
Pesquisa clínica

Alternativa de 
Atuação Profissional

Tratada desde a graduação 
em áreas como farmácia 
e biomedicina, a pesquisa 
clínica pode ser mais 
explorada na Enfermagem

As pesquisas clínicas têm como objetivo a investiga-

ção em seres humanos, geralmente voluntários, com 

o uso de critérios científicos, para a identificação de 

efeitos de remédios e das reações que possam surgir. A definição 

do termo coincide com a de estudos clínicos, identificados no 

Manual para Boa Prática Clínica (GCP) da Agência Europeia 

para Avaliação de Produtos Medicinais (EMEA), publicado em 

1997.

No Brasil, as pesquisas com seres humanos são regulamentadas 

pela resolução 466 de 2012 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS). Esse tipo de 

estudo faz parte do campo da pesquisa 

científica e é realizado por profissionais 

das diversas áreas da saúde. 

Na Enfermagem, temas como oncologia 

e epidemiologia são alguns objetos das 

pesquisas. Como exemplo da organização 

dos profissionais, a Associação Brasileira 

de Enfermeiros de Pesquisa Clínica (So-

bepec), fundada em 2009 em Santo An-

dré (região metropolitana de São Paulo), 

atua na divulgação de conhecimento e do mercado de trabalho.

Representantes da Sobepec, Andréa Coscelli Ferraz, Enfermeira 

mestre em Ciências da Saúde e presidente da associação, e Si-

mone Zatta, graduada em Enfermagem e Obstetrícia, autora de 

mais de 70 estudos clínicos internacionais e membro efetivo da 

instituição, destacam que a entidade está preocupada em divul-

gar para a Enfermagem a importância profissional das pesquisas.

 A sociedade realiza pesquisas relacionadas a epidemiologia, 

diagnóstico e tratamento a partir da demanda vinda das indús-

trias farmacêutica, de equipamentos e de suprimentos médicos 

hospitalares, entre outras. Essas análises se estendem desde a 

fase dos primeiros estudos com seres humanos até o estágio pos-

terior ao comércio do produto desenvolvido.

A entidade utiliza seu site, as redes sociais e palestras em uni-

versidades e hospitais para divulgar os resultados. Andrea desta-

ca a importância de “passar para os colegas que podemos fazer 

pesquisa em nossa área com qualidade internacional, mostrar 

nossa capacidade de fazer e desenvolver 

estudos institucionais, acadêmicos de im-

pacto relevante para a sociedade”.

Apesar de nem sempre os resultados das 

pesquisas serem satisfatórios, eles não 

deixam de ser publicados. Se positivos, 

a consequência é a comercialização do 

medicamento. Caso contrário, o produto 

não vai para o mercado, mas os resultados 

são publicados e servem como descoberta 

científica.

Andrea exemplifica o Journal of Negati-

ve Results in Biomedicine (Jornal de Resultados Negativos em 

Biomedicina, em tradução livre), lançado em 2002 como perió-

dico científico que investe na publicação das pesquisas que não 

foram bem-sucedidas. “A premissa da publicação é a de que 

a concepção de que o ‘fracasso’ é importante tanto na ciência 

quanto em outros aspectos da vida, e que o progresso científico 

não depende apenas das realizações de indivíduos isolados, mas 

requer colaboração, trabalho em equipe e comunicação aberta 
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com todos os resultados, sejam positivos ou negativos”.

As pesquisadoras pontuam funções dos Enfermeiros em pes-

quisas clínicas, tais como coordenação dos centros de pesqui-

sa, desenvolvimento das pesquisas nacionais e internacionais, 

monitoria e auditoria. Elas também ressaltam que envolvimen-

to com novos procedimentos terapêuticos, protocolos multi-

cêntricos, cuidados com o sujeito de pesquisa e protocolos 

consagrados no atendimento possibilitam uma visão global.

Simone afirma que o mercado de trabalho em pesquisa clinica 

é bastante promissor. “A mão de obra deve ser extremamente 

qualificada. O fato de ser Enfermeiro é um bom ponto, mas 

não o bastante. Hoje no Brasil temos centenas de centros de 

pesquisas clínicas”.

As oportunidades aparecem em empresas denominadas CRO 

( de Clinical Research Organization), companhias que ajudam 

a conduzir a pesquisa para a empresa patrocinadora), e SMO 

(de Site Management Organization), empresas especializadas 

em gerenciamento de sítios de pesquisa clínica), além de in-

dústrias farmacêuticas e de alimentos, bem como na produção 

de soros,vacinas e cosméticos. “A pesquisa clínica é dinâmica, 

apresentando novas formas de tratamento, produtos, avanços 

clínicos, gerando novos conhecimentos científicos”, completa 

Simone.

Experiência em pesquisa clínica
O início da carreira de Débora Pupo da Fonseca Silveira, 

Enfermeira monitora de qualidade e de pesquisa clínica no 

Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp), coin-

cide com o começo de sua experiência como Enfermeira. 

“Após me formar, na busca pelo primeiro emprego, acabei 

participando de um processo seletivo para a vaga de Enfer-

meira de Pesquisa. Na época não pedia experiência e por 

isso me cadastrei. Passei no processo e atuo desde então 

na área”.

A Enfermeira destaca estudos realizados sobre câncer de 

mama, de pulmão, de fígado, de esôfago e de pele. Como 

consequência de sua atuação em estudos com novos fárma-

cos ou novas indicações para medicamentos, a pesquisadora 

ressalta os resultados positivos que culminaram com a co-

mercialização das drogas.

Débora concorda que a pesquisa clínica é uma alternativa 

profissional e acadêmica na Enfermagem.  “O que falta é 

uma maior inserção desse assunto durante a formação dos 

Enfermeiros. Em outras profissões, como farmácia ou biolo-

gia, o tema pesquisa clínica é abordado durante a graduação 

e esses profissionais conseguem um melhor posicionamento 

no mercado de trabalho após a sua formação”, completa.

Fases da pesquisa clínica
Fase I

É o primeiro estudo em seres 
humanos (em pequenos grupos 
de pessoas voluntárias, em ge-
ral sadias) de um novo princípio 
ativo ou nova formulação pes-
quisada geralmente em pessoas 
voluntárias. Estas pesquisas se 
propõem estabelecer uma evolu-
ção preliminar da segurança e do 
perfil farmacocinético e, quando 
possível, um perfil farmacodinâ-
mico.

Fase II 
Estudo terapêutico piloto
Primeiros estudos controlados 
em pacientes, para demonstrar 
efetividade potencial da medica-
ção (100 a 200). Compreende in-
dicação da eficácia, confirmação 
da segurança e biodisponibilida-
de e bioequivalência de diferen-
tes formulações.

Fase III 
Estudo terapêutico ampliado
Exploram-se nesta fase o tipo 
e perfil das reações adversas 
mais frequentes, assim como 
características especiais do me-
dicamento e/ou especialidade 
medicinal, como interações cli-
nicamente relevantes, principais 
fatores modificatórios do efeito, 
tais como idade.

Fase IV
As pesquisas são executadas 
com base nas características 
com que foi autorizado o me-
dicamento e/ou especialidade 
medicinal. Geralmente são es-
tudos de vigilância pós-comer-
cialização, para estabelecer o 
valor terapêutico, o surgimento 
de novas reações adversas e/ou 
confirmação da frequência de 
surgimento das já conhecidas, e 
as estratégias de tratamento.
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