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Manejo de participantes de pesquisa clínica no 
contexto da pandemia do COVID-19 

Descrever a experiência de um Centro de Alta

Complexidade em Oncologia no manejo dos participantes

de pesquisa frente a pandemia COVID-19.

Protocolo de Pesquisa Clínica. Oncologia. COVID-19. 

A busca ativa pelo contato telefônico realizada pelos

coordenadores de estudo pelos participantes de pesquisa teve

um impacto positivo na minimização das ausências às visitas,

uma vez que auxiliaram na redução da insegurança de

comparecem ao centro e asseguraram a continuidade do

protocolo de estudo.

Os pacientes participantes de pesquisas clínicas possuem

uma agenda bem controlada das visitas ao centro para as

consultas médicas, realização de exames de imagem e

laboratoriais, bem como para as aplicações dos

medicamentos do protocolo de estudo. Durante a pandemia,

todos os coordenadores de estudo telefonaram para os

participantes de estudo para reforçar a continuidade dos

atendimentos pelo centro, destacando a importância do

comparecimento às visitas programadas visto que as medidas

de segurança orientadas pelo Ministério da Saúde estavam

sendo rigorosamente seguidas.
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No ano de 2020, das poucas ausências às visitas programadas,

cerca da metade foram por decisão do próprio do participante,

por motivos de insegurança e medo de saírem de casa. Frente

às ausências, os coordenadores de estudo fizeram novo

contato e as visitas foram reagendadas, sem prejuízos aos

participantes e ao estudo, mas geraram inicialmente um

aumento do número de desvios por janela, mas que caiu com

o passar dos meses, voltando aos índices normais do centro.

A pandemia COVID-19 trouxe medo e ansiedade aos

pacientes oncológicos, por serem imunossuprimidos e,

neste grupo, destacam-se os que são participantes em

ensaios clínicos por conta da complexidade dos protocolos

de estudos1 .

Foto: Murilo Sergio Serigatti

Introdução

Objetivos

Metodologia

Resultados

Conclusão

Palavras Chave

Referência Bibliográfica 

Protocolo 428. Eixo temático: Segurança do Paciente

Adriana Marques da Silva, Elliziane Paula de Oliveira, Natália de Araújo Sartorio,  Rafael Fernandes Bel Homo


