
O QUE É

Um ensaio clínico é uma investigação clínica conduzida em seres 

humanos e que pretende testar a segurança e eficácia de novos 

medicamentos no tratamento de determinada doença, ou uma nova 

indicação para medicamentos já disponíveis no mercado.

QUE TIPOS
DE ENSAIOS EXISTEM?

Os vários tipos de ensaios, dependem da etapa do 

desenvolvimento do medicamento em estudo:

 Fase I: estudos de segurança e dosagem em   

 voluntários saudáveis.

 Fase II: estudos de eficácia e segurança em dezenas  

 de doentes.

 Fase III: estudos confirmatórios de eficácia e   

 segurança em milhares de doentes.

 Fase IV: estudos de controlo da segurança e/ou   

 efetividade.

Qualquer novo medicamento só poderá ser disponibilizado ao público 

em geral após várias etapas do seu desenvolvimento, que passam por 

testes em animais e que culminam na realização de vários ensaios 

clínicos. Estes ensaios clínicos são uma forma de procurar novas opções 

terapêuticas, em grupos específicos da população, conhecer melhor as 

doenças, e são um contributo fundamental para o avanço dos cuidados 

médicos prestados aos doentes.

QUEM AUTORIZA E
SUPERVISIONA

PORQUE SÃO IMPORTANTES 
OS ENSAIOS CLÍNICOS?

A sua participação num ensaio clínico dependerá do cumprimento de 

vários critérios clínicos que o(a) tornam elegível para participar. O 

seu médico investigador saberá quais estes critérios e poderá 

indicar-lhe se pode ou não participar no ensaio clínico.

O novo medicamento é comparado com outro fármaco ativo (ex: 

medicamento utilizado habitualmente no tratamento da doença) ou 

com um medicamento sem substancia ativa (placebo).

Geralmente estes estudos envolvem vários centros de investigação 

(ex: serviços hospitalares), onde são conduzidos por uma equipa de 

investigação experiente e qualificada, que inclui vários médicos 

investigadores e outros profissionais de saúde (ex: enfermeiros, 

técnicos de saúde, etc.). 

Na maioria dos Ensaios, a escolha do medicamento para cada 

participante é feita ao acaso, podendo ser-lhe atribuído o novo 

medicamento em teste ou o fármaco comparador. Os procedimentos 

do estudo são definidos por um protocolo (conjunto de regras) que é 

igual em todos os centros de investigação e é aplicado de igual modo 

a todos os participantes.

O QUE ACONTECE
DURANTE UM ENSAIO CLÍNICO?

DESENVOLVIMENTO

 CLÍNICO

PÓS-APROVAÇÃO E

 VIGILÂNCIA 

FARMACOLÓGICA

ENSAIO CLÍNICO

 DE FASE IV

 (EM SERES

HUMANOS)

Em Portugal, a autoridade que avalia e autoriza a realização de 

ensaios clínicos é a Autoridade Nacional do Medicamento e 

Produtos de Saúde (INFARMED, I.P.).

A proteção dos direitos, segurança e bem-estar dos 

participantes em ensaios clínicos são assegurados pela 

Comissão de Ética para a Investigação Clínica (CEIC). Este tipo 

de investigação clínica está regulamentada por legislação 

nacional e internacional, de forma a garantir a segurança dos 

participantes e a qualidade dos resultados obtidos.

AUTORIZAÇÃO

DE INTRODUÇÃO 

NO MERCADO

É a etapa final do desenvolvimento de

um novo medicamento:

ENSAIOS CLÍNICOS 

DE FASE, I, II, III 

(EM SERES

HUMANOS)

INVESTIGAÇÃO E DESCOBERTA 
DE NOVOS FÁRMACOS

DESENVOLVIMENTO

PRÉ-CLÍNICO

UM ENSAIO CLÍNICO? UM ENSAIO CLÍNICO?
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COMO POSSO PARTICIPAR NUM ENSAIO CLÍNICO?



Irá contribuir para o aumento do conhecimento científico e 

para a melhoria dos cuidados de saúde, dos quais poderemos 

vir todos a beneficiar.

QUAL A VANTAGEM
EM PARTICIPAR?

MAIS INFORMAÇÕES EM:

Ao participar neste tipo de estudos poderá ter ou não acesso ao 

novo medicamento em teste, dependendo do tratamento que lhe for 

atribuído (ao acaso).

Em qualquer das situações receberá todos os cuidados médicos 

habituais aplicáveis ao tratamento da sua doença, de acordo com as 

mais recentes diretrizes clínicas, não sendo em nenhum momento 

prejudicado pela sua participação no ensaio clínico. É importante 

compreender que os novos tratamentos em teste podem não ser 

superiores aos já existentes no mercado, podendo ainda ter efeitos 

indesejados desconhecidos e/ou inesperados.

No entanto, o seu médico investigador, tal como toda a equipa 

empenhar-se-ão em acompanhar o seu estado de saúde e a sua 

segurança.

E AS DESVANTAGENS?

Registo Nacional de Estudos Clínicos - RNEC – www.rnec.pt
Comissão de Ética para a Investigação Clínica - CEIC – www.ceic.pt

European Patient’s Academy –EUPATI Portugal (https://pt.eupati .eu/)
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