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• Parceiros EFPIA
• Redes pediátricas nacionais
• Associações de doentes
• Redes Pediatricas de investigação Europeias e globais

• Estabelecer um ponto de contacto único para a
realização de Ensaios Clínicos Pediátricos em
Portugal;

• Apoiar e supervisionar a implementação dos
Ensaios “Proof-of-viability” financiados pelo c4c
(Académicos e da Inústria) nos Centros Nacionais;

• Divulgar e apoiar a implementação de formações
para a qualificação e capacitação das Equipas de
Investigação nos Centros Nacionais;

• Envolver jovens, famílias e associações de doentes
na atividade de Ensaios Clínicos Pediátricos em
Portugal.

Estabelecer uma rede nacional para a realização de
ensaios clínicos pediátricos no âmbito do projeto
conect4children, em Portugal.
O consórcio conect4children (c4c) tem como uma das
suas missões, a seleção e financiamento de Ensaios
“Proof-of-viability” (Académicos e Indústria).

Membros do ConsórcioObjetivos

MissãoSTAND4Kids

Bem vindo à primeira Newsletter STAND4Kids!

O projeto conect4children, rede colaborativa c4c – European Clinical Trials for Children, é um projeto H2020,
financiado pelo programa IMI2, que teve início em Maio de 2018 e tem como um dos principais obetivos a
criação de uma infra-estrutura sustentável, que otimize a realização de ensaios clínicos em recém nascidos,
crianças e adolescentes.

A rede STAND4Kids, representa Portugal nesta
iniciativa em conjunto com a Sociedade Portuguesa de
Pediatria (SPP) e a Faculdade de Medicina da
Universidade de Lisboa (FMUL).

Centros de Investigação Nacionais

• Hospital de Braga

• Centro Hospitalar Universitário de São João
• Centro Hospitalar Universitário do Porto, EPE –

Centro Materno-Infantil do Norte
• Instituto Português Oncologia do Porto Francisco 

Gentil, EPE
• Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, 

Hospital Pediátrico
• Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, EPE

• Centro Hospitalar Lisboa Central, EPE

• Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, EPE

• Instituto Português de Oncologia de Lisboa
Francisco Gentil, EPE

• CUF Pediatria

A Equipa STAND4Kids

STAND4Kids Project Lead, Ricardo Fernandes



C4c Proof of Viability Trials  - Ensaios Académicos financiados c4c

No dia 29 de abril de 2019 foi publicada a seleção do primeiro portfólio de estudos académicos pediátricos pan-europeus:

PARCEIROS C4C BENEFICIÁRIO THIRD PARTIES
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• Participação na Kick of meeting em Berlim do projeto c4c (Maio, 2018)
• Reunião de Lançamento STAND4Kids (Estoril, Outubto, 2018);
• Contribuição a nível de procedimentos e templates, levantamento de necessidades de formação, entre outros;
• Suporte aos processos de feasibility no âmbito dos ensaios c4c;
• Envolvimento dos Centros a nível nacional e de vários stakeholders nacionais.
• Participação em Reuniões com outras National hubs;
• Participação em Conferências (incluindo Dia Internacional dos Ensaios Clínicos promovido pela EUPATI/APIFARMA).

Principais Atividades 2018/2019

Alguns dos Centros Nacionais estiveram envolvidos no processo de Feasibility destes ensaios, estando prevista a
divulgação dos Centros seleccionados em Agosto.
Portugal estará certamente representado!

TREOCAPA Trial
Prophylactic treatment of the ductus arteriosus in
preterm infants by acetaminophen.
Paracetamol em bebés prematuros: este ensaio irá
avaliar a eficácia do paracetamol em bebés
prematuros com persistência do canal arterial e
pretende recrutar cerca de 600 bebés como parte do
estudo.
Investigador Principal: Prof. Jean-Christophe Roze do
INSERM.

cASPerCF Trial
Prospective validation and clinical evaluation of a new
posaconazole dosing regimen for children and
adolescents with cystic fibrosis and Aspergillus
infection.
Posaconazole em crianças com fibrose quística: este
ensaio irá estudar a utilizacao e dose de posaconazole
em crianças e jovens com fibrose quística e infecção
por Aspergillus e pretende recrutar 130 crianças como
parte do estudo.
Investigador Principal: Prof. Adilia Warris do MRC
Centre for Medical Mycology, University of Aberdeen e
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (OPBG).

KDCAAP Trial
Multi-centre, randomised, open-label, blinded endpoint
assessed, trial of corticosteroids plus intravenous
immunoglobulin (IVIG) and aspirin, versus IVIG and
aspirin for prevention of coronary artery aneurysms in
Kawasaki disease.
Corticosteróides para tratar a doença de Kawasaki: este
ensaio irá avaliar a eficácia da associação de
corticosteroides ao tratamento padrão em crianças com
Doença de Kawasaki e tem como objetivo recrutar 262
crianças como parte do estudo.
Investigadores Principais: Dra. Despina Eleftheriou e
Prof Paul Brogan da University College of London (UCL).

MOI Trial
Matrix-directed therapy in children with osteogenesis
imperfecta.
Losartan para o tratamento da Osteogénese Imperfeita:
este ensaio irá estudar a utilizacao e dose de losartan
em crianças e jovens com Osteogenese Imperfeita e
pretende recrutar 30 crianças.
Investigador Principal: Prof. Nick Bishop, da University
of Sheffield).

Entre em contacto connosco para mais informações!

Kick of meeting Berlim Reunião Lançamento STAND4Kids c4c Co-coordinator, Mark Turner

(University of Liverpool)
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