

processamento. Este procedimento garante a durabilidade da amostra em todo o 

processo; 

• Enviar para análise: como antes mesmo da coleta, o agendamento da retirada da 

amostra no centro já deve estar agendado com o courier, após a preparação da 

amostra, basta sincronizar o armazenamento temporário com a retirada da amostra. 

Para alguns estudos ou materiais, o processamento é realizado localmente no 

laboratório associado ao centro, em outros, o processamento é centralizado em um 

laboratório que pode ser em outro país, e em outros casos o processamento acontece 

das duas formas; 

• Aguardar resultados: uma vez enviada a amostra para análise, a equipe deve 

acompanhar o andamento até a recepção dos resultados; 

• Emitir laudo: pode ser necessário também a análise dos resultados pela equipe médica 

que pode definir novas condutas; 

• Preencher CRF: por fim os resultados devem ser informados ao patrocinador por meio 

da CRF. 

Regras de negócio 
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• Regras de processamento e transporte: o protocolo e os treinamentos fornecidos pelo 

patrocinador no protocolo em geral definem claramente os procedimentos para 

coleta, processamento e armazenamento local. Esses procedimentos devem ser 

alinhados com os procedimentos padrões do centro. Também devem ser consideradas 

regras mais gerais como a IATA (International Air Transport Association) e Anvisa que 

regulamentam o transporte internacional de amostras biológicas; 

• Prazos do courier: muito importantes de serem levados em consideração para o 

estudo e região do centro pois podem variar muito e impactar, no limite, a perda de 

amostras; 

• Rastreabilidade: o centro deve ser capaz de manter o rastreamento de cada amostra 

coletada. 

Indicadores 

• Amostras perdidas: o índice de amostras perdidas e suas razões; 

• Tempo do processo: os tempos entre coleta, processamento, envio, recebimento, 

laudo e preenchimento das fichas clínicas. 

Direcionadores de custo 

• Horas da equipe: este processo pode consumir muito tempo da equipe no pós-visita 

com a coordenação de courier e rastreamento das amostras e nem sempre existe uma 

taxa paga pelo patrocinador que cobre estes custos;  

• Compra de materiais e equipamentos: eventual compra de materiais necessários para 

cumprir o processo adequadamente. 

Saídas 

• Amostras analisadas: o resultado é o recebimento dos laudos após análises realizadas; 

• Dados inseridos na CRF: onde os dados são repassados ao patrocinador.  

Processos acionados 

• Gerenciar Desvios: acionado caso sejam identificados desvios pela equipe durante a 

execução deste processo; 
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• Excluir participante: acionado caso a o investigador e patrocinador resolvam pela 

exclusão do participante a partir dos resultados das análises de amostras. 

Recursos 

• Sistema de controle de amostras: sistema ou planilha que permitam o rastreamento 

da amostra, participante, visita, fases do processo, resultado e registro das 

informações. 
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2.8 Excluir participantes 

Quadro 24 - Caracterização do processo 2.8 Excluir participantes 

Prospectar estudos 

- Registrar a exclusão do participante do estudo, garantindo a melhor conduta pós-estudo, quando 
aplicável 

 Entradas 
 

 Atividades 
 

Saídas  

- Pedido de exclusão de 
participante 

-  - Identificar a causa da saída  
- Registrar exclusão 
- Informar o patrocinador 
- Informar o participante 
- Informar o CEP 
- Definir conduta de 

acompanhamento  
- Acompanhar conforme 

protocolo 

 - Agenda atualizada 
- Registro de exclusão no 

Prontuário 
- Notificação CEP 
- Relatório parcial CEP 

atualizado 
- Comunicar o 

patrocinador / CRO 
    

 Processos que o acionam 

  

Processos acionados  

- Recrutar participante 
- Gerenciar desvios na 

condução do estudo 
- Gerenciar Eventos 

Adversos e Eventos 
Adversos Graves 

  - Desenvolver agenda de 
visitas 

- Manter aprovação ética e 
regulatória 

     

Direcionadores de custo   Regras de negócio   Indicadores 

- N/I -  - Critérios de inclusão e exclusão  - Retenção 
- Número de exclusões e 

motivos 

 Recursos 
    

     

- Acompanhamento de status de participantes 

 

Fonte: Autor 

 

A expectativa do processo Excluir participantes é registrar a exclusão do participante do 

estudo, garantindo a melhor conduta pós-estudo, quando aplicável. É prerrogativa do 

participante poder desistir da participação no estudo a qualquer momento, e isso deve estar claro 
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para ele desde a sua inclusão. Neste caso o centro deve entender as razões do participante e 

eventualmente tentar uma retenção, já que sua desistência gera um impacto nas metas de 

recrutamento, coleta de dados para o patrocinador e uma perda financeira. Porém, pode haver 

outras razões para a exclusão, como a não aderência do participante ao estudo, uma decisão 

médica por outra conduta em função da toxicidade ou falta de benefício clínico, violação de 

protocolo, a ocorrência de desvios ou eventos adversos graves ou o óbito do participante. 

Uma vez confirmada a exclusão do participante, equipe, patrocinador e CEP devem ser 

informados, o processo documentado e a conduta médica futura definida, quando aplicável. 

Entradas 

• Participante: uma solicitação de exclusão de participante que pode vir do próprio 

participante, da equipe clínica, do patrocinador ou de órgãos éticos; 

Processos que o acionam 

• Recrutar participante: é na entrada do participante no estudo que o TCLE é assinado 

e ele instruído sobre a prerrogativa de saída 

• Gerenciar desvios na condução de estudo: desvios graves podem incorrer na exclusão 

do participante; 

• Gerenciar Evento Adverso e Evento Adverso Graves: a ocorrência de Eventos Adversos 

por resultar na exclusão do participante, seja por ter sua segurança em risco pela 

ocorrência de óbito (considerado um EAG). 

Atividades 

• Identificar a causa da saída: a equipe deve identificar a intenção/ necessidade de saída 

e a causa (aderência do participante ao estudo, uma decisão médica por outra conduta 

em função da toxicidade ou falta de benefício clínico, violação de protocolo, a 

ocorrência de desvios ou eventos adversos graves, como o óbito do participante); 

• Registrar exclusão: a exclusão, causa e o processo deve ser registrado em documento 

fonte com detalhes; 

• Informar patrocinador: caso a exclusão tenha sido identificada pelo centro, este deve 

informar o patrocinador; 
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• Informar participante: caso a exclusão tenha sido identificada pelo patrocinador, o 

centro deve informar o participante e definir a forma de acompanhamento; 

• Informar o CEP: o CEP deve ser sempre informado da exclusão dos participantes. Caso 

a exclusão tenha ocorrido por um EAG, a notificação deve ser imediata (conforme o 

processo Gerenciar Evento Adverso e Evento Adverso Grave), caso contrário a 

comunicação pode ser feita pelo relatório parcial; 

• Definir conduta de acompanhamento: caso a exclusão ocorra por uma descontinuação 

do tratamento ou descontinuação do estudo, o protocolo e patrocinador podem optar 

pelo acompanhamento do participante para avaliar sua segurança, sobrevida e 

qualidade de vida; 

• Acompanhar pós-estudo: no caso de conduta pós-estudo, inicia-se um novo ciclo de 

visitas e procedimentos a serem realizados pelo participante. 

Regras de negócio 

• Critérios de exclusão: definidos no protocolo indicam as condições para exclusão do 

participante. 

Indicadores 

• Retenção: quantidade de participantes que manifestaram interesse em sair, mas 

tiveram suas situações resolvidas e se mantiveram no estudo; 

• Índice de exclusões e motivos: a relação entre os participantes incluídos e excluídos 

no estudo e os motivos. Deve-se dar especial atenção às exclusões que poderiam ter 

sido evitadas, como por desvios da equipe. 

Direcionadores de custo 

• Não identificados. 

Saídas 

• Agenda atualizada: com as visitas futuras canceladas; 

• Registro de exclusão no Prontuário: registro de todo o processo de exclusão em 

documento fonte; 

• Notificação CEP: notificação imediata nos casos de exclusão devido a um EAS; 
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• Relatório parcial CEP atualizado: atualização das informações para o próximo relatório 

parcial; 

• Comunicar o patrocinador / CRO: nos casos que a identificação da exclusão seja feita 

pelo CPC. 

Processos acionados 

• Desenvolver agenda de visitas: acionado tanto para exclusão de visitas futuras, quanto 

pelos casos que deve ser feito um acompanhamento pós-estudo com novas visitas; 

• Manter aprovação ética e regulatória: com notificação ao CEP e preparação de 

relatório parcial. 

Recursos 

• Acompanhamento de status de participantes: planilha ou sistema que gerencia todos 

os participantes do estudo e status atual. 
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3 Acompanhar protocolo 

3.1 Gerenciar Evento Adverso e Eventos Adversos Grave 

Quadro 25 - Caracterização do processo 3.1 Gerenciar Evento Adverso e EAG 

Prospectar estudos 

- Registar e reportar eventos adversos às entidades interessadas buscando a melhoria dos processos 
para a segurança do participante 

 Entradas 
 

 Atividades 
 

Saídas  

- Participante 
- Atendimento clínico 
- Relatório de 

farmacovigilância 
- Prontuário 

-  - Identificar evento adverso (EA) 
- Classificar evento adverso (EA 

ou EA Grave) 
- Graduar intensidade 
- Avaliar relação com produto 

investigacional (PI) 
- Definir intervenção  
- Registrar Evento (evolução 

médica) 
- Acompanhar evento (follow-up) 
- Reportar evento ao CEP/Conep 
- Reportar evento ao 

patrocinador/farmacovigilância 
- Fechar evento adverso  
- Arquivar documentos 
- Estabelecer plano de ação de 

melhoria 

 - Finalização do evento 
- Notificação de EA ao 

patrocinador 
(farmacovigilância) 

- Notificação de EA ao 
CEP/Conep 

- Avaliação da 
continuidade do 
participante no estudo 

-  
    

 Processos que o acionam 

  

Processos acionados  

- Conduzir Visita 
- Gerenciar produto 

investigacional 

  - Manter aprovação ética e 
regulatória 

- Excluir participantes 

     

Direcionadores de custo   Regras de negócio   Indicadores 

- Custos extras com 
participantes  

-  - Protocolo 
- Regras de classificação de EA 
- Sistema de regulação 

CEP/Conep e GCPs 

 - Índice de EA por 
classificação 

- Desvios na gestão de 
eventos adversos 

- Tempos entre as fases 
dos EAG 

 Recursos 
    

     

- Template / tabela de acompanhamento de Eventos Adversos 

Fonte: Autor 
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A expectativa do processo Gerenciar Evento Adverso e Evento Adverso Grave é registar 

e reportar eventos adversos às entidades interessadas buscando a melhoria dos processos para 

a segurança do participante. Embora antes da fase de pesquisa clínica, o produto investigacional 

objeto de estudo já tenha passado por avaliações de segurança, é esperado que possa ocorrer 

eventos adversos nos participantes de pesquisa uma vez que o teste agora avalia o produto 

investigacional em uma população maior. Por isso, é importante que toda a equipe envolvida na 

condução do estudo esteja atenta às condições de saúde dos participantes para garantir que, 

havendo eventos adversos, estes sejam identificados, avaliados se existe relação com o produto 

investigacional e reportados ao patrocinador e às autoridades de saúde. 

Evento Adverso é qualquer ocorrência desfavorável ao participante de pesquisa 

originada pela sua participação no estudo e não existente previamente. O Evento Adverso pode 

ser não-grave ou grave, aquele que gere morte, ameaça ou risco de vida, necessidade de 

hospitalização ou prolongamento de internação, incapacidade ou qualquer outra ocorrência que 

prejudique um participante segundo julgamento da equipe médica (BRASIL, 2015).  

A gestão de eventos adversos é mandatória para a proteção de participantes de pesquisa 

e é regida pelas boas práticas clínicas e por diretrizes nacionais e internacionais e para garantir o 

cumprimento de regulamentação, o investigador principal e coordenador de estudo, além do 

patrocinador, devem ter ferramentas apropriadas para coletar, processar e revisar informações 

de segurança, além de informar as agências regulatórias (ZHAO et al., 2010b; ABEBE et al., 2019). 

Existem três diferentes tipos de notificação de eventos adversos (EA): notificação inicial 

de EA, notificação de acompanhamento (follow-up) de EA, e notificação de correção de dados de 

EA. Notificação inicial é usada para novos EA. O CPC deve reportar o EA dentro dos prazos 

especificados no protocolo baseado nos dados mais acurados e disponíveis no momento da 

notificação. Notificação de acompanhamento deve ser usada quando uma nova informação sobre 

um EA previamente reportado estiver disponível (por exemplo, alterando status de “Em 

andamento” para “Resolvido”). Notificação de correção de dados deve ser usado para editar uma 

informação incorreta submetida previamente (ZHAO et al., 2010b). A Figura 23 mostra uma 

sugestão template para reporte e acompanhamento de Eventos Adversos (ZHAO et al., 2010b). 
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 Sistema de classificação de Eventos Adversos 

 

Fonte: Zhao et al.  (2010b) 
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Entradas 

• Participante: que apresenta o EA; 

• Atendimento clínico: onde o EA pode ser identificado; 

• Relatório de farmacovigilância: onde o EA também pode ser identificado; 

• Prontuário: o documento fonte onde as informações do EA devem ser registradas 

 

Processos que o acionam 

• Conduzir Visita: o EA pode ser identificado durante uma visita; 

• Gerenciar produto investigacional: o EA pode ser identificado pela equipe 

farmacêutica durante a dispensação ou recebimento do PI. 

Atividades 

• Identificar evento adverso (EA): o momento em que a equipe toma ciência pelo 

participante da existência de um EA. É importante nesse momento identificar também 

quando esse EA teve início e que o registro siga a regra de ALCOA (Atribuível, Legível, 

Contemporânea (recente), Original e com Acurácia); 

• Classificar evento adverso (EA ou EA Grave): a equipe médica deve investigar os 

sintomas e classifica-lo entre um Evento Adverso, ou um Evento Adverso Grave, e 

classificar a ocorrência - o modelo do Common Terminology Criteria for Adverse Events 

(CTCAE) (CANCER INSTITUTE, 2017) é um padrão que pode ajudar nessa atividade; 

• Graduar intensidade: apesar de ser muitas vezes difícil, pois depende da percepção do 

participante e avaliação clínica, a intensidade do EA deve ser graduada para avaliar os 

sintomas experenciados pelo participante. Basicamente a graduação é feita por escala 

como Leve, Moderada ou Severa; 

• Avaliar relação com produto investigacional (PI): Antes de iniciar o estudo é necessário 

avaliar a história médica do participante de forma muito detalhada e sempre que um 

EA for identificado avaliar se ele é pré-existente, uma comorbidade já identificada na 

história médica, ou foi algo que tem relação com o PI. Essa classificação é muito 

importante pois mostrando-se a relação com o produto em todo o mundo, ela irá 
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compor as informações da bula do medicamento quando aprovado. Uma classificação 

possível é: Sem relação, Relacionado, Possivelmente relacionado e Possivelmente não 

relacionado; 

• Definir intervenção: a equipe médica deve definir qual a melhor tratamento para 

solucionar o EA e registrá-lo no prontuário e na ficha clínica - CRF para relacionar o uso 

de medicamentos ao EA; 

• Registrar evento (evolução médica): todo o processo desde a identificação até a 

resolução, passando por cada follow-up deve ser registrado correta e completamente 

no prontuário por meio de uma evolução médica. A equipe médica deve estar treinada 

e consciente da importância dessa atividade pois impacta na segurança dos 

participantes, na maneira como a notificação é feita ao patrocinador, na derivação de 

desvios e no pagamento ao centro; 

• Acompanhar evento até o desfecho e resolução (follow-up): a equipe deve 

acompanhar a cada visita se o EA foi interrompido ou persiste e registrar toda 

evolução no prontuário e ficha clínica (CRF) específica; 

• Reportar evento ao CEP/Conep: caso o EA seja classificado como grave, o centro deve 

reportar a ocorrência para o CEP, através de formulário específico na Plataforma 

Brasil. Esse reporte deve ser feito o mais breve possível de acordo com as regras do 

CEP local. 

• Quando o centro for o coordenador do estudo no país, a notificação deve ser feita 

também ao sistema Conep, conforme a Carta Circular no 13/2020-CONEP/SECNS/MS; 

• Reportar evento ao patrocinador (farmacovigilância): caso o EA seja classificado como 

grave, o centro deve reportar a ocorrência para a farmacovigilância do patrocinador 

através da CRF de EA ou formulário específico do estudo. Esse reporte deve ser feito 

em até 24h após a ciência do EA por algum membro da equipe, por isso é importante 

que o participante esteja ciente de que deve avisar a equipe o mais rápido possível. 

• Fechar evento adverso: uma vez identificado que o EA foi finalizado, este não precisa 

ser mais acompanhado e pode então ser considerado como fechado, esta informação 
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precisa ser atualizada no documento fonte – prontuário do participante e ficha clínica 

(CRF); 

• Arquivar documentos: todos os documentos relacionados ao EA devem ser 

armazenados para garantir uma trilha de auditoria em uma eventual monitoria, 

auditoria ou inspeção regulatória; 

• Estabelecer plano de ação de melhoria: a reincidência de determinados EA pode 

alertar a equipe da necessidade de mudança de práticas para que evite EAGs ou que 

haja avaliação constante para a identificação precoce destes. Esses planos devem ser 

elaborados, acompanhados e ter sua eficácia medida. 

Regras de negócio 

• Protocolo: define o sistema de classificação, graduação, avaliação do EA e os meios e 

prazos para reportar; 

• Regras de classificação de EA: padrões internacionais que descrevem método de 

classificação de EA como o CTCAE  

Indicadores 

• Índice de EA por classificação: mostra o nível de segurança do estudo no centro; 

• Desvios na gestão de EA: desvios de classificação, tempo de reporte e falta de 

acompanhamento avaliam a qualidade do processo de gestão de EA; 

• Tempos dos EAs: o tempo entre identificação, reporte a CEP e farmacovigilância e 

fechamento do EA. 

Direcionadores de custo 

• Custos extras com participante: EAs podem levar o participante a comparecer a um 

serviço de saúde com uma queixa ou até a uma a hospitalização, no caso de EA grave. 

Como os custos de tratamento de participantes de estudos, relacionados com o 

produto investigacional, devem ser arcados pelo patrocinador, a equipe deve registrar 

e contabilizar todos os custos para acordar com o patrocinador a forma de pagamento; 

Estes custos podem ser com visitas, procedimentos, hospitalizações, medicações, 

horas da equipe, reembolso de participante, entre outros.  
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Saídas 

• Finalização do EA: todo o acompanhamento do EA até a sua finalização; 

• Notificação de EA ao patrocinador: devem ser sempre reportados, mas no caso de EA 

grave devem reportados em até 24h; 

• Notificação de EA grave ao CEP: por meio de formulário específico e notificação via 

Plataforma Brasil; 

• Avaliação da continuidade do participante no estudo: caso a equipe médica avalie que 

a segurança do participante está em risco, pode optar pela exclusão do participante 

no estudo. Neste caso deve acionar o processo de Excluir participantes. 

Processos acionados 

• Enviar relatório de acompanhamento ao CEP: todos os EA graves devem ser 

reportados ao CEP; 

• Excluir participantes: caso a equipe médica avalie que a segurança do participante está 

em risco, pode optar pela exclusão do participante no estudo. Neste caso deve acionar 

o processo de Excluir participantes 

Recursos 

• Template / tabela de acompanhamento de Eventos Adversos: que acompanha o 

prontuário do participante e tem como objetivo garantir que, principalmente a equipe 

médica, colete todas as informações necessárias para fazer o reporte adequado do EA 

aos interessados. Pode constar: 

▪ O participante; 

▪ A descrição de o EA com diagnóstico 

▪ Critério de seriedade apresentado; 

▪ Relação causal com o produto investigacional; 

▪ Eventos adversos subsequentes; 

▪ Data de início, identificação, notificação ao patrocinador, notificação ao 

CEP e fim do evento. 
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3.2 Gerenciar desvios na condução do estudo 

Quadro 26 - Caracterização do processo 3.2 Gerenciar desvios na condução de estudo 

3.2 Gerenciar desvios na condução do estudo 

- Prevenir, identificar e corrigir falhas no cumprimento das regras do protocolo ou boas práticas 
clínicas 

 Entradas 
 

 Atividades 
 

Saídas  

- Desvio identificado 
- Documento fonte 

-  - Identificar desvio 
- Classificar desvio 
- Registrar desvio (evolução) 
- Solucionar desvio 
- Definir e acompanhar planos de 

ação preventivo e corretivo 
- Reportar desvio ao CEP/ Conep 
- Reportar desvio ao 

patrocinador 
- Arquivar documentos 

 - Notificação de desvio ao 
patrocinador 

- Notificação de desvio ao 
CEP 

- Plano de ação 
- Avaliação da 

continuidade do 
participante no estudo 

    

 Processos que o acionam 

  

Processos acionados  

- Incluir participante 
- Conduzir visitas 
- Preencher ficha clínica 

(CRF) 
- Gerenciar Eventos 

Adversos 
- Gerenciar monitorias, 

auditorias ou inspeções 

  - Enviar relatório de 
acompanhamento ao CEP 

- Excluir participantes 

     

Direcionadores de custo   Regras de negócio   Indicadores 

- Procedimentos e visitas 
não recebidos 

-  - Protocolo de pesquisa  - Número de desvios por 
tipo, protocolo, equipe e 
motivo 

- Tempo de notificação de 
desvios 

- Planos de ação 
implementados para 
mitigar desvios 

 Recursos 
    

     

- Acompanhamento de desvios 
- Gestão de Plano de Ações Preventivas e Ações Corretivas 

Fonte: Autor 
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A expectativa do processo Gerenciar desvios na condução do estudo é prevenir, 

identificar e corrigir desvios no cumprimento das regras do protocolo ou boas práticas clínicas. 

Os desvios atrapalham o desenho do estudo e incluem variáveis inesperadas à análise e podem 

acontecer a qualquer momento e em qualquer um dos processos na condução do estudo, porém 

desvios que impactam a qualidade dos dados e segurança dos participantes são considerados 

mais críticas e devem sempre ser tradas com prioridade. 

Estes desvios podem ser classificados como desvios de protocolo (não cumprimento de 

procedimentos ou requisitos do protocolo sem implicações maiores à integridade do estudo), 

violações de protocolo (quando a falha afeta a qualidade dos dados e compromete a integridade 

do estudo, geralmente relacionadas ao não cumprimento de critérios de inclusão e podem levar 

à exclusão do participante), falha no processo (não conformidades com os procedimentos do 

centro) ou desvios de boas práticas clínicas. Desvios e violações precisam ser notificados ao 

patrocinador e documentado nos relatórios enviados às entidades éticas e regulatórias. 

Os centros devem fazer uma gestão centralizada de seus desvios, desde a identificação, 

controle de todos os desvios pendentes, resolução, resposta e melhoria contínua com ações para 

mitigar o risco de recorrência de desvios. Em geral os desvios são identificados pelo monitor do 

protocolo durante uma monitoria e é uma boa prática a conferência dos desvios identificados 

pelo monitor, para garantir que os apontamentos são de fato desvios ou já foram resolvidos. 

É uma boa prática também o acompanhamento do monitor no momento de sua 

monitoria (no caso de monitoria presencial) para resolução do máximo de pendências logo neste 

momento, ao invés de aguardar a carta de monitoria. Isso além de dar mais celeridade aos 

processos, auxilia na melhoria dos indicadores de desvios que são reportados ao patrocinador e 

ao CEP. 

Entradas 

• Desvio identificado: em geral recebido como um reporte do monitor do protocolo que 

avalia todas as evidências de execução das atividades do protocolo como prontuário, 

CRFs, EA, registros de treinamento da equipe, agenda, arquivo, comunicação 

CEP/Conep etc.; 
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• Documento fonte: onde o desvio foi identificado e que deve ser analisado pela equipe. 

 

Processos que o acionam 

• Incluir participante: pode gerar desvios como falha na triagem e avaliação dos critérios 

de elegibilidade, falha no processo de obtenção ou registro de TCLE etc.; 

• Conduzir visitas: pode gerar desvios no agendamento fora da janela, não execução de 

procedimentos, registro incompleto de dados do participante; 

• Preencher ficha clínica: pode gerar desvios no preenchimento da ficha quanto a falta, 

qualidade ou formato da informação; 

• Gerenciar Eventos Adversos: pode gerar desvios pelo tempo longo para se reportar 

um EA, a falta de notificação ao CEP ou farmacovigilância, registro incorreto etc.; 

• Gerenciar monitorias, auditorias ou inspeções regulatórias: as monitorias, sejam por 

visita presencial ou remota, buscam avaliar em detalhes a execução do estudo e a 

ocorrência de desvios da equipe. Nesse processo são identificados e notificados 

relatórios de monitoria que apontam os desvios identificados. 

Atividades 

• Identificar desvio: uma vez identificado este deve ser registrado o mais rápido possível 

para que as ações sejam tomadas. Desvios podem ser também planejados pelo time 

clínico para buscar benefícios para o participante; 

• Classificar desvio: o desvio pode ser um desvio de protocolo, falha no processo, 

violação de protocolo ou desvio de boas práticas clínicas e alguns exemplos de desvios 

são: 

▪ Falha no processo de obtenção de TCLE 

▪ Falta de registro em documento fonte 

▪ Visita fora da janela 

▪ Falha de Processo Definição de Responsabilidade Equipe 

▪ Falha orientação ao participante 

▪ Procedimento fora da Janela 
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▪ Atendimento aos Critérios de Inclusão e Exclusão 

▪ Materiais fornecidos pelo patrocinador 

▪ Compliance Participante - Produto Investigacional 

▪ Horário do procedimento 

▪ Atraso em notificação a farmacovigilância 

▪ Procedimento não realizado 

▪ Falha de registro no prontuário eletrônico 

▪ Procedimento realizado em aparelho com calibração vencida 

▪ Procedimento realizado mas não requerido pelo protocolo 

▪ Não Submissão de SUSARs/CIONS 

▪ Falta de registro/assinatura/arquivo 

▪ PI Oversight 

▪ Adesão medicamentosa do participante de pesquisa 

• Registrar desvio (evolução): pode ser realizado pela equipe médica, de coordenação, 

de farmácia, enfermagem e buscam registrar em documento fonte as informações do 

desvio; 

• Solucionar desvio: alguns desvios podem ainda ser solucionados e respondidos com as 

pendências ao patrocinador. Outros são apenas registrados e servem como insumo 

para uma análise de planos de melhoria; 

• Definir e acompanhar planos de ação preventivo e corretivo: com base na análise dos 

tipos de desvios no protocolo por período é possível identificar falhas recorrentes que 

podem ser mitigadas a partir de mudanças em processo, pessoas ou ferramentas. O 

centro pode então identificar ações preventivas e corretivas para serem executadas, 

acompanhar a execução e avaliar os resultados que devem refletir um menor número 

de novos desvios e erros sistemáticos; 

• Reportar desvio ao CEP/Conep: a lista de desvios, classificação e status deve ser 

encaminhada o mais rápido possível ao CEP para que o comitê esteja ciente de 

potenciais riscos aos participantes e eventualmente até suspender o estudo pela falta 

de qualidade na condução; 
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• Reportar desvio ao patrocinador: desvios identificados pelo próprio centro devem ser 

notificados ao patrocinador o mais rápido possível; 

• Arquivar documentos: as evidências de notificação dos desvios e evidências em 

documentos fontes devem ser armazenadas para consultas futuras. 

Regras de negócio 

• Protocolo de pesquisa: que define as regras que devem ser seguidas para a execução 

do protocolo. 

Indicadores 

• Número de desvios por tipo, protocolo, equipe e motivo: controla a ocorrência dos 

desvios e é a principal fonte de informações para o estabelecimento de planos de 

ações; 

• Tempo de notificação de desvios: tempo entre a identificação do desvio e notificação 

ao patrocinador ou CEP; 

• Planos de ação implementados para mitigar desvios: a quantidade, status e impacto 

dos planos de ações estabelecidos. 

Direcionadores de custo 

• Procedimentos e visitas não recebidos: devido a desvios em visitas, o monitor pode 

optar por aguardar a resolução dos desvios antes de liberar o pagamento da visita 

completa ou eventualmente não pagar por procedimentos não realizados ou 

realizados de forma incorreta, a depender do patrocinador. Saber a quantidade de 

visitas não pagas mostra quantitativamente o impacto da falta de qualidade na 

execução das tarefas. 

Saídas 

• Notificação de desvio ao patrocinador: para desvios identificados pelo centro; 

• Notificação de desvio ao CEP: todos os desvios gerados e reportados; 

• Planos de ação corretiva e preventiva: geradas a partir da observação da quantidade 

e classificação dos desvios; 
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• Avaliação da continuidade do participante no estudo: alguns tipos de desvios podem 

gerar a exclusão do participante, como uma falha na triagem que faz com que o 

participante não se encaixe nos critérios de inclusão do estudo, ou que ele seja 

descontinuado do tratamento devido a alguma violação de protocolo. 

Processos acionados 

• Enviar relatório de acompanhamento ao CEP: deve contar nos relatórios parciais a lista 

de desvios no período; 

• Excluir participantes: caso o desvio implique na necessidade de exclusão do 

participante, o processo de Excluir o participante deve ser acionado para executar essa 

atividade de exclusão. 

Recursos 

• Acompanhamento de desvios: sistema de controle dos desvios, classificação, status e 

datas de identificação, ciência, notificação ao patrocinador, notificação ao CEP e 

resolução; 

• Gestão de Plano de Ações Preventivas e Ações Corretivas: modelo de documento para 

gerenciar o projeto de ações preventiva e corretivas que deve identifica um problema, 

a equipe responsável pela sua geração, faz o diagnóstico das causas raízes, estabelece 

ações corretivas, responsáveis e prazo para execução, controla o andamento das 

atividades e impacto e a partir das lições aprendidas estabelece ações preventivas. 
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3.3 Manter aprovação ética e regulatória (notificações, emendas e relatórios) 

Quadro 27 - Caracterização do processo 3.3 Manter aprovação ética e regulatória 

3.3 Manter aprovação ética e regulatória  

- Garantir que o protocolo estará de acordo com as diretrizes éticas em todo o seu ciclo de vida 

 Entradas 
 

 Atividades 
 

Saídas  

- Submissão inicial - Pacote 
regulatório 

- Emendas  
- Eventos adversos Graves 
- Desvios de Protocolo 
- Notificações do 

patrocinador 
- Relatórios parciais CEP 
- Relatório final 

-  - Preparar pacote regulatório 
- Submeter ao CEP 
- Receber parecer do CEP 
- Informar equipe 

multidisciplinar  
- Treinar 
- Informar patrocinador 
- Arquivar documentos 

 - Protocolo atualizado e 
aprovado 

- Equipe atualizada sobre a 
alterações no protocolo 

    

 Processos que o acionam 

  

Processos acionados  

- Aprovar novo protocolo 
(contrato, orçamento e 
ética) 

- Gerir desvios na 
condução do protocolo 

- Gerenciar notificações de 
segurança (CIONS ou 
SUSAR) 

  - Conduzir visitas 
- Aprovar protocolo 

(contrato e orçamento) 
- Gerenciar equipe  
- Encerrar protocolo 

     

Direcionadores de custo   Regras de negócio   Indicadores 

- Taxa CEP 
- Horas de envolvimento 

da equipe 

-  - Regras do CEP local  - Número de solicitações 
ao CEP por tipo 

- Tempo das fases do 
processo 

 Recursos 
    

     

- Plataforma Brasil 
- Acompanhamento de processos éticos e regulatórios 

 

Fonte: Autor 
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A expectativa do processo Manter aprovação ética é garantir a segurança do 

participante e a execução do protocolo de acordo com as diretrizes éticas em todo o seu ciclo de 

vida. Testes clínicos são conduzidos em diversos CPCs por todo o mundo e podem demorar anos 

para ser finalizados e neste período os CPCs e patrocinador devem monitorar qualquer tipo de 

indício que possa impactar negativamente os participantes da pesquisa, compartilhar a 

informação entre si e notificar a equipe de condução e órgãos éticos responsáveis 

A comunicação com o comitê de ética é um fator que contribui diretamente para o 

sucesso do protocolo e a segurança do participante (MURFF et al., 2006) e acontece por meio de 

notificações de segurança, emendas ou relatórios de acompanhamento. 

As notificações de segurança são listas contendo os eventos adversos graves suspeitos 

de estarem relacionados ao produto investigacional e não esperadas (previamente não listada 

como esperada pelo patrocinador) que ocorreram em outros CPCs SUSAR (Suspected Unexpected 

Serious Adverse Reaction - Eventos adversos graves relacionados com produto investigacional e 

não esperado). 

Tais notificações requerem a ciência do CEP e do pesquisador principal. Essas 

notificações geralmente são passadas ao CPC pela por e-mail ou pela plataforma de gestão do 

patrocinador, uma pessoa da equipe as acessa e encaminha ao pesquisador que deve demonstrar 

ter tomado ciência da existência dos eventos. Apesar de para estudos grandes e que acontecem 

mundialmente, o número de notificações ser bem elevado e por vezes tornar-se difícil para o 

centro gerenciar este volume, é muito importante que a equipe clínica tome conhecimento disso 

pois pode identificar EAs que aconteceram globalmente também nos seus participantes que 

podem ter relação com o produto investigacional e ter informações para a tomada de decisão 

quanto a conduta adotada. 

As emendas são mudanças no protocolo ou em seus documentos, sejam no desenho do 

estudo ou nas informações que o participante deve estar ciente e de acordo para continuar no 

estudo (TCLE/TALE). Neste caso, o CEP deve tomar ciência e fazer uma análise e aprovação para 

certificar que o participante local esteja em segurança. Após a aprovação outras ações podem ser 
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necessárias, como treinamento da equipe, ajustes financeiros ou reconsentir os participantes em 

uma nova versão do TCLE. 

Os relatórios parciais buscam atualizar o CEP do andamento do estudo, os eventos 

adversos e desvios identificados localmente, mudanças no protocolo, expectativa de finalização 

do estudo, publicações existentes entre outras informações requeridas localmente. Este relatório 

é um dos requisitos do patrocinador e o não envio gera desvios.  Eles podem conter: 

• Relatório de status de participantes (triados, randomizados, excluídos, 

descontinuados e concluídos); 

• eventos adversos grave; 

• alterações na equipe. 

Alguns patrocinadores utilizam um sistema eletronic Master Regulatory File (eMRF) para 

1) submeter e receber documentos 2) alertar automaticamente pendências ou expiração próxima 

de documentos essenciais; e 3) assinatura eletrônica de documentos e (ABEBE et al., 2019). No 

Brasil toda comunicação com o sistema CEP/Conep é feita via Plataforma Brasil e cabe ao CPC 

estar atento a todas as comunicações com o patrocinador, identificar informações relevantes, 

submeter ao CEP, acompanhar a ciência ou aprovação, informar o patrocinador da ciência do CEP 

local e tomar ações locais quando necessário.  

Entradas 

• Submissão inicial - Pacote regulatório: Aprovação inicial do estudo e mandatório para 

posterior inclusão de participantes de pesquisa; 

• Emendas: documento descrevendo as alterações no protocolo e devem ser notificadas 

ao CEP que deve emitir um parecer com sua a aprovação ou não; 

• Eventos adversos Graves: devem ser notificados para ciência do CEP; 

• Desvios de Protocolo: devem ser notificados para ciência do CEP; 

• Notificações de segurança do patrocinador: devem ser notificados ao CEP, 

pesquisador principal e equipe clínica para que tomem ciência. 

Processos que o acionam 
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• Aprovar novo protocolo (contrato, orçamento e ética): definem a linha base em 

termos do que foi acordado para o protocolo que deve ser integralmente seguido; 

• Recrutar participante: que atualiza a quantidade e status dos participantes do 

protocolo; 

• Gerir desvios na condução do protocolo: todos os eventos adversos devem ser 

notificados para que o CEP tome ciência. O EA Graves devem ser notificados a 

farmacovigilância em até 24h após a ciência da equipe e os demais encaminhados nos 

relatórios de acompanhamento; 

• Gerenciar desvios na condução do estudo: todos os desvios devem ser notificados para 

que o CEP tome ciência. Os desvios identificados localmente devem ser notificados o 

mais rápido possível e os desvios recebidos em relatórios de monitoria devem ser 

enviados nos relatórios de acompanhamento; 

• Gerenciar monitorias: onde são emitidos relatórios de andamento do protocolo do 

patrocinador que devem constar nos relatórios de acompanhamento; 

Atividades 

• Preparar pacote regulatório: após receber os documentos do patrocinador a equipe 

regulatória deve preparar os documentos a serem enviados ao CEP de acordo com as 

regras do protocolo e as diretrizes do CEP local; 

• Submeter ao CEP: no Brasil a submissão é sempre feita pela Plataforma Brasil e o CPC 

pode enviar ao patrocinador as informações detalhadas geradas na submissão por 

meio de relatório da PB; 

• Receber parecer do CEP: seja uma confirmação de recebimento de notificações ou a 

aprovação de emendas, a equipe deve monitorar o status de suas submissões; 

• Informar equipe: no caso de notificações de segurança, é necessário garantir a ciência 

da equipe dos eventos, principalmente a equipe clínica. Essa ciência pode acontecer 

pela apresentação da lista de eventos durante a reunião semanal de planejamento; 

• Treinar equipe multidisciplinar: no caso de emendas, após aprovação do CEP, é 

necessário informar e treinar a equipe nas alteração para que esta esteja atualizada e 

conduza o protocolo de acordo com a última versão aprovada; Informar patrocinador: 
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após aprovação, o patrocinador deve ser notificado para que tenha ciência que não 

existe pendência no CEP local; 

• Arquivar documentos: todas as evidências do processo devem ser armazenadas para 

consultas futuras. 

Regras de negócio 

• Regras do CEP local: além das regras do sistema regulatório o CEP local pode possuir 

regras como modelos de documentos e um calendário de submissão e reuniões; 

Indicadores 

• Número de solicitações ao CEP por tipo: controle dos principais tipos de solicitações 

enviadas ao CEP que indicam o volume de trabalho gerado pelo protocolo e os 

principais riscos ao participante identificados ou a falta de identificação desses riscos 

(no caso de falta de comunicação com o CEP); 

• Tempo das fases do processo: o tempo desse processo é um dos requisitos de 

qualidade avaliados pelo patrocinador na seleção de centros. Um processo rápido e 

consistente entre as fases de preparar, submeter, corrigir e aprovar mostra a eficiência 

do sistema local. 

Direcionadores de custo 

• Taxa CEP: não é necessariamente um custo do centro pois deve ser pago pelo 

patrocinador, mas contabilizar a entrada e saída desta taxa pelo centro auxilia na 

avaliação da saúde financeira do estudo; 

• Horas de envolvimento da equipe: as horas despendidas pela equipe com estas 

atividades geralmente estão previstas de serem cobertas pela taxa submissão. Porém 

nem todos estudos preveem o pagamento desta taxa e é importante contabilizar as 

horas de envolvimento neste processo para ter certeza que os custos estão sendo 

cobertos. 

Saídas 

• Protocolo atualizado e aprovado: documentos do protocolo atualizados e 

disponibilizados com as versões corretas; 
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• Equipe atualizada das alterações no protocolo: equipe ciente e treinada para conduzir 

o protocolo de acordo com as atualizações. 

Processos acionados 

• Conduzir visitas: pode ser necessário fazer o reconsentimento dos participantes e este 

procedimento deve ser agendado para uma próxima visita ou uma visita extra; 

• Aprovar protocolo (contrato e orçamento): alterações que impactem atividades, 

responsabilidades ou custos de procedimentos podem requerer uma nova análise de 

contrato e orçamento; 

• Gerenciar equipe: o processo responsável por manter o treinamento e delegação de 

responsabilidades no estudo; 

• Encerrar protocolo: no caso de as emendas forem para o encerramento do protocolo 

ou nos casos em que o CEP decida pela finalização do estudo por colocar os 

participantes locais em risco demasiado. 

Recursos 

• eTMF: Eletronic Trial Master File que permite a gestão centralizada de documentos da 

pesquisa ou do CPC e facilita a gestão e troca de informações; 

• Plataforma Brasil: por onde é feita a comunicação oficial com os CEPs no Brasil; 

• Acompanhamento de processos éticos: sistema de acompanhamento dos processos, 

status e datas esperadas e realizadas. 
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3.4 Gerenciar monitorias, auditorias e inspeções 

Quadro 28 - Caracterização do processo 3.4 Gerenciar monitorias, auditorias e 
inspeções 

3.4 Gerenciar monitorias, auditorias e inspeções 

- Preparar o centro para receber e acompanhar monitorias, auditorias e inspeções e solucionar 
pendencias identificadas 

 Entradas 
 

 Atividades 
 

Saídas  

- Agendamento de 
monitoria 

- Documentos fonte 

-  - Agendar visita 
- Disponibilizar acesso a 

documentos fonte  
- Acompanhar visita 
- Receber relatório 
- Responder relatório e realizar 

ações necessárias 

 - Relatório de monitoria 

    

 Processos que o acionam 

  

Processos acionados  

- Aprovar novo protocolo 
(contrato, orçamento e 
ética) 

  - Gerenciar desvios na 
condução do estudo 

- Conduzir visitas 
- Manter aprovação ética 

     

Direcionadores de custo   Regras de negócio   Indicadores 

- Horas de envolvimento 
da equipe 

-  - Tempos acordados entre as 
tarefas 

 - Nº visitas por tipo 
monitoria (presencial, 
remota) auditoria ou 
inspeção 

- Prazo de recebimento do 
relatório  

- Tempo de resolução de 
pendencias 

 Recursos 
    

     

- Infraestrutura 
- Checklist de agendamento 
- Acompanhamento de monitorias, auditoria e inspeção 

 

Fonte: Autor 
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A expectativa do processo Gerenciar monitorias, auditorias e inspeções é preparar o 

centro para receber, acompanhar e resolver pendências de monitorias, auditorias e inspeções 

regulatórias. Essas monitorias são realizadas por agentes externos ao centro, contratadas pelo 

patrocinados ou CRO para garantir que o centro está cumprindo tanto questões de condução do 

protocolo como questões de conformidade do centro, como infraestrutura, questões éticas, 

sanitárias, equipe, equipamento, dentre outros. As auditorias podem ser realizadas por empresas 

contratadas pelo patrocinador ou CRO e as inspeções são realizadas por agências regulatórias 

como Anvisa, FDA, EMA entre outras. 

O monitoramento do andamento do estudo deve ser pró ativo e baseado em um 

processo de medição e análise de dados (MCCASKELL et al., 2019). 

 Majoritariamente o monitoramento de um estudo é realizado pela equipe de monitoria 

do patrocinador, por isso, manter uma comunicação e relacionamento profissional, mas pessoal, 

clara, aberta, positiva e focada entre CPC e patrocinador,  permite a rápida notificação de desafios 

e problemas resultando em maior sucesso no estudo (MCCASKELL et al., 2019) (ARUNDEL; 

GELLATLY, 2018). 

As monitorias podem ser realizadas em todas as fases do protocolo, desde aprovação e 

início do recrutamento, que são atividades cruciais e de alto risco que podem levar a atrasos, 

aumento de custos e até inviabilizar o CPC,  e por isso é comum o monitoramento mais intensivo 

nestas etapas com a presença do monitor no CPC e avaliação de até 100% da fonte de dados, 

passando por visitas de monitoramentos intermediárias, visitas específicas (quando necessário) 

e visita de fechamento (HURLEY et al., 2016). 

Esta monitoria in loco são retrospectivas pois analisa o histórico das ocorrências e podem 

significar até 30% do custo da pesquisa mesmo que alguns dados sugiram que o monitoramento 

on-site não traga benefícios adicionais para a qualidade dos dados (ABEBE et al., 2019) (JOHNSON; 

VISHAL GUPTA, 2013). Em função dos altos custos e baixo benefício, a Monitoria Baseada em 

Riscos (Risk Based Monitoring) vem crescendo de importância pois se utiliza da monitoria remota 

dos dados eletrônicos e baseado na análise de riscos de erros e inconsistências para depois optar 

por eventuais monitorias presenciais (HURLEY et al., 2016). 
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É importante avaliar o que deve ser monitorado para cada estudo e onde os problemas 

estão mais prováveis de acontecer. Os itens a seguir foram identificados por (JOHNSON; VISHAL 

GUPTA, 2013) como os mais encontrados em auditorias e inspeções: 

• Falha para seguir o procedimento 

• Falha para manter registros exatos e satisfatórios 

• Inconsistências no Termos de Consentimento 

• Falha em reportar eventos adversos de acordo com as regras 

• Falha em prestação de contas da dispensação de medicamentos 

 

Sejam presenciais ou remotas, as monitorias trazem um esforço alto de trabalho para o 

centro pois requer um agendamento, recepção, ter pessoas à disposição para acompanhar a 

equipe e disponibilizar as informações necessárias, aguardar os relatórios de monitoria, resolver 

as pendências identificadas, responder ao monitor e fechar o processo com o arquivamento das 

informações. 

Entradas 

• Agendamento de monitorias, auditorias e inspeções: agendamento com equipe 

interna e de monitoria. As inspeções regulatórias podem ocorrem sem aviso prévio, a 

equipe do estudo deve se certificar que trata-se de agência regulatória pedindo as 

credenciais, notificar imediatamente o patrocinador e a CRO; 

• Documentos fonte: que serão analisados durante a visita para comprovar as ações do 

centro. 

Processos que o acionam  

• Aprovar novo protocolo (contrato, orçamento e ética): a partir da aprovação do 

protocolo monitorias podem ser realizadas no CPC. 

Atividades 

• Agendar visita: a partir da disponibilidade da equipe interna (coordenação e PI) e da 

disponibilidade da equipe externa de monitoria; 
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• Disponibilizar acesso a documentos fontes: como prontuários eletrônicos, prontuários 

em papel, salas, arquivos, sistemas etc.; 

• Acompanhar visita: acompanhar monitores, auditores e inspetores no período em que 

a visita é executada para disponibilizar as informações requeridas por este; 

• Receber relatório: após a visita de monitoria, auditoria e inspeção o centro deve 

receber um relatório contendo um resumo dos achados e a lista de desvios a serem 

resolvidas, quando houver; 

• Responder relatório e realizar ações necessárias: a equipe deve tomar as ações 

necessárias para responder os desvios e para mitigar a recorrência dos mesmos, 

conforme o processo de Gerenciar desvios na condução do estudo. 

Regras de negócio 

• Tempo acordado entre as tarefas: define em quanto tempo o centro deve responder 

às pendências de monitoria. 

Indicadores 

• N° de visitas por tipo: (monitoria presencial, remota), auditoria, inspeção, mensura a 

quantidade de esforço da equipe com essa atividade; 

• Tempos do processo: o período entre a visita (monitoria, auditoria ou inspeção) o 

recebimento do relatório e a resolução das pendências, mostra a qualidade e 

organização do CPC para os patrocinadores; 

Direcionadores de custo 

• Horas de envolvimento da equipe: as horas despendidas pela equipe com estas 

atividades geralmente estão previstas de serem cobertas pela taxa de submissão. 

Porém nem todos estudos preveem o pagamento desta taxa e é importante 

contabilizar as horas de envolvimento neste processo para ter certeza que os custos 

estão sendo cobertos; 

• Custos variáveis: possíveis custos com deslocamento, alimentação, hospedagem da 

equipe para atender a um determinado protocolo durante a fase de monitoria. 
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Saídas 

• Relatório: que vai conter o resumo do processo e os desvios identificados a serem 

resolvidos, quando houver; 

Processos acionados 

• Gerenciar desvios na condução do estudo: processo que vai controlar a resolução dos 

desvios identificados e a elaboração de planos de ações corretivas e preventivas 

• Conduzir visitas: quando identificadas informações faltantes para algum participante, 

pode ser necessário um agendamento de uma visita extra ou a inclusão de novos 

procedimentos na próxima visita agendada, para sanar dúvidas; 

• Manter aprovação ética e regulatória: que vai receber as informações da monitoria 

para manter a ciência do CEP com informações do estudo; 

Recursos 

• Infraestrutura: com salas, computadores, telefone, internet, acesso a informações e 

sistemas para os monitores; 

• Checklist de agendamento: espaço adequado para realização da monitoria, 

disponibilidade da equipe, acesso aos prontuários e arquivo do investigador referente 

aos participantes do estudo, produto investigacional e materiais e suprimentos do 

estudo (ex. kits de coleta); 

• Acompanhamento de monitorias, auditorias e inspeções: sistema para gerenciar 

agendas, contatos, status, documentos e pendências das monitorias, auditorias ou 

inspeções do centro de forma centralizada. 

  



178 
 

4 Encerrar Protocolo 

Quadro 29 - Caracterização do processo 4 Encerrar protocolo 

4 Encerrar protocolo 

- Encerrar as atividades do protocolo e programar as ações pós-projeto 

 Entradas 
 

 Atividades 
 

Saídas  

- Visita de close-out -  - Elaborar relatório final 
- Avaliar fornecimento de 

tratamento pós-estudo 
- Revisar documentação pre-

visita de close-out 
- Realizar visita de close-out 
- Destruir ou retornar supply 
- Reconciliação financeira 
- Obter carta de ciência do CEP 
- Arquivar documentos 
- Receber inspeção pós-projeto 
-  

 - Relatório final 
- Retorno de materiais e 

equipamentos ao 
patrocinador 

- Recebimento de taxas 
pendentes 

    

 Processos que o acionam 

  

Processos acionados  

- Conduzir Visita   - Manter aprovação ética e 
regulatória 

     

Direcionadores de custo   Regras de negócio   Indicadores 

- Custos de arquivo do 
investigador 

- Horas de envolvimento 
da equipe  

- Destruição de Produto 
Investigacional 

- Custos de gerenciamento 
do fornecimento de 
tratamento pós-estudo 

-  - Período de armazenamento do 
arquivo do investigador 

- Encerrar após pagamento de 
taxas 

 - Tempo entre a visita de 
seleção e o close-out 

- O tempo entre a última 
visita e a visita de close-
out 

- Publicações/resultados 
gerados 

 Recursos 
    

     

- Reconciliação financeira final 
 

 

Fonte: Autor 
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A expectativa do processo Encerrar protocolo é encerrar as atividades do protocolo no 

centro e programar ações pós-projeto. Neste momento a preocupação do CPC é a de resolver 

todas as possíveis pendências do estudo, organizar a documentação do protocolo para o correto 

armazenamento, elaborar uma reconciliação financeira para conferir os pagamentos realizados e 

pendentes, devolver ou destruir materiais e produtos investigacionais restantes no centro e dar 

o correto encaminhamento aos participantes do estudo com referenciamento para um serviço de 

saúde ou com o planejamento do fornecimento do tratamento pós-estudo, se aplicável. 

Atividades para garantia da qualidade pós projeto devem ser executadas e envolvem a 

análise dos problemas de coleta de dados, resumo dos resultados do estudo, divulgação dos 

resultados entre equipe e armazenamento dos dados, sendo este último obrigatório já que é 

possível que uma autoridade regulatória resolva fazer uma inspeção pós projeto para examinar 

as fontes de dados (JOHNSON; VISHAL GUPTA, 2013) 

Entradas 

• Visita de close-out: visita onde a equipe do patrocinador vai até o centro para conferir 

toda a documentação do protocolo e resolver eventuais pendências e desvios. 

Processos que o acionam 

• Conduzir visita: o protocolo pode ser encerrado ao fim do segmento e condução das 

visitas de todos os participantes, ou por uma demanda do patrocinador que deseja 

encerrar o estudo em todos os centros. 

Atividades 

• Elaborar relatório final: o CPC deve elaborar um documento final descrevendo todo o 

histórico do protocolo no centro e o status dos participantes, o relatório financeiro, os 

benefícios da condução do estudo e as publicações geradas a partir do estudo; 

• Avaliar fornecimento de tratamento pós-estudo: o participante de pesquisa tem o 

direito de continuar recebendo o tratamento do estudo caso ele apresente resultados 

positivos e seja clinicamente recomendado. O centro deve então acordar com o 

patrocinador como será o fornecimento de tratamento pós-estudo, gestão de 

estoque, entre outros detalhes de operacionalização;  
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• Revisar documentação pré-visita de close-out: o centro deve se preparar para a visita 

de close-out com a organização de toda a documentação necessária para garantir uma 

maior produtividade durante a visita e que ao final dela restem poucas ou nenhuma 

pendência; 

• Realizar visita de close-out: durante a reunião de close-out a equipe do centro irá 

juntamente com a equipe do patrocinador garantir que não existem pendências de 

nenhuma das partes; 

• Destruir ou retornar suprimentos: materiais, kits, equipamentos e produtos 

investigacionais restantes devem ser retornados ao patrocinador, quando necessário, 

ou destruídos pelo CPC ou parceiro; 

• Reconciliação financeira: um relatório financeiro de todas as pendências de 

pagamento do patrocinador deve ser elaborado com a soma de valores retidos de 

invoices ou procedimentos não pagos por pendências de monitoria. É uma boa prática 

que o centro associe a entrega de toda documentação exigida pelo patrocinador a esse 

pagamento, para garantir agilidade do patrocinador; 

• Obter carta de ciência do CEP: o CEP deve ser informado do fim do estudo e emitir um 

parecer de ciência; 

• Arquivar documentos: todos documentos gerados no estudo devem ser fisicamente 

armazenados sob responsabilidade do CPC por período acordado com o patrocinador 

(que pode variar de 5 a 20 anos em alguns casos). É uma boa prática a contratação de 

empresa especializada em armazenamento de documentação e a cobrança de taxa de 

armazenamento ao patrocinador; 

• Receber inspeção pós-projeto: eventualmente uma inspeção pós-projeto pode ser 

solicitada pelo patrocinador ou algum órgão regulador (como Anvisa ou FDA) e nesses 

casos o centro deve ser capaz de apresentar qualquer documentação solicitada; 

• Fornecer tratamento pós-estudo ao participante: no caso benefício ao participante de 

pesquisa, conforme critério médico, deve ser acordado o fornecimento de tratamento 

pós-estudo, o centro deve ser capaz de receber, monitorar e dispensar o medicamento 

aos participantes pelo tempo que for necessário. 
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Regras de negócio 

• Período de armazenamento do arquivo do investigador: define como e por quanto 

tempo os documentos do protocolo deverão ser armazenados sob responsabilidade 

do CPC; 

• Encerrar após pagamento de taxas: o encerramento definitivo e recebimento de 

ciência do CEP deve ser realizado após o pagamento de todas as taxas pendentes. 

Indicadores 

• Tempo entre a visita de seleção e o close-out: demonstra o tempo total de um 

protocolo no centro; 

• O tempo entre a última visita e a visita de close-out: demonstra a agilidade do 

patrocinador para finalizar as atividades do centro. Este indicador é importante pois 

geralmente está associado ao recebimento de todas as taxas pendentes; 

Direcionadores de custo 

• Custos de arquivo: valores pagos a empresas especializadas ou custos fixos de espaço 

e manutenção dos arquivos no centro; 

• Horas de envolvimento da equipe: a quantidade de horas dedicadas em todas as 

atividades deste processo e que devem ser cobertas pela taxa de visita de close-out; 

• Destruição de Produto Investigacional: os custos que o centro tem para destruir os PI 

restantes; 

• Custos de gerenciamento do fornecimento de tratamento pós-estudo: os custos que 

o CPC irá ter com o controle do estoque de medicamentos pela equipe de farmácia, 

os custos de consultas médicas ou administração e as horas da equipe. 

Saídas 

• Relatório final: gerado pela equipe do centro e deve ser avaliado pelo CEP; 

• Retorno de materiais e equipamentos ao patrocinador: evidências da devolução ou 

destruição de matérias, equipamentos e PI; 

• Recebimento de taxas pendentes: o recebimento de todas as pendências financeiras 

do patrocinador. 



182 
 

Processos acionados 

• Manter aprovação ética e regulatória: um relatório final deve ser enviado ao CEP e 

após parecer, enviado ao patrocinador.  

Recursos 

• Reconciliação financeira final: planilha constando todas as taxas previstas e pagas, as 

visitas realizadas e pagas, os valores retidos durante o estudo e saldo devedor do 

patrocinador. 

4.5.2. Processos de Suporte 

Os processos de suporte existem para prover os recursos necessários para apoiar a 

criação de valor nos processos centrais e embora não atuem diretamente na criação de valor, são 

cruciais para a qualidade e performance da organização uma vez que devem prover os recursos 

corretos na hora correta e quantidade correta durante a execução dos processos centrais.  

Embora não entreguem valor diretamente ao cliente, alguns processos foram 

considerados críticos para a boa condução dos estudos no CPC como o Gerenciar infraestrutura 

e Gerenciar equipe. Isso porque são também altamente regulados pelas GCPs e resoluções éticas 

e regulatórias (CEP, Conep e Anvisa entre outras) e têm o poder de, quando bem feitos, atrais ou 

repelir novos estudos.  
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5 Gerenciar finanças 

Quadro 30 - Caracterização do processo 5 Gerenciar finanças 

5 Gerenciar finanças 

- Controlar os recebimentos e pagamentos do protocolo (Manter a saúde financeira do protocolo) 

 Entradas 
 

 Atividades 
 

Saídas  

- Taxas 
- Reembolsos 
- Invoices 
- Distribuição de 

pagamentos 

-  - Controlar contas a receber 
- Solicitar pagamentos 
- Receber pagamentos 
- Distribuir pagamentos 
- Acompanhar fluxo de caixa 

 - Recebimentos 
financeiros 

- Pagamentos realizados/ 
Distribuídos 

    

 Processos que o acionam 

  

Processos acionados  

- Conduzir Visita   - N/I 
     

Direcionadores de custo   Regras de negócio   Indicadores 

- Horas de envolvimento 
da equipe 

-  - Periodicidade de cobrança  - Fluxo financeiro do 
protocolo 

-  

 Recursos 
    

     

- Sistema/Planilha de controle financeiro 
- Sistema/Planilha de controle de execução de visitas 

 

Fonte: Autor 

 

A expectativa do processo Gerenciar Finanças manter a saúde financeira do protocolo 

em todo o seu ciclo de vida. Um protocolo pode gerar custos (conforme este framework mostra 

os direcionadores de custos) em cada processo, como com pessoal, infraestrutura, 

procedimentos, reembolsos de participantes ou outros custos variáveis. E pode gerar receitas, 

como com taxas ou recebimento por visitas realizadas. Toda essa movimentação financeira deve 

ser contabilizada a fim de mostrar dia a dia a viabilidade econômica de um projeto. 
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É importante que o CPC tenha claro os seus custos fixos e os custos e esforço do 

protocolo para que possa acordar taxas e um valor de overhead (percentual a ser acrescido a cada 

visita realizada) que de fato cubram todos os custos do estudo e dê a previsibilidade de 

rentabilidade, a fim de manter o centro e a qualidade na execução das atividades. É preciso estar 

atento a custos ocultos, como a gestão de envio de amostras, gestão de vendors, impressões etc. 

que podem dar muito trabalho e não são pagos diretamente pelo patrocinador. 

O ciclo do processo Gerenciar Finanças em si é simples, mas as tarefas requerem esforço 

de coordenação com diversos outros processos da organização. É necessário que o processo 

“escute” o que está acontecendo em quase todos os outros processos, controle as informações 

de forma centralizada, aguarde a resolução de desvios e informações pendentes em monitorias 

e alinhe os recebimentos com o patrocinador e o pagamento de equipe e fornecedores. O centro 

deve possuir uma infraestrutura que o capacite a cuidar das tarefas administrativas e financeiras 

e monitorar com total transparência o fluxo financeiro de cada projeto (DIEBOLT et al., 2016). 

Entradas 

• Taxas: são pagamentos pontuais realizados pelo patrocinador que estão geralmente 

relacionados aos custos de condução e gerenciamento do estudo, e não de visitas e 

procedimentos. É muito importante que o CPC entenda a complexidade da condução 

do estudo logo no feasibility para que possa acordar taxas que de fato cubram, 

principalmente, as horas de envolvimento da equipe em atividades que não estejam 

diretamente ligadas a visita. São exemplos de taxas: 

o Taxa de startup: cobre custos da equipe pelo envolvimento nas fases iniciais 

do protocolo, desde o feasibility até a primeira inclusão. O centro deve levar 

em consideração não somente os custos em um protocolo, mas a taxa de 

conversão de protocolo, dado que em geral participa de vários feasibilities para 

iniciar um protocolo. 

o Taxa de submissão: cobre os custos com os processos regulatórios como 

notificações de segurança, emendas e relatórios). Pode ser acordado para ser 

pago a cada nova submissão necessária; 
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o Taxa de arquivo: cobre os custos com arquivo de documentos durante e pós-

projeto; 

o Taxa de coordenação: cobre os custos dos coordenadores em uma visita; 

o Falha de triagem: cobre os custos com os procedimentos de pré-triagem de 

participantes que não foram randomizados/incluídos devido aos critérios de 

inclusão. Geralmente são acordados por uma taxa, por exemplo, o pagamento 

de uma falha de triagem para cada três participantes randomizados (incluídos 

no estudo).  Esta prática deve ser atentamente avaliada no contrato pois pode 

implicam em custos não reembolsados ao centro pelo patrocinador; 

o Medicação associada ou de resgate: cobre custos com medicações, que não 

seja o produto investigacional, administradas aos participantes. É 

responsabilidade do patrocinador cobrir os custos com seus participantes de 

pesquisa, nos casos relacionados ao protocolo. Deve-se sempre ser acordado 

previamente como serão estes pagamentos e fazer um controle preciso desses 

custos extras; 

o Métodos contraceptivos: se requeridos pelos protocolos, o patrocinador deve 

fornecer ou reembolsar os métodos contraceptivos utilizados pelos 

participante do estudo; 

o Taxa de eventos adversos: cobre os custos derivados de um evento adverso 

com os participantes; 

o Taxa de farmácia: cobre os custos de armazenamento e gestão dos produtos 

investigacionais; 

o Taxa de laboratório: cobre os custos de processamento, envio e gestão de 

amostras biológicas; 

o Taxa bancária: cobre os custos de transações financeiras; 

o Reembolso de participante: os participantes não devem ter nenhum ônus por 

participar de um protocolo de pesquisa, por isso têm direito a serem 

reembolsados de seus custos como transporte e alimentação. Cada centro e 

protocolo possuem uma realidade que impactam de maneira diferente este 
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controle, como a região, distância que o participante mora, frequência de 

visitas, infraestrutura de alimentação e transporte entre outros. Por isso, o CPC 

deve ter claro quais os valores passíveis de reembolso, como deve ser a 

prestação de contas (recibos, notas fiscais etc.), instruir os participantes dos 

procedimentos corretos e controlar toda esta movimentação. 

• Invoices: uma vez que os valores de visitas e procedimentos já estão acordados com 

o patrocinador e os coordenadores no dia a dia registram as visitas, procedimentos, 

visitas extras, procedimentos extras e procedimentos condicionais realizadas, o CPC 

pode gerar um relatório com os valores devidos pelo patrocinador ao centro. Esses 

valores geralmente são pagos de acordo com uma periodicidade estabelecida no 

contrato (ex. a cada 90 dias) e ou o patrocinador envia uma nota de pagamento 

(invoice) ou o centro gera um relatório para cobrar ao patrocinador. De qualquer 

forma os valores do controle interno e do patrocinador devem ser alinhados para 

prosseguir com o recebimento. 

• Distribuição de pagamentos: é comum que a equipe, principalmente a equipe médica, 

tenha um recebimento variável de acordo com o número de consultas realizadas. 

Também têm um recebimento variável algumas empresas parceiras como 

laboratórios de análises clínicas ou imagens, que devem ser pagos de acordo com os 

procedimentos realizados por participante e visita. O CPC deve controlar quem são os 

executores dos procedimentos a cada visita para depois realizar a correta distribuição 

de pagamentos; 

Processos que o acionam 

• Aprovar novo protocolo (contrato e orçamento): define o valor acordado para cada 

visita e procedimento a ser realizado; 

• Conduzir visita: controla as visitas e procedimentos realizados; 

Atividades 

• Controlar contas a receber: manter um controle centralizado dos custos e valores a 

receber do protocolo (como visitas e procedimentos realizados com seus executores, 
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submissões regulatórias e taxas a serem pagas) e valores e datas previstas do 

recebimento: 

• Solicitar pagamento: uma vez que o CPC consiga fazer o controle diário do que deve 

receber do patrocinador, é possível realizar ativamente as solicitações de pagamento 

ao patrocinador com valores e datas previstas. Alguns centros atuam passivamente e 

esperam receber a Invoice para conferir os valores ao invés de fazer a solicitação, 

porém essa postura passiva pode fazer com que o centro não receba ou demore a 

receber alguns pagamentos. 

• Receber pagamentos: controlar os recebimentos do patrocinador; 

• Distribuir pagamentos: distribuir o pagamento aos executores dos procedimentos e 

parceiros; 

• Acompanhar fluxo de caixa: todo esse fluxo de entrada e saída financeira deve ser 

contabilizado diariamente para mostrar o resultado financeiro do protocolo até o 

momento e a perspectiva futura de caixa, dado que já se sabe quantos participantes 

estão ativos, as visitas futuras e os valores acordados. Esse controle de fluxo de caixa 

é o que mostra a saúde financeira do estudo e devem ser comparados com os valores 

em conta corrente. 

Regras de negócio 

• Periodicidade de cobrança: cada protocolo estabelece um período em contrato entre 

as cobranças. As Invoices devem ser emitidas de acordo com esse combinado; 

Indicadores 

• Fluxo financeiro do protocolo: o saldo atual e futuro previsto de cada protocolo. 

 
Direcionadores de custo 

• Horas de envolvimento da equipe: as horas gastas para controle financeiro, cobrança 

e pagamentos deve ser contabilizada e rateada como custo do protocolo 

 

Saídas 
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• Recebimentos financeiros: valores recebidos do patrocinador; 

• Pagamentos distribuídos: valores pagos à equipe ou parceiros do centro. 

 

Processos acionados 

•  

Recursos 

• Sistema de controle financeiro: planilha ou software que controle a classificação 

(receita ou despesa), o protocolo que está vinculado, o tipo (taxa, reembolso, invoice, 

distribuição de pagamento ou outros), o status (em elaboração, enviado, pago, 

distribuído, recebido etc.), o valor e data previstos, o valor e data realizados; 

• Sistema de controle de execução de visitas: planilha ou software que controle tudo 

que foi executado no protocolo (visitas, procedimentos, visitas extras, procedimentos 

extras e procedimentos condicionais), compare com os valores previstos em contrato 

e gere um relatório de valores a serem recebidos; 
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6 Conduzir compras 

Quadro 31 - Caracterização do processo 6 Conduzir compras 

Prospectar estudos 

- Prover os recursos necessários para a execução das atividades do CPC 

 Entradas 
 

 Atividades 
 

Saídas  

- Necessidade de compra -  - Avaliar necessidade de compra 
- Cotar preços 
- Comprar / Contratar 
- Receber materiais ou serviços 

 - Produto ou serviço 
implementado 

    

 Processos que o acionam 

  

Processos acionados  

- Qualquer processo   - Gerenciar finanças 
     

Direcionadores de custo   Regras de negócio   Indicadores 

- Custos das compras -  - Regras de compras  - Tempo da solicitação à 
finalização da compra 

 Recursos 
    

     

- Sistema de gestão de compras 
 

 

Fonte: Autor 

 

A expectativa do processo Conduzir compras é prover os recursos necessários para a 

execução das atividades do CPC sejam produtos ou serviços. A preocupação neste processo deve 

ser a de otimizar o uso dos recursos do CPC e garantir que as compras e contratos de fato atendem 

às necessidades do centro. 

Entradas 

• Necessidade de compra: uma compra pode ser necessária a partir de um 

planejamento da organização, pela manutenção preventiva, manutenção corretiva, 

um incidente, um projeto ou identificada pela equipe. 

Processos que o acionam 
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• Qualquer processo: a necessidade de compra pode ser identificada durante a 

execução de qualquer processo.  

Atividades 

• Avaliar necessidade de compra: a partir da identificação da necessidade de compra, a 

equipe responsável por comprar deve realizar um entendimento profundo sobre o 

problema a ser resolvido com a compra. Esse entendimento requer a competência de 

um analista de compras ou analista de negócio que vai buscar alinhar a necessidade 

de resolução de problema identificada, outras necessidades semelhantes e o 

orçamento disponível. Essa atividade visa garantir que a compra irá de fato atender 

ao problema identificado e aos objetivos da organização; 

• Cotar preções: nesta atividade é realizada a busca por fornecedores, preços, qualidade 

do produto ou serviço, prazo de entregas, atendimento a normas e regulações entre 

outros. É comum a necessidade de compra internacional para determinados itens. 

Neste caso as regulações e prazos para importação, bem como cotação de moeda e 

impostos devem ser levados em consideração; 

• Comprar/ Contratar: definido o produto e fornecedor, procede-se para a efetivação 

da compra ou contratação que nem sempre é imediata. Para centros públicos essa 

etapa deve levar em consideração as regras de compras públicas e pode conter fases 

como edital, licitação, empenho etc. 

• Receber materiais ou serviços: quando recebidos os produtos ou serviços da compra, 

deve-se analisar se a qualidade entregue está de acordo com a contratada e se o 

problema que originou a necessidade da compra foi completamente atendido. É 

importante se ter claro quando uma compra finaliza. Por exemplo, a compra de um 

computador que surgiu a partir da necessidade de um novo profissional contratado, 

deve ser considerada finalizada quando o computador chega ao centro, é instalado e 

o usuário está apto ao uso (com eventuais treinamentos).  
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Regras de negócio 

• Regras de compras: podem ser estabelecidas regras como o orçamento por área, por 

cargo, por protocolo e centros de custos. 

Indicadores 

• Tempo da solicitação à finalização da compra: esse tempo pode variar por tipo de 

produto a ser comprado, mas deve ser avaliado principalmente para medir o quanto 

o as atividades do CPC podem ter sido impactadas pela falta do objetivo da compra 

Direcionadores de custo 

• Custos das compras: o valor gasto em compras. 

Saídas 

• Produto ou serviço implementado: além do recebimento do produto ou serviço a 

avaliação da qualidade e da resolução do problema que originou a compra. 

Processos acionados 

• Gestão financeira: o processo que controla entradas e saídas financeiras do protocolo. 

Recursos 

• Sistema de gestão de compras: planilha ou software para controlar cada processo de 

compra, orçamentos, etapas, fornecedores, prazos etc. 
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7 Gerenciar equipe 

Quadro 32 - Caracterização do processo 7 Gerenciar equipe 

Prospectar estudos 

- Manter as pessoas e conhecimentos necessários para executar todas as tarefas no CPC de acordo 
com a delegação de atividades, habilidades e conhecimentos 

 Entradas 
 

 Atividades 
 

Saídas  

- Descrição de cargos e 
competências 

- Flowchart do protocolo 

-  - Atualizar equipe de pesquisa 
- Manter treinamentos 
- Arquivar versões originais e 

eletrônicas de documentos 
- Gerenciar pessoas 

 - Delegation form 
atualizado 

- Equipe treinada e 
certificada 

    

 Processos que o acionam 

  

Processos acionados  

- Aprovar novo protocolo 
(contrato, orçamento e 
ética) 

- Alinhar procedimentos 
do protocolo 

  - Gerenciar desvios na 
condução de protocolos 

     

Direcionadores de custo   Regras de negócio   Indicadores 

- Custo de folha de 
pagamento 

- Treinamentos 

-  - Contratos de trabalho 
- Formação e conselhos 

profissionais 

 - Carga de trabalho 
prevista/realizada de 
profissional por função e 
protocolo 

- Desvios de boas práticas 
clínicas relacionados às 
pessoas 

- Rotatividade de pessoal 
no CPC 

 Recursos 
    

     

- Acompanhamento de dados atualizados da equipe 
 

 

Fonte: Autor 

A expectativa do processo Gerenciar equipe é manter as pessoas necessárias para 

executar todas as tarefas do CPC de acordo com a delegação de atividades, habilidades e 
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conhecimentos. A equipe do CPC talvez seja seu ativo mais valioso, pois são as pessoas que de 

fato executam as tarefas do dia a dia e entregam valor para os clientes. E ter pessoas com 

experiência e qualificação é fundamental para garantir a boa qualidade, evitar erros e perder 

tempo, com supervisão por exemplo (VISCHER et al., 2017) 

Comumente a equipe que trabalha com pesquisa clínica relata um excesso de trabalho, 

falta de tempo, envolvimento com muitos projetos ao mesmo tempo e trabalho sob pressão. A 

alta carga de trabalho não só pode minar o engajamento da equipe como acaba acarretando 

atrasos e falta de qualidade no protocolo. Superar este problema pode ser desafiador pela falta 

de pessoal qualificado para contratação ou pela falta de recursos do centro, mas algumas ações 

podem auxiliar os CPC como a melhor distribuição dos estudos ao longo do ano, trabalhar com 

prazos mais realistas e uma melhor gestão dos processos e de pessoas com definição clara de 

papéis e responsabilidades (VISCHER et al., 2017) 

Por isso, ter clara a alocação das pessoas nos protocolos, a carga de trabalho, delegação 

e complexidade das tarefas executadas, o tempo do protocolo e o andamento do recrutamento 

é fundamental para se criar um planejamento de médio e longo prazo que mostre uma visão de 

disponibilidade da equipe. Isso permite que o gestor seja capaz de saber se pode aceitar novos 

protocolos sem sobrecarregar a equipe ou se é necessário aumentar a equipe. 

A questão da renovação de equipe é outro ponto que requer planejamento dos gestores, 

pois em geral o trabalho com pesquisa clínica requer um conhecimento específico e de alta 

qualificação e existe uma alta rotatividade de pessoas que são treinadas no centro e depois 

contratadas por outros centros ou por CROs e Patrocinadores. Segundo (VISCHER et al., 2017) é 

necessário estar preparado para treinar aproximadamente um terço a mais de pessoal para se 

manter o número de pessoas necessárias. Os autores afirmam ainda que outra questão comum 

na pesquisa clínica é a contratação de pessoal temporário para um estudo específico e quando 

finda este estudo e não há um subsequente, o empregado tem que deixar o centro. Manter um 

constante treinamento e qualificação da equipe, reconhecimento, plano de carreira e pagar bons 

salários ajudam a mitigar o risco da falta de pessoal. 

Sobre os conhecimentos específicos em pesquisa, é importante que o centro esteja 

sempre atualizando seus colaborados em questões que são tanto importantes para a qualidade 
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como para estar de acordo com requisitos regulatórios (DIEBOLT et al., 2016). Ainda, deve ser 

feita uma gestão centralizada dos certificados de treinamentos, currículos e registros 

profissionais, tanto originais quanto digitais, para facilitar a prestação de contas em um eventual 

pedido em monitorias futuras. 

No dia a dia, uma escala de trabalho bem alinhada com a equipe multidisciplinar que 

leve em consideração as atividades necessárias (rotina de visitas de todos os protocolos, 

procedimentos, exames etc.), as pessoas fundamentais para performar as atividades e questões 

como férias e folgas vai diminuir os riscos de sobrecarga e desvios de protocolo pela falta de 

pessoal competente. 

Com relação à equipe de execução do projeto, (MCCASKELL et al., 2019) aponta que é 

importante trazer para o time logo no início do projeto pessoas com a experiência, conhecimento 

e habilidades relevantes. É importante que a equipe tenha familiaridade com os detalhes com os 

procedimentos do estudo (ABEBE et al., 2019) e para isso uma variedade de métodos de 

treinamentos podem ser utilizados (grupos de trabalho pequenos ou grandes, com apostilas ou 

presenciais, vídeos dentre outros), podendo também ser definidos de acordo com o nível de 

expertise de cada grupo (ARUNDEL; GELLATLY, 2018). 

De maneira geral, manter o sentimento de agregação de valor e engajamento, é crucial 

para garantir a consistência e qualidade da condução do estudo e os gestores tem papel 

fundamental nessa tarefa mantendo o  seu entusiasmo e positividade ajudando a promover o 

engajamento de todo o time do estudo e da imagem do estudo como um todo (ARUNDEL; 

GELLATLY, 2018).  

Entradas 

• Descrição de cargos e competências: documento que descreva quais são os cargos no 

CPC (ex. Coordenador do centro, Coordenador de pesquisa, Assistente de 

coordenação, Data entry, Enfermeiro, Farmacêutico, Assistente de farmácia e 

Regulatório), qual a formação necessária, os processos que estão envolvidos e 

atividades desempenhadas, habilidades desejáveis, salário e outras informações 

desejadas; 

• Protocolo: define quais são os papéis no protocolo. 
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Processos que o acionam  

• Aprovar novo protocolo (contrato, orçamento e ética): a partir da aprovação do 

protocolo a equipe vai ser definida e mantida; 

• Alinhar procedimentos do protocolo (startup): as informações definidas nesse 

processo da equipe inicial do protocolo, a carga de trabalho a ser alocada e a 

atualização dos treinamentos necessários devem ser centralizadas; 

Atividades 

• Atualizar equipe de pesquisa: durante a execução dos protocolos a equipe do 

protocolo deve ser verificada para atualização de eventuais trocas em papéis. Essas 

mudanças no delegation devem ser notificadas ao CEP e patrocinador; 

• Manter treinamentos: alguns treinamentos são mandatórios para toda a equipe de 

pesquisa clínica como o de boas práticas clínicas (GCP) e IATA . O centro deve fazer um 

acompanhamento para toda a equipe de treinamentos e datas para renovação. Ou 

pode estabelecer um cronograma de treinamentos anuais para toda a equipe com o 

intuito de evitar o desvio de boas práticas e manter a equipe sempre atualizada; 

• Arquivar documentos: periodicamente o centro deve atualizar os currículos em inglês 

e português e mantê-los assinados e datados, bem como disponibilizar uma cópia do 

registro profissional, se aplicável, e armazenar as versões originais e eletrônicas de 

documentos para eventuais monitorias e feasibilities; 

• Gerenciar pessoas: o ciclo de gestão de pessoas vai além de contratar e desligar uma 

pessoa. A contratação envolver mapear as competências, conhecimentos, habilidades 

e atitudes necessárias para um cargo, estruturar o cargo, recrutar ou selecionar, 

contratar e integrar um colaborador. O pagamento, análise de desempenho e 

capacitação devem ser mantidos constantemente. E no caso de desligamento a 

rescisão deve ser conduzida com uma análise dos motivos e início de um novo ciclo 

para reposição da vaga. 

Regras de negócio 
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• Contratos de trabalho: define quantidade de horas de dedicação e tarefas 

relacionadas à competência exigida para o cargo; 

• Formação e conselhos profissionais: definem requisitos mínimos de tarefas, cargos e 

responsabilidades. 

Indicadores 

• Carga de trabalho prevista/ realizada de profissional por função e protocolo: mostra a 

alocação de pessoas e capacidade do centro para o início de novos protocolos; 

• Desvios de boas práticas clínicas relacionados às pessoas: como a falta de atualização 

de currículos ou de delegation forms; 

• Rotatividade de pessoal no CPC: a formação de pessoal qualificado consome recursos 

e a alta rotação de pessoas é pode ser um sinal de que o processo de retenção de 

pessoas não está sendo suficiente. 

Direcionadores de custo 

• Custos de folha de pagamento: todo o valor de salários, benefícios, impostos, 

demissões etc. representam provavelmente o maior centro de custos de um centro 

enquanto um provedor de serviços que precisa de pessoas com alta capacidade e 

formação. O controle desses custos de forma equilibrada é fundamental para a saúde 

financeira do centro; 

• Treinamentos: alguns treinamentos são fornecidos pelos patrocinadores, mas outros 

são de responsabilidade do centro. Estabelecer um cronograma otimizado de 

treinamentos ajuda o centro a manter os currículos atualizados sem precisar repetir 

várias vezes o mesmo treinamento. 

Saídas 

• Delegation form: formulário que mostra quais pessoas atuaram em quais protocolos, 

com quais funções e por qual período; 

• Equipe capacitada e certificada: equipe com atualização de conhecimento para 

conduzir suas atividades com qualidade e certificada corretamente para mostrar a 
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patrocinadores e monitores quando solicitado, evidenciada pelos Currículo em inglês 

e português (assinado e datado) e registro profissional, se aplicável. 

Processos acionados 

• Gerenciar desvios na condução do estudo: processo que vai controlar a resolução dos 

desvios identificados e a elaboração de planos de ações corretivas e preventivas 

• Manter aprovação ética e regulatória: que vai receber as informações de atualização 

de equipe para manter a ciência do CEP; 

Recursos 

• Acompanhamento de dados atualizados da equipe: dados pessoais, registros de 

treinamentos, certificados de GCP, licença profissional, currículo em inglês e 

português, acordo de confidencialidade etc. Quando gerenciados de forma 

centralizada, além de facilitar a conferência de treinamentos a serem renovados, 

facilita o envio de comprovantes a patrocinadores que frequentemente é necessário. 
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8 Gerenciar infraestrutura 

Quadro 33 - Caracterização do processo 8 Gerenciar infraestrutura 

8 Gerenciar infraestrutura 

- Garantir que os equipamentos estejam em perfeito funcionamento para que não influenciem 
negativamente os dados da pesquisa 

 Entradas 
 

 Atividades 
 

Saídas  

- Equipamentos -  - Manter Calibrações 
- Realizar manutenções 

preventivas 
- Realizar Manutenção corretivas 
- Controle de temperatura e 

humidade 
- Controlar acessos 
- Controlar certificados e alvarás 

de funcionamento 

 - Comprovantes de 
calibração 

    

 Processos que o acionam 

  

Processos acionados  

- Alinhar procedimentos 
do protocolo (startup) 

- Conduzir visitas 

  - Gerenciar finanças 
- Conduzir compras 

     

Direcionadores de custo   Regras de negócio   Indicadores 

- Custos de calibração e 
manutenção 

-  - Cronograma de calibração dos 
equipamentos 

 - Desvios causados pela 
falta de calibração de 
equipamentos 

 Recursos 
    

     

- Sistema de controle de calendário de manutenções 
 

Fonte: Autor 

 

A expectativa do processo Gerenciar equipamentos é garantir que os equipamentos 

estejam em perfeito funcionamento para que não influenciem negativamente os dados da 

pesquisa. Isso por que equipamentos médico-hospitalares podem ser sensíveis e caso estejam 

com uma calibração errada podem gerar dados incorretos, imagine, por exemplo um termômetro 

que está aferindo a temperatura sempre 10% a menos da temperatura correta, ou um freezer 

que não atinge a temperatura necessária para o armazenamento de amostras ou medicamentos. 

Isso pode levar por em risco a confiança do estudo como um todo. 
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O gerenciamento da infraestrutura é bem amplo e envolve a calibração e manutenção 

de equipamentos, gerenciamento de temperatura e humidade, controle de acessos, 

gerenciamento de certificados e alvarás de funcionamento e gestão de TI.  

Entradas 

• Equipamentos: todo o inventário de equipamentos existentes no centro, 

disponibilidade e alocação nos protocolos. 

Processos que o acionam 

• Alinhar procedimentos do protocolo (startup): define as diretrizes para a gestão dos 

equipamentos relacionados aos protocolos; 

• Conduzir visitas: atualiza informações sobre andamento do estudo. 

Atividades 

• Manter Calibrações: cada equipamento possui uma regra para sua calibração a 

depender da sensibilidade e requisitos dos protocolos que está alocado. De qualquer 

maneira, o centro precisa de uma agenda de calibrações que concentre as calibrações 

previstas de acordo com as necessidades de seu parque tecnológico. A calibração 

precisa ser realizada por um fornecedor especializado e com certificado Inmetro para 

que seja aceita pelo patrocinador. Alguns centros optam por estabelecer um contrato 

de pagamento mensal que envolve a calibração e manutenção preventiva de um 

conjunto de equipamentos, mas isso pode ser realizado por demanda, desde que 

respeitado o prazo limite de calibração; 

• Realizar manutenções preventivas: as manutenções preventivas buscam garantir que 

o serviço não seja interrompido de maneira inesperada por uma falha nos 

equipamentos. O CPC deve estabelecer uma rotina de verificação de itens críticos e 

limpeza de equipamentos não só por um fornecedor externo, mas pela própria equipe 

que deve ter uma postura de zelo e proativa para identificação de potenciais 

problemas; 

• Realizar Manutenção corretivas: em casos de incidentes com equipamentos, a 

manutenção corretiva é necessária e deve sempre acontecer o mais rápido possível. 
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Por isso o CPC deve ter uma relação de fornecedores capacitados para fornecer o 

serviço na sua região. Tanto pela calibração, manutenção preventiva ou manutenção 

corretiva, é importante que o centro tenha soluções de contorno disponíveis para 

substituir o equipamento. Isso pode ser por meio de um equipamento extras de 

backup ou de um parceiro apto a emprestar o equipamento ou realizar os 

procedimentos; 

• Controlar temperatura e humidade: para garantira a qualidade de produtos 

investigacionais, medicamentos e amostras biológicas, o controle de temperatura 

deve ser rigorosamente realizado para o ambiente, freezers e geladeiras, cada um 

conforme a especificação do estudo. Esse controle pode ser realizado de maneira 

automática ou manual, desde que sejam gerados registros os valores no momento, o 

mínimo e máximo registrados no dia. Caso os valores ultrapassem os limites definidos, 

desvios de protocolo são gerados e podem levar à quarentena dos produtos 

armazenados até a liberação do patrocinador; 

• Controlar acessos: o acesso às instalações do CPC deve ser controlado para garantir 

que informações ou produtos sejam acessados apenas por pessoas autorizadas, 

mantendo a conformidade em caso de inspeção em boas práticas clínicas para ensaios 

clínicos com medicamentos; 

• Controlar certificados de infraestrutura predial: a infraestrutura física do centro deve 

em conformidade com as regras de funcionamento de estabelecimentos comerciais 

e/ou de saúde. Questões como Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiros (AVCB), 

Termos de Responsabilidade Técnica (de Enfermagem, Laboratório etc.), Licença de 

funcionamento para estabelecimento de saúde e outras normas de vigilância sanitária 

municipal devem ser obtidas e constantemente validadas; 

• Gerenciar Tecnologia da Informação: a TI suporta a operação e permite a gestão 

integrada de informações que podem ser sensíveis. Especialmente com a Lei Geral de 

Proteção de Dados (LGPD) entrando em vigor, o controle de acesso às informações, 

registro de logs e privacidade se tornam cada vez mais necessários. Ter uma 
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infraestrutura de TI com sistemas de informação que estejam de acordo com a LGPD 

é uma vantagem competitiva para os CPCs; 

• Isso envolve todo o ciclo de governança de TI com o controle de acesso a sistemas, 

segurança da informação, backup de informações, infraestrutura de redes, hardwares 

e periféricos etc. O guia ITIL (AXELOS, 2018a) apresenta um framework de processos 

para as tarefas de governança de TI e Ohmann et al. (2011) compilam requisitos para 

o desenvolvimento de novas aplicações na pesquisa clínica que devem ser atentar às 

GCPs.  

Regras de negócio 

• Cronograma de calibração de equipamentos: define o prazo máximo para que os 

equipamentos sejam calibrados antes de serem gerados desvios. 

Indicadores 

• Desvios causados pela fala de calibração de equipamentos: indicam a perda de 

qualidade na condução do estudo que poderia ser evitada pela boa condução deste 

processo. 

Direcionadores de custo 

• Custos de calibração e manutenção: contabilização dos valores gastos com cada tipo 

de manutenção nos equipamentos. Um balanço entre custos de manutenção 

preventiva e corretiva tentem a mostrar o melhor investimento na prevenção de 

equipamentos. Servem para avaliar também a vida útil e a necessidade de substituição 

de equipamentos à medida que custos de manutenção avançam. 

Saídas 

• Certificados de calibração: são a comprovação para os patrocinadores de que o centro 

tem cumprido com as boas práticas clínicas. 

Processos acionados 

• Gerenciar finanças: registra as despesas com a manutenção dos equipamentos; 
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• Conduzir compras: pode ser acionado pela necessidade de seleção de fornecedores, 

compra de peças de substituição ou compra de novos equipamentos. 

Recursos 

• Calendário de manutenção de equipamentos: com uma programação no mínimo 

anual de todas as calibrações e manutenções necessárias para os equipamentos. Deve 

estar integrado com o calendário de visitas para evidenciar momentos em que a falta 

do equipamento pode impactar a execução dos protocolos. 

 

9 Gerenciar comunicação 

Quadro 34 - Caracterização do processo 9 Gerenciar comunicação 

9 Gerenciar comunicação 

- Fazer o CPC ser reconhecido por comunidade com os atributos de interesse 

 Entradas 
 

 Atividades 
 

Saídas  

- Diretrizes estratégicas -  - Planejar ações de comunicação 
- Produzir conteúdo 
- Definir canais 
- Divulgar conteúdos 
- Monitorar e interagir com 

canais 
- Avaliar resultados 

 - Conteúdo divulgado 

    

 Processos que o acionam 

  

Processos acionados  

-    - Recrutar participante 

     

Direcionadores de custo   Regras de negócio   Indicadores 

- Custos de mídias 
 

-  - Diretrizes éticas  - Engajamento do público 

 Recursos 
    

     

- Planejamento de comunicação 
 

 

Fonte: Autor 
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A expectativa do processo Gerenciar comunicação é fazer o CPC ser reconhecido por 

uma comunidade interessada e com atributos de interesse, ou seja, é necessário que o CPC defina 

como quer ser reconhecido e para qual público. A comunicação adequada, planejada e constante 

tem o objetivo de mostrar à comunidade atributos que o centro tem notoriedade  e informar os 

profissionais e o público em geral sobre o valor do CPC, a rede de competências e como a pesquisa 

clínica tem auxiliado o serviço de saúde (DIEBOLT et al., 2016) e ajuda a atrais patrocinadores, 

participantes potenciais e equipe qualificada com interesse em interagir com o centro. 

Centros devem estabelecer uma estratégia de comunicação que enfatize os pontos 

fortes de sua estrutura, as contribuições para o sistema de saúde e para doenças específicas e 

utilizar as mais diversas ferramentas de comunicação como newsletters em português e inglês, 

gráficos, logos, sites, e-mails e mídias sociais (DIEBOLT et al., 2016). 

Também a comunicação interna e com stakeholders,  a equipe interna do centro, 

patrocinador, CROs, autoridades médicas, comitê de ética vendors e academia) envolve riscos 

para o projeto e é crucial para os estudos (REYNOLDS; MICHAEL; SPIESS, 2017; PARK et al., 2018) 

deve ser realizada de forma clara, aberta, positiva, porém focada, por meio de vários canais de 

comunicação (ARUNDEL; GELLATLY, 2018). 

A comunicação com participantes é outro ponto de atenção para o CPC pois tem o 

potencial de, junto com tecnologia, aumentar o recrutamento, retenção e aderência do 

participante ao estudo e deve também fazer parte da estratégia da organização, além de levar 

em consideração as especificidades de cada protocolo (PARIS et al., 2006; GUPTA et al., 2015; 

JUNG et al., 2017)  

Entradas 

• Diretrizes estratégicas: norteiam os objetivos, conteúdos e canais das ações de 

comunicação. 

Processos que o acionam 

• Não identificados 
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Atividades 

Planejar ações de comunicação: As comunicações podem atender a diferentes 

objetivos como: fazer o centro ser reconhecido por patrocinadores e CROs como um 

centro de qualidade, atrair participantes, ser reconhecido pela comunidade local (de 

um hospital, por exemplo) como uma organização que gera valor para o serviço, atrais 

talentos para trabalhar, promover intercâmbio de conhecimento com outros centros, 

dentre muitos outros temas. 

O centro deve realizar um planejamento anual das ações de comunicação, definindo 

para cada semana ou mês quais os temas de interesse na publicação, a qual objetivo 

estratégico atende, qual o público alvo e qual o meio de divulgação (mídias sociais, 

aplicativo de mensagens, imprensa, e-mail marketing, impressos, vídeos etc.). 

• Produzir conteúdo: a produção das ações de comunicação deve ser planejada quanto 

ao volume e nível técnico de informações. Um post em redes sociais falando sobre as 

áreas terapêuticas de interesse do centro vai demandar um esforço diferente de um 

relatório de qualidade anual, por exemplo. 

• Divulgar conteúdos: o engajamento do público com as ações de comunicação vai 

depender da consistência na divulgação dos conteúdos em termos de frequência, 

canais e correta definição de público. O uso de ferramentas de SEO (Search Engine 

Optimization) nas redes sociais ajudam o direcionamento refinado de conteúdos a 

personas específicas, por exemplo, homens, entre 35 e 50 anos, de uma determinada 

região com interesse em dietas e exercícios físicos. O entendimento dessas 

ferramentas é fundamental para o sucesso da comunicação em redes sociais. 

• Monitorar e interagir com canais: é preciso ser consistente também na interação com 

o público respondendo a mensagens, dúvidas, enviando mais informações a fim de 

manter o engajamento. 

• Avaliar resultados: a maioria das ferramentas fornecem informações de resultados da 

comunicação. Redes sociais como Facebook, Instagram e Youtube geram relatórios 

detalhados sobre o volume de engajamento (cliques, likes, respostas e 
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compartilhamento) e o público que se engajou. Para e-mails, existem ferramentas (ex. 

Mailchimp e AWeber) que fazem o envio de forma organizada a partir de uma lista de 

contatos e monitora cliques, encaminhamentos e interações com as mensagens. 

Revistas e outros impressos são mais difíceis de medir, mas para alguns públicos 

podem ser o melhor canal e as informações de tiragem e distribuição dão indícios do 

resultado. O uso de ferramentas de encurtadoras de link (ex. bit.ly) ou de análise de 

tráfego (ex. Google Analytics) ajudam no monitoramento da interação com sites. 

• Como em geral o nível de carga de trabalho da equipe de coordenação e condução dos 

estudos é alto, o centro deve avaliar a possibilidade de contratação de pessoas ou 

empresa especializada que conduza o processo em parceria com a equipe que 

fornecerá os conteúdos específicos. 

Regras de negócio 

• Diretrizes éticas: a comunicação, em especial para participantes ou potenciais 

participantes de pesquisa clínica deve sempre conforme definida no protocolo ou ser 

aprovada pelo CEP com o objetivo de proteger a pessoa. 

Indicadores 

• Engajamento: o volume de engajamento com respostas, cliques, likes, visualizações 

etc. ajudam a avaliar o interesse do público a depender do conteúdo gerado, canal 

utilizado e horário de publicação; 

Direcionadores de custo 

• Custos de mídia: algumas publicações podem gerar despesas para sua criação, como 

um vídeo profissional, por exemplo, ou custos de divulgação, como revistas ou 

promoção em redes sociais. O centro pode reservar no orçamento uma verba para 

essas ações e monitorar os impactos disso. 

Saídas 

• Conteúdo divulgado: todo o portfólio de conteúdo produzido e divulgado nos 

diferentes meios de comunicação. 
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Processos acionados 

• Recrutar participante: a partir de uma boa comunicação do centro, potenciais 

participantes podem se candidatar aos protocolos. 

Recursos 

• Planejamento de comunicação: planilha contendo o conteúdo, o objetivo, a qual 

objetivo estratégico atende, a data de publicação, o público, o meio de comunicação 

e os indicadores de sucesso buscados e alcançados com a comunicação; 

4.5.3. Processos gerenciais 

Os processos gerenciais definem as diretrizes que controlam a organização. São eles que 

sustentam a vantagem competitiva através do reconhecimento e respostas às mudanças no 

ambiente interno e externo e definem metas para os processos centrais e de suporte. Durante as 

entrevistas esses foram os processos menos citados como realizados nas instituições dos 

participantes e foram os que menos possuem apoio da literatura sobre gestão de centros de 

pesquisa clínica. 

Isso mostra que o setor de CPCs está muito preocupado com a execução das atividades 

do dia a dia e não com o seu planejamento e acompanhamento. Por isso, os processos aqui 

apresentados são uma proposição do autor com base na literatura disponível e experiência. Esse 

talvez seja a principal oportunidade de melhoria para os centros, a de mudar o paradigma do 

trabalho focado na tarefa e resolução de problemas, para um paradigma do trabalho organizado 

baseado em um planejamento que visa resolver problemas dos clientes a partir das forças do CPC. 
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10 Gerenciar orçamento 

Quadro 35 - Caracterização do processo 10 Gerenciar orçamento 

10 Gerenciar orçamento 

- Garantir a saúde financeira do CPC 

 Entradas 
 

 Atividades 
 

Saídas  

- Estrutura de custos 
- Perspectiva de 

faturamento 
- Objetivos estratégicos 

-  - Elaborar orçamento 
- Controlar orçamento 
- Elaborar relatórios analíticos-

gerenciais periódicos 
- Revisar orçamento 

 - Demonstrações 
financeiras 

    

 Processos que o acionam 

  

Processos acionados  

- Gerenciar planejamento 
estratégico 

  - Todos os processos 

     

Direcionadores de custo   Regras de negócio   Indicadores 

- Horas da equipe 
- Consultoria externa 

-  - Objetivos estratégicos  - Lucratividade 
- Análise vertical e 

horizontal 
- Liquidez 
- Orçado x Realizado 

 Recursos 
    

     

- Orçamento 
 

 

Fonte: Autor 

 

A expectativa do processo Gerenciar orçamento é garantir a saúde financeira o CPC por 

meio de um planejamento e acompanhamento de gastos e receitas. O centro deve anualmente 

fazer uma avaliação de seus objetivos estratégicos, caixa e reservas disponível, o quanto tem de 

estrutura de custos fixos e variáveis, desejos de investimentos e a perspectiva de faturamento. 

Esse orçamento anual irá mostrar a capacidade que o centro tem para manter suas operações no 

período com todos os pagamentos em dia. 
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Entradas 

• Estrutura de custos: todos os custos já previstos para o período como aluguel, energia, 

manutenção de equipamentos, salário da equipe entre outros são listados e 

distribuídos mensalmente. E custos variáveis como os custos de procedimentos, 

serviços terceirizados para estudos, alocação de custos por estudo entre outros.  

• Perspectiva de faturamento: uma previsão do que espera-se ser recebido ao longo do 

período que pode ser realizada a partir do número de protocolos ativos, protocolo 

com previsão de início nos meses futuros, participantes ativos, expectativa de 

recrutamento, visitas programadas e valores de visitas. É importante considerar o 

prazo de pagamento de cada protocolo, os valores retidos nas invoices, variação 

cambial entre outros fatores.  

• Objetivos estratégicos: o orçamento deve ser elaborado com vistas a atender os 

objetivos estratégicos. Objetivos de crescimento, investimento, redução de custos, 

maior lucratividade, melhoria da qualidade, por exemplo, têm impacto diferente sobre 

a estratégia orçamentária da organização. 

Processos que o acionam 

• Gerenciar planejamento estratégico: Os objetivos estratégicos devem estar alinhados 

com a expectativa de gastos e previsão de despesas ao longo do ano. 

Atividades 

• Elaborar orçamento: anualmente o CPC deve avaliar quais seus objetivos, toda a 

estrutura de custos prevista e a perspectiva de faturamento distribuídos 

mensalmente. Este orçamento deve ser aprovado por gestores e investidores e vai 

guiar as decisões financeiras por todo o período. 

• Controlar orçamento: periodicamente (no mínimo mensalmente) os gestores devem 

avaliar se as receitas e despesas no período aconteceram conforme o programado e 

em caso de desvios, traçar ações para controle ou replanejamento; 
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• Elaborar relatórios analíticos-gerencias: os gestores da operação do CPC devem 

periodicamente elaborar relatórios analíticos-gerenciais para apresentar aos 

responsáveis pelo centro (donos, investidores, instituição superior) para mostrar o 

andamento do orçamento e as possibilidades a partir das mudanças de cenários; 

• Revisar orçamento: a partir da percepção da falta de atendimento ao orçamento ou 

por mudanças no ambiente externo, o orçamento pode ser revisado com novas metas 

a serem seguidas. 

Regras de negócio 

• Objetivos estratégicos: dão as diretrizes para como serão realizadas as despesas e de 

como se espera que sejam as receitas. 

Indicadores 

• Lucratividade: mostra a relação entre o lucro líquido (lucro após dedução de despesas 

e custos) e a receita (valor total recebido pelo centro dos patrocinadores ou outras 

fontes de renda). A partir dessa análise é possível avaliar o atendimento dos objetivos 

estratégicos ou a necessidade de diminuição de custos ou aumento de receita; 

• Análise vertical e horizontal: que demonstram a saúde financeira do CPC ao longo de 

um período e a importância de cada conta (ou protocolo) na demonstração financeira;  

• Liquidez: indica a capacidade de pagamento do centro frente a suas obrigações 

financeiras; 

• Orçado x realizado: o valor previsto de receitas e despesas no período comparado com 

o valor realizado. 

Direcionadores de custo 

• Horas de envolvimento da equipe: essas atividades são realizadas, em geral, por uma 

equipe de suporte que não está diretamente liga à condução dos estudos; 

• Consultoria externa: o centro pode optar pela contratação de uma empresa 

especializada para prestação de serviços nesse processo. 

Saídas 
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• Demonstrações financeiras: são relatórios que buscam fazer a análise da saúde 

financeira do CPC. 

 

Processos acionados 

• Todos os processos 

Recursos 

• Orçamento: plano anual contendo todos as despesas (ex.: custos de infraestrutura, 

manutenção, água, energia, gás, salários, benefícios, contribuições, impostos, 

distribuições de pagamento e custos variados estimados a partir dos protocolos) e 

receitas (ex.: faturamento previsto por protocolo com base nas visitas agendadas, 

meta de recrutamento e novos protocolos previstos e outras fontes de receita do 

centro). 
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11 Gerenciar planejamento estratégico 

Quadro 36 - Caracterização do processo 11 Gerenciar planejamento estratégico 

Prospectar estudos 

- Definir e acompanhar metas estratégicas do CPC 

 Entradas 
 

 Atividades 
 

Saídas  

- Objetivos dos 
stakeholders 

- Análise do ambiente 

-  - Analisar ambiente interno e 
externo 

- Definir diretrizes estratégicas 
- Monitorar plano estratégico 

 - Diretrizes estratégicas 

    

 Processos que o acionam 

  

Processos acionados  

- N/I   - Todos os processos 
     

Direcionadores de custo   Regras de negócio   Indicadores 

- Horas da equipe -  - N/I  - Metas estratégicas 
- % de projetos 

estratégicos concluídos 

 Recursos 
    

     

- Ferramentas de planejamento estratégico 

 

Fonte: Autor 

 

A expectativa do processo Gerenciar planejamento estratégico é definir e acompanhar 

metas estratégicas do CPC. Isso porque o centro, enquanto uma empresa, não deve caminhar 

sem um direcionamento claro de onde deseja chegar e quais objetivos deseja alcançar. Esse alvo 

a ser perseguido são as metas estratégicas e o plano para alcançar as metas é o planejamento 

estratégico. 

Rentes et al. (2019) apresentam um caso de sucesso de implementação de planejamento 

estratégico em um CPC que envolve um entendimento detalhado da situação atual do centro, 

revisão de missão visão e valores, análise de ambiente interno e externo e, com uma série de 

ferramentas a proposição do planejamento. Além disso, o trabalho ressalta a importância do 
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alinhamento entre estratégia e BPM para garantir que os objetivos sejam alcançados pela 

execução de processos de negócio otimizados (RENTES et al., 2019), conforme mostra a Figura 

24. 

 Modelo para planejamento estratégico orientado a processos 

 

Fonte: Rentes et al. (2019). 

Entradas 

• Objetivos dos stakeholders: seja em centros privados ou públicos, os 

donos/investidores/mantenedores têm objetivos quanto a atuação em áreas 

terapêuticas, lucro ou reconhecimento. Esses objetivos devem ser explicitados e 

levados em consideração no plano estratégico; 

• Análise do ambiente: o entendimento dos ambientes interno e externo. 

Processos que o acionam 

• Não identificados. 
Atividades 
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• Analisar ambiente interno e externo: entender o macro ambiente de pesquisa clínica, 

a região de atuação, a rede de vendors que podem atuar como parceiros e 

fornecedores, o movimento de investimento da indústria farmacêutica, as principais 

áreas de atuação, as características da população que o serviço de saúde atende, 

faculdades, diretrizes do sistema CEP/Conep e Anvisa entre outros, são fatores 

externos que influenciam o CPC. As capacidades da equipe, da infraestrutura, as 

vocações locais da equipe médica, capacidade de investimento, fluxo de caixa entre 

outros, são fatores internos que influenciam o CPC. 

• Com essas informações, algumas ferramentas podem ser utilizadas para o 

aprofundamento da realidade do CPC, como a análise SWOT, que leva em 

considerações esses fatores para analisar as forças, fraquezas, oportunidades e 

ameaças que influenciam o CPC, o Canvas (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010), que ajuda 

a entender o modelo de negócio da organização de forma resumida, ou um plano de 

negócio com os serviços que serão prestados, fontes de renda e metas de faturamento 

(ALLEN et al., 2013). 

• Definir diretrizes estratégicas: com base nos objetivos dos stakeholders e na análise 

do ambiente interno e externo, a vocação do centro no período pode ser estabelecida. 

A definição de Missão, Visão e Valores ajudam a difundir na organização a razão do 

CPC. Porém, essas declarações não podem se limitar a um quadro na parede, devem 

ser traduzidas em metas estratégicas, declarações que apresentem de forma 

quantitativa os objetivos da organização, como por exemplo, “crescer 20% o número 

de protocolos este ano” ou “diminuir o índice de desvios de protocolos em 50% este 

ano”. Essas metas devem ser SMART (específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes 

e temporal) e de curto, médio e longo prazo. 

• Definida a vocação e as metas, planos devem ser gerados para o atingimento das 

metas. Essa tarefa deve estar ligada ao processo de gerenciar processos e qualidade 

onde as metas serão desdobradas em processos; 

• Monitorar plano estratégico: o centro deve periodicamente monitorar os planos e 

avaliar o atingimento das metas estratégicas. 
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Regras de negócio 

• Não foram identificadas. 

Indicadores 

• Metas estratégicas: as metas definidas durante o processo; 

• Porcentagem de projetos estratégicos concluídos: a relação entre projetos definidos 

no planejamento estratégico e projetos finalizados com sucessos auxiliando a atingir 

os objetivos estratégicos. 

Direcionadores de custo 

• Horas da equipe: essa atividade de gestão não está diretamente relacionada a um 

protocolo, portanto, deve ser diluída em cada protocolo como um custo operacional 

indireto e cada protocolo deve considerar a margem de lucro para cobrir estes custos.  

Saídas 

• Diretrizes estratégicas: metas e planos estratégicos definidos durante o processo. 

Processos acionados 

• Todos os processos 

Recursos 

• Ferramentas de planejamento estratégico: são exemplos o SWOT, Canvas e Balanced 

Score Card. 
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12 Gerenciar processos 

Quadro 37 - Caracterização do processo 12 Gerenciar processos 

Prospectar estudos 

- Garantir que a execução dos processos está entregando o valor desejado 

 Entradas 
 

 Atividades 
 

Saídas  

- Planejamento estratégico -  - Alinhar estratégia 
- Elaborar Arquitetura de 

Processos 
- Priorizar portfólio de 

transformação 
- Analisar processos 
- Implementar melhorias 
- Monitorar processos 
- Revisar planejamento 

 - Processos transformados 

    

 Processos que o acionam 

  

Processos acionados  

- Gerenciar planejamento 
estratégico 

  - Todos os processos 

     

Direcionadores de custo   Regras de negócio   Indicadores 

- Horas da equipe 
- Consultoria externa 

-  - Objetivos estratégicos  - Andamento dos projetos 
de transformação de 
processos 

- Melhorias nos 
indicadores dos 
processos 

 Recursos 
    

     

- Técnicas de melhoria e gestão 
 

 

Fonte: Autor 

 

A expectativa do processo Gerenciar processos é garantir que a execução dos processos 

está entregando o valor desejado. Isso porque as organizações são coleções de processos e cada 

tarefa executada no dia a dia da empresa faz parte de um processo (GONÇALVES, 2000) que 

objetivam, assim como a organização como um todo, entregar valor a seus clientes e investidores. 

A pesquisa clínica de forma geral pode ser entendida como um processo de negócio que 

precisa de flexibilidade para lidar com situações não previstas e para estar em constante melhoria 
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(MURUNGI; NABUKENYA, 2014),  e existem diversos benefícios com a implementação de técnicas 

de melhoria de processos em CPCs (RENTES et al., 2019) por isso o processo de gestão de 

processos mantém um ciclo de melhoria contínua que buscando que todos os processos sejam 

executados de forma a alcançarem seus objetivos. 

É comum os centros adotarem um sistema de gestão da qualidade que em que definem 

os Procedimentos Operacionais Padrões (POPs) e verificar se estes estão sendo cumpridos por 

meio de auditorias (DEMOTES-MAINARD et al., 2005; DE FEO et al., 2015). Estas tarefas são 

importantes, mas para ter uma cultura sustentável de melhoria contínua baseada em processos, 

o CPC deve alinhar os processos com os objetivos estratégicos, fazer um diagnóstico da situação 

atual de seus processos, priorizar um programa de melhorias, mapear processos, elaborar POPs 

quando necessário, definir responsáveis, criar mecanismos de medição e acompanhar 

constantemente os resultados com vistas à melhoria contínua de processos de forma holística 

(MORAIS et al., 2014). 

Além disso, o projeto deve levar em consideração os dez princípios para promoção de 

um bom BPM de vom Brocke (2014b)  enquanto capacidades essenciais para promoção de um 

bom BPM. Esses princípios endereçam os desafios promoção sustentável de BPM e seu não 

atendimento pode levar ao fracasso de iniciativas na área.  

Entradas 

• Planejamento estratégico: as metas e planos estratégicos que devem ser desdobradas 

em atividade do dia a dia. 

Processos que o acionam 

• Gerenciar planejamento estratégico: o processo que define as metas e planos 

estratégicos. 

 

Atividades 

• Alinhar estratégia: todo o trabalho para o gerenciamento e melhoria dos processos 

devem ser realizados com o objetivo de que os resultados dos processos busquem o 
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cumprimento dos objetivos estratégicos. Por isso é fundamental o resultado do 

processo de Gerenciar Planejamento estratégico; 

• Elaborar Arquitetura de Processos (AP): a AP mostra o que a organização faz sob o 

ponto de vista de processos e não de departamento. O presente trabalho apresenta 

um amodelo de AP para CPCs e pode ser utilizado como base para a construção na 

organização. Ela é importante para se ter uma visão ampla de todos os processos e 

seus relacionamentos e avaliar quais são as prioridades de melhoria (AREDES; PADUA, 

2014); 

• Priorizar portfólio de transformação: uma vez identificados o objetivo estratégico e os 

processos do centro, a organização deve priorizar aqueles que devem passar por um 

projeto de melhoria e transformação. Uma matriz de dor e ganho (BURLTON, 2010) 

pode ser utilizada para comparar a dor de cada processo (a eficácia, eficiência e 

padronização) e o ganho (o quanto ele colabora para o atingimento dos objetivos 

estratégicos). Com a avaliação de cada processo nessas duas variáveis são priorizados 

os processos que geram maior dor e tem maior dor e maior ganho; 

• Analisar processos: os processos priorizados serão investigados em mais detalhes, com 

técnicas como mapeamento de processos BPMN (OMG, 2014), Makigami (KOCH, 

2020) ou outras técnicas de Lean em busca de oportunidades de melhorias; 

• Implementar melhorias: as melhorias propostas devem ser implementadas e técnicas 

de gerenciamento de projetos auxiliam na definição de escopo, cronograma, custos, 

qualidade, recursos, comunicação, riscos, aquisições, e relacionamento com partes 

interessadas (PMI, 2018);  

• Monitorar processos: os processos devem ser monitorados constantemente (no 

presente trabalhos é dada atenção aos indicadores mais relevantes de cada processo) 

para que seja avaliada a ‘saúde’ do processo e os resultados alcançados com os 

projetos de melhoria; 

• Revisar planejamento: a partir do resultado das melhorias implementadas e do 

monitoramento dos processos, novas prioridades de transformação podem ser 

definidas e o ciclo de melhoria contínua reiniciado. 
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Regras de negócio 

• Objetivos estratégicos: definem quais processos devem ser priorizados para projetos 

de melhoria. 

Indicadores 

• Andamento dos projetos: controle dos projetos principalmente quanto a tempo, custo 

e qualidade; 

• Melhorias nos indicadores dos processos: o quanto os projetos de melhoria 

implementados impactaram os indicadores dos processos; 

Direcionadores de custo 

• Horas da equipe: essa atividade de gestão não está diretamente relacionada a um 

protocolo, portanto, deve ser diluída em cada protocolo como um custo operacional 

indireto e cada protocolo deve considerar a margem de lucro para cobrir estes custos; 

• Consultoria externa: pode-se optar também pela contratação de uma consultoria para 

dar início ao projeto, mas a sustentação de um ciclo de melhoria contínua depende do 

comprometimento da organização e manutenção das atividades no dia-a-dia. 

Saídas 

• Processos transformados: processos de negócio transformados com novas 

tecnologias, novo fluxo de trabalho e governança. 

Processos acionados 

• Todos os processos 

Recursos 

• Técnicas de melhor e gestão: como a Arquitetura de Processos, mapeamento de 

processos com BPMN, Lean, gerenciamento de projetos, entre outras. 
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13 Gerenciar portfólio de protocolos 

Quadro 38 - Caracterização do processo 13 Gerenciar portfólio de protocolos 

13 Gerenciar portfólio de protocolos 

- Garantir o bom andamento dos protocolos de forma integrada e o alinhamento entre os protocolos e 
os objetivos da organização 

 Entradas 
 

 Atividades 
 

Saídas  

- Objetivos estratégicos 
- Indicadores dos 

protocolos e processos 

-  - Definir estratégia do portfólio 
- Monitorar indicadores 

agregados dos protocolos 
- Encaminhar ajustes no portfólio 

 - Dashboard 

    

 Processos que o acionam 

  

Processos acionados  

- Prospectar estudos 
- Participar de Feasibility 
- Gerenciar Processos e 

Qualidade 
- Conduzir visitas 

  - Encerrar protocolo 

     

Direcionadores de custo   Regras de negócio   Indicadores 

- Horas da equipe 
- Softwares de gestão 

-  - Objetivos estratégicos  - Os indicadores dos 
protocolos 

 Recursos 
    

     

- Sistema de gestão de centro de pesquisa clínica 
 

 

Fonte: Autor 

 

A expectativa do processo Gerenciar portfólio de protocolos é garantir o bom 

andamento dos protocolos de forma integrada e o alinhamento entre os protocolos e os objetivos 

da organização. Cada protocolo tem um ciclo de vida e especificidades e por isso precisa ser 

gerenciado individualmente. Porém, do ponto de vista da organização, deve ser feita uma gestão 

integrada dos protocolos. 
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Primeiramente é preciso definir a estratégia do portfólio e garantir que cada novo 

protocolo proposto (feasibility) esteja alinhado aos objetivos da organização. Por exemplo, o 

centro pode decidir por focar em protocolos de uma única especialidade ou multi-especialidades, 

protocolos mais longos ou mais curtos, com ou sem intervenção cirúrgica e assim por diante. Essa 

estratégia irá direcionar o andamento das atividades do processo de feasibility. 

Uma vez selecionado o protocolo cada coordenador de pesquisa irá fazer o 

acompanhamento de seus estudos conforme os indicadores propostos de cada processo, mas 

será necessário estabelecer um monitoramento centralizado de todos os protocolos. A definição 

de indicadores de performance deve ser precisa e de fácil entendimento, além de serem 

continuamente monitorados (DIEBOLT et al., 2016). 

O uso de um dashboard, uma ferramenta de gestão a vista, ajuda o monitoramento 

destes indicadores e do andamento dos protocolos e pode melhorar a comunicação da equipe 

com a apresentação das informações mais importantes de forma visual e com atualização em 

tempo real (MATTINGLY et al., 2015). 

O sucesso na gestão de protocolos diversificados, complementares, acadêmicos ou 

patrocinados, que envolvem o engajamento com redes de pesquisa complementares (públicas ou 

privadas) são vantagens importantes para reforçar a reputação do centro e aumentar atratividade 

do centro para patrocinadores (DIEBOLT et al., 2016). 

Entradas 

• Objetivos estratégicos: definem o que a organização está buscando e devem ser 

refletidos na estratégia do portfólio de protocolos;  

• Indicadores dos protocolos e processos: as informações de cada protocolo e instância 

dos processos que serão agrupados em uma visão única. 

Processos que o acionam 

• Prospectar estudos: deve consultar a estratégia do portfólio de protocolos; 

• Participar de Feasibility: deve consultar a estratégia do portfólio de protocolos; 

Atividades 
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• Definir estratégia do portfólio: o CPC deve levar em consideração os objetivos 

estratégicos, as competências da equipe, a capacidade operacional, infraestrutura, 

características da população para definir as diretrizes desejadas para a seleção de 

novos estudos. Essas diretrizes vão definir o parâmetro de sucesso dos protocolos, os 

ajustes necessários na condução dos estudos e eventualmente até a exclusão de um 

protocolo em andamento; 

• Monitorar indicadores agregados dos protocolos: o CPC deve criar uma dashboard que 

agrega os indicadores dos protocolos e processos. Dashboard é uma ferramenta de 

gestão a visa que mostra de forma gráfica e em tempo real os indicadores do CPC. Essa 

ferramenta deve ser capaz de mostrar de forma simples e em uma página as principais 

métricas do centro e à medida que mais informações são necessárias, outras visões 

com mais detalhes são apresentadas. 

Alguns dos principais indicadores de um centro são: 

o Tempo entre o feasibility, aprovação ética, aprovação de contrato, startup e 

inclusão do primeiro participante; 

o Atingimento das metas de recrutamento; 

o Índice de desvios não solucionados; 

o Tempo entre identificação de Eventos Adversos Graves, notificação ao CEP, 

notificação e patrocinador e solução; e 

o Saúde financeira. 

• Encaminhar ajustes no portfólio: a partir do acompanhamento dos indicadores, 

medidas devem ser tomadas para ajustar o andamento dos protocolos para garantir o 

atingimento da estratégia do portfólio. 

Regras de negócio 

• Objetivos estratégicos: dão as diretrizes do que se busca durante o andamento dos 

protocolos. 

Indicadores 

• Os indicadores dos protocolos: o sucesso deste processo pode ser medido pelo 

atingimento das metas de cada protocolo.  
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Direcionadores de custo 

• Horas da equipe: essa atividade de gestão não está diretamente relacionada a um 

protocolo, portanto, deve ser diluída em cada protocolo como um custo operacional 

indireto e cada protocolo deve considerar a margem de lucro para cobrir estes custos; 

• Softwares de gestão: sistemas para gerenciamento integrados das informações. 

Podem ser softwares especializados, como CTMS ou sistema gerais de Business 

Intelligence (BI) desde que os dados estejam estruturados no centro.  

Saídas 

• Dashboard: painel de gestão a vista com as informações do CPC integradas. 

Processos acionados 

• Encerrar protocolo: pode ser acionado caso um determinado protocolo não se mostre 

mais vantajoso para os objetivos da organização. 

Recursos 

• Sistema de gestão de centros de pesquisa clínica: diferente dos CTMS tradicionais que 

focam na gestão da pesquisa clínica do ponto de vista da indústria e de um protocolo 

sendo executado em vários centros, estes sistemas têm o foco na gestão do CPCs e 

focam na gestão de vários protocolos dentro de um centro. É importante avaliar se o 

sistema é aderente aos processos de centros de pesquisa ou é feito para o ponto de 

vista do patrocinador e se é capaz de gerar as informações para gestão à medida que 

as atividades são realizadas no dia-a-dia. 
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5. DISCUSSÃO 

A presente pesquisa desenvolveu um framework de processos de negócios para a gestão 

de Centros de Pesquisa Clínica. Ou seja, criou um produto que apresenta uma estrutura básica de 

processos e um conjunto de boas práticas para sua condução servindo como um kit inicial ou um 

ponto de comparação para autoavaliação e benchmark de Centros de Pesquisa Clínica. 

O framework apresentado na seção Resultados desta tese é composto por uma AP que 

mostra quais são os processos de um CPC e como eles se relacionam, pela Caracterização dos 

processos, que define sistematicamente os elementos de cada processo (nome, expectativa, 

entradas, processos que o acionam, atividades, regras de negócio, indicadores, direcionadores de 

custos, saídas, processos acionados e recursos) e se complementa com uma detalhada descrição 

dos processos e de cada item de sua caracterização feita a partir de entrevista com múltiplos 

profissionais de pesquisa clínica e da literatura científica disponível. 

Chegou-se a este resultado com o uso de uma abordagem metodológica mista que 1) 

validou o problema por meio de uma revisão da literatura, 2) identificou os processos de um CPC 

por meio de um estudo de caso em um CPC real, 3) avaliou e detalhou os processos de maneira 

iterativa por meio de entrevistas em com especialistas de pesquisa clínica e 4) revisão da 

literatura de trabalhos que tratam da gestão dos processos de pesquisa clínica do ponto de vista 

dos CPCs. A abordagem metodológica escolhida provou ser eficaz para atingir os objetivos 

propostos, pois para entender esse ambiente complexo e pouco estudado os métodos 

qualitativos empregados permitiram o aprofundamento da realidade prática e teórica do tema. 

Assim, este trabalho apresentou uma visão de processos end-to-end que mostra todo o 

ciclo de vida das atividades necessárias para que um CPC execute e gerencie os processos gerando 

valor aos seus clientes (SMART; MADDERN; MAULL, 2009; KOHLBACHER, 2010a) e aprimorando 

a qualidade e conformidade de suas atividades com as regulamentações vigentes e exigências do 

mercado. E, alinhando-se aos conceitos de Maddern et al. (2014), o framework busca superar as 

barreiras departamentais apresentando fluxos fluídos e flexíveis, enfatizando a transformação de 



224 
 

recursos (entradas em saídas), apresentando processos interdependentes e sempre focado na 

entrega de valor aos clientes. 

O framework apresenta processos de negócio que, como definidos por  Trkman (2010), 

além de entregar valor aos clientes, atendem aos objetivos estratégicos da organização. Essa 

preocupação se fez presente desde o entendimento do estudo de caso (Etapa 2), que mostrou 

como uma etapa de planejamento estratégico auxilia a organização na definição dos processos, 

até a agregação de trabalhos da literatura como o de Rentes et al. (2019) que reforça a 

necessidade de um direcionamento estratégico alinhado aos processos da organização. 

São apresentados então processos gerenciais que buscam auxiliar os CPCs a definirem 

suas estratégias, desdobrá-las em uma arquitetura de processos de negócio, orçamento e 

portfólio de protocolos e a acompanhar de maneira integrada os resultados com indicadores 

definidos por protocolo, processo e do centro como um todo. 

Os processos são apresentados em uma Arquitetura de Processos que mostra o que a 

organização faz sob o ponto de vista de processos (OULD, 1997) transcendendo assim a visão de 

departamentos e mostrando que para a entrega de valor aos clientes é necessária uma visão end-

to-end. Essa AP combinada com a caracterização de processos e a avaliação do estudo de caso 

busca atender aos 5 aspectos relevantes da AP de Aredes e Pádua (2014) por 1) apresentar uma 

visão hierárquica dos processos, com a divisão entre processos centrais, de suporte e gerenciais 

e um desdobramento que  chega até o Nível 3 de detalhamento; 2) apresentar uma visão holística 

end-to-end dos processos, mostrando o ciclo de vida do protocolo, do participante e dos 

processos e recursos da organização; 3) promover o alinhamento entre estratégia e processos, 

com os processos de gestão da estratégia, gestão de processos e gestão de portfólio de protocolos 

dedicados a esses temas; 4) promover o alinhamento entre processos e recursos, já que aponta 

quais são os recursos necessários para a execução dos processos no Nível 2, em sua maioria; 5) e 

poder ser utilizada como base para um mecanismo de medição e mudança com a gestão 

integrada dos indicadores propostos nos processos. 

A utilização do framework requer uma abordagem de promoção de BPM daquele que 

busca utilizá-lo, ou seja, que não trate apenas da análise, desenho, desenvolvimento e execução 

de processos de negócio, mas que considere a interação entre processos, controles, análise e 
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otimização contínua (KOHLBACHER, 2010) ajudando a implementar os objetivos estratégicos e 

melhorando o relacionamento entre processos e estratégia (TRKMAN, 2010). 

Por essa razão, um processo denominado Gerenciar processos é proposto e apresenta 

como atividades as etapas do ciclo de promoção de BPM de Morais et al. (2014) que vai do 

alinhamento da estratégia, arquitetura de processos, governança, alinhamento de capacidades, 

priorização, estabelecimento de um portfólio de transformação de processos, análise, 

modelagem, implementação, monitoramento e refinamento de processos. 

O framework se propõe a auxiliar as organizações que o utilizarem na promoção de BPM 

e no atendimento dos 10 princípios de um bom BPM, mas cabe ao gestor se atentar a cada um 

deles para garantir a sustentabilidade das ações de gestão quanto ao: 

a) princípio da conscientização, o framework apresenta processos para a 

identificação da estratégia a partir do contexto da organização e considera que 

este não é uma receita de bolo, mas que o gestor deve levar em consideração 

sua realidade para definir quais partes do framework utilizar e como detalhar 

os processos em sua realidade; 

b) princípio da continuidade apresenta sugestões de práticas de melhoria 

contínua dos processos, mas depende da organização incluí-las em sua rotina 

para que não se torne um projeto único; 

c) princípio da capacitação propõe que BPM se torne uma capacidade na 

organização assim como o trabalho, ao invés do foco em “apagar incêndios”; 

d) princípio do holismo apresenta os processos de forma ampla e end-to-end, ao 

invés de uma iniciativa para melhoria de apenas alguns processos; 

e) princípio da institucionalização, abrange processos que transpassam todas as 

áreas da organização e responsabiliza a todos pelos resultados; 

f) princípio do envolvimento, busca incluir todos os grupos do CPC, estratégico, 

tático e operacional mostrando os processos de gestão, suporte e centrais; 

g) princípio do entendimento, apresenta uma linguagem de processos que 

respeita a nomenclatura utilizada pelo setor e facilita a comunicação entre 

todos 
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h) princípio do propósito, propõe a definição e o alinhamento da estratégia com 

a operação do dia-a-dia e com a entrega de valor para clientes e stakeholders; 

i) princípio da simplicidade, apesar do alto volume de informações, pode ser 

utilizado de maneira simples e incrementa, a partir de um portfólio de 

transformação priorizado pelos gestores; 

j) princípio da apropriação tecnológica, apresenta para cada processos recursos 

(checklists, guias, planilhas, sistemas etc.) que podem ser utilizados para a 

gestão dos processos e mostra como as informações são integradas por todos 

os processos e por isso necessita do uso de tecnologia da informação para uma 

gestão ponta-a-ponta. 

Como apontado por Myszewski (2019), o aumento do conhecimento de uma 

organização leva ao aumento da produtividade de uso de seus recursos. Tal constatação reforça 

a necessidade de engajamento dos gestores de CPCs em identificar e detalhar suas atividades, 

metas e articular as tomadas de decisão com o planejamento estratégico, de modo que se 

apropriem de BPM e do framework desenvolvido para melhorarem o negócio e contribuir para o 

crescimento da pesquisa clínica. 

Assim, o produto desta tese prova seu ineditismo como um framework de processos de 

negócio para a gestão de Centros de Pesquisa Clínica que supre as lacunas apresentadas na seção 

2.3.5 pois 1) é focado no ponto de vista dos CPCs, ao invés do ponto de vista da indústria, 2) 

apresenta uma visão baseada em processos, 3) trata o CPC como um negócio apresentando todos 

os seus processos e não apenas os processos centrais de condução do estudo e 4) é um guia 

prático detalhado para uso dos CPCs. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Por meio do presente estudo foi desenvolvido um framework de processos de negócio 

para a gestão de centros de pesquisa clínica, um produto inovador que surgiu como resposta à 

necessidade da prática profissional na gestão de CPCs e a uma lacuna da literatura científica 

O framework identificou 27 processos divididos entre processos centrais, processos de 

suporte e processos de gestão. Cada um deles foi caracterizado com definições de objetivo, 

entradas, processos que o acionam, atividades, regras de negócio, indicadores, direcionadores de 

custo, saídas, processos acionados e ferramentas, além de uma descrição detalhada de cada item. 

Para a realização do trabalho foi adotada a combinação entre literatura científica e 

conhecimento prático de profissionais envolvidos na condução e gestão de pesquisa clínica que 

iterativamente contribuíram para a construção do framework em profundidade de detalhes e, ao 

mesmo tempo, amplo ao considerar que a AP contém todos os processos end-to-end da 

organização. 

Participaram desta pesquisa profissionais de diferentes CPCs, regiões brasileiras e níveis 

de experiência, contribuindo para a construção de um framework que não se limita a uma 

organização específica, mas é reutilizável e adaptável para diferentes projetos em organizações 

do mesmo domínio. Além disso, em função do aprofundamento, o resultado se preocupa também 

em demonstrar os processos com exemplos práticos de aplicação. 

Quanto às contribuições à literatura de BPM, o trabalho mostrou que o uso de uma 

abordagem end-to-end e que foi construído a partir de entrevistas com especialistas de vários 

CPCs pode trazer benefícios não somente para uma organização particular, mas possibilita 

extrapolar resultados para outras organizações do mesmo domínio, na medida em que ajuda a 

abordar o problema holisticamente. Ainda, a replicação do método adotado pode ser utilizada 

para a criação de frameworks de processos em outros setores ou modelos de negócio. 

Quanto à contribuição para a literatura de Pesquisa Clínica, o trabalho consolida o 

conhecimento teórico e prático de gestão de CPCs que, segundo o levantamento realizado neste 



228 
 

estudo, apresenta pouco material dedicado ao tema. O framework apresentado estabelece uma 

base comum de conhecimento sobre processos e pode contribuir com pesquisas futuras de 

aprofundamento no conhecimento de cada processo. 

Espera-se que o framework possa fortalecer o conhecimento de profissionais de 

pesquisa clínica,  promover a melhoria na condução de protocolos e na gestão de CPCs e 

potencialmente contribuir com a melhoria do setor de pesquisa clínica no Brasil como um todo, 

pois com mais qualidade e eficiência, a confiança dos patrocinadores tende a aumentar e novos 

estudos podem ser atraídos para o país. Mesmo internamente, a partir da promoção de BPM em 

CPCs e do framework como guia, as organizações podem aprimorar o trabalho realizado e 

alcançar melhores resultados de execução.  

Uma limitação deste estudo foi a falta de implementação e avaliação do uso prático do 

framework em um cenário real. Apesar de não ter sido desenvolvida a análise de uso em cenários 

reais, optou-se por conduzir a Etapa 4 com maior profundidade permitindo o detalhamento  e 

aprimoramento iterativo dos processos junto aos especialistas de pesquisa clínica ao longo das 

entrevistas. Desta forma, o framework reúne detalhamento importante que norteará centros de 

pesquisa clínica a promover BPM e aperfeiçoarem seus negócios, aumentando as chances de 

sucesso e potencializando resultados em termos de qualidade e eficiência. 

A opção pela profundidade na Etapa 4 também limitou a pesquisa a atingir uma amostra 

maior de respondentes o que poderia trazer novas visões tanto a nível nacional quanto 

internacional do framework e aumentar a replicabilidade e difusão dos resultados.  

Após a condução do presente estudo, novas perguntas surgem e com elas uma agenda 

de pesquisas como:  

a) Como é o uso do framework em um projeto de gestão de um centro real? Quais 

potencialidade e desafios decorrentes de seu uso? Quais as variações de 

desempenho do centro com o uso do framework?  

b) É possível utilizar o framework em um cenário internacional? Quais seriam as 

adaptações necessárias para esse uso na América Latina, América do Norte, 

Europa ou outras localidades? 
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c) É possível criar um modelo de medição de maturidade de gestão de CPCs a 

partir do framework apresentado?  

Espera-se que o resultado deste trabalho tenha um impacto positivo no setor de 

pesquisa clínica brasileiro com o fortalecimento dos CPCs, reconhecimento internacional, atração 

de novos estudos, fortalecimento da cadeia de vendors e por fim o fortalecimento do sistema de 

saúde como um todo, mas principalmente o público. 
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