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QUAIS SÃO OS PRIMEIROS PASSOS PARA 
PARTICIPAR DE UM ESTUDO CLÍNICO?

COM QUEM EU DEVO FALAR PARA MAIS 
INFORMAÇÕES OU DÚVIDAS SOBRE O ESTUDO?

Antes de realizar qualquer procedimento do estudo, 
você será convidado a ler um documento (Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE) que descreve  
exatamente os procedimentos do estudo, seus riscos e 
benefícios, seus direitos e deveres como participante

Não. O tratamento é determinado por um programa de 
computador através de sorteio. 
Mas para que este sorteio ocorra, você fará uma série 
de exames para verifi carmos se você preenche os 
critérios exigidos pelo estudo. Caso você não preencha 
um desses critérios, pode ser que o novo tratamento 
não seja uma boa opção para você.

Há sempre um risco envolvido ao 
tomar qualquer medicamento, 
que talvez ainda não tenha sido 
identifi cado. Por isso você será 
acompanhado frequentemente 
pela equipe do Centro de Pesquisa 
Clínica, através de consultas, 
exames e contatos telefônicos.

Seus dados pessoais serão coletados, porém, visando 
sempre sua segurança, você não será identifi cado e 
não será contatado pelos patrocinadores, somente 
pela equipe do Centro de Pesquisa Clínica, após sua 
autorização prévia.

Em caso de dúvidas relacionadas 
aos estudos, você pode entrar em 
contato com a equipe do Centro 
de Pesquisa Clínica no telefone: 
(11) 3474-4249 ou pelo e-mail: 
recrutamento.pesquisa@ibcc.org.
br acessar o site: www.ibcc.org.
br/Pesquisa Clínica e conferir os 
estudos em aberto.

Ao participar de um 
estudo clínico, você terá a 
oportunidade de receber 
um tratamento inovador 
ainda não comercializado, 
ou você poderá receber 
o tratamento padrão que 
já seria oferecido para 
você em um tratamento 
convencional, porém, com 
um acompanhamento mais 

QUAIS SÃO OS 
RISCOS ENVOLVIDOS?

COMO MEUS DADOS 
SERÃO UTILIZADOS?

A Pesquisa Clínica tem como objetivo desenvolver e 
avaliar tratamentos inovadores para as doenças.
Este tipo de estudo faz parte de um longo e cuidadoso

Os estudos clínicos são conduzidos em locais 
especializados, chamados Centros de Pesquisa Clínica, 
que estão vinculados à hospitais, instituições ou 
clínicas. 

Aqui no IBCC Oncologia, temos um Centro de 
Pesquisa Clínica com estudos de iniciativa das 
industrias farmacêuticas (patrocinadores) e estudos 
desenvolvidos por pesquisadores do IBCC Oncologia. 
Mais informações: 3474-4249.

próximo pela equipe do Centro de Pesquisa Clínica.
A sua participação no estudo é voluntária e não 
obrigatória. Você é quem decide se quer participar ou 
não. Você pode sair do estudo a qualquer momento e 
isso não afetará o seu tratamento ou qualquer cuidado 
que você tenha direito de receber.

O QUE É PESQUISA CLÍNICA?

ONDE SÃO CONDUZIDOS OS 
ESTUDOS CLÍNICOS?

EU POSSO ESCOLHER O 
TRATAMENTO QUE VOU RECEBER?

processo no qual estão envolvidos 
vários profi ssionais especializados.
Um estudo clínico, para iniciar, 
precisa ser aprovado por um 
Comitê de Ética em Pesquisa 
(CEP), que é o grande protetor do 
paciente, garantindo os direitos 
éticos do mesmo.

COMO POSSO PARTICIPAR DE 
UM ESTUDO CLÍNICO?

de pesquisa e os possíveis 
tratamentos que você poderá 
receber. Após a leitura do mesmo, 
você poderá tirar todas as dúvidas 
com a equipe do estudo clínico.

o nosso máximo!

Para você sempre

É necessário que você 
preencha os critérios 
exigidos pelo estudo para a 
sua segurança. 
Basta você falar com o seu 
médico e perguntar sobre 
os estudos abertos que se 
encaixam no seu perfi l. 

BENEFÍCIOS DE 
PARTICIPAR DE UM 
ESTUDO CLÍNICO

benefícios, seus direitos e deveres como participante

Em caso de dúvidas relacionadas 
aos estudos, você pode entrar em 
contato com a equipe do Centro 
de Pesquisa Clínica no telefone: 
(11) 3474-4249 ou pelo e-mail: 
recrutamento.pesquisa@ibcc.org.

acessar o site: www.ibcc.org.
br/Pesquisa Clínica e conferir os 


