
245

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Estudos clínicos em 
Medicina de urgência e emergência apresentam algumas 
peculiaridades em relação aos demais estudos, que por vezes 
dificultam sua condução, de acordo com princípios éticos 
e aspectos organizacionais. O objetivo deste estudo foi des-
crever as peculiaridades da pesquisa clínica em Medicina 
de urgência e emergência, para que o estudo clínico seja 
desenvolvido de acordo com as normas éticas, bem como 
discutir aspectos organizacionais de um centro de pesquisa 
nesta área. 
CONTEÚDO: Conforme as resoluções e normatizações 
nacionais e internacionais permitem-se a inclusão de su-
jeitos de pesquisa incapazes de fornecer consentimento in-
formado prévio e sem possibilidade de contato com um 
representante legal e/ou familiar, somente quando esta for 
uma característica necessária para a população da pesquisa 
e após aprovação do Comitê de Ética em pesquisa, devendo 
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a equipe e o centro de pesquisa organizado e adaptado a 
estas necessidades. 
CONCLUSÃO: A condução de estudos clínicos em me-
dicina de urgência e emergência requer uma equipe quali-
ficada e experiente a assuntos referentes à pesquisa clínica 
e uma estrutura física adequada. Apresenta peculiaridades, 
particularmente na abordagem do paciente e termo de con-
sentimento livre e esclarecido, porém isto não isenta a apro-
vação de um Comitê de Ética em Pesquisa para os devidos 
procedimentos.
Descritores: Ética em Pesquisa, Medicina de emergência, 
Sujeitos de Pesquisa.

SUMMARY 

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Clinical trials in ur-
gency and emergency medicine have some peculiarities in rela-
tion to other studies, thus hindering the conduct in accordance 
with ethical principles and organizational aspects. This article 
aims to describe the peculiarities of clinical research in urgency 
and emergency medicine for the clinical study is developed 
in accordance with ethical standards, and also discusses the 
aspects of a research center organization in this area.
CONTENTS: According to national and international 
laws It is possible the inclusion of subjects incapable of pro-
viding informed consent and without prior opportunity to 
contact a legal representative and/or family, only when it 
is a necessary feature for the population of the survey and 
only after the Ethical Committee approval, with the team 
and the research center are adapted to these needs.
CONCLUSION: The conduct of clinical studies in ur-
gency and emergency medicine and rescue team requires 
a qualified and experienced in the clinical research and an 
appropriate physical structure. Presents peculiarities with 
regard to the approach end of the patient and informed 
consent, but is not dispense for approval of the indepen-
dent ethics committee.
Keywords: Emergency Medicine, Ethics research, Research 
Subjects.
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INTRODUÇÃO

Ao se conduzir um estudo clínico em Medicina de urgên-
cia e emergência é preciso entender os conceitos relaciona-
dos à pesquisa clínica, particularmente os aspectos éticos 
aplicáveis. Para que esta condução esteja de acordo com 
as boas práticas clínicas, é importante também conhecer 
diversos aspectos organizacionais e éticos que envolvem 
um centro de pesquisa. 
Um estudo clínico é método sistemático que segue diretri-
zes de método científico aplicáveis a seres humanos volun-
tários, também denominados sujeitos de pesquisa, com 
objetivo de responder à uma questão específica, ainda não 
consagrada na literatura científica. Atualmente, normas 
regulatórias nacionais e internacionais exigem uma de-
monstração anterior da eficácia e segurança de um novo 
produto, sendo os ensaios clínicos controlados o meio 
para esta demonstração, obrigatoriamente passando pelas 
seguintes etapas ou fases1,2: 
Fase pré-clínica: nesta fase são testados os novos fármacos 
com relação à atividade específica e aceitável toxicidade, 
utilizando animais de laboratório, culturas de tecido ou 
células para testes de efetividade1;
Fase I: primeiro estudo em seres humanos realizado em 
pequeno grupo de voluntários sadios, com o objetivo de 
testar um novo princípio ativo ou nova formulação. Busca 
avaliar efeitos das doses, parâmetros farmacocinéticos e 
biodisponibilidade, visando basicamente à determinação 
de segurança e tolerabilidade do fármaco2;
Fase II: também conhecida como Estudo Terapêutico-
Piloto, tem por objetivos demonstrar a atividade e esta-
belecer a segurança em curto prazo do princípio ativo, em 
pacientes afetados com a doença específica em questão. 
As pesquisas são realizadas em um número limitado de 
pessoas (de 100 a 300) geralmente seguidas de um estu-
do de administração. Podem ser divididos em IIa e IIb. 
O estudo IIa é realizado em uma população selecionada 
para avaliação de aspectos de segurança e eficácia (curva 
dose-resposta, tipo de paciente, frequência da dose). O 
estudo IIb avalia eficácia e segurança em teste nos indi-
víduos com a doença e visam a demonstração de eficácia 
sob condições experimentais mais rigorosas, envolvendo 
grupo controle comparativo2;
Fase III: conhecida como Estudo Terapêutico Ampliado. 
São estudos realizados em grandes e variados grupos de 
pacientes, com o objetivo de determinar o resultado do 
risco/benefício das formulações do princípio ativo. É nes-
sa fase que se estuda o perfil das reações adversas mais 
frequentes, assim como características especiais do medi-
camento e/ou especialidade medicinal1,2;
Fase IV: na fase IV encontram-se as pesquisas realizadas 
depois da comercialização do produto e/ou especialidade 
medicinal. Normalmente, são estudos de vigilância pós-

comercialização para estabelecer o valor terapêutico, o 
surgimento de novas reações adversas e/ou confirmação 
da frequência de surgimento das já conhecidas, e as estra-
tégias de tratamento1,2.

ASPECTOS ÉTICOS DA CONDUÇÃO DE ESTU-
DOS CLÍNICOS EM MEDICINA DE URGÊNCIA E 
EMERGÊNCIA

As normas éticas exigem que antes do início de um es-
tudo clínico, o sujeito forneça seu consentimento livre 
e esclarecido, sendo esta abordagem fundamental para 
preservar o direito de autonomia e poder de decisão em 
relação a sua participação no ensaio clínico3. Os estudos 
clínicos em Medicina de Urgência e Emergência apresen-
tam dificuldades relacionadas à obtenção do termo de 
consentimento livre e esclarecido (TCLE), pela frequen-
te  incapacidade do sujeito em fornecer o consentimento 
previamente à sua inclusão no estudo, como também pela 
impossibilidade de contato com um representante legal-
mente autorizado.
A necessidade do consentimento informado iniciou-se 
pelo Código de Nuremberg em 1949. Este código deixa 
clara a necessidade desta obtenção do TCLE para todos 
os sujeitos de pesquisa, sendo estes legalmente capazes de 
decidir, de forma livre, sem coação e com conhecimen-
to suficiente do assunto. Foi proposto para ser utilizado 
internacionalmente, porém não previa a possibilidade de 
consentimento por procuração, e nem sua dispensa4.
Em 1969, foi publicada a Declaração de Helsinque 
que então, pela primeira vez, permitiu a inclusão de 
sujeitos legalmente incompetentes através do consenti-
mento de um representante legal, ou até mesmo a não 
necessidade de consentimento em estudos que apresen-
tem riscos mínimos, sendo isto mantido pelas normas 
seguintes como GCP-ICH, Documento das Américas 
e Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde 
/ Ministério da Saúde do Brasil. A declaração também 
permite a realização de pesquisas com indivíduos sem a 
possibilidade de obter consentimento, devido impedi-
mento pela condição física ou mental, porém, somente 
quando esta for uma característica necessária para a po-
pulação da pesquisa5-8. 
Utilizando um exemplo: quando o critério de inclusão 
para um estudo envolve a condição de parada cardiorres-
piratória, não é possível obter a assinatura do TCLE pre-
viamente à inclusão no estudo. Neste caso deve-se tentar 
contato com o representante legal, e se isso não for possí-
vel, é permitida a inclusão do sujeito, desde que esse pro-
cedimento seja previamente justificado e aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), responsável pela ins-
tituição onde se realiza o projeto, e dependendo do dese-
nho e objeto do estudo também pela Comissão Nacional 
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de Ética em Pesquisa (CONEP). As razões específicas para 
envolver este grupo de sujeitos devem estar declaradas de 
forma clara e justificada no protocolo experimental, para 
consideração e aprovação do CEP, visando proteger os di-
reitos, segurança e bem estar do sujeito e garantir a ade-
quação às exigências regulatórias aplicáveis5-7. 
Em situações nas quais, o responsável legal consentiu a 
participação do sujeito de pesquisa no estudo, ou o pes-
quisador incluiu diretamente o paciente no estudo sem 
este contato, assim que possível, o paciente deverá ser 
informado sobre todos os procedimentos e, declarar seu 
consentimento para continuidade no estudo6,9. Esta pos-
sibilidade deverá sempre ser baseada no princípio da be-
neficência, e autonomia, devido principalmente á vulne-
rabilidade deste grupo de pacientes5-7.
Em 1996, a vigilância sanitária dos Estados Unidos, a 
Food and Drugs Administration (FDA) e o Departamento 
de Saúde e Serviços Humanos alteraram então suas regras 
através da publicação do regulamento intitulado Regra 
Final (21 CRF 50.24). Essa regra protege os pacientes e 
facilita a pesquisa no campo das urgências e emergências, 
permitindo a inclusão de sujeitos em pesquisas sem con-
sentimento prévio em algumas situações específicas (Qua-
dro 1), sempre com o protocolo devidamente detalhado, 
submetido e aprovado por um CEP.
A “Regra Final” exige que o investigador, o patrocinador 
e CEP envolvidos na condução de um estudo clínico, te-
nham algumas responsabilidades específicas9,10. O investi-
gador ou alguém delegado por ele deve comprometer-se 
em abordar e recolher a assinatura do TCLE pelo sujeito 
de pesquisa ou representante legal ou membro da família, 
o mais breve possível. Estas informações devem ser dispo-
nibilizadas ao Comitê de Ética, para ciência do caso. Além 
disso, o investigador deve consultar com representantes 

da comunidade, na qual a pesquisa será conduzida, e por 
fim, divulgar todas as informações relevantes do estudo 
para a comunidade9,10.  
A consulta com representantes da comunidade é fun-
damental, sendo um item que vem recebendo muita 
atenção. 
O Comitê de Ética em Pesquisa é responsável por garan-
tir o bem-estar e segurança dos sujeitos de pesquisa, bem 
como acesso a todas as informações relevantes, como a 
decisão de retirar a participação do estudo no momento 
que quiser, e garantir que seja informado o mais rápido 
possível, assim que sua condição clínica melhorou. Deve 
estar ciente e aprovar tanto o protocolo como a forma 
de abordagem e consentimento destes sujeitos. Nos casos 
em que optar por não aprovar o protocolo julgado que 
o mesmo não está adequado aos critérios exigidos para 
este tipo de estudo, deve fornecer o parecer por escrito ao 
investigador e patrocinador, para que sejam tomadas as 
devidas providências10.
O patrocinador, quando existir, deve desenvolver o pro-
tocolo em colaboração com investigadores apropriados, 
estabelecer um Comitê Independente de Monitoramento 
de Dados para supervisionar a investigação clínica10.
Apesar das situações nas quais, o consentimento infor-
mado é dispensado, esta não deixa de ser uma solução 
temporária, uma vez que apenas prorroga o consenti-
mento do paciente, para o momento no qual apresente 
um retorno de sua capacidade cognitiva, ou do represen-
tante legal, sendo este atribuído de acordo com a legis-
lação de cada país. 
Para guiar a elaboração do protocolo de acordo com os 
princípios éticos e legais da pesquisa em Medicina de 
Urgência e Emergência, apresenta-se no quadro 2 um 
Check List.

Quadro 1 - Exceções do Consentimento Informado em Pesquisa de Urgência - 21 CFR 50.249,10

Justificativas
1. A pesquisa envolve uma condição médica ou situação que:

a) Os sujeitos correm risco de morte;
b) Os tratamentos disponíveis não estão provados ou são insatisfatórios;
c) É necessária evidência para determinar a segurança e efetividade da intervenção

2. A obtenção do Consentimento informado não é possível por que:
a) O sujeito não está apto a dar o consentimento informado por sua condição;
b) A intervenção deve ser realizada antes da possibilidade de obter consentimento informado de um representante legal;
c) Não é possível identificar os sujeitos elegíveis previamente.

3. A participação engloba uma perspectiva de benefício direto
a) Para sujeitos em situações que requer rápida intervenção;
b) Investigações preliminares, incluindo estudos em animais e evidências relacionadas sugerem que a intervenção pode fornecer 
benefício direto ao sujeito.
c) Os riscos são mínimos ou inexistentes .

4. A investigação clínica não poderia ser realizada sem a dispensa do consentimento informado
(Adaptado de 21 CFR 50.24)
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Quadro 2: Check List para Pesquisa em Medicina de Urgência e Emergência
Conduzida de Acordo com 21 CFR 50.24 SIM NÃO
O protocolo é para a aprovação de uma nova droga ou novo procedimento  
O protocolo mostra de forma clara que a pesquisa pode incluir sujeitos incapazes de fornecer o 
consentimento informado.

 

Os sujeitos estão em situação que requer uma rápida intervenção,  
Os tratamentos disponíveis não estão provados ou são insatisfatórios, e  
Evidências científicas válidas são necessárias para determinar a segurança e eficácia de uma inter-
venção e, 

 

A investigação clínica não poderia ser realizada sem a dispensa do consentimento informado:  
A intervenção sob investigação deve ser realizada antes do consentimento de um representante le-
galmente autorizado 

 

Não há maneira de identificar os sujeitos potencialmente elegíveis previamente  
Há evidência que a participação na pesquisa oferece perspectivas de benefícios diretos  
Evidências de estudos pré-clínicos suportam o potencial da intervenção em fornecer um benefício 
direto aos sujeitos.

 

Os riscos associados com a investigação são mínimos em relação ao que é conhecido sobre a situação 
dos sujeitos, os riscos e benefícios da terapia padrão, se aplicável, e o que é conhecido sobre os riscos 
e benefícios da intervenção proposta.

 

O protocolo define o período da potencial janela terapêutica baseado em evidência científica.  
O Comitê de Ética revisou e aprovou os procedimentos e o termo de consentimento a ser usado com 
os sujeitos ou seus representantes legalmente autorizados em situações nas quais o consentimento 
é possível.

 

O protocolo inclui que o investigador fará esforços para obter o consentimento informado dentro 
da janela terapêutica ao:

 

Tentar contato com representante legalmente autorizado e obter o consentimento informado  
Se o representante legalmente autorizado não está disponível, tentar contato com um membro da 
família, e perguntar se concordam ou não com a participação do sujeito na investigação clínica.

 

O protocolo inclui quais os processos que serão utilizados para informar, o mais precoce possível, 
cada sujeito, ou seu representante legalmente autorizado ou membro da família, sobre a inclusão do 
sujeito, os detalhes da investigação e outras informações contidas no termo de consentimento 

 

O sujeito pode retirar seu consentimento do estudo a qualquer momento sem qualquer penalidade 
ou perda de benefícios.

 

Se o sujeito entrou em uma investigação clínica com dispensa do consentimento informado e evolui 
á óbito antes do contato com o representante legalmente autorizado ou membro da família, a infor-
mação sobre a investigação clínica deve ser fornecida para o representante legalmente autorizado ou 
membro da família assim que possível.

 

O investigador deverá resumir todos os esforços feitos para tentar contato com o membro da família 
e tornar essa informação disponível para o Comitê de Ética.

 

Se o representante legalmente autorizado ou membro da família é informado sobre a investigação e 
a condição clínica do sujeito melhora, esse sujeito deve ser informado o mais rápido possível.

 

Será realizada uma divulgação pública.  
Uma consulta (incluindo, se for necessário, consulta realizada pelo CEP), com representantes da 
comunidade que a investigação será conduzida.  

 

Divulgação pública para a comunidade antes do início da investigação sobre os planos, riscos e 
benefícios esperados.

 

Divulgação pública com informações suficientes após término da investigação clínica, para infor-
mar a comunidade e os investigadores, incluindo as características demográficas da população sob 
investigação.

 

Um Comitê Independente de Monitoramento de Dados foi criado para supervisionar a investigação 
clínica. 

 

(Adaptado de 21 CFR 50.24 e Documento das Américas7,9)
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ASPECTOS ORGANIZACIONAIS DE UM CEN-
TRO DE PESQUISA EM MEDICINA DE URGÊN-
CIA E EMERGÊNCIA

Para garantir a qualidade do estudo clínico é necessá-
ria uma equipe integrada e qualificada, contendo um 
investigador principal, coordenador de estudo, prefe-
rencialmente da área da saúde, como fisioterapeuta ou 
enfermeiro, etc. além de assistentes que auxiliarão na 
parte operacional. A equipe deve ser adequadamente 
qualificada para a condução de estudos, no que diz res-
peito ao conhecimento nas normas regulatórias como 
GCP-ICH, Documento das Américas, Resoluções Na-
cionais do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da 
Saúde. 
Um centro de pesquisa, independente de localizar-se 
em uma instituição pública ou privada ele precisa con-
tar com uma estrutura física que esteja de acordo com 
as normas regulatórias aplicáveis como também atender 
as necessidades de cada estudo, principalmente quando 
se trata de estudos em emergência12. 
Alguns itens que são essenciais como: 
• Sala específica para arquivos relacionados aos estudos. 
Esta sala deve ter segurança contra incêndio, controle 
de temperatura, acesso codificado e restrito, controle 
de umidade. Os armários para arquivos devem ser indi-
viduais para cada estudo12;
• Sala para controle de medicamentos com controle 
de temperatura, geladeira, freezer, armários específicos 
para cada estudo, com acesso codificado e restrito, local 
para que a medicação seja preparada/contabilizada, lo-
cal para descarte, local para dispensação da medicação 
aos sujeitos de pesquisa. O ideal é que esta sala seja um 
anexo da farmácia12;
• Sala específica para monitorias e/ou auditorias exter-
nas, a fim de garantir a confidencialidade dos dados do 
sujeito de pesquisa, avaliar a rastreabilidade dos dados 
e sua efetiva presença em documentos-fonte, avaliar a 
adequada adesão às normas de boas práticas clínicas e 
às resoluções vigentes no país, e por fim assegurar a 
qualidade e idoneidade de dados12;
• Sala para coordenadores de pesquisa, responsáveis 
pelo suporte operacional das ações relacionadas à con-
dução do projeto de pesquisa, sempre garantindo o 
bem-estar do sujeito12;
• Os estudos clínicos em Medicina de urgência e emer-
gência são normalmente conduzidos em unidades de 
terapia intensiva (UTI) ou pronto-socorro (PS), e as-
sim não é necessidade primária uma sala especifica para 
coleta de material biológico, pois pode ser feito a beira 
leito12.
Além de infraestrutura adequada, a condução de es-

tudos clínicos em situações de urgência e emergência 
requer envolvimento de uma equipe multiprofissional 
qualificada e que seja disponível para contato 24 ho-
ras por dia. Algumas equipes estruturam esquemas de 
plantão a fim de permitir possibilidade de atendimento 
em todos os horários e dias da semana. 
Outro aspecto peculiar para estudos de emergência 
consiste na experiência da equipe e familiaridade com 
todas as normas de pesquisa clínica, incluindo avalia-
ção e submissão dos eventos adversos sérios ao CEP e 
patrocinador, garantindo assim a segurança do sujeito 
de pesquisa.  
É recomendado que a instituição possua um Comitê de 
Ética em Pesquisa (CEP) para que seja realizada a análi-
se da validade ética das pesquisas. Esta análise, quando 
embasada em conhecimentos prévios, com objetivo do 
bem-estar e segurança do sujeito, e o acompanhamen-
to controlado dos resultados, de forma sistemática e 
universal traz ganhos enormes tais como diminuição 
do número de pessoas expostas a riscos, e uma com-
preensão clara dos benefícios. Assim, toda pesquisa 
envolvendo seres humanos deve ser submetida a uma 
reflexão ética para assegurar o respeito e dignidade, au-
tonomia e justiça do paciente13. 

Todos os comitês de ética em pesquisa devem estar de-
vidamente cadastrados na CONEP, sendo o cadastro 
atualizado a cada 3 anos. Este deve estar devidamente 
cadastrado no Comitê Nacional de Ética em Pesquisa.
Por fim, é recomendado que os pesquisadores possuam 
uma rede de relacionamentos, o que possibilita a inte-
ração entre aqueles que partilham do mesmo objetivo, 
para parcerias na condução de estudos, garantindo o 
seu sucesso.

CONCLUSÃO

Estudos clínicos em Medicina de Urgência e Emer-
gência, com questões e objetivos relevantes, devem ser 
encorajados e realizados desde que cumpram com os 
princípios das boas práticas clínicas. Alguns aspectos 
são peculiares a este tipo de estudo, como a abordagem 
ao paciente e aplicação do termo de consentimento li-
vre e esclarecido. Entretanto é essencial a aprovação de 
todos os procedimentos do estudo por um comitê de 
ética em pesquisa. 
A condução de estudos clínicos em Medicina de urgên-
cia e emergência requer além de por Para o sucesso de 
um estudo clínico em Medicina de Urgência e Emer-
gência é necessário uma equipe qualificada, experien-
te e que possua conhecimentos específicos das normas 
nacionais e internacionais referentes à pesquisa clínica, 
uma estrutura física adequada.
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