
CONFERÊNCIAS Ensaios Clínicos – 19 Maio 2017 – Auditório do Infarmed – Lisboa 
 

Conferência – Manhã 19 Maio 2017 
Dia Internacional dos Ensaios Clínicos 

Partilha de dados e Reutilização 
 

A Rede Europeia de Infraestruturas para Investigação Clínica - ECRIN (European Clinical 
Research Infrastructures Network) tem o prazer de anunciar que em 2017 a celebração 
do Dia Internacional dos Ensaios Clínicos (International Clinical Trials Day – ICTD) irá ser 
realizada em Lisboa na manhã do dia 19 de Maio de 2017 no Auditório do Infarmed.  
 
O tema deste ano é “Partilha de dados e Reutilização: Atitudes e Práticas em Investigação 
Clínica Multinacional”.  

 

 

 

 

 
O objetivo é envolver o público, a comunidade científica e os decisores nos assuntos relacionados com ensaios 
clínicos implementados em vários países da Europa e especificamente abordar assuntos relacionados com a partilha 
de dados e a sua reutilização. 
 
A conferência ICTD 2017 é organizada pela ECRIN em colaboração com o seu parceiro científico português, a Rede 
Portuguesa de Infraestruturas para Investigação Clínica - PtCRIN (Portuguese Clinical Research Infrastructures 
Network) e a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos da Saúde, I.P (Infarmed). 
 
O evento irá juntar investigadores, representantes de doentes, autoridades nacionais, especialistas de avaliação de 
tecnologias da saúde e outros stakeholders envolvidos em ensaios clínicos multinacionais a decorrer em vários 
países da Europa, incluindo Portugal.  
 
Os tópicos das apresentações incluirão: Acesso ao tratamento da infecção pelo Virus da Hepatite C em Portugal; 
Partilha de dados de doentes em ensaios clínicos; Valor acrescentado e custo da partilha de dados; Incentivos para 
a partilha de dados; Registos de dados de ensaios clínicos e a Reutilização de dados clínicos.  
 
“ICTD 2017 é uma oportunidade única para juntar stakeholders de toda a Europa e outros continentes, para discutir 
os problemas mais urgentes na realização de ensaios clínicos” diz Jacques Demotes, Diretor Geral da ECRIN. “No 
contexto de uma política científica aberta, a partilha de dados dos ensaios clínicos e a sua reutilização é uma questão 
extremamente importante, que esperamos discutir e promover a colaboração além-fronteiras”. 

 
Link para registo nas duas conferências 

 

Conferência – Tarde 19 Maio 2017 
Celebração Nacional do Dia dos Ensaios Clínicos  

Apoio aos ensaios clínicos 

 
Na parte da tarde, a celebração do dia Internacional dos Ensaios Clínicos é organizada pela 
PtCRIN e pela Academia CUF, com o apoio da ECRIN e do Infarmed.  
 
Alinhado com os esforços das autoridades governamentais para estimular a investigação 
clínica em Portugal, o tema desta conferência é “Apoio aos Ensaios Clínicos: 
Financiamento, Infraestruturas e Perspectiva do Investigador”.  

 

 

 

 

 

O apoio dado ao investigadores na implementação de ensaios clínicos multinacionais e o valor acrescentado de 
Infraestruturas Europeias como a ECRIN irão ser discutidas. Adicionalmente, vários investigadores irão partilhar as 
suas perspectivas sobre a relevância dos ensaios clínicos.  

 

https://docs.google.com/forms/d/1QswQNt1wAJY6cHZom-ZQhorXSEWzES6iHOah1gHlNjg/edit?usp=sharing
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Sobre o International Clinical Trials Day                                           Saiba mais sobre o James Lind 
 
O ICTD foi iniciado em 2005 para celebrar o dia em que o cirurgião Naval escocês, James Lind, 
iniciou o seu famoso ensaio clínico em escorbuto em 1747, estabelecendo as bases da 
investigação clínica moderna. Enquanto cirurgião no HMS Salisbury (navio da Marinha Real 
Britânica), James Lind iniciou uma experiência com 12 marinheiros com escorbuto. 

Aos homens, agrupados aos pares, deu diferentes suplementos (ex. cidra, vinagre, água do mar, alho, mostarda, 
laranjas e limões) sobre a mesma dieta durante 6 dias. Os que consumiram citrinos tiveram melhorias significativas, 
tendo sido assim demonstrada evidência da superioridade deste tratamento sobre os outros (dois séculos antes da 
descoberta da vitamina C). Os ensaios clínicos evoluíram bastante desde a descoberta do James Lind. Todos os anos, 
o ICTD, celebrado perto do dia 20 de Maio, é uma excelente oportunidade para que organizações, profissionais 
ligados à investigação clínica e o público, reconheçam os desenvolvimentos que têm resultado da investigação 
clínica e discutirem vários tópicos relacionados com este tema. 

 

 

Sobre a ECRIN                                                                            Saiba mais sobre a ECRIN 
 
A ECRIN é uma organização não lucrativa com o estatuto legal de Consórcio Europeu 
de Infraestruturas – ERIC (European Research Infrastructure Consortium).  

A ECRIN apoia o desenvolvimento e implementação de projetos com estudos clínicos multinacionais na Europa, 
apoiando sobretudo promotores na preparação, validação de protocolos de estudo e gestão do ensaio clínico da 
iniciativa de investigadores. O foco da ECRIN é na investigação clínica académica, independente e multinacional, 
assim como em ensaios iniciados por pequenas e médias empresas (PME) de biotecnologia e dispositivos médicos. 
A ECRIN é uma infraestrutura distribuída constituída: i) por uma Equipa Nuclear baseada em Paris, França (Casa 
mãe), ii) pelos Correspondentes Europeus (EuCos) que trabalham em cada um dos países membros ou 
observadores, e iii) pelos parceiros científicos nacionais que são redes de unidades académicas de gestão de ensaios 
clínicos – Clinical Trial Units (CTU). 
 

 

 

Sobre a PtCRIN                                                                          Saiba mais sobre a PtCRIN 
 
A PtCRIN é o parceiro científico da ECRIN em Portugal. É uma infraestrutura 
dedicada ao apoio e divulgação da cooperação nacional e internacional em 
investigação clínica.  

Pretende contribuir para o aumento da qualidade na investigação clínica e inovação terapêutica em Portugal para 
o benefício de doentes, cidadãos e do Sistema Nacional de Saúde. A PtCRIN tem como objetivo desenvolver e 
organizar a rede nacional de unidades académicas de gestão de ensaios clínicos e reforçar a capacidade de 
implementação de estudos clínicos de elevada qualidade em unidades de saúde, nomeadamente ensaios clínicos 
multinacionais da iniciativa de investigadores.  
 

 

 

Sobre a Academia CUF                                              Saiba mais sobre a Academia CUF 

 

A Academia CUF é a empresa do grupo José de Mello Saúde responsável pela atividade formativa e científica, para 
todas as unidades de saúde CUF, Hospital de Braga, Hospital de Vila Franca de Xira e outras entidades externas que 
a ela recorram, com vista a desenvolver competências através da formação qualificada na área da saúde. 

Criada com o intuito de formar os seus profissionais  atua como dinamizador do conhecimento científico e das boas 
práticas na saúde, preparando-os para uma política de desenvolvimento assente em rigor e nos mais elevados 
padrões de qualidade. A Academia CUF vai mais longe e promove igualmente diversas iniciativas, eventos 
formativos e científicos dirigidos a profissionais de saúde externos ao grupo.  

 

http://www.jameslindlibrary.org/articles/who-was-james-lind-and-what-exactly-did-he-achieve/
http://www.ecrin.org/
http://www.ptcrin.pt/
https://www.saudecuf.pt/academia-cuf

