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conect4children

Melhores medicamentos para bebés, crianças e jovens 
através de uma rede pan-europeia de ensaios clínicos

www.conect4children.org

Saiba mais sobre o projeto c4c em conect4children.org e subscreva a 
nossa newsletter ou siga-nos nas redes sociais para ficar atualizado sobre 
o progresso do projeto e dos ensaios clínicos.

Mantenha-se informado



O projeto conect4children (c4c) visa estabelecer uma abordagem coordenada 
para facilitar a execução de ensaios clínicos de alta qualidade a nível regulamen-
tar, em toda a Europa, para todas as faixas etárias pediátricas e grupos de 
doenças. Neste projeto, 35 instituições académicas e 10 parceiros da indústria 
uniram forças para ultrapassar os obstáculos existentes ao progresso dos ensaios 
clínicos para crianças. O c4c apoia os parceiros em:

· Facilitar o recrutamento
Uma rede de 20 Hubs (pólos) nacionais foi estabelecida, em mais de 200 grandes 
hospitais pediátricos. Isto torna possível que os parceiros avaliem as capacida-
des e o potencial de recrutamento dos centros de ensaio, através de um único 
ponto de contato, otimizando a seleção dos centros e a exequibilidade.

· Simplificar os ensaios
O c4c está a definir standards, boas práticas e recolha de dados harmonizada 
em diferentes centros para melhorar a qualidade dos ensaios. 

· Formar os investigadores 
Foram criados cursos de formação para investigadores e para as equipas 
envolvidas nos ensaios clínicos para fornecer uma melhor perspectiva sobre 
todos os aspectos relevantes da organização, implementação e realização de 
ensaios clínicos pediátricos.

· Apoiar a conceção e execução do ensaio
Os parceiros que colaboram com o c4c podem aceder a aconselhamento de 
especialistas para ajudá-los a implementar da melhor forma os ensaios 
clínicos pediátricos. Este aconselhamento inclui informação sobre metodolo-
gias inovadoras no desenho do ensaio, assim como uma perspectiva clínica 
por parte de especialistas em vários tipos de doenças. O projeto c4c também 
é único no sentido de promover a voz do doente. Voluntários entre doentes, 
famílias e cuidadores ajudam a rever os protocolos de ensaios, de forma a 
garantir que as suas contribuições e necessidades sejam incorporadas na 
conceção e implementação dos ensaios.

Atualmente, os serviços do projeto c4c estão exclusivamente disponíveis 
para parceiros do consórcio. Os estudos de viabilidade académicos e da 
indústria estão em curso, de forma otimizar a rede c4c em condições de “vida 
real”. Após o período de financiamento pelo IMI2, os serviços c4c tornar-se-ão 
disponíveis para suportar a longo prazo os ensaios clínicos em crianças.

Apenas perto de 50% dos medicamentos são realmente testados em 
ensaios clínicos específicos para crianças, apesar das diferenças na forma 
como os organismos dos jovens e dos adultos reagem à medicação. 
Isto significa que muitos doentes jovens estão a receber tratamentos para 
os quais não existem dados específicos testados em crianças. Em 2007, 
a União Europeia implementou o “Regulamento Pediátrico”, fornecendo 
incentivos paneuropeus à indústria farmacêutica para desenvolver produ-
tos pediátricos. Isto teve um impacto positivo, resultando no aumento 
dos planos de investigação pediátrica (PIPs), e numa redução da utilização 
“off-label” (utilização em indicações não aprovadas ou fora do resumo das 
características do medicamento) dos medicamentos para adultos em 
bebés, crianças e jovens. No entanto, a infraestrutura de investigação 
pediátrica de toda a Europa, não se desenvolveu de forma rápida e consis-
tente nem o suporte à execução em larga escala de ensaios clínicos. Isto 
levou a atrasos na conclusão dos ensaios clínicos e a demoras frequentes 
na disponibilidade dos medicamentos aprovados para crianças. Existem 
barreiras significativas que continuam a impedir o progresso nesta área, 
e é necessário apoio adicional ao desenho e execução de ensaios clínicos 
pediátricos para melhorar os tratamentos para doentes jovens.

Por que 
é necessário o c4c

O poder da colaboração


