UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA
Mestrado Profissional Enfermagem Assistencial

ROBERTA MONTEIRO BATISTA SARMENTO

ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL E VALIDAÇÃO PARA A LÍNGUA
PORTUGUESA DA FERRAMENTA ONTARIO PROTOCOL ASSESSMENT LEVEL
(OPAL)

Niterói
2014

ROBERTA MONTEIRO BATISTA SARMENTO

ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL E VALIDAÇÃO PARA A LÍNGUA
PORTUGUESA DA FERRAMENTA ONTARIO PROTOCOL
ASSESSMENT LEVEL (OPAL)

Dissertação
apresentada
ao
Programa de Mestrado Profissional
em Enfermagem Assistencial da
Escola de Enfermagem Aurora de
Afonso Costa da Universidade
Federal Fluminense como requisito
para a obtenção do Grau de Mestre.
Área de concentração: Processo de
cuidar em enfermagem. Linha de
pesquisa: O contexto do cuidar em
saúde.
Orientadora: Profa. Drª. Zenith Rosa Silvino

Niterói
Junho/2014

S 246

Sarmento, Roberta Monteiro Batista
Adaptação transcultural e validação para a língua
portuguesa da ferramenta Ontario Protocol Assessment
Level (OPAL) / Roberta Monteiro Batista Sarmento. Niterói: [s.n.], 2014.
179 f.
Dissertação (Mestrado Profissional em
Enfermagem Assistencial) - Universidade Federal
Fluminense, 2014.
Orientador: Profª. Dra. Zenith Rosa Silvino.
1. Carga de Trabalho. 2. Protocolos Clínicos.
3. Enfermagem. I. Título
CDD 658.54

ROBERTA MONTEIRO BATISTA SARMENTO

ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL E VALIDAÇÃO PARA A LÍNGUA
PORTUGUESA DA FERRAMENTA ONTARIO PROTOCOL ASSESSMENT LEVEL
(OPAL)

Dissertação apresentada, como requisito
parcial para obtenção do título de
Mestre, ao programa de Mestrado
Profissional
em
Enfermagem
Assistencial da Escola de Enfermagem
Aurora de Afonso Costa da Universidade
Federal Fluminense.
Área de concentração: Processo de
Cuidar em Enfermagem.
Linha de pesquisa: O Contexto do
Cuidar em Saúde.
Aprovada em 07 de abril de 2014

BANCA EXAMINADORA
___________________________________________________________________
Presidente: Profª Drª. Zenith Rosa Silvino - Orientadora
UFF
___________________________________________________________________
1ª Examinadora: Profª. Drª. Conceição Aparecida Accetturi
SBPPC
___________________________________________________________________
2º Examinador: Profª. Drª. Beni Olej
UFF
__________________________________________________________________
1ª Suplente: Profª.Drª Ana Karine Ramos Brum
UFF
___________________________________________________________________
2ª Suplente: Profª. Drª. Teresa Caldas Camargo
INCA

Niterói
2014

DEDICATÓRIA
Dedico este trabalho primeiramente a
Deus por ter me dado inspiração para
colocar

em

prática

uma

vontade

que

remanescia latente dentro de mim há algum
tempo e forças para continuar até o fim
quando concluir parecia tão distante e difícil.
Dedico aos meus pais, pela formação
que me deram e por me ensinarem que o
estudo é a ferramenta mais importante para
alcançarmos nossos objetivos.
Dedico ao meu marido, por ter suportado
minha ausência e ter me auxiliado nas horas
de dificuldade.
Dedico à minha irmã Rachel, que com
sua

calma

e

sabedoria

me

passou

tranquilidade nas horas de tempestade.
Dedico especialmente à minha filha
Alice, que veio em meio a este turbilhão de
emoções e se tornou a razão do meu viver.

AGRADECIMENTOS
Agradeço a Deus, meus pais, meu marido e minha filha por terem
me amparado todas as vezes que precisei.
Agradeço às pessoas que acreditaram que eu era capaz de realizar
esta tarefa, quando nem eu mesma acreditava, entre elas minha
especializanda Carla Kamacho e minha terapeuta e conselheira
Rita.
Agradeço aos meus amigos de trabalho, que não só me cobriram em
minhas ausências, como contribuíram imensamente com seu olhar
crítico e construtivo, e por permitirem que eu utilizasse sua expertise
para concretizar este trabalho.
Agradeço aos meus colegas de turma que fizeram nossa
convivência tão agradável e me auxiliaram com seu olhar e
contribuições.
Agradeço à minha orientadora, por ter acreditado em minha
proposta e no meu potencial, por ter guiado meus passos e ter me
inspirado com sua história de vida pessoal e intelectual.

Trabalho de p esquisa patrocinado pelo Conselho Regional de Enfermagem do
Estado do Rio de Janeiro (COREN-RJ)

Créditos

Revisão de português: Fátima Batista; Laïkos Serviços
Revisão bibliográfica: Fátima Batista; Laïkos Serviços
Assessoria de informática: Walter Freire Sarmento; Roberto Lima
Assessoria estatística: Rosângela Aparecida Gomes Martins

RESUMO
A pesquisa clínica no Brasil teve um crescimento significativo nos últimos anos
em concomitância à preocupação com a qualificação dos profissionais
envolvidos na condução dos estudos clínicos e a qualidade dos dados
gerados por eles. O aumento do número de protocolos clínicos de demandas e
especificidades diferentes e a dificuldade em mensurar a carga de trabalho
gerada por eles causa uma dificuldade na divisão dos protocolos entre os
coordenadores de estudos, tendendo a prejudicar a condução dos estudos
clínicos, o cumprimento das exigências éticas e regulatórias e a geração de
dados de qualidade. Nesta perspectiva, o presente estudo tem como objeto o
instrumento Ontario Protocol Assessment Level (OPAL) para mensuração da
carga de trabalho do coordenador de estudos com enfoque na complexidade
dos protocolos clínicos de oncologia. O coordenador de estudos é o
responsável pelo gerenciamento e suporte operacional das ações
relacionadas na condução de estudos clínicos. Os objetivos delineados foram:
realizar a adaptação transcultural da ferramenta OPAL, que mensura a carga
de trabalho do coordenador de estudos clínicos baseado na complexidade dos
protocolos de pesquisa clínica; e verificar sua validade no centro de pesquisa
clínica do Instituto Nacional de Câncer (INCA). Trata-se de uma pesquisa
metodológica, cujo processo de adaptação transcultural se baseou no
preconizado por Beaton e colaboradores (2002) e envolveu a tradução da
ferramenta para a língua portuguesa e sua validação em um centro de pesquisa
clínica no Brasil. O cenário escolhido para desenvolver o estudo foi o
INCA/HCIII em seus laboratórios de pesquisa clínica e os sujeitos foram os
coordenadores de estudos. Pesquisa aprovada pelo CEP/INCA CAAE 07006612.50000.5274. Após a adaptação transcultural a ferramenta foi considerada
válida e confiável através dos testes estatísticos realizados e atende a
necessidade de calcular a carga de trabalho gerada pelos protocolos clínicos.
Acredita-se que a avaliação subjetiva que anteriormente era realizada na
unidade, por si só, não é mais capaz de avaliar a carga de trabalho de
protocolos clínicos, que a cada dia estão mais complexos, porém entende-se
que esta pode ser utilizada em conjunto com a avaliação da OPAL.
Descritores: Protocolos Clínicos; Carga de Trabalho; Enfermagem

ABSTRACT
Clinical research in Brazil had a significant growth in recent years and
concurrently the concern of professionals involved in the conduct of clinical
studies about their qualification and the quality of the data generated by them.
The increasing number of clinical protocols with different demand and specificities
along the difficulty in measuring the workload generated by them causes a
difficulty in sharing the protocols between the study coordinators, tending to impair
the conduct of clinical studies, the accomplishment with regulatory and ethical
requirements and generating quality data. In this perspective, this paper studied
the Ontario protocol assessment level (OPAL) to measure the workload of the
study coordinator focusing on the complexity of oncology clinical trials. The study
coordinator is responsible for the management and operational support of the
actions listed in the study protocols. Thus, the study aims to perform the crosscultural adaptation of OPAL, a tool that measures the workload of the study
coordinators based on the complexity of clinical research protocols and verify its
validity in clinical research center of the National Cancer Institute (INCA). This is a
methodological research and the cross-cultural adaptation process was based on
Beaton et al (2002) methodology and involved the translation tool for English
language and its validation in a clinical research center in Brazil. The scenario
chosen to develop the study was INCA / HCIII in their laboratories and the
subjects were the HCIII study coordinators. This research was approved by the
IRB / INCA CAAE 070066-12.50000.5274. After the conclusion of cross-cultural
adaptation, the tool was considered valid and reliable through statistical tests and
meets our need to calculate the workload generated by clinical protocols. It is
believed that the subjective evaluation that was previously taken by itself, is not
capable of evaluating the workload of increasingly complex protocols, however we
understand that it can be used in conjunction with the evaluation of the OPAL.
Keywords: Clinical Protocols; Workload; Nursing
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CAPÍTULO I

1

1.1

INTRODUÇÃO

CONSTRUINDO UM CAMINHO

Após o término da graduação na Escola de Enfermagem Alfredo
Pinto da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) em
2004, ingressei no Programa de Residência de Enfermagem Oncológica do
Instituto Nacional de Câncer (INCA). Ao concluir a residência, em 2006,
ingressei no primeiro curso de especialização em pesquisa clínica do Brasil
oferecido pelo INCA e, após a conclusão deste curso, iniciei minha atuação
como enfermeira coordenadora de estudos clínicos no Centro de Pesquisa
Clínica do Instituto (CPQ).
Ao longo dos anos, novos coordenadores de estudos clínicos foram sendo
incluídos ao grupo, ao mesmo tempo em que o número de protocolos clínicos
aumentava. Em pouco tempo,

a

distribuição

dos

protocolos

entre

os

coordenadores de estudos clínicos tornou-se uma atividade difícil. Sempre
havia um membro da equipe aparentemente mais atarefado que outro e
percebeu-se que a divisão empírica realizada levava em consideração apenas o
número de protocolos por coordenador e o número de pacientes por
protocolo, não utilizando uma metodologia eficaz para quantificar a carga de
trabalho gerada pelos protocolos conduzidos pela equipe.
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O

aumento

do

número

de

protocolos

clínicos

de

demandas

e

especificidades diferentes e a dificuldade em mensurar a carga de trabalho
gerada por eles causam um entrave na divisão dos

mesmos

entre

os

coordenadores de estudos, tendendo a prejudicar a condução dos estudos
clínicos, o cumprimento das exigências éticas e regulatórias e a geração de
dados de qualidade.
Em razão da

importância

fidedignidade dos dados gerados

da

manutenção

da

qualidade

e

da

em pesquisa clínica, era evidente a

necessidade de obter, no campo de trabalho, uma ferramenta que fosse
capaz de mensurar a carga de trabalho do coordenador de estudos
condução

dos

protocolos

clínicos,

avaliando

suas

na

características

e

especificidades, com a finalidade de contribuir para uma divisão mais igualitária
entre os coordenadores de estudos, baseando essa divisão não apenas no
número de protocolos por coordenador ou número de pacientes por estudos
clínicos e sim levando em consideração a complexidade dos protocolos clínicos.
Como o CPQ tornou-se um campo de estágio para alunos

da

especialização, surgiu a ideia de um dos alunos realizar como trabalho de
conclusão de curso uma proposta de ferramenta para avaliar a carga de
trabalho

gerada

pelos

protocolos

clínicos, levando

em consideração

a

complexidade dos diferentes protocolos de pesquisa que eram conduzidos na
instituição.
Como preceptora do curso de especialização, orientei trabalho que
criou

uma ferramenta que mensurava a carga de trabalho gerada pelos

protocolos clínicos. Contudo, a ferramenta construída era baseada apenas em
minha experiência pessoal, a mesma não apresentava força científica. Assim,
ingressei no mestrado com a intenção de construir uma ferramenta capaz de
avaliar a carga de trabalho gerada pelos protocolos clínicos baseada na
complexidade dos mesmos.
Já cursando o mestrado, realizou-se uma pesquisa bibliográfica, onde
não foram encontradas pesquisas que tratassem da criação de ferramenta para
mensuração da carga de trabalho de coordenadores de estudos clínicos na
língua portuguesa, porém foi detectado um artigo escrito por um grupo de
canadenses que criou uma ferramenta que buscava avaliar a carga de
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trabalho gerada pelos protocolos clínicos de oncologia através da avaliação
de sua complexidade1.
Diante desta ferramenta que aparentemente respondia às necessidades
sentidas em meu centro de pesquisa, contatou-se o primeiro autor do artigo
para discutir a possibilidade de adaptá-lo para a realidade brasileira. A autora
aprovou a realização do projeto e ressaltou que apesar de alguns itens
possivelmente não se aplicarem ao meu centro de pesquisa, a ferramenta era
passível de adaptações, com isso optei por realizar a adaptação transcultural
do Ontario Protocol Assessment Level (OPAL) e posterior aplicação no CPQ do
INCA com a finalidade de testar sua confiabilidade e validade.
Desta forma, delimitou-se como objeto de estudo a ferramenta OPAL
para mensuração da carga de trabalho do coordenador de estudos com enfoque
na complexidade dos protocolos clínicos de oncologia.
As questões que nortearam a pesquisa foram:


É possível verificar a compatibilidade da ferramenta OPAL para a
realidade brasileira?



Através da aplicação da ferramenta adaptada para a língua portuguesa à
avaliação dos coordenadores de estudos clínicos, é possível verificar sua
validade no centro de pesquisa clínica do INCA?



Qual a carga de trabalho do coordenador de estudos clínicos na
condução dos protocolos de pesquisa clínica no INCA?

Como objetivo geral delimitou-se:


Realizar a adaptação transcultural da ferramenta OPAL que mensura a
carga de trabalho do coordenador de estudos clínicos baseado na
complexidade dos protocolos de pesquisa.

Os objetivos específicos foram:


Verificar a validade e confiabilidade da ferramenta OPAL no centro de
pesquisa clínica do INCA;



Mensurar a carga de trabalho do coordenador de estudos clínicos com
enfoque na avaliação da complexidade dos protocolos de pesquisa clínica
oncológica, por meio da testagem da ferramenta OPAL, construída e
validada no Canadá.
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Com
distribuição

este

estudo

pretende-se

contribuir

uma

melhor

dos protocolos clínicos entre os coordenadores de estudos,

auxiliando a geração de dados fidedignos
das

para

exigências

éticas

e

para

promover

o

cumprimento

regulatórias, possibilitando o mapeamento e

possível redivisão da carga de trabalho entre a equipe, sinalizando inclusive a
necessidade de treinamento dos profissionais. E, uma vez que os enfermeiros
correspondem ao maior

contingente

de

profissionais

que

atuam

como

coordenadores de estudos, este trabalho contribuirá para um adequado
dimensionamento de pessoal envolvido na pesquisa clínica, além
visibilidade

ao

processo

de

trabalho

desenvolvido

pelo

de

enfermeiro

dar
na

condução de estudos clínicos.
O estudo foi delineado da seguinte forma:


Introdução: ressalta-se a trajetória profissional da autora na construção
do caminho que culminou com essa pesquisa, o porquê do estudo e suas
contribuições;



Fundamentação teórica: neste capítulo apresenta-se breve relato sobre
a situação da pesquisa clínica no Brasil, o cenário do estudo e sua
integração com o Sistema Único de Saúde ( SUS), o estado da arte sobre
o tema e as bases conceituais sobre pesquisa clínica, protocolos clínicos
e carga de trabalho, as quais dão subsídios para a discussão dos
resultados;



Abordagem metodológica: neste capítulo descreve-se a metodologia
da adaptação transcultural e o caminhar percorrido para a obtenção
dos dados, segundo os objetivos traçados para o estudo;



Resultados: descrevem-se todos os passos do processo de adaptação
transcultural até se alcançar a versão final da ferramenta que sofreu
testes para verificar sua confiabilidade e validade;



Relatório estatístico: descrevem-se os testes estatísticos utilizados
para avaliar a confiabilidade e validade da ferramenta;



Considerações finais: descrevem-se as considerações referentes aos
passos seguidos para a adaptação transcultural, e os resultados dos
testes para avaliação das propriedades psicométricas da ferramenta, a
avaliação de confiabilidade e validade e sua aplicação em cenário
nacional.

CAPÍTULO ll

2

2.1

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A PESQUISA CLÍNICA NO BRASIL

A pesquisa clínica no Brasil teve um crescimento significativo nos últimos
anos,

e em

profissionais

consonância

a

preocupação

com

a

qualificação

dos

envolvidos na condução dos estudos clínicos e a geração de

dados fidedignos e de qualidade.
Nesta perspectiva, a construção de indicadores destaca-se como uma
importante ferramenta para auferir qualidade aos nossos processos de trabalho.
O uso de indicadores de desempenho nos permite manter, mudar ou abortar o
rumo de nossas ações, de processos empresarias, de atividades, etc. São
ferramentas de gestão ligadas ao monitoramento e auxiliam no desenvolvimento
de qualquer tipo de empresa2,3 .
A pesquisa clínica no Brasil passou a ser regulada de forma efetiva a partir
de 1996, com a publicação da Resolução nº 196 do Conselho Nacional de
Saúde (CNS), que abordava os aspectos éticos da pesquisa em seres
humanos, a qual foi revogada e substituída pela Resolução 466 de 2012 4,
atualmente em vigor. Considera-se que a pesquisa é a classe de atividades
cujo objetivo é desenvolver ou contribuir para o conhecimento generalizável.
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Pesquisa clínica ou ensaio clínico é definido pelo Manual de Boas Práticas
Clínicas (BPC) como: qualquer experimento em indivíduos com a intenção
de

descobrir

ou

identificar

os

efeitos

clínicos,

farmacológicos

e/ou

farmacodinâmicos de um produto, e/ou identificar reações adversas, e/ou
estudar a absorção, distribuição, metabolismo e excreção com o objetivo de
assegurar sua eficácia e segurança5.
Pesquisa clínica, ensaio clínico ou estudo clínico são os vários termos
utilizados para designar um processo de investigação científica envolvendo seres
humanos. Para que se execute uma pesquisa clínica com qualidade é
imprescindível o cumprimento das regras contidas no protocolo de pesquisa,
que é o documento que contém a descrição da pesquisa em seus aspectos
fundamentais, informações relativas ao sujeito da pesquisa, à qualificação dos
pesquisadores e a todas as instâncias responsáveis 4,6 .
O local onde os estudos são conduzidos e os sujeitos da pesquisa são
atendidos é chamado de centro de pesquisa. Este deve possuir infraestrutura
adequada e uma equipe clínica com experiência em condução de estudos
clínicos. Deve conter investigadores, que são médicos ou dentistas responsáveis
por conduzir a pesquisa clínica no centro de pesquisa, e pod em contar com
outros médicos ou dentistas que dão suporte ao investigador principal chamados
de subinvestigadores, contando ainda com farmacêuticos, assistentes de
pesquisa clínica, técnicos de laboratório e coordenadores de estudos clínicos 6.

2.1.1 O centro de pesquisa clínica e os atores envolvidos

O INCA é referência nacional na condução de estudos clínicos, com
equipe treinada, equipamento e instalações adequadas para a condução de
protocolos de pesquisa. Em poucas áreas da medicina, a incorporação de novos
conhecimentos à prática clínica se dá de maneira tão dinâmica como na
oncologia. Para que tais avanços aconteçam, a existência de centros de
pesquisa clínica de excelência para a realização de estudos com novos
medicamentos é fundamental5.
O INCA é hoje reconhecido como um
elaboração

centro de referência na

e condução de estudos clínicos oncológicos inovadores 7. A
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coordenação

de

pesquisa

clínica

do

instituto

conduz

estudos

clínicos

multicêntricos de fase I a IV. Atualmente estão em andamento 42 estudos no
Hospital de Câncer I (HCI), 22 estudos no Hospital de Câncer III (HCIII) e quatro
estudos no Hospital de Câncer II (HCII), totalizando 68 estudos 5.
Todos os procedimentos da pesquisa são realizados no próprio hospital,
porém com o diferencial da equipe possuir profissionais exclusivos com expertise
e qualificação para a condução dos estudos clínicos. A equipe da pesquisa
clínica é formada por três médicos para

a

triagem

dos

pacientes;

13

médicos investigadores ou subinvestigadores; 13 coordenadores de estudo,
seis assistentes de pesquisa; um técnico de laboratório para a coleta e
manipulação

das

amostras

biológicas;

quatro

farmacêuticas

para

recebimento, dispensação, armazenamento, contabilidade e manipulação da
droga;

um

assistente administrativo

na

radiologia

para

agendamento,

acompanhamento e envio dos exames de imagem; e dois radiologistas 5.
Parte fundamental da equipe clínica de um centro de pesquisa é o
coordenador de estudos, responsável por cuidar de toda a logística para o
andamento da pesquisa de acordo com o determinado pelo protocolo de
pesquisa. Um coordenador de estudos clínicos (CEC) será o responsável
pelo suporte operacional das ações relacionadas à condução de um projeto de
pesquisa envolvendo seres humanos.
Como suporte operacional deve-se entender a tomada de medidas
que auxiliam o investigador clínico a proceder de acordo com o projeto de
pesquisa, cumprindo todas as exigências metodológicas e éticas obrigatórias,
culminando com a obtenção de resultados confiáveis e com a garantia do bem
estar dos sujeitos de pesquisa envolvidos no estudo6.
Entre os trabalhos que podem ser executados pelo coordenador de
estudos incluem-se: a análise do projeto de pesquisa, junto à equipe de
pesquisa; o estabelecimento de sistemas de controle para propiciar o início
do estudo o mais breve possível; a implementação de técnicas adequadas
para

a

elaboração/adequação

esclarecido (TCLE);

o

do

termo

desenvolvimento

de

de consentimento
procedimentos

livre

e

operacionais

padrão (POP) do centro de pesquisa; discussão e estabelecimento de
técnicas para o recrutamento de voluntários para o estudo; estabelecer
registros,

ferramentas,

técnicas, sistemas para o acompanhamento das
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pesquisas, com segurança para os voluntários e que obedeçam às boas práticas
clínicas em pesquisa com seres humanos6.
Algumas das habilidades do enfermeiro como coordenador de estudos
clínicos

têm

sido

descritas,

principalmente

no

campo

da

oncologia,

reconhecendo-os como profissionais habilitados para a condução desse tipo de
pesquisa. Esses profissionais exercem função de gerência e administração dos
dados de um estudo, aliada aos conhecimentos que possuem sobre pesquisa e
metodologia,

demonstrando

plena

interação

com

outras

especialidades

profissionais 8.
Dentre algumas de suas funções estão: recrutamento e seleção de
pacientes, preenchimento de fichas clínicas, envio de amostras biológicas e
envio de imagens radiológicas para laboratório central, atendimento

ao

paciente, orientação quanto aos procedimentos do estudo, aplicação do
TCLE, agendamento de exames, aplicação de questionários de qualidade de
vida, participação em visitas de monitoria, auditoria, entre outras 6.
O CEC deve prezar pela qualidade dos dados gerados em seu centro de
pesquisa, visto que estes dados são a matéria-prima que dará origem aos
resultados dos estudos clínicos, e muitos destes estudos irão guiar novas
condutas médicas 9.
Na busca por atingir a excelência da qualidade assistencial nos serviços
de saúde, um dos grandes desafios que o profissional da área enfrenta é a
avaliação dos resultados dos serviços oferecidos à comunidade. Na saúde,
decorrente
adquiriu

das

um

características

dos processos de trabalho, a qualidade

significado particular

e diferenciado das demais atividades

10

envolvidas na produção de bens .
Nesse contexto, a qualidade é definida como um conjunto de atributos
que inclui um nível de excelência profissional, o uso eficiente de recursos, um
mínimo de risco ao paciente-cliente, um alto grau de satisfação por parte
dos usuários, considerando-se essencialmente os valores sociais existentes11 .
Decorrente dessa proposição, a implementação de estratégias que
possibilitem avaliar

esses

atributos

vem

despontando no

cenário

atual,

sendo a construção de indicadores referida pelos profissionais de saúde,
como uma necessidade na busca da eficiência e da eficácia dos resultados
organizacionais. O INCA, em sua visão estratégica de

contribuir

para

a
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melhoria da qualidade de vida da população, bem como de toda instituição,
cuja missão essencial é assistir o ser humano, preocupa-se com a melhoria
constante do atendimento, objetivando atingir uma relação harmônica entre
as áreas: administrativa, tecnológica, econômica, assistencial, de ensino e de
pesquisa11.
Diante do exposto, procura-se discutir neste trabalho alguns aspectos
relacionados à medição de desempenho por meio de indicadores que mensurem
a carga de trabalho dos coordenadores de estudos clínicos do centro de
pesquisa clínica do INCA.
Em estudo realizado sobre o papel dos enfermeiros coordenadores
de estudos clínicos, verificou-se que no INCA, os CEC realizam um número
maior de atividades específicas quando comparados aos coordenadores em
nível internacional. As atribuições do CEC no INCA vão desde a coleta de
dados

e

suporte administrativo até o direcionamento da qualidade no

gerenciamento de dados, resultando em uma pesquisa fidedigna, trazendo
reconhecimento profissional e institucional8 .
Em função deste amplo papel dos coordenadores de estudos do INCA
e

do

grande

número

de

protocolos

clínicos

em

andamento,

o

desenvolvimento de indicadores de desempenho-qualidade e a criação de um
instrumento

que

possibilite

a

avaliação

da

carga

de

trabalho

dos

coordenadores sem comprometer a qualidade dos seus dados serão de
grande relevância para a instituição.
Diante da demanda crescente de protocolos clínicos no centro de
pesquisa clínica do INCA e da dificuldade de mensurar a carga de trabalho dos
CEC, houve o interesse em realizar o presente estudo na tentativa de auxiliar
no gerenciamento do desempenho, buscando com isso melhorar a qualidade
dos dados gerados por eles.
Vale ressaltar que a melhoria do padrão de qualidade dos serviços
prestados aos pacientes é para a equipe de saúde um incentivador para a
realização de estudos que apontem indicadores que aperfeiçoem o cuidado, a
segurança dos pacientes e a qualidade do centro de pesquisa 9.
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2.2

INTEGRAÇÃO DA TEMÁTICA COM O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

A pesquisa colabora com a execução da portaria GM/MS nº 2.439, de 8 de
dezembro de 2005, que institui a Política Nacional de Atenção Oncológica a qual,
dentre outras atribuições, visa permitir a definição de critérios técnicos
adequados para o funcionamento e avaliação dos serviços públicos e privados
que atuam nos diversos níveis da atenção oncológica, bem como os mecanismos
de sua monitoração; fomentar, coordenar e executar projetos estratégicos de
incorporação tecnológica, mediante estudos de custo-efetividade, eficácia e
qualidade e avaliação tecnológica da atenção oncológica no Brasil 12.
Coopera ainda com esta portaria no sentido de promover o INCA como
centro de referência de alta complexidade do Ministério da Saúde, em
conformidade com a portaria nº 2.123/GM, de 7 de outubro de 2004, para auxiliar
na formulação e na execução da Política Nacional de Atenção Oncológica, tal
como explicitado em seu artigo 4 12 .
Sendo assim, o projeto de pesquisa contribui com a execução d a Política
Nacional de Atenção Oncológica por meio do aprimoramento da gestão e da
qualificação da assistência, além de dar subsídios ao INCA para o exercício do
seu papel de referência do Ministério da Saúde.
Ademais, outra portaria vem corroborar com a importância da realização
de pesquisas voltadas para a área de pesquisa clínica. Trata-se da Portaria nº
794 de 13 de abril de 2011, que institui a Rede Nacional de Pesquisa Clínica
(RNPC) em hospitais de ensino. Ela tem como pressuposto respeitar as
necessidades nacionais e regionais de saúde, aumentar a indução seletiva para
a produção de conhecimentos, de bens materiais e processuais nas áreas
prioritárias para o desenvolvimento das políticas sociais e dentre os seus
objetivos, cabe destacar a capacitação de recursos humanos em pesquisa
clínica13.

2.3

O ESTADO DA ARTE SOBRE O TEMA

Nesta seção são apresentadas as evidências sobre o tema carga de
trabalho gerada pelos protocolos clínicos com base em pesquisa bibliográfica.
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Para compor o estado da arte sobre o tema, realizou-se uma busca na
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) que integra as seguintes bases de
dados:

Literatura

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde

(LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem on-line (Medline),
Biblioteca Cochrane e o Scientific Electronic Library Online (SCIELO). Ademais
foi realizada uma busca direta ao site da PUBMED.
Primeiramente tentou-se identificar descritores pertinentes ao tema
através dos descritores em ciências da Saúde (DeCS) e do Medical Subject
Headings (MeSH). Foram identificados os seguintes descritores: carga de
trabalho, protocolos clínicos, workload, workload measurement, clinical trials,
clinical trial as topic, e nursing, mas não foram identificados descritores que
traduzam

o

papel

da

enfermeira

que

trabalha

como coordenadora de

estudos clínicos.
Os termos acima foram testados na busca via descritores, com retorno
de poucas publicações relacionadas ao tema que atingissem ao objetivo
proposto. Optou-se, então, em inserir os descritores na busca por palavras,
utilizando o método integrado.
Os critérios de inclusão definidos para a seleção das publicações
foram: artigos publicados em português, inglês ou espanhol; artigos na íntegra
que retratassem a temática referente à carga de trabalho do coordenador de
estudos clínicos ou que discorressem sobre a construção

de

ferramentas

para mensuração de carga de trabalho do enfermeiro, independente da
sua área de atuação; e artigos publicados e indexados nos referidos bancos de
dados nos últimos vinte anos.
A pergunta dirigida para a busca dos artigos foi: há literatura disponível
nas bases de dados que tratem da carga de trabalho do enfermeiro coordenador
de estudos clínicos?
A seleção dessas publicações se deu por meio de leitura do título e
resumo, selecionando-se

14

publicações

sobre

a

temática,

que

foram

armazenadas em um banco de dados informatizado.
De posse do material selecionado, iniciou-se a leitura exploratória
verificando informações sobre o tema proposto com o objetivo de levantar dados
para embasar tópicos referentes à problemática e ao objetivo que foi estudado.
Segundo

os

critérios

adotados

foram

encontrados

14

artigos
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científicos, sendo apenas um em português e 13 em inglês. Do total, 13 artigos
foram encontrados na PUBMED e um na SciELO.
A maior parte dos artigos datava entre 2002 e 2012 e a maioria dos
autores eram dos Estados Unidos da América (EUA), Canadá e Austrália, nesta
ordem.
Durante a revisão de literatura não foram encontrados artigos que
tratassem do tema carga de trabalho associada à condução de protocolos
clínicos na língua portuguesa, os poucos artigos encontrados foram escritos na
língua inglesa.
A partir da análise dos textos, os mesmos foram agrupados em três eixos
temáticos, a saber: (1) Mensuração da carga de trabalho; (2) Papel do
coordenador de estudos clínicos, aspectos e implicações; (3) Uso e construção
de ferramentas para mensuração da carga de trabalho.

2.3.1 Mensuração da carga de trabalho

Nesta categoria foram agrupados estudos que mensuravam a carga de
trabalho de diversas formas. Um deles 14 , realizado no Canadá, visava mensurar
o tempo gasto durante a realização das atividades relativas à condução de
estudos multicêntricos e avaliar os fatores que poderiam impactar na carga
de trabalho.
A pesquisa foi realizada com 83 coordenadores de estudos de 24
centros de pesquisa clínica, sendo observadas 41 tarefas com 156 subtarefas
associadas

à

condução

de

estudos

clínicos.

Verificou-se

que

estudos

patrocinados por indústria farmacêutica são mais trabalhosos do que estudos
locais e de grupos cooperativos. Estudos de fases iniciais (I e II) demandam
mais trabalho do que estudos fase III e concluiu-se que a fase do estudo e o
patrocinador devem ser levados em consideração ao se estimar os custos e os
recursos necessários para a realização de estudos clínicos.
Outro estudo15, também realizado no Canadá, avaliou a carga de
trabalho

dos

enfermeiros

durante

a

administração

de

protocolos

de

quimioterapia com foco na avaliação de custos. Participaram do estudo 36
enfermeiros

oncologistas

de 6

diferentes

centros

de oncologia.

Foram
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identificadas
(educação

ações
com

o

relacionadas
paciente,

à

administração

avaliação

do

dos

paciente,

quimioterápicos

administração

do

quimioterápico e comunicação com o paciente) e contabilizado o tempo gasto
com estas ações. Conclui-se que há diferenças de tempo e custos na
administração de protocolos

clínicos

já padronizados quando comparados

aos protocolos investigacionais. Portanto, é essencial que sejam realizadas
análises

de

orçamento

custo-efetividade
global

da

visando

instituição

ao

mensurar

o

impacto

inserir

em

sua

sobre
prática

o
a

administração de quimioterápicos de protocolos investigacionais.
Foi desenvolvida uma pesquisa16 que mensurava o tempo gasto com
as atividades diárias exercidas por enfermeiras envolvidas em um estudo
multicêntrico que avaliava a efetividade da atenção primária. As enfermeiras
utilizavam um aparelho eletrônico que emitia um bipe periodicamente para
lembrá-las de registrar qual atividade estava sendo realizada. Foram coletadas
4.920 atividades durante 140 dias consecutivos de trabalho. Verificou-se que as
atividades relacionadas à condução do estudo multicêntrico consumiram maior
parte do seu tempo, seguida pelo cuidado ao paciente e tempo gasto em
trânsito. O estudo proporcionou uma importante visão para análise de custo das
complexas intervenções envolvendo profissionais da saúde.
O artigo desenvolvido nos EUA17 compara a relação entre a carga de
trabalho

do

enfermeiro

do

Center

Medicare

and

Medicaid

mensurada

através de um sistema de classificação chamado Resource Utilization Groups
System (RUG-III) e de uma metodologia de classificação de paciente com a
ferramenta Graphic Animation System for Professionals (GRASP).
O resultado da análise desses dois sistemas de mensuração de carga
de trabalho sugere que é legítimo considerar estimativas de horas similares
de cuidados de um sistema para o outro. Conclui que o RUG-III reflete com
precisão a necessidade
esta

ferramenta

de

pessoal

e

que

os

gerentes

podem

usar

para dimensionamento de pessoal. No entanto, se esta

ferramenta aponta um aumento ou diminuição significativo nas projeções de
pessoal quando comparado a um sistema de classificação estabelecido como
o GRASP, os líderes podem precisar continuar usando esta ferramenta de
medição de carga de trabalho de enfermagem até que nova avaliação prove o
contrário.
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O último artigo18 desta categoria trata de uma revisão da literatura
que foi realizada utilizando

as

bases

de

dados:

PUBMED, MEDLINE,

Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Cochrane
e HealthSTAR, de 1980 a 2010. A

pesquisa

focou

no

alcance

e nas

dimensões da prática ambulatorial de enfermagem, carga de trabalho de
enfermagem

ambulatorial,

cuidados

de

enfermagem

e classificação de

pacientes.
Concluiu-se que o dimensionamento de pessoal é fundamental para o
fornecimento seguro, rentável, e para garantir a qualidade do atendimento do
paciente ambulatorial. A avaliação contínua do ambiente de trabalho e o
estabelecimento de conceitos consistentes e medidas válidas e confiáveis
são necessárias para predizer e justificar as necessidades de pessoal. As
autoras também relatam que qualquer sistema de avaliação e dimensionamento
de pessoal deve incluir a coleta e análise de indicadores sensíveis de
avaliação da carga de trabalho de enfermagem e sua correlação com os
indicadores de dimensionamento de pessoa.

2.3.2 Papel do coordenador de estudos clínicos, aspectos e implicações

Nesta categoria foram agrupados estudos que tratam do papel do
coordenador de estudos clínicos, seus aspectos, implicações e contribuições
destes profissionais.
Um dos estudos 19 visou explorar o alcance e potencial contribuição da
enfermeira de pesquisa clínica em ensaios clínicos. Nele, as enfermeiras
descreveram

sua transição de um papel de enfermeiras clínicas para

enfermeiras de pesquisa clínica. Seus relatos incluíam: falta de confiança,
conflito de papéis, desafios de conseguir cooperação com a equipe de
enfermagem clínica para conduzir os protocolos e para manter sua própria
motivação. O estudo revela desafios associados à formação e gestão de
enfermeiras

de

pesquisa

clínica

e

destaca

as

contribuições

destas

profissionais.
Outro artigo20 avaliou a síndrome de burnout entre os coordenadores de
estudos clínicos e buscou determinar quais fatores relacionados ao trabalho
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estão associados à síndrome. Foram avaliados 252 coordenadores de estudos
clínicos nos EUA. Estes deviam estar ocupando sua função há mais de seis
meses e deveriam estar envolvidos com a coordenação de ensaios clínicos ou
gerenciamento de dados.
A maioria dos entrevistados estava satisfeita com seu trabalho e
ainda

escolheria

a profissão de pesquisa clínica. Aproximadamente 44%

relataram exaustão emocional alta, um componente da síndrome de burnout.
Fatores independentes associados com o burnout foram: alta

exaustão

emocional, baixa satisfação com o trabalho, alta carga de trabalho diária e
baixa resistência. Concluiu que burnout é prevalente em coordenadores de
estudos e que insatisfação no trabalho e sobrecarga de trabalho diário são
traços que foram associados a esta síndrome.
Em outro artigo21, que buscou determinar as tarefas exercidas pelos
coordenadores

de estudos clínicos em oncologia, foram entrevistados 41

coordenadores de estudos, os quais tiveram que avaliar a frequência de sua
participação nas atividades. Como resultado, observou-se que menos da
metade

dos

entrevistados

recebeu treinamento adicional

em oncologia,

pesquisa clínica ou BPC.
Em geral, todas as tarefas desempenhadas estavam na categoria de
“atividades

de

monitoramento”,

aquelas

geralmente

realizadas

por

um

associado de pesquisa clínica, que inclui registro e randomização de pacientes,
recrutamento, acompanhamento, preenchimento
de

colaboração

com

o associado

de

ficha

clínica,

relatório

de pesquisa clínica, reporte de eventos

adversos graves,manipulação de arquivos de investigador, e preparação do
centro para realização de auditorias.
Foi possível verificar que coordenadores de estudos desempenham um
papel fundamental na implementação de ensaios clínicos de oncologia, que
vai

muito

além

da

mera coleta

de dados

ou

apoio administrativo, e

contribuem diretamente para a coleta de dados de boa qualidade.
Um estudo de 200622 buscou avaliar os melhores e piores atributos
considerados pelos coordenadores de estudos no exercício do seu papel. A
partir dele foi possível verificar que há muita variação entre os coordenadores
de estudos quanto à descrição do seu papel. As características positivas
listadas pelos participantes foram o fato de o hospital valorizar a autonomia, o
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respeito e estímulo intelectual com possibilidade de alargar o seu papel. As
características negativas incluem o isolamento, a falta de reconhecimento e a
carga de trabalho, muitas vezes não suficientemente compensada.

2.3.3 Uso e construção de ferramentas para mensuração da carga de trabalho

Esta categoria incluiu cinco artigos que tratam do uso e construção de
ferramentas para mensuração da carga de trabalho. Um dos artigos23 descreve
o uso do sistema de classificação de grupos, RUG-III, como ferramenta de
gestão. A autora aplica o sistema de classificação com enfermeiros que
trabalham em três diferentes lares de idosos nos EUA como ferramenta de
avaliação da carga de trabalho de enfermeiros que trabalham na assistência
direta aos pacientes.
Os enfermeiros que utilizaram esta ferramenta, a acharam válida para
dimensionamento de pessoal em clínicas de repouso, mas não para os casos
que

envolvem

pacientes

psiquiátricos.

Ao

avaliarem

a

ferramenta,

as

participantes afirmaram que os dados encontrados podem ser usados para
construção

de

enfermagem,

uma

porém

ferramenta
nenhum

para dimensionamento

sistema

vai

substituir

de

equipe

de

o julgamento do

profissional de enfermagem na tomada de decisão, visto que a variabilidade de
profissional

também

está

relacionada

à

competência,

experiência

e

formação educacional do enfermeiro.
O

artigo

de

200724

descreve

a

experiência

de

enfermeiros

na

aplicação de um estudo que implementa o protocolo de intervenção de
julgamento seriado, que é uma intervenção de enfermagem que incorpora a
avaliação

seriada

sistemática

e

ensaios

sequenciais

de

tratamentos

projetados para melhorar o conforto das pessoas com demência que não
podem mais expressar verbalmente suas necessidades.
Foram
experiência

incluídas
em

nesta pesquisa

cuidados

com

54

pacientes

enfermeiras

que

possuíam

com demência. Três

temas

emergiram sobre fatores que contribuem para a implementação de pesquisas
baseadas na prática clínica: determinar a intervenção, passos necessários
para criação de um protocolo, facilitadores e barreiras. Através da análise
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das categorias concluiu-se que a interação entre o protocolo, o paciente
recebendo o cuidado, as enfermeiras proporcionando o cuidado e o contexto
em que o atendimento é prestado interagiram para atingir o efeito esperado.
Outra pesquisa realizada em 2006 25 buscou determinar se um método
adequado para mensurar a carga de trabalho de enfermagem poderia ser
desenvolvido em uma unidade neonatal de cuidados intensivos. O estudo foi
realizado com enfermeiros de duas unidades de tratamento intensivo de dois
hospitais americanos.
Foram coletados dados de 359 pacientes, em um período de 4.368
dias de ocupação de leitos, através de um estudo prospectivo de cinco
meses. Os enfermeiros marcaram o nível de dependência de seus pacientes e
o nível de intensidade de atenção requerido pelos recém-nascidos em cada
turno. Além disso, uma pontuação como medida de gravidade de doenças
foi obtida.
O estudo identificou métodos de mensuração de carga de trabalho que
consideram

a

habilidade

do

enfermeiro

e

fatores

organizacionais

contribuintes. Foi verificado que as horas de enfermagem calculadas com base
nos dois métodos de avaliação de dependência utilizados não coincidiram com a
prática e não levam em consideração as habilidades dos enfermeiros.
O método p or mei o d o qu al os enfermeiros indicaram a intensidade do
cuidado requerido pelos pacientes foi capaz de capturar suas habilidades
pessoais. Concluiu-se que utilizar apenas a acuidade do paciente ou a
severidade de sua doença não é suficiente; outros fatores como a avaliação do
enfermeiro sobre a intensidade de cuidado requerido e fatores organizacionais
são importantes para mensurar a carga de trabalho.
O único estudo encontrado em português26, que tratava da carga de
trabalho, teve por finalidade a construção e validação de um instrumento para
classificação de pacientes baseado nas necessidades individualizadas de
cuidado de enfermagem. Participaram como juízes 15 profissionais da área de
enfermagem que atuam junto a instituições de assistência ou vinculados a um
hospital escola na cidade de São José do Rio Preto.
Os resultados obtidos mostraram concordância dos juízes quanto à
manutenção dos indicadores críticos no instrumento; pertinência e clareza do
conteúdo dos indicadores críticos; e existência de nível de complexidade
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assistencial crescente. A conclusão foi que a utilização de um sistema de
classificação de pacientes é importante para subsidiar a melhoria da qualidade
assistencial e que se mostra capaz de prever as necessidades do cuidado
individualizado do paciente, correlacionando-a com a alocação de recursos
humanos e custeio de enfermagem.
O estudo1 mais recentemente publicado e retornado na busca bibliográfica
realizada é de um grupo de pesquisadores do Instituto de Pesquisa do Câncer
de

Ontário (OICR), que

criou um grupo

de

trabalho com o objetivo de

desenvolver uma escala de avaliação padrão para julgar a complexidade de
ensaios clínicos, visando aplicar a escala para facilitar a mensuração da carga
de trabalho nos centros de pesquisa de câncer de Ontário.
Neste artigo, a falta de um mecanismo para mensurar o volume de
trabalho envolvido em protocolos clínicos foi identificada e confirmada por uma
revisão da literatura. Para coletar informações em centros de pesquisa de
Ontário com o intuito de investigar como os centros de pesquisa avaliavam a
carga de trabalho, um questionário foi distribuído e avaliado.
Como resultado da análise dos diferentes métodos utilizados pelos
centros, o grupo

de

trabalho desenvolveu

o OPAL, uma classificação de

complexidade por escalas dos protocolos, projetado para capturar a carga de
trabalho envolvida em um ensaio clínico. Depois de um workshop sobre sua
aplicação, OPAL foi avaliado por 17 centros de câncer de Ontário para
demonstrar a sua confiabilidade e consistência durante um estudo piloto de 3
meses.
Vinte e sete protocolos foram

revisados

por

vários

centros

e

o

OPAL foi considerado aceitável pelos pesquisadores, sendo a ferramenta
considerada validada nos centros de pesquisa de Ontário. Concluiu-se que
OPAL trata-se de um

método objetivo para quantificar a atividade de

ensaios clínicos com base na complexidade do protocolo clínico. Com a
aplicação consistente de OPAL, os centros podem gerenciar seu pessoal
objetivamente. O grupo de trabalho continua a acompanhar a aplicação do OPAL
em Ontário.
Por meio da pesquisa bibliográfica se pode perceber uma lacuna nas
publicações sobre o tema na década de 1990. A partir do ano 2000 até a
atualidade, o número de publicações sobre o tema tem aumentado lentamente,
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com destaque para o grupo de pesquisadores do National Cancer Institute of
Canadá (NCIC) e do grupo a m e r i c a n o Radiation Therapy Oncology Group
(RTOG).
A preocupação com a mensuração da carga de trabalho que já era
bastante evidente na prática diária do enfermeiro assistencial tem emergido nos
centros de pesquisa clínica, onde se busca medir a carga de trabalho
gerada

pelos

protocolos

clínicos.

Esta

tem

aumentado

tanto

pela

necessidade de atingir padrões de qualidade internacionalmente aceitos,
quanto pela necessidade de analisar os custos gerados na condução dos
estudos clínicos e gastos com a equipe envolvida.
Evidencia-se que o tema carga de trabalho de enfermagem tem sido
mundialmente discutido, visto que está diretamente relacionado com

a

qualidade da assistência prestada aos pacientes e também dos profissionais
de saúde, além de impactar nos custos hospitalares27.
A crescente complexidade dos regimes de tratamento atualmente
apresentados nos estudos clínicos, seu custo elevado, a ênfase no uso eficiente
dos recursos, na aderência às normas de boas práticas clínicas e o aumento na
demanda pela garantia da qualidade dos dados foram evidenciados nos artigos
como fatores geradores do aumento na carga de trabalho.
A

falha

em

abordar

estas

questões

tem

resultado

em

uso

de

métodos não aprovados ou em simples estimativas para determinar a carga
de trabalho, levando, em alguns

casos,

a

expectativas

não

realistas,

excesso de trabalho e uso ineficiente dos recursos. Com isso, a revisão de
literatura possibilitou identificar a necessidade de criação ou adaptação de uma
ferramenta capaz de mensurar a carga de trabalho do coordenador de estudos
clínicos, que possa ser utilizada nos centros de pesquisa brasileiros, que
atendam essas necessidades e peculiaridades.

2.4

CONHECENDO A FERRAMENTA OPAL

A autora da ferramenta original disponibilizou slides para facilitar o
entendimento de como o instrumento foi desenvolvido, sua aplicação, o passo a
passo para sua utilização, a planilha utilizada para cálculo da carga de trabalho
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e exemplos resumidamente descritos nos parágrafos abaixo.
A ferramenta OPAL nasceu da iniciativa de um grupo de pesquisadores
canadenses que tinham a intenção de criar uma ferramenta capaz de
mensurar a carga de trabalho gerada pelos protocolos clínicos, não só pelo
número de pacientes participantes no estudos como também através da
avaliação de sua especificidade e complexidade. Sendo assim, o OICR
financiou o desenvolvimento da OPAL
desenvolvimento

desta

escala

de

com

o

objetivo

classificação

padrão

de

possibilitar

para

o

avaliar

a

complexidade dos ensaios clínicos28.
Dezessete centros de pesquisa em câncer de Ontário revisaram 27
protocolos clínicos durante três meses e os resultados foram publicados no
JOP Summaries of ASCO Guidelines - JOP March 2011 (Vol 7, Issue 2) 1. A
pesquisa tinha como objetivo criar uma ferramenta que fosse simples de aplicar;
fosse capaz de medir as tarefas específicas dos profissionais de ensaios
clínicos; fosse útil para determinar a capacidade de carga de trabalho do centro
de pesquisa e incluísse todas as fases (etapas) dos estudos, não sendo
necessariamente destinada à avaliação acadêmica.
Primeiramente, o grupo fez um levantamento das tarefas essenciais
dos diversos centros em cada fase (etapa) do estudo. Foram consideradas
essenciais todas as tarefas

comuns

aos

estudos

clínicos.

Estas foram

separadas de acordo com o andamento do estudo e divididas em: fase de
ativação, quando o estudo ainda não foi ativado para recrutar pacientes;
recrutamento/condução, quando o estudo está ativo para recrutar os pacientes
e

têm

pacientes

recebendo

a

intervenção

do

estudo;

e

fase

de

acompanhamento/fechado, quando o estudo não pode mais recrutar pacientes,
seus sujeitos encontram-se em acompanhamento, sem receber a intervenção do
estudo. A seguir, foram identificadas em cada uma das três fases as tarefas
essenciais.

2.4.1 Tarefas essenciais

Na fase de ativação foram identificadas as seguintes tarefas essenciais:


Revisão do protocolo;
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Revisão do termo de consentimento livre e esclarecido;



Avaliação do estudo por comitê científico do centro de pesquisa;



Avaliação de impacto e de custos;



Provisão de documentos ao patrocinador;



Criação de ferramentas pré-iniciação do centro;



Criação de logística entre departamentos (procedimentos de
farmácia, quimioterapia, radioterapia, radiologia, física, patologia,
laboratório);



Treinamentos de fichas clínicas e de procedimentos dos
estudos.

Para a fase recrutamento/condução:
Parâmetros relacionados ao protocolo


Parte administrativa do protocolo em acompanhamento;



Preenchimento de fichas clínicas e dados eletrônicos;



Organização do documento fonte;



Submissão de relatórios de segurança ao comitê de ética em
pesquisa (CEP) (eventos adversos sérios locais);



Consultas;



Monitorias;



Alterações/emendas ao protocolo;



Renovação dos documentos do estudo (currículos, etc.);



Auditorias/ inspeções.

Parâmetros relacionados ao participante


Recrutamento;



Pré-screening;



Triagem;



Consentimento;



Randomização;



Visitas de estudo;



Procedimentos especiais;



Intervenção (quimioterapia venosa/oral/radioterapia);



Resolução de discrepâncias;



Fechamento de dados.
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Para a fase de acompanhamento as tarefas foram:
Parâmetros relacionados ao protocolo


Parte administrativa do protocolo em acompanhamento



Fornecimento de documentos para o patrocinador



Relatórios de segurança



Procedimentos para fechamento do estudo

Parâmetros relacionados ao participante


Visitas de estudo;



Fichas clínicas;



Organização do documento fonte;



Eventos adversos;



Reconsentimentos;



Emendas;



Resolução de discrepâncias;



Fechamento de dados.

A definição das tarefas essenciais é de suma importância, pois as
atividades consideradas como essenciais e comuns a todos os estudos clínicos
não devem receber pontuação extra no momento de calcular o escore de carga
de trabalho do protocolo. As atividades que aumentam a complexidade dos
estudos, e consequentemente aumentam a carga de trabalho do estudo, serão
classificadas como procedimentos especiais e processos centrais.

2.4.2 Procedimentos especiais

Os procedimentos especiais são procedimentos conduzidos no centro de
pesquisa que não são padrão para todos os estudos clínicos.
Foram identificados os seguintes procedimentos para a fase de ativação:


Avaliação de budgets/contratos;



Organização de visita de seleção;



Organização de encontro de investigadores;



Organização de visita de iniciação;



Organização representativa de pesquisa clínica;
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Provisão

de

equipamentos

especiais

(armazenamento,

computadores, centrífuga, eletrocardiograma, kits de laboratório,
etc.).
Para a fase de recrutamento/condução foram:


Coleta de farmacocinética;



Realização de eletrocardiogramas seriados;



Análise de Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 (HER2) e
Human Anti-human Antibodies (HAHA), para avaliação de critério
de inclusão no ensaio clínico;



Questionários;



Outros procedimentos especiais não listados;



Avaliação de complacência de droga.

2.4.3 Processos centrais

São procedimentos que necessitam de revisão por instância central:


Envio de amostra radiológica;



Envio de amostra patológica;



Envio de sangue para laboratório central/ Local kits.

2.4.4 O que é a Ontário Protocol Assessment Level?

A OPAL é uma escala de classificação de protocolos clínicos por
complexidade. Seu diagrama de pirâmide (Figura 1) classifica a carga de
trabalho gerada exclusivamente pelos protocolos clínicos e inicia nos níveis 1 e
2 com estudos sem tratamento, progressivamente vai avançando para estudos
com intervenção, mais complexos, até chegar aos estudos de fase I, com
escores de 8 pontos.
Incrementos de 0,5 pontos podem ser adicionados na pontuação da
pirâmide de acordo com componentes adicionais (protocolos que requerem
hospitalização, monitoria local ou 100% de submissão de documentos, número
ou

duração

das

visitas

de

tratamento

ou

acompanhamento,

indústria

farmacêutica ou Contract Research Organization (CRO), múltiplos questionários).
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Processos centrais e procedimentos especiais aumentam a complexidade
do estudo. Os primeiros referem-se a procedimentos que necessitam ser
avaliados centralmente, ou seja, envio de amostras ou exames para laboratórios
centrais,

por

exemplo.

Os

especiais,

por

sua

vez,

são

considerados

procedimentos que são realizados especificamente para a pesquisa, como
por exemplo: coleta de PK e múltiplas randomizações.
O

mesmo

procedimento

considerado

especial, também

pode

ser

considerado um processo central caso ele necessite de avaliação em laboratório
central.
Figura 1. Diagrama de pirâmide da Ontario Protocol Assessment Level. Ontário, Canadá,
2011

Fonte: Smuck B, Bettello P, Berghout K, Hanna T, Kowaleski B, Phippard L, 2011

1

A seguir apresentam-se elementos que podem ser adicionados à
pontuação da OPAL.
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Figura 2. Elementos opcionais que podem ser adicionados à pontuação da Ontario Protocol
Assessment Level. Ontário, Canadá, 2011
Add-On’s
Weight
Components
0.5
Protocol-mandated inpatient
0.5
On-site monitoring (≤ 3 mo) or 100% source documents submission
0.5
No. or duration of treatment/follow-up visits
0.5
Industry sponsor/CRO factor
0.5
Multiple (≥ 3) surveys/questionnaires
Fonte: Smuck B, Bettello P, Berghout K, Hanna T, Kowaleski B, Phippard L, 2011

1

CRO: Contract research organization

2.4.5 Passos para usar a ferramenta

A seguir estão descritos os passos para o uso da OPAL.
Passo 1: avaliar a complexidade dos protocolos clínicos usando a pirâmide
OPAL. Essa pontuação atribuída representa a carga de trabalho do protocolo.
O que é considerada a carga de trabalho do protocolo? O trabalho
necessário para manter o andamento do estudo clínico.
Exemplo:


Revisão do protocolo;



Revisão do TCLE;



Revisão por comitês;



Avaliações de custo e impacto;



Documentos necessários ao patrocinador;



Ferramentas necessárias aos estudos (planilhas, folders, etc.);



Fichas clínicas, de papel e eletrônica;



Organização de documentos fonte;



Reporte de eventos adversos sérios;



Resolução de queries;



Submissão de emendas;



Revisões anuais;



Documentos de manutenção dos estudos.

Esses exemplos de atividades comuns aos diversos protocolos são
contemplados no valor de escore de carga de trabalho atribuídos no diagrama
de pirâmide.
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Passo 2: Calcular a carga de trabalho dos casos (pacientes).
Os casos são divididos em casos ativos e casos em acompanhamento.
Casos ativos são os pacientes em uso da intervenção do estudo e casos
em acompanhamento são os casos apenas em acompanhamento, que não
fazem mais uso da intervenção do estudo.
Para encontrar a carga de trabalho dos casos ativos, multiplica-se o
número de casos ativos pelo valor de escore OPAL atribuído ao protocolo:

OPAL escore x número de casos ativos

Para encontrar a carga de trabalho dos casos em acompanhamento,
multiplica-se o número de casos em acompanhamento pela metade do valor de
escore OPAL atribuído ao protocolo:

OPAL escore/ 2 x número de casos em acompanhamento

Passo 3: Calcular a carga de trabalho total para o estudo clínico.
A carga de trabalho total do estudo clínico é a soma da carga de trabalho
dos casos com a carga de trabalho do protocolo:

OPAL escore total dos casos + OPAL escore total do protocolo

O processo é repetido para cada protocolo de estudo, e desta forma
é possível verificar a carga de trabalho de cada coordenador de estudos clínicos.
Se um estudo está aberto para recrutamento, mas não incluiu nenhum caso, o
escore
atribuído aos casos deve ser zero. Como há carga de trabalho associada
enquanto o estudo está aberto e com a manutenção do protocolo, OPAL pode
ser usado para capturar esta carga de trabalho.

Exemplo:
Um coordenador de estudos recrutou quatro participantes para um
estudo clínico que possui um OPAL escore de 5 pontos. Qual a carga de
trabalho total atribuída a este estudo clínico?
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Carga de trabalho dos casos ativos = 5 x 4 = 20
Carga de trabalho total = 20 + 5 (escore OPAL) = 25

Neste exemplo, o coordenador de estudos recrutou 4 participantes para
um estudo clínico com um valor de escore OPAL de 5 pontos. A carga de
trabalho do protocolo é 5 e foi definida no diagrama de pirâmide (Passo 1). A
carga de trabalho dos casos ativos é 5 (escore OPAL) x 4 (número de casos
ativos) = 20.
Para calcular a carga de trabalho total para este estudo, adicione a carga
de trabalho dos casos ativos com a carga de trabalho do protocolo: 20 (carga de
trabalho dos casos ativos) + 5 (carga de trabalho do protocolo) = 25.

Passo 4: Calcular a carga de trabalho total de cada membro da equipe.
A carga de trabalho total é a soma da carga de trabalho de todos os
estudos clínicos de cada indivíduo. Ela fornece:


Média dos números de casos gerenciados pela equipe;



Média de número de estudos pela equipe;



Carga de trabalho por membro da equipe;



Capacidade para equalizar ou capturar distribuição de carga de trabalho



Dados objetivos para avaliar a necessidade de recursos adicionais ou
realocação de recursos.

Em resumo, para calcular a carga de trabalho é necessário seguir os
quatro passos a seguir:
1. Determine a complexidade do protocolo;
2. Calcule a carga de trabalho dos casos ou pacientes;
3. Calcule a carga de trabalho total do ensaio clínico;
4. Calcule a carga de trabalho de cada membro da equipe.

É muito importante ser consistente na aplicação de OPAL para visitas
extras ou acompanhamento em longo prazo. Se OPAL é aplicada de forma
consistente no local, a pontuação irá proporcionar resultados consistentes.
Em alguns centros de pesquisa a carga de trabalho dos estudos é

41

dividida entre os coordenadores de estudos. Se o coordenador do estudo faz o
trabalho clínico e outra pessoa da equipe preenche as fichas clínicas, então a
carga de trabalho dos casos precisa ser compartilhada.
Os centros devem determinar o percentual atribuído a cada pessoa da
equipe de 70/30 ou 60/40 ou 50/50 e atribuir este valor na planilha de cálculo.

2.4.6 Ontario Protocol Assessment Level: planilha de cálculo da carga de
trabalho

Instruções: para começar a calcular a carga de trabalho, complete todas as
colunas coloridas em verde (ver Figura 3). Todas as colunas azuis são
calculadas automaticamente. Depois de ter concluído a planilha, procure a guia
'Resumo' da planilha para obter um resumo da carga de trabalho da equipe de
profissionais.
A planilha tem a flexibilidade de acomodar diferentes métodos de avaliação
de carga de trabalho compartilhado. Ela pode ser usada para acompanhar a
carga de trabalho dos membros da equipe e possui fórmulas construídas para
facilitar o cálculo.

Carga de trabalho dos casos = escore de OPAL x casos ativos
Carga de trabalho total = avaliação do escore de OPAL + carga de trabalho dos
casos

Pressupostos:


Uma vez que um sujeito está em acompanhamento, o “escore de OPAL” é
reduzido pela metade;



Uma vez que o recrutamento está fechado, o “escore total da avaliação
OPAL” é reduzido pela metade.
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Figura 3. Planilha de cálculo de trabalho da Ontario Protocol Assessment Level. Ontário,
Canadá, 2011
Activity Cases
Follow Up Cases
Closed Total
Total
OPAL
Trial
Trial
Total
Staff
Trial ID
Porcentage Number Porcentage
Case
Score Number
(Mark OPAL
Workload
Workload
of Workload of cases of Workload
with "x") Score
of cases
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
A
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Total

Fonte: Smuck, 2011
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Figura 4. Resumo da carga de trabalho da Ontario Protocol Assessment Level. Ontário,
Canadá, 2011
Staff
Average OPAL score Total active cases Total follow up cases Total workload
A
B
C
D
E
Fonte: Smuck, 2011
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Figura 5. Exemplo de cálculo de carga de trabalho – funcionário 1. Ontário, Canadá, 2011
Trial
OPAL Level
Active Cases Follow Up Cases
Workload
A
4
5
1
26
B
5
12
0
65
C
7
3
1
31.5
D
5
4
0
25
Total
24
2
147.5
Fonte: Smuck, 2011
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Figura 6. Exemplo cálculo de carga de trabalho – funcionário 2. Ontário, Canadá, 2011
Trial
OPAL Level
Active Cases Follow Up Cases
Workload
E
6
3
1
27
F
7
2
0
21
G
2
14
0
30
H
6
5
1
39
Total
24
2
117
Fonte: Smuck, 2011
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Figura 7. Comparando a carga de trabalho entre os funcionários. Ontário, Canadá, 2011

Fonte: Smuck, 2011
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Caso a equipe de pesquisa tenha tarefas fora do trabalho de ensaios
clínicos, estas devem ser consideradas ao analisar a carga de trabalho.
O valor de OPAL deve ser recalculado periodicamente para refletir as
mudanças que ocorrem de forma dinâmica durante a condução de um estudo
clínico. Se durante a condução do protocolo determinadas tarefas estão
consumindo recursos não previstos, a pontuação OPAL pode ser ajustada.
OPAL é apenas uma medida de carga de trabalho de estudo clínico, entre as
diversas possíveis.

2.5

QUAL A CARGA DE TRABALHO IDEAL?

A carga de trabalho ideal varia de acordo com cada centro de pesquisa. É
importante ajustar as expectativas de carga de trabalho ao nível de experiência
da equipe de pesquisa clínica. A experiência no centro de Ontário definiu o
intervalo para um coordenador em 160-200.
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Figura 8. Exemplo de planilha de cálculo de carga de trabalho da equipe. Ontário,
Canadá, 2011
RESEARCH COORDINATOR WORKLOAD
Follow
Total
Active
Closed
Total
Total
Coordinator
Trial
Level
up
case
cases
trials trial level
workload
cases
level
Sue
MAC4
5
1
5
5
10
MAC7
6
10
6
60
66
RAPID
4
3
4
12
16
R413
5
2
5
10
15
Beatrice
6
3
6
18
24
Abrax-B
6.5
6.5
131
Amy
PHL050
6
1
6
3
9
CRC3
6
2
1
6
15
21
GAC1
6
1
6
6
12
Tar/Xel
6
5
6
30
36
Avant
2
3
3
6
9
AZ58
8
4
1
8
36
44
131
Dave
CM1
6
1
1
6
9
15
MY10
7
4
7
28
35
AMBER
6
1
6
6
12
LUCID
8
5
8
40
48
LY13
7
1
1
7
10.5
17.5
AMN107
6
2
6
12
18
181.5
Fonte: Smuck, 2011
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Figura 9. Exemplo de planilha de controle do gerente do centro de pesquisa. Ontário,
Canadá, 2011
RESEARCH COORDINATOR WORKLOAD
Active Follow up Closed Total
Total
Total
Staff
Trial
Level
cases
cases
trial
trial
case workload
BREAST
C-SUE
MAC4
5
4
5
10
15
MAC7
6
3
6
9
15
Beatrice
6
2
6
6
12
42
DM-LOIS

MAC4
MAC7
Beatrice

Fonte: Smuck, 2011
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5
6
6

4
3
2

25
24
9

25
24
9
58

CAPÍTULO llI

3

3.1

ABORDAGEM METODOLÓGICA

A OPÇÃO PELO MÉTODO DE PESQUISA

O processo de adaptação transcultural de instrumentos tem por objetivo
medir um fenômeno

similar

em

culturas

diferentes,

produzindo

outro

instrumento equivalente e adaptado à outra cultura, tornando possível a
comparação de um fenômeno entre culturas diversas, a fim de identificar
diferenças atribuídas a elas. Esse processo tem sido um procedimento
amplamente utilizado em várias áreas de conhecimento, que buscam a sua
aplicação, sendo desenvolvido em

outras culturas, para uma realidade

específica29.

3.2

ASPECTOS ÉTICOS

Pesquisa aprovada pelo CEP e termo de solicitação de apreciação ao
INCA, que foi aprovado sob o nº. CAAE 070066-12.50000.5274

e com

número de parecer 120.006 (Anexo A). Os TCLE foram fornecidos aos
participantes selecionados para esta pesquisa (Apêndices B e C). Todos os
preceitos éticos e legais exigidos para pesquisa segundo a Resolução 466/12 do
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Ministério da Saúde4 foram cumpridos.
A presente pesquisa não gerou nenhum gasto para instituição e
participantes e teve o consentimento prévio da coordenação geral do centro de
pesquisa do INCA.

3.3

TIPO DE ESTUDO

Trata-se de um estudo do tipo metodológico, uma vez que faz
menção às investigações dos métodos de obtenção, organização e análise
de dados, tratando da elaboração, validação, e avaliação do instrumento na sua
adaptação transcultural30.
O

estudo

foi

desenvolvido

em

duas

etapas:

adaptação

transcultural do instrumento OPAL para a língua portuguesa e validação do
mesmo através de sua aplicação no centro de pesquisa clínica do INCA.

3.4

FORMA DE ANÁLISE E CATEGORIZAÇÃO DOS DADOS

Para

que

instrumentos

concebidos

em

outro

idioma

e

cultura,

possam ser disseminados e empregados internacionalmente, alguns autores
sugerem a adaptação cultural do instrumento original para a língua e cultura
em que será utilizado. Para tanto, esse processo deve ser muito bem
conduzido, com rigor metodológico, principalmente naqueles países que não
utilizam a língua inglesa como idioma principal31,32 .
Guillemin, Bombardier e Beaton 33 realizaram uma revisão sistemática
da literatura e, analisando os métodos de tradução e adaptação cultural
existentes, propuseram um conjunto de instruções padronizadas para a
adaptação transcultural de instrumentos de avaliação da qualidade de vida, que
têm sido adotadas em vários estudos seja para variáveis psicossociais, seja
para variáveis clínicas.
Em 1999, Falcão34 fez uma reavaliação do processo de tradução e
por

propondo

da metodologia, principalmente relacionada à

redução

uma
do

simplificação

número

de

Guillemin,

especialistas

para

Bombardier

e

Beaton33,

adaptação cultural proposto

a tradução, retrotradução

e
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composição do comitê.
Falcão34 afirma que a complexidade de todas as fases deste processo
pode ser reduzida, uma vez que tanto a versão literal quanto a adaptada não
mostraram diferenças significativas nos seus resultados, quando aplicadas a
um mesmo paciente. Percebeu-se que as diferenças, quando observadas,
podem decorrer mais da estrutura dos que das alterações produzidas pelo
processo de adaptação transcultural.
Em 2002, Beaton et al.35 revisaram as recomendações propostas em
1993 33, visando o alcance de equivalência baseada em conteúdo, além de
outras propriedades de medida, como

consistência

interna,

validade

e

confiabilidade da versão traduzida para outros países, línguas ou culturas.
Este tipo de metodologia é bastante utilizado para adaptação de
questionários de qualidade de vida. Apesar da ferramenta em estudo não ser
um questionário de qualidade de vida e não ser aplicada a pacientes, o
processo de adaptação cultural se justifica, pois, além
comparação

entre

resultados

de

diferentes

culturas,

de possibilitar

a

economiza tempo,

recursos pessoais e financeiros e manterá as propriedades da ferramenta
após a tradução.

3.5

TIPO DE VALIDAÇÃO DOS INSTRUMENTOS

As etapas do processo de adaptação transcultural, propostas por
Guillemin, Bombardier e Beaton33 e que nortearam o desenvolvimento estão
apresentadas na Figura 10, e descritas em sequência.
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Figura 10.
Representação
transcultural. Canadá, 2002

Fonte: Beaton at al, 2002

gráfica

dos

estágios

recomendados

da

adaptação

35

A - Tradução: esta etapa deve ser realizada por pelo menos dois
tradutores, de preferência nativos da língua alvo. As duas versões devem ser
analisadas dando origem a uma nova versão que será submetida à fase
seguinte;
B - Avaliação da tradução inicial (back-translation): uma vez traduzido o
artigo, deve ser vertido para o idioma original e o resultado comparado ao
instrumento de origem. Esta etapa deve ser realizada por
tradutores,

que

preferencialmente

outros dois

sejam nativos na língua original do

instrumento;
C - Revisão por um comitê de especialistas: este comitê deve ser
formado

por

pesquisado,

uma
da

equipe

finalidade

multidisciplinar

conhecedora

do instrumento e dos

conceitos

do

tema

a serem

analisados. Nesta etapa, são essenciais participantes bilíngues. O comitê tem
por finalidade elaborar a versão final do instrumento baseada nas traduções e
retrotradução e na comparação dos resultados entre si, fundamentando-se nas
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análises de equivalências semântica, idiomática, cultural ou conceitual, assim
definidas também por Beaton et al35:
1. Equivalência semântica: adequação do significado das palavras de
acordo com o vocabulário e gramática;
2. Equivalência

idiomática:

adequação

das

expressões

coloquiais

e

idiomáticas;
3. Equivalência experimental: retratação das situações equivocadas que
não são coerentes com o contexto cultural;
4. Equivalência conceitual: referente à validade do conceito explorado.
No presente estudo, seguindo as recomendações acima descritas para a
adaptação da ferramenta, foram realizados os seguintes passos durante o
processo de adaptação transcultural: leitura de todo o material disponibilizado
pela autora da ferramenta original, com posterior definição d o que seria
indispensável para o uso da ferramenta e d o que deveria sofrer a adaptação
transcultural.
Após trocas de e-mail com a autora foi definido que os seguintes itens
deveriam passar pelo processo de adaptação transcultural:


O diagrama de pirâmide para avaliação da complexidade dos protocolos
clínicos;



A tabela contendo os elementos opcionais que podem ser adicionados à
pontuação do protocolo clínico;



Uma tabela com o resumo das tarefas essenciais para cada fase
(etapa) do estudo clínico, e uma descrição mais ampliada das tarefas
essenciais específicas para cada fase do estudo clínico com separação
de

atividades

relacionadas

que
aos

são

relacionadas

participantes,

bem

ao

protocolo
como

clínico

descrição

e
de

procedimentos especiais e processos centrais;


O glossário da planilha de cálculo da carga de trabalho;



A planilha de cálculo da carga de trabalho e;



A planilha de cálculo do resumo da carga de trabalho.

Definidos os itens a sofrerem a adaptação transcultural, este material foi
entregue a um tradutor de língua nativa portuguesa, o qual foi informado
sobre os propósitos da pesquisa, que gerou a primeira versão traduzida do
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material. O mesmo material foi entregue a outro tradutor de língua nativa
portuguesa, que não foi informado sobre os propósitos da pesquisa, e gerou a
segunda versão traduzida do material. De posse das duas versões traduzidas, a
autora deste estudo realizou uma síntese das mesmas que foi utilizada para
realização das retrotraduções.
O material da síntese foi entregue a dois tradutores de língua nativa
inglesa, ambos não

informados

sobre

os

propósitos

da

pesquisa

que

geraram duas versões de retrotradução.
O próximo passo foi a análise de todas as versões da ferramenta pelo
comitê de especialistas, composto por dois enfermeiros, dois médicos, e um
fonoaudiólogo, todos bilíngues e com experiência em oncologia e pesquisa
clínica.
Este comitê teve por objetivo analisar os relatórios de tradução
encaminhados

–

original,

discrepâncias

ou

dúvidas

tradução

e

encontradas

retrotradução,
segundo

as

identificar

dimensões

as

acima

apontadas e indicar sugestões. Esse processo teve por objetivo chegar ao
consenso de uma versão final da ferramenta que, posteriormente, foi testada
pela equipe clínica da unidade III do CPQ do INCA.
Uma semana antes da reunião com o comitê de especialistas foi enviado
um email aos participantes com um resumo sobre a construção e utilização da
ferramenta, o artigo original 1 e slides explicativos disponibilizados pela autora
da ferramenta original para que os

membros do

comitê

pudessem

se

familiarizar com a OPAL.
No dia

da

reunião

foi realizada

apresentação

destes

slides

e

retiradas as dúvidas que surgiram durante a apresentação. Em seguida, de
posse de todas as versões, o comitê avaliou todos os itens a serem adaptados
e buscou um consenso sobre a versão final da ferramenta com a intenção de
realizar as adequações necessárias relacionadas à nossa linguagem e à
realidade do centro de pesquisa do INCA. Neste mesmo dia, foi realizada
uma teleconferência com a autora da ferramenta original para sanar as dúvidas
que emergiram durante a reunião.
Ao

comitê

de

especialistas,

além

dos

relatórios

de

tradução

encaminhados pelos tradutores, foram entregues o TCLE e uma planilha
onde os membros descreveram as sugestões para alterações dos itens sob
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análise. Posteriormente, a fonoaudióloga identificou a origem das correções,
avaliando se as mesmas possuíam origem semântica, idiomática, experimental
ou conceitual.
Para

inclusão

das

alterações

na

versão

final,

buscou-se

a

concordância de pelo menos 80% dos participantes.
Para testagem da ferramenta recém-adaptada, criou-se 15 protocolos
clínicos fictícios (Apêndice D), baseados nos protocolos que acontecem na
unidade III do INCA de diferentes complexidades e com diferentes números
de pacientes. A amostra de 15 protocolos clínicos foi assim definida visto
que, no momento, estão em andamento na unidade 22 protocolos, de modo
que esta

amostragem

nos

permitiu

encontrar protocolos de diferentes

complexidades e com número variado de pacientes.
Em outra reunião, iniciando a testagem da ferramenta recém-adaptada, a
sua versão final foi aplicada ao comitê de especialistas buscando encontrar os
escores de

carga

alcançados

nos

instrumento

pela

de

trabalho,

testes
equipe

definidos

de avaliação
clínica

da

como

padrão-ouro

capacidade

a

serem

psicométrica

do

dos coordenadores de estudos do HCIII. A

eles foi solicitada uma avaliação qualitativa da carga de trabalho de cada
protocolo clínico, classificada como

alta, média

ou

baixa, levando em

consideração a complexidade do estudo e sua carga de trabalho; o número de
pacientes e se o mesmo estava aberto ou fechado para inclusão de pacientes.
Posteriormente foi realizada a avaliação quantitativa da carga de trabalho de
cada protocolo clínico, utilizando a ferramenta OPAL que gerou os escores de
carga de trabalho dos 15 protocolos clínicos sob avaliação.
Na proposta de Beaton et al35 outra etapa fundamental no processo
de adaptação transcultural é a avaliação das propriedades de medida,
que busca a compatibilidade entre a versão e o instrumento original, no que
tange à confiabilidade e validade, e esta está embutida no pré-teste.
Seguindo a metodologia sugerida por Beaton et al35, a versão final foi
submetida à análise da compreensibilidade do instrumento por uma amostra da
população alvo e submetida a testes para avaliação da capacidade psicométrica
do instrumento. Foram avaliadas a confiabilidade e validade de conteúdo do
instrumento. Para esta fase foram incluídos quatro coordenadores de estudos
clínicos da unidade III do CPQ do INCA.
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Os mesmos quinze protocolos foram submetidos à avaliação dos
quatro coordenadores de estudos em dois momentos, com 7 a 14 dias de
distância entre a primeira e a segunda aplicação.
Com os resultados de escores atribuídos aos protocolos clínicos pela
equipe clínica do HCIII, comparando entre os coordenadores de estudos
clínicos, nos diferentes momentos em que foram avaliados e comparando com
o padrão-ouro definido pelo comitê de especialistas, foram aplicados testes
estatísticos com

a finalidade de avaliar a capacidade psicométrica do

instrumento.

3.6

FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DADOS

Como etapa de avaliação das propriedades de medida do instrumento,
embutida no pré-teste, foram avaliadas as variáveis confiabilidade e validade.
A confiabilidade refere-se ao grau de coerência e precisão com que
determinado instrumento mede o atributo que está se propondo a medir; é a
propriedade do instrumento em manter resultados semelhantes depois de
repetidas aferições de um fenômeno estável, por pessoas diferentes em
lugares

e

momentos

diferentes.

Inclui

a

confiabilidade

teste-reteste ou

estabilidade e a confiabilidade interobservadores 35.
A confiabilidade teste-reteste é a capacidade do instrumento em
produzir

os mesmos resultados quando aplicado duas vezes aos mesmos

sujeitos, com intervalo de uma a duas semanas, por meio da comparação dos
valores em par. Neste estudo, ela foi verificada através da reaplicação da
ferramenta para avaliação do escore OPAL de um mesmo protocolo clínico pelos
mesmos profissionais com intervalo entre sete e quatorze dias entre as
entrevistas.
A confiabilidade interobservadores é a capacidade do instrumento em
produzir os mesmos resultados quando aplicado a sujeitos diferentes. Esta foi
avaliada pela aplicação simultânea da ferramenta adaptada por profissionais
diferentes, todos realizando o cálculo do escore OPAL para o mesmo
protocolo clínico de maneira independente.
Os mesmos protocolos foram avaliados por todos os profissionais e estes
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utilizaram a versão final da ferramenta de avaliação de protocolos clínicos OPAL
para dar escores aos mesmos, buscando avaliar a carga de trabalho gerada por
cada protocolo de pesquisa.
Outro item analisado foi a validade, definida como o grau em que os
dados mensuram o que eles deveriam medir, isto é, os resultados de uma
aferição correspondem ao estado verdadeiro do fenômeno sendo aferido.
Quando um instrumento é válido, reflete verdadeiramente o conceito que
deve medir. A validade inclui a validade de conteúdo, a validade de constructo
e a validade de critério35.
A validade de conteúdo avalia a capacidade da aferição de representar
todos os aspectos do fenômeno em estudo. Sustenta-se no julgamento, não
havendo métodos totalmente objetivos de garantir que um instrumento seja
abrangente o suficiente para cobrir todo o conteúdo que está medindo. Sugerese que um grupo de especialistas na área do conteúdo a ser avaliado seja
convidado

a

analisar

a

adequação

dos

itens

visando verificar sua

representação no universo hipotético do conteúdo em proporções corretas.
Para avaliação da validade de conteúdo, foram considerados

os

julgamentos dos profissionais integrantes do comitê de especialistas no
momento de conclusão da versão final da ferramenta.
Foi

dada

a

oportunidade

aos

participantes

para

discutirem

a

completude da ferramenta, com um espaço para sugestão com foco na sua
abrangência, não esquecendo os pressupostos da autora de manter a ferramenta
simples.
A validade de constructo é uma das mais importantes formas de se
avaliar as características psicométricas de um instrumento, sendo, porém, a
mais complexa e difícil de ser determinada. Um instrumento com boa validade
de constructo garante a avaliação da teoria ou da hipótese em investigação,
ou

seja,

está

relacionada

à

habilidade

do instrumento de confirmar as

hipóteses esperadas 36.
Para avaliar

a validade de construto, os

resultados de

escores

gerados pelos coordenadores de estudos da unidade III foram comparados aos
valores de escores gerados pelo comitê de especialistas, considerados como
padrão-ouro.
A validade de critério é o grau em que a medida correlaciona-se com
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medidas já existentes e bem aceitas. No caso desta ferramenta não foi
encontrado

instrumento

anterior

que

pudesse

ser comparado, não se

aplicando, portanto, a esta pesquisa.
Após

estas

fases,

o

documento

é

considerado

adaptado

transculturalmente para a língua de interesse.
Para atender ao terceiro objetivo deste estudo de mensurar a carga de
trabalho dos coordenadores de estudos do INCA, a ferramenta foi aplicada em
todos os estudos clínicos que estavam ocorrendo no momento, no centro de
pesquisa do HCIII. Após esta análise foi realizada a soma dos escores de
todos os protocolos clínicos por CEC, conseguindo, assim, não só o valor de
carga de trabalho de cada protocolo, como também a carga de trabalho de cada
profissional.
Além de atender aos objetivos do estudo de realizar as avaliações de
confiabilidade e validade da ferramenta, sentiu-se a necessidade de realizar
comparações entre as duas metodologias de cálculo de carga de trabalho, a
empírica (qualitativa) e o cálculo de escores através da OPAL (quantitativa).
Sendo assim, solicitou-se aos participantes que, antes mesmo de chegar
ao escore numérico gerado pela OPAL, caracterizassem o protocolo em baixa,
média ou alta carga de trabalho tendo como perspectiva a complexidade do
estudo.
A intenção desta avaliação qualitativa foi verificar se a percepção de
carga de trabalho sentida pelo profissional ao avaliar um protocolo era traduzida
através do valor de escore gerado pela OPAL.
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Figura 11. Planilha para

atribuição dos escores aos protocolos clínicos pelos
participantes do estudo. Rio de Janeiro, Brasil, 2012
Comitê de especialistas
Protocolos

Padrão-ouro
escore
(quantitativo)

Quantitativo

Enf1
Momento1

Enf1
Momento2

Enf1
Momento2

Enf1
Momento2

Quantitativo

Quantitativo

Quantitativo

Quantitativo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Fonte: Elaboração própria, 2012

Os resultados da análise descritiva foram apresentados sob a forma de
tabelas, expressos pela frequência (n) e

percentual

(%)

para

dados

qualitativos, e média, desvio padrão, mediana, mínimo e máximo para dados
numéricos.
A análise inferencial foi composta por métodos de concordância como
coeficiente de correlação intraclasses (ICC) e análise gráfica segundo Bland
Altman 38 para o escore OPAL. Para a avaliação qualitativa da carga de trabalho
foi utilizado o coeficiente Kappa. O nível de significância foi de 1%. A análise
estatística foi processada pelo software estatístico SPSS versão 20.0 36,37 .
A associação entre o escore OPAL com a correspondente classificação
qualitativa foi analisada pela ANOVA de Kruskal-Wallis 39 e pelo teste de
comparações múltiplas de Dunn40 (não paramétrico).
O critério de determinação de significância adotado foi o nível de 5%. A
análise estatística foi processada pelo software estatístico SPSS versão 20.0.
A confiabilidade teste-reteste (intraobservadores) e a confiabilidade
interobservadores foram avaliadas pelo ICC que buscou verificar se existia
concordância significativa nos valores de escores dos diferentes observadores.
Sabe-se que quanto mais próximo o ICC for de um (1), mais forte ou
perfeita é a concordância entre os observadores, neste caso, os observadores se
assemelham sob o aspecto numérico (quantitativo). Por outro lado, quanto mais
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próximo de zero (0), maior é a discordância, ou seja, significa que não se
reproduzem e as diferenças observadas não são ao acaso.
Através de vários estudos e simulações, pode-se dizer que:
ICC < 0,20 → sem concordância
0,20 < ICC < 0,40 → concordância fraca
0,40 < ICC < 0,60 → concordância moderada
0,60 < ICC < 0,80 → concordância boa
ICC > 0,80 → concordância muito boa (ótima)

Intervalos de confiança de 95% do ICC estreitos expressam maior
precisão, por outro lado, intervalos largos expressam baixa precisão.
A técnica de Bland e Altman 38 buscou avaliar, por meio de gráficos, a
dispersão das diferenças dos escores intra e interobservadores contra seu
respectivo valor médio. Através da amplitude dos intervalos de concordância foi
possível analisar a qualidade de concordância dos observadores, ou seja,
intervalos relativamente largos expressam fraca concordância; por outro lado,
intervalos estreitos notificam boa concordância dos observadores. Além disso, é
possível identificar comportamentos sistemáticos das diferenças ou “vieses”, que
podem sugerir uma subestimação ou superestimação em relação à segunda
medida36,37 .

CAPÍTULO lV

4

PROCESSO DE ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL

Abaixo, segue o material da ferramenta original, suas traduções, síntese e
retrotradução e versão final definida pelo comitê de especialistas.

4.1

VERSÃO ORIGINAL PARA TRADUÇÃO DA FERRAMENTA OPAL

Nesta seção, estão apresentadas as versões originais dos componentes
da ferramenta OPAL, utilizados para adaptação transcultural.
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Figura 12.
Table 1. Optional Elements That Can Be Added to the OPAL Score
Weight
Element
0.5
Protocol-mandated inpatient
0.5
On-site monitoring (≤ 3 mo) or 100% source documents submission
0.5
No. or duration of treatment/follow-up visits
0.5
Industry sponsor/CRO factor
0.5
Multiple (≥ 3) surveys/questionnaires

Abbreviations: OPAL, Ontario Protocol Assessment Level; CRO: Contract research
organization
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Table A1
Core Tasks for Each Trial Segment
Trial Segment
Activation

Tasks
Protocol Related
Protocol review
Research ethics board informed
consent form
Cost/impact
Sponsor-regulated documents
Site start-up tools
Training
Case report forms
Procedure

Active study
coordination

Source documentation
Safety reports, serious adverse
events (local)
Ongoing protocol administration:
Amendments
Annual renewal
Maintaining study documents
Health Canada
Monitoring:
Central/local
On site
Audits/inspections

Follow-up

Ongoing protocol administration
Sponsor-related safety reporting
Close-out

Core tasks


Activation – Core Tasks
o Protocol review
o Informed consent form (ICF)
o Committee review
o Cost/impact
o Sponsor regulated documents
o Site startup tools
o Inter-department coordination:

Participant Related

Recruitment
Prescreening
Consent
Consent process
Baseline work-up
Registration and randomization
Completion of case report forms,
e-data
Queries
Study visit:
Special procedures
Intervention:
Oral medication
Radiation therapy
Visits
Special tests
Case report forms
Source documents
Adverse events
Reconsent
Queries
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o Pharmacy procedures
o Chemo procedures
o Radiotherapy – physics
o Radiology
o Pathology/lab
o Training
o CRFs - Case report form
o Procedure

Protocol Administration
o CRFs, edata
o Source documentation
o Safety reports - SAE’s (local)
o Queries
o Ongoing protocol administration
o Safety reports
o Amendments
o Annual renew
o Study documents
o Monitoring
o Central/local
o On site
o Audits/inspections

Study Specific Parameters
o Recruitment
o Prescreening

consent

o Consent process

screening

baseline work up

o Registration and Randomization
o Study visit
o Special procedures
o Intervention
o Chemo/oral/RT
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Follow-up – Core Tasks

Protocol Administration
o Ongoing protocol administration
o Sponsor related safety reporting
o Close out

Study Specific Parameters
o Visits
o Special tests
o CRF’s
o Source documents
o Adverse Events
o Re-consent (following amendments)
o Queries
o Data lock

Special procedures
Procedures conducted at your site that are NOT standard of care for all
phases of a trial.


Activation – Special Procedures
o Budget/contracts
o Site selection visit
o Investigator Meeting
o Site Initiation- start up meeting
o CRO
o Special Equipment (storage, computer, centrifuge, ECG, lab kits
etc)



Study Conduct – Special Procedures
o Central radiology
o Central pathology
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o Central labs/local kits
o Study Specific
o Quality of life questionnaires
o Special procedures
o Drug compliance

Ontario Protocol Assessment Level (OPAL) Workload Calculation
Instructions: To start calculating workload, complete all columns coloured in
green. All blue columns are automatically calculated. Once you have completed
the worksheet, navigate to the 'Summary' worksheet tab for a summary of staff
workload. For any comments and questions please contact OICR.

Case Workload = OPAL Score x Active Cases

GLOSSARY
Term

Definition

Staff

The Clinical Trials staff's name. OPAL should not be used to
measure procedures that are completed by staff outside the
Clinical Trials department.

Trial ID

The unique trial ID as listed on the protocol.

OPAL Score

The OPAL Score assigned to the trial. The OPAL Score is
determined by using the OPAL pyramid, which indicates the
complexity and workload associated with the trial.

Active Cases

The number of active cases accrued per trial.

Follow Up Cases

The number of follow-up cases per trial.

Percentage of
Workload
(if applicable)

The percentage of the workload per trial assigned to the individual.
If the workload is divided between multiple staff, they are only
assigned a percentage of the Case Workload. If the workload is not
shared, they would be given the full (100%) case workload. The
default is 100% and can be changed for each study.

Closed Trial

If a trial is closed to accrual, mark the 'Closed Trial' column with an 'x'.
The 'Total Trial OPAL Score' will now be reduced to half because the
workload associated with a closed trial has been reduced (i.e.
screening is no longer necessary). The reduced Trial OPAL Score will
be added to the Case Workload to determine the Total Workload for
the trial.

…continua
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…continuação
GLOSSARY
Term

Definition

Closed Trial

Normally a trial closed to accrual trial will only include follow-up cases.
If a closed trial has active cases (e.g. long term hormonal studies
breast and prostate studies) then the 'Total Workload' font will change
to red. This highlight indicates a possible human error of incorrect
information since active cases for a closed trial is not very common.

The 'Total Trial OPAL Score' represents the protocol workload. The
full protocol workload, which is the OPAL score for the trial, is only
Total Trial OPAL Score assigned to the staff member responsible for the administrative part
of the trial. If workload is divided, the 'Total Trial OPAL Score' will
remain with the primary study coordinator.

Total Case Workload

The 'OPAL Score' is assigned to each subject accrued to the clinical
trial. The total case workload is calculated by multiplying the number
of cases per trial by the OPAL Score. If the subject is on follow-up,
then the OPAL Score for the trial is halved and then multiplied by
the number of follow-up cases. This is to account for the drop in
workload once a subject is on follow-up.
The Total Workload for an individual trial per staff is calculated by
adding the Total Trial OPAL Score and the Total Case Workload
together. The Trial Workload represents the administrative work of a
trial and the Case Workload signifies the participant related clinical
aspect of the trial.

Total Workload

Red font: normally a trial closed to accrual trial will only include
follow-up cases. If a closed trial has active cases (e.g. long term
hormonal studies breast and prostate studies) then the 'Total
Workload' font will change to red. This highlight indicates a possible
human error of incorrect information since active cases for a closed
trial is not very common.

Summary

Once you have completed calculating workload for your staff,
navigate to the Summary worksheet for a summary of all relevant
information.

Assumptions

The Working Group is interested in the different applications of
OPAL across various sites. Please list any site specific assumptions
made while using OPAL in the table located in the
'Comments&Questions' worksheet tab.

Questions and
Comments

Complete the table located in the 'Comments&Questions' worksheet
tab and email along with the completed quarterly forms for review
by the Working Group at diana.au@oicr.on.ca.

Total Workload = Trial OPAL Score + Case Workload

Assumptions:


Once a subject is on follow up, the “OPAL Score” drops to half;
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Once a trial is closed, the “Total Trial OPAL Score” drops to half.

Ontario Protocol Assessment Level (OPAL) Workload Calculation
Instructions: Complete all columns coloured in green. The 'Total Trial OPAL
Score' will remain with the primary study coordinator. The default 'Percentage of
Workload' is 100% and can be changed for each study.

Case Workload = OPAL Score x Active Cases
Total Workload = Trial OPAL Score + Case Workload

Assumptions:


Once a subject is on follow up, the “OPAL Score” drops to half;-once a trial
is closed, the “Total Trial OPAL Score” drops to half.

Reporting Period:
Activity Cases

Follow Up Cases

OPAL Number Porcentage Number Porcentage
Staff Trial ID
Score
of
of
of
of
cases
Workload
cases
Workload
100%
100%
100%

F

Closed
Total
Trial
Trial
(Mark
OPAL
with
Score
"x")

Total
Case
Total Workload
Workload

100%
100%
100%

Total

Fonte: Smuck, Bobbi, 2011
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Ontario Protocol Assessment Level (OPAL) Workload Summary
Staff
A
B
C
D
E
F

Average OPAL score Total active cases Total follow up cases Total workload

Dando seguimento, este material foi disponibilizado para a primeira
tradutora de língua nativa portuguesa, que segundo o modelo de adaptação
transcultural foi informada dos propósitos da pesquisa e realizou a primeira
versão em português do instrumento a ser adaptado.
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4.2

VERSÕES TRADUZIDAS

4.2.1 Versão traduzida – Tradutora 1 (T1) informada

Tabela 1.
Elementos opcionais que podem ser adicionados ao Escore de OPAL
Peso
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

Elemento
Protocolos designados para a hospitalização
Monitoramento no local((≤ 3 mo) ou 100% de submissão aos documentos de
origem
Nº ou duração do tratamento/ visitas de acompanhamento
Patrocinador industrial/ Fator CRO
Múltiplas((≥ 3) Pesquisas/ Questionários

Siglas: OPAL, Ontario Protocol Assessment Level (Nível Avaliativo do Protocolo de
Ontário); CRO, contract research
contratuais)

organization

(Organização de pesquisas
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Tabela A1.
Tarefas principais para cada segmento de avaliação

Segmento de
avaliação
Ativação

Coordenação ativa
de estudos

Tarefas
Protocolos relacionados
Revisão de protocolo
Termo de Consentimento Esclarecido do
Comitê de Ética em Pesquisa
Custo/Impacto
Documentos dos patrocinadores
regulamentados
Instrumentos para a iniciação local
Capacitação
Formulários de relatos de casos
Procedimentos
Documentação de origem
Relatórios de segurança, eventos
adversos graves (local)
Administração contínua de protocolo
Relatórios de segurança
Modificações
Renovação anual
Manutenção dos documentos de pesquisa
Saúde no Canadá
Monitoramento:
Central/Local
No local
Auditorias/ Inspeções

Acompanhamento

Administração contínua de protocolo
Relatórios de segurança acerca dos
patrocinadores regulamentados
Encerramento

Ocorrências relacionadas

Recrutamento
Pré-seleção
Consentimento
Seleção
Processo de
consentimento
Trabalho de referência
Registro e aleatorização
Preenchimento dos
formulários de relatos de
casos, dados eletrônicos
Consultas
Visitas de análise
Procedimentos especiais
Intervenção:
Quimioterapia
Medicação oral
Radioterapia
Visitas
Exames especiais
Formulários de relatos de
casos
Documentos de origem
Eventos adversos
Reconsentimento
Consultas
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Tarefas principais


Ativação – Tarefas Principais
o Revisão de protocolo
o Comitê de Ética em Pesquisa – Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido(TCLE)
o Revisão do comitê
o Custo/Impacto
o Documentos dos patrocinadores regulamentados
o Instrumentos para a iniciação local
o Coordenação inter-departamental
o Procedimentos farmacológicos
o Procedimentos quimioterápicos
o Radioterapia – Físico-clínica
o Radiologia
o Patologia/ Laboratório
o Capacitação
o Preenchimento dos formulários de relatos de casos
o Procedimento

Administração de protocolo
o Preenchimento dos formulários de relatos de casos, dados
eletrônicos
o Documentos de origem
o Relatórios de segurança, eventos adversos graves (local)
o Consultas
o Administração contínua de protocolo
o Relatórios de segurança
o Modificações
o Revisão anual
o Documentos de pesquisa
o Monitoramento
o Central/Local
o No local
o Auditorias/ Inspeções
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Parâmetros específicos de pesquisa
o Recrutamento
o Pré-seleção

Consentimento

o Processo de consentimento

Seleção
Trabalho de referência

o Registro e aleatorização
o Visita de análise
o Procedimentos especiais
o Intervenção
o Quimioterapia/ Medicação oral/ Radioterapia


Acompanhamento – Tarefas principais

Administração de protocolo
o Administração contínua de protocolo
o Relatórios de segurança acerca dos patrocinadores regulamentados
o Encerramento

Parâmetros específicos de pesquisa
o Visitas
o Exames especiais
o Preenchimento dos formulários de relatos de casos
o Documentos de origem
o Eventos adversos
o Reconsentimento (modificações no acompanhamento)
o Consultas
o Conclusão dos dados

Procedimentos especiais
Procedimentos realizados em nível local, os quais não são padrões de
assistência para todas as fases de uma avaliação.


Ativação – Procedimentos especiais
o Orçamento/ contratos
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o Visita de seleção de local
o Reunião de pesquisadores
o Reunião de lançamento do local
o Organização de pesquisa contratual
o Equipamentos

especiais

(depósito,

computadores,

centrífuga,

equipamento de Eletrocardiograma, kits de laboratório, etc.)


Condução da pesquisa – Procedimentos especiais
o Radiologia central
o Patologia central
o Laboratórios centrais/ kits disponíveis no local
o Pesquisas específicas
o Questionários sobre qualidade de vida
o Procedimentos especiais
o Adesão ao medicamento

OPAL - Ontario Protocol Assessment Level (Nível Avaliativo do Protocolo
de Ontário); Cálculo da carga de trabalho
Instruções: Para começar a calcular a carga de trabalho, complete todas
as colunas coloridas em verde. Todas as colunas azuis são calculadas
automaticamente. Depois de ter concluído a planilha, procure a guia 'Resumo' da
planilha para obter um resumo da carga de trabalho da equipe de profissionais.
Para quaisquer comentários e perguntas, por favor, contate o OICR (Ontario
Institute for Cancer Research) - Instituto para Pesquisas com Câncer de Ontário.

Carga de Trabalho de Caso = Escore de OPAL x Casos ativos
Carga de Trabalho total = Avaliação do Escore de OPAL + Carga de
Trabalho de Caso

Pressupostos:


Uma vez que um sujeito está em acompanhamento, o”Escore de OPAL” é
reduzido pela metade;



Uma vez que uma avaliação está finalizada, o “Escore Total da Avaliação
OPAL” é reduzido pela metade.
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GLOSSÁRIO
Termo

Definição

Equipe de profissionais

O nome da equipe de Avaliações Clínicas. O OPAL não
deve ser utilizado para medir procedimentos os quais são
preenchidos pela equipe de fora do departamento de
Avaliações Clínicas.

O nome da equipe de
Avaliações

O nome da equipe de Avaliações Clínicas. O OPAL não
deve ser utilizado para medir procedimentos os quais são
preenchidos pela equipe de fora do departamento de
Avaliações Clínicas.

Escore de OPAL

O Escore de OPAL o qual é atribuído à avaliação. O
Escore de OPAL é determinado por intermédio do uso da
pirâmide de OPAL, o que indica a complexidade e a
carga de trabalho associada com a avaliação.

Casos Ativos
Casos de acompanhamento

Porcentagem de Carga de
trabalho (se aplicável)

O número de casos ativos acumulados por avaliação.
O número de casos de acompanhamento por avaliação.
A porcentagem da carga de trabalho por avaliação
atribuída para o indivíduo. Se a carga de trabalho é
dividida entre várias equipes de profissionais, a eles são
atribuídas apenas uma porcentagem da Carga de
Trabalho de Caso. Se a carga de trabalho não é
compartilhada, a eles seria dada a Carga de Trabalho de
Caso total (100%). O padrão é 100% e pode ser alterado
para cada estudo.
Se uma avaliação é restrita à acumulação, marque a
coluna 'avaliação fechada' com um 'x'. O ‘Escore Total da
Avaliação OPAL’ irá agora ser reduzido pela metade,
porque a carga de trabalho associada com uma
avaliação fechada foi reduzida (isto é, a seleção/triagem
não é mais necessária). O reduzido Escore da Avaliação
OPAL será adicionado à Carga de Trabalho de Caso
para determinar da Carga de Trabalho Total para a
avaliação.

Avaliação Fechada
Normalmente, uma avaliação fechada para avaliação de
acumulação só vai incluir o os casos de
acompanhamento. Se uma avaliação fechada tiver casos
ativos (por exemplo, estudos de longo prazo acerca de
hormônios, mamas, e próstata), então a fonte da 'Carga
de Trabalho Total' vai mudar para vermelha. Esse
destaque indica um possível erro humano de informação
incorreta, pois os casos ativos para uma avaliação
fechada não são muito comuns.

…continua
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…continuação
GLOSSÁRIO
Termo

Definição

O ‘Escore Total da Avaliação OPAL’ representa a carga
de trabalho de protocolo. A carga de trabalho de
protocolo completa, que é o Escore de OPAL para a
avaliação, o qual só é atribuído ao membro do equipe
Escore Total da Avaliação OPAL
profissional que é responsável pela parte administrativa
da avaliação. Se a carga de trabalho é dividida, o ‘Escore
Total da Avaliação OPAL' permanecerá com o principal
coordenador do estudo.

Carga de Trabalho de Caso
Total

O ‘Escore de OPAL' é atribuído a cada sujeito auferido
para a avaliação clínica. A Carga de Trabalho de Caso
Total é calculada pela multiplicação do número de casos
por avaliação pelo Escore de OPAL. Se o sujeito está em
acompanhamento, então o Escore de OPAL para a
avaliação é reduzido pela metade e depois multiplicado
pelo número de casos de acompanhamento. Isso é para
explicar a queda na Carga de Trabalho, uma vez que um
sujeito está em acompanhamento.

Carga de Trabalho Total

A Carga de Trabalho Total para uma avaliação individual
por equipe é calculada somando o Escore Total da
Avaliação OPAL e a Carga de Trabalho Total de Casos
conjuntamente. A avaliação da Carga de Trabalho
representa o trabalho administrativo de uma avaliação e
a Carga de Trabalho de Caso significa a ocorrência
relacionada ao aspecto clínico do estudo.
Fonte vermelha: normalmente uma avaliação fechada
para uma avaliação de acumulação só vai incluir os
casos de acompanhamento. Se uma avaliação fechada
tem casos ativos (por exemplo, estudos de longo prazo
acerca de hormônios, mamas, e próstata), então a fonte
da 'Carga de Trabalho Total' vai mudar para vermelha.
Esse destaque indica um possível erro humano de
informação incorreta, pois os casos ativos para uma
avaliação fechada não são muito comuns.

Resumo

Depois de ter concluído o cálculo da Carga de Trabalho
para a sua equipe profissional, procure a planilha
Resumo para obter um resumo de todas as informações
relevantes.

Pressupostos

O Grupo de Trabalho está interessado nas diferentes
aplicações de OPAL em diversos locais. Por favor, liste
todos os pressupostos específicos de local feitos durante
a utilização do OPAL na tabela localizada na guia
“Comentários e Perguntas”'da planilha.

Perguntas e Comentários

Complete a tabela localizada na guia “Comentários e
Perguntas” da planilha e o endereço eletrônico
juntamente com os formulários trimestrais preenchidos
para
revisão
pelo
Grupo
de
Trabalho
em
<diana.au@oicr.on.ca>
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OPAL - Ontario Protocol Assessment Level (Nível Avaliativo do Protocolo de
Ontário) Resumo da carga de trabalho

Equipe de
profissionais
A
B
C
D
E
F

Média do Escore
Total de
de OPAL
Casos Ativos

Total de Casos de
Acompanhamento

Total de Carga
de Trabalho

4.2.2 Versão traduzida – Tradutora 2 (T2) não informada

A segunda tradutora de língua nativa portuguesa, que não foi informada
sobre os propósitos da pesquisa realizou a segunda versão da tradução para a
língua alvo, descrita nesta seção.
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Tabela 1.
Elementos Opcionais Que Podem Ser Adicionados à Pontuação OPAL

Peso
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

Elemento
Protocolo com mandato de internação
Monitoramento no local (≤ 3 mo) ou 100% submissão de documentos da fonte
Número ou duração do tratamento/ visitas de acompanhamento
Patrocinador industrial/Fator CRO
Múltiplas (≥ 3) pesquisas/questionários

Abreviações: OPAL, Ontario Protocol Assessment Level; CRO, contract research
organization

Tabela A1
Tarefas centrais para cada segmento do ensaio

Segmento de
ensaio
Ativação

Coordenação do
estudo ativo

Tarefas
Protocolo relacionado
Revisão do protocolo
Termo de consentimento de informação
do conselho de ética de pesquisa
Custo/Impacto
Documentos regulados pelo patrocinador
Ferramentas de inicialização do local
Treinamento:
Formulários de reporte de caso
Procedimento
Documentação da fonte
Reportes de segurança; eventos
adversos sérios (local)
Administração do protocolo em
andamento
Reportes de segurança
Emendas
Renovação anual
Manutenção de documentos de estudo
Canadá saúde
Monitoramento:
Central/local
No local
Auditoria/inspeções

Participante relacionado

Recrutamento
Blindagem preliminar
Consentimento
Blindagem
Processo de
consentimento
Desenvolvimento da
base de referência
Registro e aleatoriedade
Conclusão de
formulários de reporte
de caso, e-data
Consultas
Visita de estudo:
Procedimentos especiais
Intervenção
...continua
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...continuação
Tarefas
Protocolo relacionado

Segmento de
ensaio

Participante relacionado
Quimioterapia
Medicação oral
Terapia de radiação

Administração do protocolo
em andamento
Reporte de segurança relativo
ao patrocinador
Close-out

Visitas
Testes especiais
Formulários de reporte de
caso
Documentos da fonte
Eventos adversos
Novos consentimentos
Consultas

Tarefas centrais


Ativação – Tarefas centrais
o Revisão do protocolo
o REB – termo de consentimento de informação
o Revisão do comitê
o Custo/Impacto
o Documentos regulados do patrocinador
o Ferramentas de início do local
o Coordenação entre departamentos:
o Procedimentos de farmácia
o Procedimentos de quimioterapia
o Radioterapia - física
o Radiologia
o Patologia/laboratório
o Treinamento
o CRFS
o Procedimento

Administração do protocolo
o CRFs, edata
o Documentação da fonte
o Reportes de segurança/ SAE’s (local)
o Consultas
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o Administração do protocolo em andamento
o Reportes de segurança
o Emendas
o Renovação anual
o Documentos de estudo
o Monitoramento
o Central/local
o No local
o Auditorias/Inspeções

Parâmetros específicos de estudo
o Recrutamento
o Blindagem preliminar
o Processo

de

consentimento

consentimento

blindagem

desenvolvimento

referência
o Registro e Aleatoriedade
o Visita de estudo
o Procedimentos especiais
o Intervenção
o Quimio/oral/RT


Acompanhamento – tarefas centrais

Administração do protocolo
o Administração do protocolo em andamento
o Reportes de segurança relativos ao patrocinador
o Close out

Parâmetros específicos de estudo
o Visitas
o Testes especiais
o CRF’s
o Documentos da fonte
o Eventos adversos

da

base

de
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o Novos consentimentos (emendas seguintes)
o Consultas
o Bloqueio de dados

Procedimentos especiais
Procedimentos conduzidos no seu sítio que NÃO são padrão de
atendimento para todas as fases de um ensaio.


Ativação – procedimentos especiais
o Orçamentos/contratos
o Visita de seleção de sítio
o Reunião do investigador
o Início de sítio – reunião de início
o CRO
o Equipamento especial (armazenamento, computador, centrífuga,
eletrocardiograma, kits de laboratório, etc.)



Condução do estudo – Procedimentos especiais
o Radiologia central
o Patologia central
o Laboratórios centrais/kits locais
o Estudo específico
o Questionários de qualidade de vida
o Procedimentos especiais
o Cumprimento de drogas

Ontario Protocol Assessment Level (OPAL) Workload Calculation
Instruções: Para iniciar o cálculo da carga de trabalho, complete todas as
colunas verdes. Todas as colunas azuis são calculadas automaticamente. Uma
vez que você tenha completado a planilha, navegue pela guia da planilha
'Sumário' para o sumário da carga de trabalho da equipe. Para quaisquer
comentários e questionamentos, favor entrar em contato com OICR.
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Carga de Trabalho do Caso = Pontuação OPAL x Casos Ativos
Carga de Trabalho Total = Pontuação do ensaio OPAL + Carga de trabalho
do Caso
Suposições:


Uma vez que um sujeito estiver em acompanhamento, a “pontuação
OPAL” é reduzida para a metade;



Uma vez que o ensaio é concluído, a “Pontuação Total do Ensaio OPAL” é
reduzida para a metade.

GLOSSÁRIO
Termo

Definição

Equipe

O nome da equipe do Ensaio Clínico. O OPAL não deve
ser usado para medir procedimentos que são concluídos
pela equipe fora do departamento dos Ensaios Clínicos.

Ensaio ID
Pontuação OPAL

Casos Ativos
Acompanhamento de Casos

O único ensaio ID listado no protocolo.
A pontuação OPAL atribuída ao ensaio. A pontuação
OPAL é determinada pelo uso da pirâmide OPAL, a qual
indica a complexidade e a carga de trabalho associada
ao ensaio.
O número de casos ativos acumulados por ensaio.
O número de acompanhamentos de casos por ensaio.

Percentagem de carga de
trabalho (se aplicável)

A percentagem de carga de trabalho por ensaio atribuído
ao indivíduo. Se a carga de trabalho for dividida entre
múltiplos grupos, a eles são apenas atribuídos uma
percentagem da Carga de Trabalho do Caso. Caso a
carga de trabalho seja dividida, a eles seriam dados a
carga de trabalho completa (100%). O padrão é 100% e
pode ser modificado para cada estudo

Ensaio concluído

Se um ensaio é concluído, para acrescentar, marque a
coluna ‘ensaio concluído’ com um ‘x’. A 'Pontuação Total
OPAL do Ensaio’ será agora reduzida para metade por
que a carga de trabalho associada ao ensaio concluído
foi reduzida (i.e. a blindagem não é mais necessária). A
Pontuação OPAL reduzida será adicionada à Carga de
Trabalho para determinar a Carga de Trabalho Total para
o ensaio.

…continua
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GLOSSÁRIO
Termo

Definição

Ensaio concluído

Normalmente em um ensaio concluído para acrescentar
um ensaio será incluído apenas os acompanhamentos de
casos. Se um ensaio concluído tem casos ativos (e.g.
estudos de longo prazo de hormônios mamários e
estudos da próstata) então a fonte da ‘Carga de Trabalho
Total’ mudará para vermelho. Este destaque indica um
possível erro humano de informação incorreta, desde que
casos ativos para o ensaio concluído não são muito
comuns.

A 'Pontuação Total OPAL do Ensaio' representa a carga
de trabalho do protocolo. A carga de trabalho do
protocolo completa, a qual é a pontuação OPAL para o
ensaio, é apenas atribuído ao membro do grupo
Pontuação total OPAL do ensaio
responsável pela parte administrativa do mesmo. Caso a
carga de trabalho seja dividida, a 'Pontuação Total OPAL
do Ensaio' permanecerá com o coordenador do estudo
primário.
A 'Pontuação OPAL' é atribuída para cada sujeito
acumulada ao ensaio clínico. A carga de trabalho total é
calculada multiplicando o número de casos por tentativa
pela pontuação OPAL. Se o assunto está em
Carga de Trabalho total do caso acompanhamento, então a pontuação OPAL para o
ensaio é reduzido à metade e multiplicado pelo número
de acompanhamentos de casos. Isso se dá por conta da
redução da carga de trabalho, uma vez que um sujeito
está em acompanhamento.

Carga de trabalho total

A Carga de Trabalho Total para um ensaio individual por
grupo é calculada pela adição da ‘Pontuação Total OPAL
do Ensaio’ e a ‘Carga de Trabalho Total do Caso’ juntas.
A Carga de Trabalho do Ensaio representa o trabalho
administrativo de um ensaio e a Carga de Trabalho do
Caso significa o participante relativo ao aspecto clínico
do ensaio.
Fonte vermelha: normalmente um ensaio concluído para
acrescentar
um
ensaio
incluirá
apenas
os
acompanhamentos de casos. Se um ensaio concluído
tiver casos ativos (e.g. estudos de longo prazo de
hormônios mamários e estudos da próstata) então a
fonte da 'carga de trabalho Total' mudará para vermelho.
Este destaque indica um possível erro humano de
informação incorreta, desde que os casos ativos para um
ensaio concluído não são muito comuns.

Sumário

Uma vez concluído o cálculo da carga de trabalho para
sua equipe, navegar pela planilha Sumário para um
sumário de todas as informações relevantes.
…continua
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GLOSSÁRIO
Termo

Definição

Suposições

O Grupo de Trabalho está interessado nas diferentes
aplicações da OPAL através de vários sítios. Favor listar
qualquer suposição específica do sítio feitas durante o
uso do OPAL na tabela localizada na planilha
'Comentários&Questionamentos'.

Questões e comentários

Complete
a
tabela
localizada
na
planilha
'Comentários&Questionamentos' enviando um email com
os formulários trimestrais completos para a revisão pelo
Grupo de Trabalho em diana.au@oicr.on.ca.

Instruções: Complete todas as colunas em verde. A 'Pontuação Total
OPAL do Ensaio' permanecerá com o coordenador do estudo primário. O padrão
'Percentagem da Carga de Trabalho' é 100% e pode ser modificada para cada
estudo.

Carga de Trabalho do Caso = Pontuação OPAL x Casos Ativos
Carga de trabalho Total = Pontuação OPAL do Ensaio+ Carga de Trabalho do
Caso

Suposições:


Uma vez que um sujeito estiver em acompanhamento, a “Pontuação
OPAL” é reduzida para metade;



Uma vez que um ensaio estiver concluído, a “Pontuação Total OPAL do
Ensaio” é reduzida para metade.
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Período de reporte:
Casos ativos
Grupo

Ensaio
ID

Pontuação
OPAL

F

Percentagem
Número de
de carga de
casos
trabalho
100%
100%
100%

Acompanhamento de
Ensaio
casos
Concluído Pontuação
Percentage (marque OPAL total
Número
do ensaio
m de carga com um
de casos
"x")
de trabalho
100%
100%
100%

Total

Equipe
A
B
C
D
E
F

Média de
pontuação OPAL

Casos ativos
totais

Casos totais de
acompanhamento

Carga de Trabalho
total

Carga de
trabalho
total de
caso

Carga de
trabalho
total
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4.3

SÍNTESE DO MATERIAL TRADUZIDO

Após as duas traduções, se procedeu com a análise do instrumento original e
das duas traduções realizando uma síntese deste material.

Tabela 1.
Elementos opcionais que podem ser adicionados à pontuação OPAL

Peso
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

Elemento
Protocolos que demandam internação
Monitoria no local (≤ 3 mo) ou 100% de submissão de documentos fontes
Número ou duração do tratamento/ visitas de acompanhamento
Patrocinador - Indústria Farmacêutica/ ORPC - Organização Representativa de
pesquisa Clínica
Múltiplos questionários (≥ 3)

Abreviações: OPAL; (Avaliação de protocolos por nível de complexidade Ontario);
ORPC, Organização Representativa de pesquisa Clínica
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Tarefas essenciais para cada segmento do ensaio clínico
Segmento do
ensaio clínico
Ativação

Coordenação de
estudos ativa

Tarefas
Relacionadas ao protocolo
Relacionadas ao participante
Revisão do protocolo
Revisão do Termo de consentimento
Livre e esclarecido
Avaliação de custo/impacto
Fornecimento de documentos
regulatórios ao patrocinador
Construção de ferramentas para
iniciação do estudo
Realização de treinamentos:
- Fichas Clínicas
- Procedimentos do estudo
Registros nos documentos fonte
Reportes de segurança e de eventos
adversos sérios locais
Tarefas administrativas do protocolo em
andamento:
- Reporte dos relatórios de segurança
- Emendas ao protocolo
- Relatórios Anuais
- Manutenção dos documentos do
estudo
- Seguro saúde
Monitoria:
-Central/Local
- No centro
- Auditorias/Inspeções

Acompanhamento

Tarefas administrativas do protocolo em
andamento:
- Reporte dos relatórios de segurança
do patrocinador
- Fechamento do estudo

Recrutamento
Pré-seleção
Consentimento
Rastreamento
Processo de consentimento
Avaliações de linha basal
Registro e randomização
Preenchimentos de fichas
clínicas, inserção de dados
eletrônicos
Resolução de queries
(questionamentos)
Visitas do estudo:
-Procedimentos especiais
Intervenção:
- Quimioterapia
-Medicações orais
- Radioterapia
Visitas
Testes especiais
Fichas Clínicas
Documentos fontes
Eventos adversos
Reconsentimento
Resolução de Queries
(questionamentos)
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Tarefas essenciais


Ativação -Tarefas Essenciais
o Revisão do protocolo
o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)- Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (TCLE)
o Revisão do Comitê
o Custo/Impacto
o Prover documentação exigida pelo patrocinador
o Ferramentas para a iniciação do centro
o Coordenação entre departamentos:
o Procedimentos da farmácia
o Procedimentos da quimioterapia
o Radioterapia - físicos
o Radiologia
o Patologia/laboratório
o Treinamentos
o Ficha Clínica
o Procedimentos do estudo

Tarefas administrativas do Protocolo
o Fichas clínicas, dados eletrônicos
o Documento fonte
o Reportes de segurança – eventos adversos sérios (locais)
o Resolução de Queries (questionamentos)
o Tarefas administrativas do protocolo em andamento
o Reportes de Segurança
o Emendas
o Relatórios Anuais
o Documentos do estudo
o Monitoria
o Central/local
o No centro
o Auditorias/Inspeções
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Parâmetros específicos do estudo
o Recrutamento
o Pré-seleção- consentimento -Seleção
o Processo de consentimento
o Avaliações de linha basal
o Registro e randomização
o Visitas do estudo
o Procedimentos especiais
o Intervenção
o Quimoterapia/oral/radioterapia


Tarefas Essenciais - Acompanhamento

Tarefas administrativas do Protocolo
o Tarefas administrativas do protocolo em andamento
o Reportes de segurança do patrocinador
o Fechamento do estudo

Parâmetros Específicos do estudo
o Visitas
o Testes especiais
o Fichas clínicas
o Documento fonte
o Eventos adversos
o Reconsentimentos (seguidos das emendas)
o Resolução de Queries (questionamentos)
o Fechamento de bancos de dados

Procedimentos especiais
Procedimentos realizados em nível local, os quais não são padrões de
assistência para todas as fases do ensaio clínico.
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Ativação – Procedimentos especiais
o Orçamento/contrato
o Visita de seleção
o Reunião do investigador
o Visita de iniciação/ Reunião de iniciação
o ORPC
o Equipamentos especiais (armazenamento, computador, centrífuga,
eletrocardiógrafo, kits de laboratório, etc.)



Condução do estudo- Procedimentos especiais
o Laboratório central - Radiologia
o Laboratório central - Patologia
o Laboratório central/ Kits locais
o Procedimentos estudo específicos
o Questionários de qualidade de vida
o Procedimentos especiais
o Aderência ao tratamento medicamentoso

Avaliação de protocolos por nível de complexidade Ontario
Ontario Protocol Assessment Level (Opal) - Cálculo de carga de trabalho
Instruções: Para iniciar o cálculo da carga de trabalho, complete todas as
colunas coloridas em verde. Todas as colunas em azul são automaticamente
calculadas. Uma vez que você tenha completado a planilha navegue pela guia da
planilha 'Sumário' para obter um resumo da carga de trabalho da equipe. Para
quaisquer comentários e questionamentos, favor entrar em contato com Ontario
Institute for Cancer Research (OIRC).

Carga de trabalho dos casos = pontuação OPAL x casos ativos
Carga de trabalho total = pontuação OPAL do ensaio clínico + carga de
trabalho dos casos

Pressupostos:


Uma vez que o sujeito da pesquisa encontra-se em acompanhamento, a
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pontuação OPAL é reduzida pela metade;


Uma vez que o estudo está fechado para inclusão, a pontuação OPAL
total do estudo é reduzida pela metade.

GLOSSÁRIO
Termo

Definição

Equipe

Nome da equipe de ensaios clínicos. OPAL
não deve ser usado para mensurar
procedimentos realizados por profissionais de
fora do departamento de pesquisa clínica.

Identificação do Ensaio Clínico

Identificação única do ensaio clínico conforme
descrita no protocolo.

Pontuação OPAL

Pontuação OPAl atribuída ao ensaio clínico. A
pontuação OPAL é determinada usando a
pirâmide OPAL, que indica a complexidade e
a carga de trabalho associada ao ensaio
clínico.

Casos ativos

Número de casos ativos (em tratamento) por
ensaio clínico

Casos em acompanhamento

Número de casos (em acompanhamento) por
ensaio clínico

Porcentagem de carga de trabalho (se
aplicável)

Porcentagem de carga de trabalho por estudo
atribuído ao profissional. Se a carga de
trabalho é dividida entre múltiplos profissionais
da equipe, a eles será atribuída apenas uma
porcentagem da carga de trabalho dos casos.
Se a carga de trabalho não é dividida, a eles
será atribuída 100% da carga de trabalho dos
casos. O padrão é 100% e pode ser alterado
para cada estudo.

Ensaio Cínico Fechado

Se um estudo está fechado para inclusão de
sujeitos de pesquisa, marque a coluna de
‘estudo fechado’ com um x. A pontuação total
do ensaio OPAL será reduzida pela metade
porque a carga de trabalho associada a um
estudo fechada para inclusão é reduzida (por
exemplo: procedimentos de seleção/triagem
não são mais necessários). A pontuação
OPAL reduzida para o ensaio clínico será
adicionada à carga de trabalho dos casos para
determinar a carga de trabalho total para o
ensaio clínico.

…continua
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GLOSSÁRIO
Termo

Definição

Ensaio Cínico Fechado

Normalmente um ensaio clínico fechado para
inclusão de sujeitos de pesquisa irá
apresentar
apenas
casos
em
acompanhamento. Se um estudo fechado
apresentar casos ativos (por exemplo: estudos
longos de hormonioterapia para câncer de
mama e próstata) então a fonte da carga de
trabalho total irá mudar para vermelho. Este
destaque indica um possível erro humano de
informação incorreta, pois casos ativos em
ensaios clínicos fechados não são muito
comuns.

A pontuação OPAL total para o ensaio clínico
representa a carga de trabalho do protocolo
clínico. A carga de trabalho total do protocolo,
que é a pontuação OPAL para o ensaio
clínico, é apenas atribuída para o membro da
Pontuação OPAL total para o ensaio clínico
equipe responsável pela parte administrativa
do ensaio clínico. Se a carga de trabalho é
dividida, a pontuação OPAL total para o
ensaio
clínico
permanecerá
com
o
coordenador de estudos principal.

Carga de trabalho total dos casos

A pontuação OPAL é atribuída a cada sujeito
acumulada ao ensaio clínico. A carga de
trabalho total dos casos é calculada
multiplicando o número de casos pela
pontuação OPAL por ensaio clínico. Se o
sujeito está em acompanhamento, então a
pontuação OPAL para aquele ensaio clínico é
reduzida pela metade e então multiplicada
pelo número de casos em acompanhamento.
Isto é para justificar a queda na carga de
trabalho uma vez que os sujeitos encontramse apenas em acompanhamento.

Carga de trabalho total

A carga de trabalho total de um ensaio clínico
específico por profissional é calculada pela
soma da Pontuação OPAL total para o ensaio
clínico com a Carga de trabalho total dos
casos. A carga de trabalho do ensaio clínico
representa o trabalho administrativo gerado
por um ensaio clínico e a carga de trabalho
dos casos representa os aspectos clínicos da
participação dos sujeitos no ensaio clínico.
Fonte em vermelho: Normalmente um ensaio
clínico fechado para a inclusão de sujeitos irá
apresentar
apenas
casos
em
acompanhamento.
…continua
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GLOSSÁRIO
Termo

Definição

Carga de trabalho total

Se um estudo fechado apresentar casos
ativos (por exemplo: estudos longos de
hormonioterapia para câncer de mama e
próstata), então a fonte da carga de trabalho
total irá mudar para vermelho. Este destaque
indica um possível erro humano de informação
incorreta, pois casos ativos em ensaios
clínicos fechados não são muito comuns.

Sumário

Uma vez completado o cálculo da carga de
trabalho da sua equipe, navegue na planilha
Sumário para um resumo de todas as
informações relevantes.

Pressupostos

O grupo de trabalho se interessa nas
diferentes aplicações de OPAL nos diversos
centros de pesquisa. Favor listar qualquer
suposição específica do seu centro de
pesquisa feita durante o uso do OPAL na
tabela localizada na planilha 'Comentários &
Questionamentos'.

Perguntas e Comentários

Complete a tabela localizada na planilha
'Comentários&Questionamentos' enviando um
email com os formulários trimestrais
completos para a revisão pelo Grupo de
Trabalho em diana.au@oicr.on.ca.

Ontario Protocol Assessment Level (OPAL) Cálculo da Carga de Trabalho
Instruções: Complete todas as colunas em verde. A ‘Pontuação OPAL total
para o ensaio clínico’ permanecerá com o coordenador de estudos principal. O
percentual de carga de trabalho é 100% e pode ser alterado para cada estudo.

Carga de trabalho dos casos = pontuação OPAL x casos ativos
Carga de trabalho total = pontuação OPAL do ensaio clínico + carga de trabalho dos
casos

Pressupostos:


Uma vez que o sujeito está em acompanhamento, a pontuação OPAL é
reduzida à metade;



Uma vez que o ensaio clínico está fechado, a pontuação OPAL total para o
ensaio clínico é reduzida à metade.
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Período de reporte:
Casos ativos
Profissional

Identificação Pontuação
do estudo
OPAL

Número de
casos

F

Porcentagem
de carga de
trabalho
100%
100%
100%

Casos em
acompanhamento
Porcentagem
Número
de carga de
de casos
trabalho
100%
100%
100%

Total

Profissional
A
B
C
D
E
F

Média de
pontuação
OPAL

Total de casos
ativos

Total de casos de
acompanhamento

Carga de trabalho
total

Estudo
Fechado
(marque
com um
"x")

Pontuação
OPAL total
para o ensaio
clínico

Carga de
trabalho
total dos
casos

Carga de
trabalho
total
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4.4

RETROTRADUÇÃO DA SÍNTESE – RETROTRADUÇÃO 1 (RT1) NÃO
INFORMADO

Seguindo o proposto por Beaton et al35, a partir da síntese seguiu-se com a
retrotradução que foi realizada por dois tradutores de língua nativa inglesa, não
informados sobre os propósitos da pesquisa, gerando então dois relatórios de
retrotradução.
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Table 1.
Optional elements that may be added to the OPCE score

Weight
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

Element
Protocols that require hospitalization
On-site monitoring (≤ 3 mo) or submission of 100% of source documents
Number or duration of treatment / follow-up visits
Sponsor - Drugs company/ ORCR - Organization representing clinical research
Multiple questionnaires (≥ 3)

Abbreviations: OPCE: (Ontario protocol complexity evaluation); ORCR: Organization
representing clinical research

Essential tasks for each segment of the clinical trial

Clinical trial
segment
Activation

Coordination of
active studies

Tasks
Protocol related
Protocol review
Review of informed consen
Assessment of cost/impact
Provision of regulatory documents to
sponsor
Construction of tools to start study
Training:
- Clinical records
- Study procedures
Records on source documents
Safety reports and reports of local
severe adverse events
Ongoing administrative tasks:
- Reporting of safety reports
- Amendments to the Protocol
- Annual reports
- Maintenance of study documents
- Health insurance
Monitoring:
- Central/Local
- at the center
- Audits/Inspections

Follow-up

Ongoing administrative tasks:

Participant related

Recruitment
Prescreening
Consent
Screening
Consent process
Evaluations of baseline
Registration and randomization
Filling in clinical records,
computer input of data
Resolution of queries
(questions)
Study visits:
- Special procedures
Intervention:
- Chemotherapy
- Oral medications
...continua
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...continuação
Clinical trial
segment

Tasks
Protocol related
- Reporting of safety reports to
sponsor
- Closure of the study

Participant related
- Radiation therapy
Visits
Special tests
Clinical records
Source documents
Adverse events
Re-consent
Queries (questions)

Essential tasks


Activation - essential tasks
o Protocol review
o Research Ethics Committee - Informed consent
o Committee review
o Cost/Impact
o Regulating documentation/required by sponsor
o Tools for the center to begin
o Coordination between departments:
o Pharmacy procedures
o Chemotherapy Procedures
o Radiation therapy - physics
o Radiology
o Pathology/laboratory
o Training
o Clinical record
o Study procedures

Protocol administrative tasks
o Clinical records, electronic data
o Source document
o Safety reports – severe adverse events (local)
o Resolution of Queries (questions)
o Administrative tasks of ongoing protocol

93

o Safety reports
o Amendments
o Annual reports
o Study documents
o Monitoring
o Central/local
o On-site
o Audits/Inspections

Specific study parameters
o Recruitment
o Pre-screening - consent - screening
o Consent process
o Evaluation of baseline
o Registration and randomization
o Study visits
o Special procedures
o Intervention
o Chemotherapy/oral/radiation therapy


Essential tasks – follow up

Protocol administrative tasks
o Ongoing administrative tasks
o Safety reports to the sponsor
o Closure

Specific study parameters
o Visits
o Special tests
o Clinical records
o Source document
o Adverse events
o Re-consent (following amendments)
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o Queries (questions)
o Closure of the database

Special procedures
Procedures carried out at the local level, which are not standard of care in all
phases of the clinical trial.


Activation – Special procedures
o Budget/contract
o Selection visit
o Meeting the investigator
o Initiation visit/ Initiation meeting
o ORCR
o Special

equipment

(storage,

computer,

centrifuge,

electrocardiograph, lab kits, etc)


Study conduction - Special procedures
o Central lab - Radiology
o Central lab - Pathology
o Central lab / local kits
o Special study procedures
o Quality of life questionnaires
o Special procedures
o Drug compliance

Ontario protocol Complexity evaluation (OPCE) Ontario Protocol Assessment
Level (Opal) – workload Calculation
Instructions: To start the workload calculation, complete all columns colored
in green. All columns in blue are automatically cal culated. Once you have
completed the worksheet, navigate to the worksheet's ‘summary’ tab to get an
overview of the team workload. For any comments and questions, please contact
the Ontario Institute for Cancer Research (OICR).
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Workload of the cases = OPAL score x active cases
Total workload = OPAL score of the clinical trial + workload of the cases

Assumptions:


Once the subject of the research is being followed up, the OPAL score is
reduced by one half;



Once the study is closed for enrollment, the total OPAL study score is
reduced by one half.

GLOSSARY
Term

Definition

Team

Name of each professional of the team of the clinical
trial. OPAL (OPCE) should not be used to measure
procedures completed by professionals outside the
clinical research department.

Identification of the clinical trial

Unique identification of the clinical trial as described in
the protocol

OPAL (OPCE)
score

OPAL (OPCE) score attributed to the clinical trial. The
OPAL (OPCE) score is determined using the OPAL
pyramid, which indicates the complexity and workload
associated to the clinical trial.

Active cases

Number of active cases (under treatment) per clinical
trial

Cases being followed up

Number of follow-up cases per clinical trial

Percentage of workload (if
applicable)

Percentage of workload per study assigned to the
professional. If the workload is divided among multiple
team members, they will be assigned only a
percentage of the workload of cases. If the workload is
not divided, they will be assigned 100% of the
workload of cases. The default is 100% and can be
changed for each study.

Closed clinical trial

If a study is closed for recruitment of research
subjects, check the ' closed ' study box with an x. The
total OPAL trial score will be reduced by one half
because the workload associated with a study closed
for
recruitment
is
reduced
(for
example:
selection/screening procedures are no longer needed).
The reduced OPAL score for the clinical trial will be
added to the workload of cases to determine the total
workload for the clinical trial.

...continua
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GLOSSARY
Term

Definition

Closed clinical trial

Normally a trial closed for the recruitment of research
subjects will only display cases in follow-up. If a closed
study presents active cases (for example: long studies
of hormone therapy for breast and prostate cancer) the
total workload font will change to red. This highlight
indicates a possible human error of incorrect
information, because active cases in closed trials are
not very common.

The total OPAL score for the clinical trial represents
the workload of the clinical Protocol. The total protocol
workload, which is the OPAL score for the clinical trial,
Total OPAL score for the clinical trial is only assigned to the team member responsible for
the administrative part of the clinical trial. If the
workload is divided, the total OPAL score for the
clinical trial remains with the primary study coordinator.

Total workload of cases

The OPAL score is assigned to each subject added to
the clinical trial. The total workload of cases is
calculated by multiplying the number of cases by the
OPAL score per clinical trial. If the subject is on follow
up, the OPAL score for that clinical trial is reduced by
one half and then multiplied by the number of cases
being followed up. This is to justify the drop in
workload as the subjects are only being followed up.
The total workload of a specific clinical trial per
professional is calculated by the sum of the total OPAL
score for the clinical trial with the total workload of the
cases. The workload of the clinical trial represents the
administrative work generated by a clinical trial and the
workload of cases represents the clinical aspects of
the participation of the subjects in the clinical trial.

Total workload
Red type: Normally a trial closed for the recruitment of
research subjects will only display cases in follow-up. If
a closed study presents active cases (for example:
long studies of hormone therapy for breast and
prostate cancer) the total workload font will change to
red. This highlight indicates a possible human error of
incorrect information, because active cases in closed
trials are not very common.
Summary

Once the calculation of your team's workload is
completed, browse the summary of the worksheet for a
rundown of all relevant information.

...continua
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GLOSSARY
Term

Definition

Assumptions

The Working Group is interested in different
applications of OPAL in different research centers.
Please list any specific assumption made by your
research center during the use of OPAL in the table
located on the worksheet “Comments & Queries’.

Queries and comments

Complete the table located on the worksheet
“Comments & Queries’ sending an email with the
complete quarterly forms for review by the Working
Party to diana.au@oicr.on.ca.

Ontario Protocol Assessment Level (OPAL) calculation of workload
Instructions: Complete all columns in green. The total OPAL Score for the
clinical trial will remain with the primary study Coordinator. The percentage of
workload is 100% and can be changed for each study.

Workload of the cases = OPAL score x active cases
Total workload = OPAL score of clinical trial + workload of the cases

Assumptions:


Once the subject of the research is being followed up, the OPAL score is
reduced by one half;



Once the study is closed for enrollment, the total OPAL study score is reduced
by one half.
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Reporting Period:
Active cases
Study
Professional
identification

OPAL
Score

Numberof
cases

Cases on follow-up

Percentage
of Workload

Numberof
cases

Percentage
of Workload

100%
100%
100%

F

Study
closed
(check
with "x")

100%
100%
100%

Total

Ontario Protocol Assessment Level (OPAL) Summary of workload

Professional
A
B
C
D
E
F

Mean OPAL
score

Total active cases

Total cases on
follow-up

Total workload

Total OPAL
score for the
clinical trial

Total workload
of the cases

Total
Workload
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4.5

RETROTRADUÇÃO DA SÍNTESE – RETROTRADUÇÃO 2 (RT2) NÃO
INFORMADO

Table 1.
Optional elements that can be added to the OPAL score

Weight
Element
0.5
Protocols requiring hospitalization
0.5
On Site Monitoring (≤ 3 mo) or 100% submission of source documents
0.5
Number or duration of treatment/ follow-up visits
Sponsor- Pharmaceutical Industry/ ORPC- Representative Organization of Clinical
0.5
Research
0.5
Multiple questionnaires (≥ 3)

Abbreviations: OPAL; (Ontario Protocol Assessment Level); ORPC, Representative
Organization of Clinical Research
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Essential tasks for each segment of the clinical trial

Segment of the
Clinical Trial
Activation

Active Coordination
of studies

Tasks
Related to protocol
Related to the participant
Review of Protocol
Review of the Term of Free and
Informed Consent
Evaluation of cost / impact
Providing of regulatory documents
to the sponsor
Construction of tools for study
initiation
Training sessions:
- Clinical Sheets
- Study Procedures
Recording in the source
documents
Safety reports of serious adverse
local events
Administrative tasks of the
protocol in progress:
- Reporting of safety reports
- Amendments to the Protocol
- Annual Reports
- Maintenance of trial documents
- Health insurance
Monitoring:
-Central/Local
- In the center
- Audits / Inspections

Accompaniment

Administrative tasks of the
protocol in progress:
- Reporting of sponsor safety
reports
- Closing of the study

Essential tasks


Activation - Essential Tasks
o Review of Protocol

Recruitment
Preselection
Consent
Tracking
Process of consent
Reviews from baseline
Registration and randomization
Filling out of medical records,
electronic data entry
Resolution of queries
(questioning)
Study visits:
-Special Procedures
Intervention:
- Chemotherapy
-Oral Medications
- Radiotherapy
Visits
Special Tests
Clinical Sheets
Source Documents
Adverse events
Renewed consent
Resolution of Queries
(questioning)
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o Research Ethics Committee (CEP) - Term of Free and Informed
Consent (TCLE)
o Review Committee
o Cost/ Impact
o Provide documentation required by Sponsor
o Tools for initiation of the center
o Coordination between departments:
o Procedures of the pharmacy
o Procedures of chemotherapy
o Radiation therapy - physics
o Radiology
o Pathology/ Laboratory
o Trainings
o Clinical Sheets
o Study Procedures

Administrative tasks of the Protocol
o Medical records, electronic data
o Source Document
o Security Reports - serious adverse events (local)
o Resolution of Queries (questioning)
o Administrative tasks of the Protocol in progress
o Security reports
o Amendments
o Annual Reports
o Trial documents
o Monitoring
o Central/Local
o In the center
o Audits / Inspections

Specific parameters of the study
o Recruitment
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o Preselection- consent -Selection
o Process of consent
o Reviews from baseline
o Registration and randomization
o Study visits
o Special Procedures
o Intervention
o Chemotherapy/ oral/ radiotherapy


Essential Tasks - Monitoring

Administrative tasks of the Protocol
o Administrative tasks of the Protocol in progress
o Safety reports of the sponsor
o Closing of the study

Specific parameters of the study
o Visits
o Special Tests
o Clinical Sheets
o Source Document
o Adverse events
o Renewed consents (followed by the amendments)
o Resolution of Queries (questioning)
o Closing of the databases

Special procedures
Procedures performed at local level, which are not standards of care for all
phases of the clinical trial


Activation -Special Procedures
o Budget/ contract
o Screening visit
o Investigator meeting
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o Initiation visit/ initiation meeting
o ORPC
o Special Equipment (storage, computer centrifuge, electrocardiograph,
laboratory kits, etc.)


Study conduct- Special Procedures
o Central laboratory, Radiology
o Central laboratory, Pathology
o Central laboratory/ Local kits
o Specific study procedures
o Questionnaires on quality of life
o Special Procedures
o Adherence to drug treatment

Ontario Protocol Assessment Level
Ontario Protocol Assessment Level (OPAL) - Calculation of Workload
Instructions: To start the calculation of the workload, complete all columns
colored in green. All the columns in blue are automatically calculated. Once you have
completed the worksheet navigate the worksheet tab 'Summary' for a summary of the
workload of the team. For any comments and questions, please contact Ontario
Institute for Cancer Research (OIRC)

Workload of the cases = OPAL Score x active cases
Total workload = OPAL score of the Clinical trial + Workload of the cases

Assumptions:


Once the research subject is in monitoring, the OPAL score is reduced by half;



Once the study is closed for inclusion, the total score OPAL study is reduced
by half.
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GLOSSARY
Term

Definition

Team

Name of the Clinical Trial Team. OPAL should not be
used to measure procedures performed by
professionals from outside the department of clinical
research.

Identification of the Clinical Trial

Unique identification of the clinical trial as described in
the protocol.

OPAL Score

OPAL score assigned to a clinical trial. The OPAL
score is determined using the OPAL pyramid, which
indicates the complexity and workload associated with
the clinical trial.

Active cases

Number of active cases (in treatment) per clinical trial.

Cases in monitoring

Workload Percentage (when
applicable)

Number of cases (in monitoring) per clinical trial.
Percentage of workload per study assigned to the
professional. If the workload is divided among multiple
professionals in a team, they will be assigned to only a
percentage of the workload of these cases. If the
workload is not split, the 100% of the workload of these
cases will be assigned to them. The default is 100%
and can be changed for each study.
If a study is closed for inclusion of subjects into the
research, check the column 'study closed' with an x.
The total OPAL test score will be halved because the
workload associated with a closed study for inclusion is
reduced (eg selection/screening procedures are no
longer needed). The reduced OPAL score for the
clinical trial will be added to the workload of these
cases to determine the total workload for the clinical
trial.

Closed Clinical trial
Usually a trial closed to the inclusion of research
subjects will only display cases in follow-up
(monitoring). If a closed study displays active cases
(e.g. long studies of hormone therapy for breast cancer
and prostate cancer) then the source of the total
workload will change to red. This highlighting indicates
a possible human error of incorrect information,
because active cases closed in clinical trials are not
very common.
The overall OPAL score for the clinical trial represents
the workload of the clinical protocol. The total workload
of the protocol, which is the OPAL score for the clinical
OPAL score total for the clinical trial trial, is only awarded to the team member responsible
for the administrative part of the clinical trial. If the
workload is divided, the OPAL score total for the trial
remain with the main coordinator of the studies.
...continua
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...continuação
GLOSSARY
Term

Definition

Total workload
of the cases

The OPAL score is attributed to each subject
accumulated to the clinical trial. The total workload of
the cases is calculated by multiplying the number of
cases by the OPAL score per clinical trial. If the subject
is being monitored, then the OPAL score for that clinical
trial is halved and then multiplied by the number of
cases being monitored. This is to justify the drop in
workload since the subjects are only being monitored.
The total workload of a specific clinical trial by
professional is calculated by summing the total OPAL
score for the clinical trial with the workload of the total
of the cases. The workload of the clinical trial
represents the administrative work generated by a
clinical trial and the workload of the cases represents
the clinical aspects of the subject's participation in the
clinical trial.

Total workload

Source in red: Usually a trial closed for the inclusion of
research subjects will only display cases in follow-up
(monitoring). If a closed study displays active cases
(e.g. long studies of hormone therapy for breast cancer
and prostate cancer) then the source of the total
workload will change to red. This highlighting indicates
a possible human error of incorrect information,
because active cases closed in clinical trials are not
very common.

Summary

Once you have completed the calculation of the
workload of your team, browse the Summary worksheet
for a summary of all relevant information

Assumptions

The work-group is interested in different OPAL
applications in different research centers. Please list
any specific assumptions from your research center
research centers. Please list any specific assumptions
from your research center that was made while using
OPAL on the table located on the worksheet 'Questions
& Comments'.

Questions and
comments

Complete the table located on the worksheet
'Questions & Comments' by sending an email with the
complete quarterly forms for review by the Work-Group
on diana.au@oicr.on.ca.

Ontario Protocol Assessment Level (OPAL) - Calculation of Workload
Instructions: Complete all green columns. The 'OPAL total Score for the
clinical trial' will remain with the main study coordinator. The percentage of workload
is 100% and can be changed for each study.
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Workload of the cases = OPAL Score x active cases
Total workload = OPAL Score of the Clinical trial + Workload of the cases

Assumptions:


Once the subject is in monitoring the OPAL score is halved;



Once the trial is closed, the OPAL overall score for the clinical trial is reduced
in half.
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Reporting Period:
Active cases
Identification OPAL
Professional
of the study Score

Number of
cases

Cases in monitoring

Workload
Percentage

Number of
cases

100%
100%
100%

F

Workload
Percentage
100%
100%
100%

Total

Ontario Protocol Assessment Level (OPAL) Summary of workload

Professional
A
B
C
D
E
F

Average OPAL
score

Total active cases

Total Cases in
monitoring

Total workload

Study
closed
(mark with
an "x")

OPAL score
total for the
clinical trial

Total
workload of
the cases

Total
Workload
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4.6

ALTERAÇÕES REALIZADAS PELO COMITÊ DE ESPECIALISTAS PARA
ADAPTAÇÃO DA FERRAMENTA

De posse de todas as versões de tradução, retrotradução e síntese em
reunião com o comitê de especialistas gerou-se a versão final traduzida para o
português e adaptada para a realidade brasileira e do nosso centro de pesquisa.
As alterações realizadas pelo comitê de especialistas a partir da versão
síntese, tendo como base todos os relatórios de tradução e retrotradução, além do
original estão identificadas abaixo:

Diagrama de Pirâmide:

Versão Original
Traduzida
(Síntese)

Versão Adaptada

Tipo de Alteração

Ensaio Clínico

Estudo Clínico

Nomenclatura

Tratamento

Intervenção

Nomenclatura

De contato único
Pode incluir
ensaios clínicos
institucionais,
estudos de
imagem e estudos
do exercício
Procedimento
central único
Tratamento
-------------

Apenas um único
Contato com o
participante
Inclui ensaios sem
intervenção
medicamentosa.
Ex: estudos de
imagem, de técnica
cirúrgica, novos
dispositivos
Processo central
único
Intervenção
Medicamentosa
Acesso expandido

Origem da Alteração
Equivalência
idiomática
Equivalência
idiomática

Melhor escrita para
facilitar entendimento

Equivalência
semântica

-Melhor escrita para
facilitar entendimento

Equivalência
semântica

- Correção da tradução
- Melhor escrita para
facilitar entendimento
- Inclusão de exemplos

Equivalência
semântica
Equivalência
semântica
Equivalência
semântica
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Elementos Opcionais:

Versão Original
Traduzida
(Síntese)

Versão Adaptada

Tipo de Alteração

Origem da
Alteração

Monitoria no local

Monitoria no Centro
de pesquisa

------------------------

Monitoria remota

-Melhor escrita para
facilitar entendimento
- Inclusão de
informações

Equivalência
semântica
Equivalência
experimental

Visitas planejadas do
estudo ≤ 21 dias/
Número ou duração
Período de
do tratamento/
acompanhamento >
visitas de
do
acompanhamento que 5 anos e/ou com
visita presencial e
procedimentos
Supervisão realizada
por terceiros:
PatrocinadorPatrocinadorIndústria
Indústria
farmacêutica ou
farmacêutica ou
ORPC- Organização
ORPC Organização
Representativa de
Representativa de
Pesquisa Clínica
Pesquisa Clínica ou
grupo cooperativo
Múltiplos
questionários
(>3)

Múltiplos
questionários (>3) ao
longo do estudo

Abreviações:
APNCO (Avaliação
de protocolos por
nível de
complexidade
Ontario)

Abreviações: OPAL
(Ontario protocol
assessment level)

-Melhor escrita para
facilitar entendimento
- Inclusão de
informações

-Melhor escrita para
facilitar entendimento
- Inclusão de
informações
-Melhor escrita para
facilitar entendimento
- Inclusão de
informações

-Melhor escrita para
facilitar entendimento

Equivalência
semântica

Equivalência
semântica

Equivalência
semântica

Equivalência
semântica
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Tarefas essenciais para cada segmento do estudo clínico descritas na tabela:

Versão
Original
Traduzida
(Síntese)

Versão Adaptada

Tipo de Alteração

Origem da
Alteração

Fase do estudo
clínico

-Melhor escrita para facilitar
entendimento

Equivalência
semântica

Avaliação de
orçamento/contrato

- Alteração para adequar à
nossa realidade

Equivalência
experimental

Retirado e inserido
em outra fase do
estudo

- Alteração para adequar à
nossa realidade

Equivalência
experimental

Submissão de
---------------------dossiê ao comitê de
ética em pesquisa

- Inclusão para adequar à
nossa realidade

Equivalência
experimental

Segmento do
ensaio clínico
Avaliação de
custo/
impacto
Construção de
ferramentas
para iniciação
do estudo

Pré-seleção

Retirado

-Considerado redundante

Relatórios
anuais

Relatórios
anuais/semestrais

Rastreamento

Recrutamento

Avaliações de
linha basal

Avaliação inicial

- Inclusão para adequar à
nossa realidade
-Melhor escrita para facilitar
entendimento
-Melhor escrita para facilitar
entendimento

Equivalência
semântica
Equivalência
experimental
Equivalência
semântica
Equivalência
semântica

- Inclusão para adequar à
nossa realidade

Equivalência
experimental

-Melhor escrita para facilitar
entendimento

Equivalência
experimental

-Melhor escrita para facilitar
entendimento
- Inclusão para adequar à
nossa realidade

Equivalência
semântica
Equivalência
semântica

- Inclusão para adequar à
nossa realidade

Equivalência
semântica

- Inclusão para adequar à
nossa realidade
- Inclusão para adequar à
nossa realidade

Equivalência
semântica
Equivalência
semântica

Monitoria remota/
no centro de
pesquisa
Tarefas
Submissão de
administrativas
documentos ao
do protocolo em comitê de ética em
andamento
pesquisa
Fechamento do Encerramento no
estudo
centro
Preenchimento de
Fichas clínicas
fichas clínicas
Registro e
Documentos
manutenção de
Fontes
documentos fonte
Eventos
Reporte de eventos
adversos
adversos
Resolução de
Queries
queries
Monitoria
central/local
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Tarefas essenciais para cada segmento do estudo clínico:

Versão Original
Traduzida (Síntese)

Versão Adaptada

Tipo de
Alteração

Origem da
Alteração

-----------------------

Realizou-se a organização
das tarefas essenciais por
fase de estudo (ativação,
coordenação de estudos
ativa e acompanhamento)
e, quando aplicável,
separação de tarefas
relacionadas ao protocolo
e relacionadas ao
participante

-Melhor escrita
para facilitar
entendimento

Equivalência
semântica

Revisão do Termo de
Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE)

-Melhor escrita
para facilitar
entendimento

Equivalência
experimental

Submissão de dossiê
regulatório ao Comitê de
ética em pesquisa (CEP)

-Melhor escrita
para facilitar
entendimento

Equivalência
experimental

Comitê de ética em
pesquisa (CEP)- Termo de
Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE)
Comitê de ética em
pesquisa (CEP)- Termo de
Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE)
Avaliação de custo/impacto

Avaliação de
orçamento/contrato

Documentação regulatória
exigida pelo patrocinador

Provisão de documentação
regulatória exigida pelo
patrocinador

Ferramentas para iniciação
do
centro

Criação de ferramentas
para a iniciação do centro

Procedimentos da farmácia

Criação de logística com a
farmácia

Procedimentos da
quimioterapia

Criação de logística com a
quimioterapia

Procedimentos da
radioterapia

Criação de logística com a
radioterapia

Procedimentos da
radiologia

Criação de logística com a
radiologia

Procedimentos da
patologia/laboratório

Criação de logística com a
patologia/laboratório

Treinamentos

Realização de
treinamentos

- Alteração para
Equivalência
adequar à nossa
experimental
realidade
-Melhor escrita
para facilitar
entendimento
-Melhor escrita
para facilitar
entendimento
-Melhor escrita
para facilitar
entendimento
-Melhor escrita
para facilitar
entendimento
-Melhor escrita
para facilitar
entendimento
-Melhor escrita
para facilitar
entendimento
-Melhor escrita
para facilitar
entendimento
-Melhor escrita
para facilitar
entendimento

Equivalência
semântica
Equivalência
semântica
Equivalência
semântica
Equivalência
semântica
Equivalência
semântica
Equivalência
semântica
Equivalência
semântica
Equivalência
semântica
...continua
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...continuação
Versão Original
Traduzida (Síntese)

Versão Adaptada

Ficha clínica

Preenchimento de ficha
clínica

Documento fonte

Registro e manutenção de
documento fonte

Processo de consentimento

Realização e registro de
processo de consentimento

Recrutamento

Recrutamento de
participantes

Avaliações de linha basal

Realização de avaliação de
linha basal

Registro e randomização

Registro e randomização
de participantes

Intervenção
Quimioterapia/oral/
radioterapia

Agendamento de visitas do
estudo (quimioterapia
oral/venosa, radioterapia,
cirurgia)

Monitoria Central/local

Acompanhamento de
monitoria no centro/remota

Auditorias/Inspeções

Acompanhamento de
auditorias/inspeções

Relatórios de segurança

Reporte de relatórios de
segurança

Eventos adversos

Reporte de eventos
adversos sérios locais

Emendas

Reporte de emendas

Relatórios anuais

Reporte de relatórios
semestrais/anuais

Documentos do estudo

Manutenção dos
documentos do estudo
clínico
Construção de ferramentas
para a condução do estudo

Tipo de
Alteração
-Melhor escrita
para facilitar
entendimento
-Melhor escrita
para facilitar
entendimento
-Melhor escrita
para facilitar
entendimento
-Melhor escrita
para facilitar
entendimento
-Melhor escrita
para facilitar
entendimento
-Melhor escrita
para facilitar
entendimento
-Melhor escrita
para facilitar
entendimento
-Melhor escrita
para facilitar
entendimento
-Melhor escrita
para facilitar
entendimento
-Melhor escrita
para facilitar
entendimento
-Melhor escrita
para facilitar
entendimento
-Melhor escrita
para facilitar
entendimento
-Melhor escrita
para facilitar
entendimento
-Melhor escrita
para facilitar
entendimento
-Melhor escrita
para facilitar
entendimento

Origem da
Alteração
Equivalência
semântica
Equivalência
semântica
Equivalência
semântica
Equivalência
semântica
Equivalência
semântica
Equivalência
semântica
Equivalência
semântica
Equivalência
semântica
Equivalência
semântica
Equivalência
semântica
Equivalência
semântica
Equivalência
semântica
Equivalência
semântica
Equivalência
semântica
Equivalência
semântica
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Procedimentos especiais para cada segmento do estudo clínico:

Versão Original
Traduzida (Síntese)
Alteração na definição
de procedimento
especial

Versão Adaptada
---------------------------

Orçamento/contrato

Retirado

Visita de seleção

Realização de visita de
seleção

Reunião do
Investigador

Organização de reunião do
investigador

Visita de
iniciação/reunião de
iniciação

Realização de
iniciação/reunião de
iniciação

Tipo de Alteração

Origem da
Alteração

-Melhor escrita para
facilitar
entendimento
- Alteração para
adequar à nossa
realidade
- Alteração para
adequar à nossa
realidade

Equivalência
experimental

- Alteração para
adequar à nossa
realidade

Equivalência
experimental

- Alteração para
adequar à nossa
realidade
- Alteração para
Equipamentos
Provisão de equipamentos
adequar à nossa
especiais
especiais
realidade
Inclusão do item:
- Alteração para
-----------------------gerenciamento do
adequar à nossa
questionário de viabilidade
realidade
Armazenamento/
-Melhor escrita para
Laboratório centralmanipulação de amostra
facilitar
radiologia
radiológica
entendimento
Armazenamento/
-Melhor escrita para
Laboratório centralmanipulação de amostra
facilitar
patologia
de patologia (blocos de
entendimento
parafina, lâminas)
Armazenamento/
-Melhor escrita para
Laboratório central-Kits
manipulação de amostra
facilitar
locais
biológica (sangue)
entendimento
-Melhor escrita para
Procedimentos estudo
Outros procedimentos
facilitar
específicos
estudo específicos
entendimento
-Melhor escrita para
Questionários de
Coleta de questionários de
facilitar
qualidade de vida
qualidade de vida
entendimento
Aderência ao
-Melhor escrita para
Avaliação de aderência ao
tratamento
facilitar
tratamento medicamentoso
medicamentoso
entendimento
Coleta de exames seriados -Melhor escrita para
Procedimentos
(ex; ECG seriado, coleta
facilitar
especiais
de sangue seriada, etc)
entendimento
-Melhor escrita para
Inclusão do conceito de
--------------------facilitar
processo centrais
entendimento

Equivalência
semântica

Equivalência
experimental

Equivalência
experimental
Equivalência
experimental
Equivalência
experimental
Equivalência
semântica
Equivalência
semântica
Equivalência
semântica
Equivalência
semântica
Equivalência
semântica
Equivalência
semântica
Equivalência
semântica
Equivalência
semântica
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Glossário da planilha de cálculo da carga de trabalho:

Versão Original
Traduzida (Síntese)

Versão Adaptada

Tipo de Alteração

Ensaio clínico

Estudo Clínico

Nomenclatura

APNCO

OPAL

Completados

Realizados

Número de casos ativos
em tratamento por ensaio
clínico

Número de casos
ativos incluídos sob
intervenção

Normalmente um ensaio
clínico
fechado para inclusão de
sujeitos de pesquisa irá
apresentar apenas casos
em acompanhamento. Se
um estudo fechado
apresentar casos ativos
então a fonte da carga de
trabalho total irá mudar
para vermelho. Este
destaque indica um
possível erro humano de
informação incorreta, pois
casos ativos em ensaios
clínicos fechados não são
muito comuns

Retirado

Acumulada

Incluída

Sujeitos

Participantes

Completado

Preenchido

Origem da
Alteração

-Optou-se por não
Equivalência
traduzir o nome da
idiomática
ferramenta
-Melhor escrita para Equivalência
facilitar entendimento
semântica
-Melhor escrita para Equivalência
facilitar entendimento
semântica

- Retirado para
adequar à nossa
realidade

Equivalência
experimental

-Melhor escrita para Equivalência
facilitar entendimento
semântica
-Melhor escrita para Equivalência
facilitar entendimento
semântica
-Melhor escrita para Equivalência
facilitar entendimento
semântica
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4.7

VERSÃO FINAL

Após a reunião com o comitê de especialistas e teleconferência com a autora
da ferramenta original a versão adaptada ficou da seguinte forma:
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Tabela 1.
Elementos opcionais que podem ser adicionados à pontuação OPAL

Peso
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

Elemento
Protocolos que demandam internação
Monitoria no centro (≥ trimestral) ou monitoria remota
Visitas planejadas do estudo < 21/21 dias e/ou período de acompanhamento ≥ 5
anos e/ou com visita presencial e procedimentos
Supervisão realizada por terceiros: Indústria Farmacêutica ou ORPC Organização Representativa de pesquisa Clínica ou grupo cooperativo
Múltiplos questionários na mesma visita (≥ 3)

Abreviações: OPAL; (Avaliação de protocolos por nível de complexidade Ontario);
ORPC, Organização Representativa de pesquisa Clínica

Tarefas essenciais para cada segmento do estudo clínico

Fase do ensaio
clínico
Ativação
Fase anterior à
inclusão do
primeiro paciente

Tarefas
Relacionadas ao protocolo
Relacionadas ao participante
Revisão do protocolo
Revisão do termo de consentimento
livre e esclarecido
Avaliação de orçamento/contrato
Fornecimento de documentos
regulatórios ao patrocinador
Submissão de dossiê ao comitê de ética
em pesquisa
Realização de treinamentos:
- Fichas Clínicas
- Procedimentos do estudo

Coordenação de
estudos ativa

Registros nos documentos fonte
Reportes de segurança e de eventos
adversos sérios locais
Construção de ferramentas para a
condução do estudo
Emendas ao protocolo
Relatórios anuais/ semestrais
Manutenção dos documentos do estudo
Seguro Saúde
Submissão de documentos ao comitê
de ética

Consentimento
Recrutamento
Avaliação Inicial
Registro e randomização
Preenchimento de fichas
clínicas, inserção de dados
eletrônicos
Resolução de queries
(questionamentos)
Visitas do estudo
...continua
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...continuação
Tarefas
Fase do ensaio
clínico
Relacionadas ao protocolo
Relacionadas ao participante
Monitoria no centro/remota
Intervenção:
Auditorias/Inspeções
- Quimioterapia oral/venosa
- Radioterapia
- Cirurgia
Reporte dos relatórios de segurança ao
Visitas de acompanhamento
patrocinador
Preenchimento de fichas
clínicas
Registro e manutenção de
Encerramento do estudo centro
documentos fonte
Reporte de eventos
adversos
Acompanhamento
Reconsentimento
Resolução de Queries
(questionamentos)

Tarefas essenciais


Ativação - Tarefas Essenciais – Relacionadas ao protocolo
o Revisão do protocolo
o Revisão do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
o Avaliação de orçamento/contrato
o Provisão de documentação exigida pelo patrocinador
o Submissão de dossiê regulatório ao comitê de ética em pesquisa
o Criação de ferramentas para a iniciação do centro
o Coordenação entre departamentos:
o Criação de logística com a farmácia
o Criação de logística com a quimioterapia
o Criação de logística com a radioterapia - físicos
o Criação de logística com a radiologia
o Criação de logística com a patologia/laboratório
o Realização de Treinamentos
o Preenchimento de fichas clínicas
o Procedimentos do estudo
o Participação em reunião do investigador
o Participação em visita de seleção
o Participação em visita de iniciação
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Coordenação de estudos ativa -Tarefas Essenciais – Relacionadas ao
participante
o Preenchimento de fichas clínicas, dados eletrônicos
o Registro e manutenção de documentos fonte
o Resolução de Queries (questionamentos)
o Tarefas administrativas do protocolo em andamento
o Realização e registro de processo de consentimento
o Recrutamento de participantes
o Realização de avaliação Basal
o Registro e randomização de participantes
o Reportes de eventos adversos sérios (locais)
o Agendamento de visitas do estudo (quimioterapia oral/venosa,
radioterapia, cirurgia)
o Acompanhamento de monitoria no centro/remota
o Acompanhamento de Auditorias/Inspeções



Coordenação de estudos ativa -Tarefas Essenciais – Relacionadas ao
protocolo
o Reporte de relatórios de segurança
o Reporte de emendas
o Reporte de relatórios anuais e semestrais
o Manutenção dos documentos do estudo clínico
o Acompanhamento de monitoria no centro/remota
o Acompanhamento de Auditorias/Inspeções
o Registro e manutenção de documentos fonte
o Construção de ferramentas para a condução do estudo
o Submissão de documentos ao comitê de ética
o Provisão de documentação exigida pelo patrocinador
o Seguro saúde



Acompanhamento - Tarefas Essenciais – Relacionadas ao protocolo
o Tarefas administrativas do protocolo em andamento
o Reportes de relatórios de segurança ao patrocinador
o Provisão de documentação exigida pelo patrocinador
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o Encerramento do estudo no centro de pesquisa


Acompanhamento -Tarefas Essenciais – Relacionadas ao participante
o Agendamento de visitas de acompanhamento
o Preenchimento de fichas clínicas
o Registro e manutenção de documentos fonte
o Reporte de eventos adversos
o Reconsentimentos (seguidos das emendas)
o Resolução de Queries (questionamentos)
o Fechamento de bancos de dados

Procedimentos especiais
São procedimentos realizados no seu centro de pesquisa que não são
padrões de assistência para todas as fases do estudo clínico.


Ativação
o Gerenciamento de questionário de viabilidade
o Organização de visita de seleção
o Organização de Reunião do investigador
o Organização de visita de iniciação/ reunião de iniciação
o Provisão de equipamentos especiais (armazenamento, computador,
centrífuga, eletrocardiógrafo, kits de laboratório, etc.)



Coordenação de estudos Ativa
o Armazenamento/manipulação de amostra radiológica
o Armazenamento/manipulação de amostra patológica
o Armazenamento/manipulação de amostra biológica
o Outros procedimentos estudo específicos
o Coleta de questionários de qualidade de vida
o Coleta de exames seriados (ex: ECG seriado, sangue seriado, etc)
o Avaliação de aderência ao tratamento medicamentoso
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Processos centrais
São considerados processos centrais, exames e procedimentos que precisam
ser revisados em uma instância central. Um mesmo procedimento pode ser um
procedimento especial e um processo central
o Envio de amostra radiológica
o Envio de amostra patológica
o Envio de amostra biológica
o Outros procedimentos estudo específicos

Ontario Protocol Assessment Level (Opal) - Cálculo de carga de trabalho
Instruções: Para iniciar o cálculo da carga de trabalho, complete todas as
colunas coloridas em verde. Todas as colunas em azul são automaticamente
calculadas. Uma vez que você tenha completado a planilha, navegue pela guia da
planilha 'Sumário' para obter um resumo da carga de trabalho da equipe.

Carga de trabalho dos casos = pontuação OPAL x nº de casos ativos
Carga de trabalho total = pontuação OPAL do estudo clínico + carga de trabalho dos
casos

Pressupostos:


Uma vez que o participante da pesquisa encontra-se em acompanhamento, a
pontuação OPAL é reduzida pela metade;



Uma vez que o estudo está fechado para inclusão, a pontuação OPAL total
do estudo é reduzida pela metade.

GLOSSÁRIO
Termo

Definição

Equipe

Nome do profissional da equipe do estudo
clínico o qual será avaliada a carga de
trabalho. OPAL não deve ser usado para
mensurar procedimentos realizados por
profissionais de fora do departamento de
pesquisa clínica.

Identificação do Ensaio Clínico

Identificação única do ensaio clínico conforme
descrita no protocolo.
...continua
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...continuação
GLOSSÁRIO
Termo

Definição

Pontuação OPAL

Pontuação OPAL atribuída ao estudo clínico.
A pontuação OPAL é determinada usando a
pirâmide OPAL, que indica a complexidade e
a carga de trabalho associada ao estudo
clínico.

Casos ativos

Número de casos ativos (sob intervenção) por
estudo clínico.

Casos em acompanhamento

Número de casos (em acompanhamento) por
ensaio clínico.

Porcentagem de carga de trabalho (se
aplicável)

Porcentagem de carga de trabalho por estudo
atribuído ao profissional. Se a carga de
trabalho é dividida entre múltiplos profissionais
da equipe, a eles será atribuída apenas uma
porcentagem da carga de trabalho dos casos.
Se a carga de trabalho não é dividida, a eles
será atribuída 100% da carga de trabalho dos
casos. O padrão é 100% e pode ser alterado
para cada estudo.

Ensaio Cínico Fechado

Se um estudo está fechado para inclusão de
sujeitos de pesquisa, marque a coluna de
‘estudo fechado’ com um x. A pontuação total
do estudo OPAL será reduzida pela metade
porque a carga de trabalho associada a um
estudo fechada para inclusão é reduzida (por
exemplo: procedimentos de seleção/triagem
não são mais necessários). A pontuação
OPAL reduzida para o estudo clínico será
adicionada à carga de trabalho dos casos para
determinar a carga de trabalho total para o
estudo clínico.

A pontuação OPAL total para o estudo clínico
representa a carga de trabalho do protocolo
clínico. A carga de trabalho total do protocolo,
que é a pontuação OPAL para o estudo
clínico, é apenas atribuída para o membro da
Pontuação OPAL total para o ensaio clínico
equipe responsável pela parte administrativa
do ensaio clínico. Se a carga de trabalho é
dividida, a pontuação OPAL total para o
estudo
clínico
permanecerá
com
o
coordenador de estudos principal.

Carga de trabalho total dos casos

A pontuação OPAL é atribuída a cada sujeito
acumulada ao ensaio clínico. A carga de
trabalho total dos casos é calculada
multiplicando o número de casos pela
pontuação OPAL por ensaio clínico.
...continua
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...continuação
GLOSSÁRIO
Termo

Definição

Carga de trabalho total dos casos

Se o participante está em acompanhamento,
então a pontuação OPAL para aquele ensaio
clínico é reduzida pela metade e então
multiplicada pelo número de casos em
acompanhamento. Isto é para justificar a
queda na carga de trabalho uma vez que os
participantes encontram-se apenas em
acompanhamento.

Carga de trabalho total

A carga de trabalho total de um estudo clínico
específico por profissional é calculada pela
soma da Pontuação OPAL total para o estudo
clínico com a Carga de trabalho total dos
casos. A carga de trabalho do estudo clínico
representa o trabalho administrativo gerado
por um estudo clínico e a carga de trabalho
dos casos representa os aspectos clínicos da
participação dos participantes no estudo
clínico.

Sumário

Uma vez preenchido o cálculo da carga de
trabalho da sua equipe, navegue na planilha
Sumário para um resumo de todas as
informações relevantes.

Ontario Protocol Assessment Level (OPAL) Cálculo da Carga de Trabalho
Instruções: Complete todas as colunas em verde. A ‘Pontuação OPAL total
para o estudo clínico’ permanecerá com o coordenador de estudos principal. O
percentual de carga de trabalho é 100% e pode ser alterado para cada estudo.

Carga de trabalho dos casos = pontuação OPAL x Nº de casos ativos
carga de trabalho total = pontuação OPAL do estudo clínico + carga de trabalho dos
casos

Pressupostos:


Uma vez que o participante está em acompanhamento, a pontuação OPAL é
reduzida à metade;



Uma vez que o estudo clínico está fechado, a pontuação OPAL total para o
estudo clínico é reduzido à metade.
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Período de reporte:
Casos ativos
Profissional

Identificação Pontuação
do estudo
OPAL

Número
de casos

F

Porcentagem
de carga de
trabalho
100%
100%
100%

Casos em
acompanhamento
Porcentagem
Número de
de carga de
casos
trabalho
100%
100%
100%

Total

Ontario Protocol Assessment Level (OPAL) Resumo da carga de trabalho

Profissional
A
B
C
D
E
F

Média de
pontuação
OPAL

Total de casos
ativos

Total de casos de
acompanhamento

Carga de trabalho
total

Estudo
Fechado
(marque
com um
"x")

Pontuação
OPAL total
para o ensaio
clínico

Carga de
trabalho
total dos
casos

Carga de
trabalho
total

CAPÍTULO V

5

RELATÓRIO ESTATÍSTICO

A análise descritiva apresentou na forma de tabelas os dados observados,
expressos pelas medidas de tendência central e de dispersão.
A análise inferencial foi composta pelos seguintes métodos:
 A concordância intra e interobservador foi analisada pelo coeficiente de
correlação intraclasses (ICC)38 e pela análise gráfica segundo Bland Altman para o
escore OPAL (quantitativo) e pelo coeficiente de Kappa para a classificação de
carga de trabalho (avaliação qualitativa) e;
 A associação entre o escore OPAL com a correspondente classificação
qualitativa foi analisada pela ANOVA de Kruskal-Wallis39 e pelo teste de
comparações múltiplas de Dunn40 (não paramétrico).
O critério de determinação de significância adotado foi o nível de 5%. A
análise estatística foi processada pelo software estatístico SPSS versão 20.0.
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CAPÍTULO VI

6

6.1

RESULTADOS

DESCRITIVA DO ESCORE OPAL SEGUNDO OS OBSERVADORES

Para fonte de consulta, a Tabela 1 fornece as medidas de tendência central e
de dispersão do escore OPAL (em pontos) de carga de trabalho na amostra de 15
protocolos clínicos.
Tabela 1. Análise descritiva do escore Ontario Protocol Assessment Level de carga de
trabalho em 15 protocolos. Rio de Janeiro, Brasil, 2012
Observador Momento Média
DP
Mediana
AIQ
Mínimo Máximo
M1
6,0
2,2
5,5
4,0
8,5
1,5
9,0
Enfermeiro 1
M2
6,2
1,8
5,5
5,5
8,5
3,5
9,0
M1
6,0
2,2
5,5
4,0
8,5
1,5
9,0
Enfermeiro 2
M2
6,2
1,9
5,5
5,0
8,5
1,5
9,0
M1
6,0
2,1
5,5
4,5
8,0
3,0
9,5
Enfermeiro 3
M2
6,1
2,1
5,5
5,0
8,5
1,5
9,0
M1
6,0
2,1
5,5
4,5
8,5
1,5
9,0
Enfermeiro 4
M2
6,2
2,2
5,5
5,0
8,5
1,5
9,0
Padrão-Ouro
6,1
2,1
5,5
5,0
8,5
1,5
9,0
Fonte: Resultados da pesquisa, 2014
DP: desvio padrão; AIQ: amplitude interquartílica (1° quartil - 3° quartil).

Comentários:
 Os valores de média e mediana estão próximos (refletindo a mesma
grandeza), em torno de 5,5 e 6,0 pontos;
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 A amplitude interquartílica (AIQ) compreende 50% das observações, que
variou em torno de 4,0 a 8,5 pontos e;
 100% das observações estão entre 1,5 a 9,5 pontos (mínimo e máximo).

6.2

ANALISAR A CONCORDÂNCIA INTRA E INTEROBSERVADORES NO
ESCORE OPAL (AVALIAÇÃO QUANTITATIVA) DE CARGA DE TRABALHO
DE QUATRO ENFERMEIROS

6.2.1 Análise segundo o Coeficiente de Correlação Intraclasses - ICC

A fidedignidade intra e interobservadores foram avaliadas pelo ICC, que
verificou se existe concordância significativa no escore de OPAL entre dois
momentos, M1 e M2, e entre os enfermeiros com o comitê de especialistas (padrãoouro).
Sabe-se, que quanto mais próximo o ICC for de um (1), mais forte (ou
perfeita) é a concordância entre os observadores, neste caso, os observadores se
assemelham sob o aspecto numérico (quantitativo). Por outro lado, quanto mais
próximo de zero (0), maior é a discordância, ou seja, significa que não se
reproduzem e as diferenças observadas não são ao acaso.
Através de vários estudos e simulações, pode-se dizer que:
ICC ≤ 0,20 sem concordância
0,20 < ICC ≤ 0,40 concordância fraca
0,40 < ICC ≤ 0,60 concordância moderada
0,60 < ICC ≤ 0,80 concordância boa
ICC > 0,80 concordância muito boa (ótima)

A Tabela 2 fornece o ICC, seu respectivo intervalo de confiança de 95% (IC
de 95%) e o nível descritivo (p valor) para o escore OPAL (pontos) da análise intra e
interobservadores.
Intervalos de confiança de 95% do ICC estreitos expressam maior precisão,
por outro lado, intervalos largos expressam baixa precisão, isto é, menos confiável.
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Tabela 2. Análise intra e interobservadores para o escore Ontario Protocol Assessment
Level. Rio de Janeiro, Brasil, 2012
Análise
Observador
ICC
IC de 95%
p valor
Enf 1 x Enf 1
0,934
0,820
0,977
< 0,0001
Intraobservador M1 x
Enf 2 x Enf 2
0,974
0,926
0,991
< 0,0001
M2
Enf 3 x Enf 3
0,987
0,963
0,996
< 0,0001
Enf 4 x Enf 4
0,970
0,915
0,990
< 0,0001
Enf 1 x Comitê
0,993
0,979
0,998
< 0,0001
Enf 2 x Comitê
0,993
0,979
0,998
< 0,0001
Enf 3 x Comitê
0,989
0,968
0,996
< 0,0001
0,998
0,995
0,999
< 0,0001
Intraobservador no M1 Enf 4 x Comitê
Enf x Comitê
Enf 1 x Comitê
0,949
0,860
0,983
< 0,0001
Enf 2 x Comitê
0,981
0,947
0,994
< 0,0001
Enf 3 x Comitê
0,998
0,995
0,999
< 0,0001
Enf 4 x Comitê
0,971
0,919
0,990
< 0,0001
Fonte: Resultados da pesquisa, 2014
ICC: coeficiente de correlação intraclasses; IC de 95%: intervalo de confiança de 95% para o ICC.

Conclusão: Observou-se que existe concordância altamente significativa intra
e interobservadores (p< 0,0001) entre todos os pares de enfermeiros.
Na análise intraobservador, o enfermeiro 3 apresentou maior grau de
concordância (ICC = 0,987), quase perfeito, seguido do enfermeiro 2 (ICC = 0,974) e
enfermeiro 4 (ICC = 0,970), e por último o enfermeiro 1 (ICC = 0,934), expressando,
de uma forma geral, uma alta reprodutibilidade (confiabilidade) desse escore.
Já na análise interobservador, a concordância com o comitê de especialistas
(padrão-ouro) foi de grau ótimo (ICC > 0,949) tanto no momento M1 como no
momento M2, expressando, de uma forma geral, uma alta legitimidade (validade)
desse escore.
Dentre os enfermeiros, o número 1 foi o que apresentou menor grau de
concordância com o padrão-ouro (ICC = 0,949) com o intervalo de confiança do ICC
mais largo (IC 95%: 0,860 – 0,983) no momento M2.
Pudemos perceber que ao compararmos os resultados de escores dados
pelos diferentes enfermeiros, utilizando a ferramenta adaptada OPAL, e comparando
com o comitê de especialistas, nos dois momentos obtivemos um grau alto de
concordância. Sendo assim, podemos confirmar a validade da ferramenta adaptada.

6.2.2 Análise segundo os gráficos de Bland e Altman

A técnica de Bland e Altman avalia, por meio de gráficos, a dispersão das
diferenças do escore em relação ao comitê de especialistas contra seu respectivo
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valor médio. Através da amplitude dos intervalos de concordância podemos analisar
a qualidade de concordância dos observadores, ou seja, intervalos relativamente
largos expressam fraca concordância; por outro lado, intervalos estreitos notificam
boa

concordância

dos

observadores.

Além

disso,

podemos

identificar

comportamentos sistemáticos das diferenças ou “vieses” que podem sugerir uma
subestimação ou superestimação em relação à segunda medida (padrão-ouro).
A Tabela 3 fornece a média, desvio padrão e os limites inferior e superior das
diferenças absolutas do escore OPAL entre os enfermeiros e o comitê de
especialistas (padrão-ouro) no momento M1. Os limites (inferior e superior)
correspondem aos “Limites de Concordância” segundo Bland e Altman.
Tabela 3. Média, desvio padrão e limites de concordância do escore Ontario Protocol
Assessment Level entre os enfermeiros e o comitê de especialistas (padrão-ouro) no
momento M1. Rio de Janeiro, Brasil, 2012
Observador
n
Médiaa
DP
LI 95%
LS 95%
Enfermeiro 1
15
-0,067
0,258
-0,573
0,439
Enfermeiro 2
15
-0,067
0,258
-0,573
0,439
Enfermeiro 3
15
-0,067
0,32
-0,694
0,56
Enfermeiro 4
15
0,033
0,129
-0,286
0,22
Fonte: Resultados da pesquisa, 2014
a
Média : média das diferenças (padrão-ouro - enfermeiro); DP: desvio padrão da diferença; LI 95%:
Limite Inferior de 95% para a diferença; LS 95%: Limite Superior de 95% para a diferença.

Os Gráficos 1, 2, 3 e 4 ilustram as diferenças interobservador dos quatro
enfermeiros (medida 1) em relação ao comitê de especialistas (medida 2) no
momento M1. O momento M1 foi escolhido em razão dos resultados da análise do
ICC serem muito semelhantes ao do momento M2.
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Gráfico 1. Gráfico de Bland Altman para o enfermeiro 1 (momento M1). Rio de Janeiro,

Brasil, 2012

Fonte: Resultados da pesquisa, 2014
Gráfico 2. Gráfico de Bland Altman para o enfermeiro 2 (momento M1). Rio de Janeiro,

Brasil, 2012

Fonte: Resultados da pesquisa, 2014
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Gráfico 3. Gráfico de Bland Altman para o enfermeiro 3 (momento M1). Rio de Janeiro,

Brasil, 2012

Fonte: Resultados da pesquisa, 2014
Gráfico 4. Gráfico de Bland Altman para o enfermeiro 4 (momento M1). Rio de Janeiro,

Brasil, 2012

Fonte: Resultados da pesquisa, 2014
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Podemos destacar os seguintes comentários, segundo uma análise
perceptiva dos gráficos:
 Os enfermeiros apresentaram limites de concordância estreitos (no
máximo

de 1,25 pontos de

amplitude), o que revela uma

alta

fidedignidade em relação ao comitê de especialistas;
 O enfermeiro 4 apresentou melhor concordância, pois seu intervalo foi o
mais estreito (-0,286 a 0,220) em relação aos demais observadores e;
 Observou-se
diferenças

que

não

existe

comportamento

sistemático

nas

das medidas em relação a sua média, ou seja, uma

distribuição aleatória das diferenças em torno da média geral (ausência
de vieses) e, também, que as médias das diferenças estão próximas de
zero. Isto tudo expressa que o escore OPAL no momento M1 não
superestimou nem subestimou a avaliação do comitê de especialistas.

Em síntese, temos evidências para acreditar que o escore OPAL é
confiável e válido para medir a carga de trabalho pelos enfermeiros.

6.2.3 Analisar a concordância intra e interobservadores na avaliação
qualitativa de carga de trabalho de quatro enfermeiros

A análise qualitativa dos protocolos tanto pelo comitê de especialistas quanto
pelos enfermeiros, foi solicitada para ser uma avaliação empírica da carga de
trabalho entre baixa, média e alta, e para isso não foi utilizada a ferramenta OPAL,
apenas

sua

experiência pessoal

em lidar com protocolos de diferentes

complexidades.

6.2.3.1 Análise segundo o Coeficiente de Kappa

A fidedignidade intra e interobservadores foram avaliadas pelo coeficiente de
Kappa, que verificou se existe concordância significativa na classificação OPAL
entre dois momentos, M1 e M2, de cada avaliador e entre os enfermeiros com o
comitê de especialistas (padrão-ouro).

132

Sabe-se, que quanto mais próximo o Kappa for de um (1), mais forte (ou
perfeita) é a concordância entre os observadores, neste caso, os observadores se
assemelham sob o aspecto qualitativo da avaliação. Por outro lado, quanto mais
próximo de zero (0), maior é a discordância, ou seja, significa que não se
reproduzem e as diferenças observadas não são ao acaso.
As Tabelas 4, 5 e 6 fornecem o coeficiente de concordância de Kappa, seu
respectivo erro padrão e nível descritivo (p valor) para a classificação de carga de
trabalho (baixa, média e alta) da análise intra e interobservadores nos momentos M1
e M2, respectivamente.
Intervalos de confiança de 95% do Kappa estreitos expressam maior
precisão, por outro lado, intervalos largos expressam baixa precisão, isto é, menos
confiável.
Tabela 4. Análise intraobservador para a classificação
trabalho. Rio de Janeiro, Brasil, 2012
Momento M2
Observador
Momento M1
baixa
média
alta
baixa
4
1
0
Enf 1
média
1
6
1
alta
0
0
2
baixa
5
0
0
Enf 2
média
0
6
2
alta
0
1
1
baixa
3
1
0
Enf 3
média
0
6
1
alta
0
0
4
baixa
4
1
0
Enf 4
média
0
4
5
alta
0
0
1

subjetiva da carga de
Kappa

EP

p-valor

0,674

0,170

< 0,0001

0,674

0,162

< 0,0001

0,792

0,137

< 0,0001

0,416

0,162

0,006

Fonte: Resultados da pesquisa, 2014
EP: erro padrão do ICC.

Conclusão: Observou-se que existe concordância significativa entre os dois
momentos para os quatro enfermeiros.
O enfermeiro 3 apresentou maior concordância intraobservador (Kappa =
0,792) seguido dos enfermeiros 1 e 2 (ICC = 0,674, ambos) com graus de nível bom.
Entretanto, o enfermeiro 4 (ICC = 0,416), embora significativa, apresentou
concordância de grau moderado, com seis (40%) protocolos discordantes.
É interessante observar que quase todas as discordâncias dos avaliadores
foram pelo aumento da carga de trabalho no momento M2.
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A avaliação apenas empírica da carga de trabalho está mais suscetível a
alterações de cunho pessoal. Por exemplo: os enfermeiros tiveram uma tendência a
avaliar os mesmos protocolos caracterizando-os com maior carga de trabalho no
segundo momento, possivelmente porque devido a subjetividade desta avaliação,
ela foi sujeita a outros julgamentos de valor, como por exemplo, o fato de eles
estarem mais atarefados ao realizar a segunda avaliação.
Tabela 5. Análise interobservadores para a classificação subjetiva da carga de trabalho
no momento M1. Rio de Janeiro, Brasil, 2012
Comitê de especialista
Observador
Momento M1
Kappa
EP
p-valor
baixa
média
alta
baixa
4
1
0
Enf 1
média
1
5
2
0,583
0,176 0,0001
alta
0
0
2
baixa
4
1
0
Enf 2
média
1
5
2
0,583
0,176 0,0001
alta
0
0
2
baixa
4
0
0
Enf 3
média
1
6
0
0,898
0,098 <0,0001
alta
0
0
4
baixa
3
2
0
Enf 4
média
2
4
3
0,261
0,198
0,13
alta
0
0
1
Fonte: Resultados da pesquisa, 2014
EP: erro padrão do ICC.

Conclusão: Observou-se que existe concordância significativa entre o
enfermeiro 1 (p = 0,001), enfermeiro 2 (p = 0,001) e enfermeiro 3 (p < 0,0001) com o
comitê de especialistas no momento M1. O enfermeiro 4 (ICC = 0,261), por sua vez,
não apresentou concordância significativa (p = 0,13) com o comitê de especialistas
no momento M1.
O enfermeiro 3 apresentou uma ótima concordância com o comitê (Kappa =
0,898) seguido dos enfermeiros 1 e 2 (Kappa = 0,583, ambos) com graus de nível
moderado.
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Tabela 6. Análise interobservadores para a classificação subjetiva da carga de
no momento M2. Rio de Janeiro, Brasil, 2012
Comitê de especialista
Observador
Momento M2
Kappa
EP
baixa
média
alta
baixa
4
1
0
Enf 1
média
1
5
1
0,692
0,161
alta
0
0
3
baixa
4
1
0
Enf 2
média
1
4
2
0,486
0,188
alta
0
0
2
baixa
3
0
0
Enf 3
média
2
5
0
0,696
0,155
alta
0
1
4
baixa
3
1
0
Enf 4
média
1
4
0
0,603
0,167
alta
1
1
4

trabalho
p-valor
0,0002

0,008

0,0001

0,0007

Fonte: Resultados da pesquisa, 2014
EP: erro padrão do ICC.

Conclusão: Observou-se que existe concordância significativa entre o
enfermeiro 1 (p = 0,0002), enfermeiro 2 (p = 0,008), enfermeiro 3 (p = 0,0001) e
enfermeiro 4 (p = 0,007) com o comitê de especialistas no momento M2.
O enfermeiro 1 (Kappa = 0,692), enfermeiro 3 (Kappa = 0,696) e o enfermeiro
4 (Kappa = 0,603) apresentaram concordância de grau bom; já o enfermeiro 2
(Kappa = 0,486) apresentou concordância de grau moderado.
Com esses resultados pudemos perceber que a carga de trabalho, quando
medida apenas de forma “qualitativa”, é moderadamente confiável para medir a
carga de trabalho. Devemos ainda levar em consideração que a perda na qualidade
de concordância pode ter sido prejudicada também pelo tamanho da amostra
pequena, para análise de dados de natureza ordinal com apenas três níveis de
graduação.

6.2.4 Verificar se existe associação entre o escore OPAL (avaliação
quantitativa) e a classificação (avaliação qualitativa- subjetiva) de carga
de trabalho

As tabelas 7 e 8 fornecem a mediana, mínimo e máximo do escore OPAL (em
pontos) segundo a classificação (baixa, média e alta) e o correspondente nível
descritivo (p valor) da ANOVA de Kruskall-Wallis para o comitê de especialistas e
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enfermeiros, respectivamente. O teste de comparações múltiplas de Dunn (não
paramétrico) foi aplicado, ao nível de 5%, para identificar quais os níveis da
classificação que diferem significativamente entre si.
Essas análises foram realizadas de forma independente das avaliações de
confiabilidade e validade da ferramenta, sendo efetuadas apenas para verificar se
existia associação significativa entre a avaliação “qualitativa”, realizada pelos
enfermeiros e comitê de especialistas da carga de trabalho dos protocolos em alta,
média e baixa e os valores de escores dados por eles utilizando a ferramenta OPAL;
e, ainda, se era possível discriminar os três níveis de avaliação qualitativa com
valores numéricos.
Tabela 7. Análise segundo a classificação subjetiva da carga de trabalho para o comitê
de especialista. Rio de Janeiro, Brasil, 2012
Diferenças
Observador Classificação n Mediana Mínimo Máximo p valora
significativasb
baixa
5,0
5,0
4,0
8,0
Baixa ≠ alta
Comitê de
média
6,0
5,5
1,5
6,5
0,012
Média ≠ alta
Especialistas
alta
4,0
8,5
8,5
9,0
Fonte: Resultados da pesquisa, 2014
a
b
DP: desvio padrão; ANOVA de Krukal-Wallis; Teste de comparações múltiplas de Dunn, ao nível de
5%.

Conclusão: Observou-se que existe associação significativa entre o escore
OPAL com a classificação (p = 0,012). Segundo o teste de comparações múltiplas
de Dunn, ao nível de 5%, o nível de alta carga de trabalho apresentou escore
significativamente maior que os níveis de baixa e média carga. Não existe diferença
significativa no escore entre os níveis de baixa e média carga de trabalho.

Comentário:
 Embora tenha associação significativa, o escore (pontuação) não foi
suficiente para discriminar os três níveis da classificação (avaliação
subjetiva). Provavelmente, para uma amostra muito maior esta relação possa
se tornar mais consistente.
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Tabela 8. Análise do escore segundo a classificação subjetiva da carga de trabalho
para os enfermeiros (1, 2, 3 e 4) nos momentos M1 e M2. Rio de Janeiro, Brasil, 2012
Diferenças
Observador Classificação n Mediana Mínimo Máximo p valor
significativas
baixa
5
4,0
4
5,5
Enfermeiro 1
média
8
6,0
1,5
9,0
0,049
Baixa ≠ alta
no M1
alta
2
8,5
8,5
8,5
baixa
5
4,0
3,5
6,0
Enfermeiro 1
média
7
5,5
5,5
9,0
0,022
baixa ≠ alta
no M2
alta
3
8,5
8,5
8,5
baixa
5
4,0
4,0
5,5
Enfermeiro 2
média
8
6,0
1,5
9,0
0,049
baixa ≠ alta
no M1
alta
2
8,5
8,5
8,5
baixa
5
5,0
4,0
5,5
Enfermeiro 2
média
7
6,5
3,0
9,0
0,085
no M2
alta
3
8,5
5,5
8,5
baixa
4
4,3
4,0
5,5
baixa ≠ alta
Enfermeiro 3
média
7
5,5
1,5
8,0
0,009
média ≠ alta
no M1
alta
4
8,5
7,5
9,5
baixa
3
4,0
4,0
5,0
baixa ≠ alta
Enfermeiro 3
média
7
5,5
1,5
8,0
0,015
média ≠ alta
no M2
alta
5
8,5
5,5
9,0
baixa
5
4,0
1,5
5,5
Enfermeiro 4
média
9
6,5
5,5
8,5
0,008
baixa ≠ média
no M1
alta
1
9,0
9,0
9,0
baixa
4
4,0
1,5
5,0
baixa ≠ alta
Enfermeiro 4
média
5
5,5
5,5
5,5
0,001
Média ≠ alta
no M2
alta
6
8,5
8,0
9,0
média ≠ alta
Fonte: Resultados da pesquisa, 2014
a
b
DP: desvio padrão; ANOVA de Krukal-Wallis; Teste de comparações múltiplas de Dunn, ao nível de
5%.

Conclusão: Observou-se que existe associação significativa entre o escore
OPAL com a classificação para todos os quatro enfermeiros, exceto para o
enfermeiro 2 no momento M2 (p = 0,085). Semelhantemente, embora tenha
verificado associação significativa, o escore (pontuação) não foi suficiente para
discriminar os três níveis da classificação (avaliação subjetiva), exceto o enfermeiro
4 no momento M2. Temos que considerar o tamanho muito reduzido da amostra em
cada nível da classificação.

Sugestão para classificação da carga de trabalho seria:
 Escore de 1 a 5 pontos = baixa carga (n = 4 pelo escore do comitê)
 Escore de 5,5 a 8,0 pontos = carga média (n = 7 pelo escore do comitê)
 Escore de 8,5 a 10 pontos = carga alta (n = 4 pelo escore do comitê).
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6.2.5 Avaliar a carga de trabalho dos coordenadores de estudos clínicos do
HCIII

Atualmente, no HCIII, estão em andamento 19 protocolos clínicos divididos
entre quatro coordenadores de estudos. Ao aplicar a ferramenta OPAL nesses,
verificou-se que o CEC 1 apresentava um carga de trabalho de 104,5 pontos, o CEC
2 uma carga de trabalho de 163,6 pontos, o CEC 3 uma carga de trabalho de 189,2
pontos e o CEC 4 uma carga de trabalho de 369,7. Os resultados foram
encaminhados à chefia da unidade para avaliação e possíveis realocações de
protocolos entre os coordenadores de estudos.
Vale ressaltar que os valores de carga de trabalho descritos acima são
valores calculados já com o número de casos (pacientes ativos e em
acompanhamento). Ou seja, além do valor de carga de trabalho atribuído aos
protocolos pela avaliação no diagrama de pirâmide, foram realizados os demais
passos para cálculo da carga de trabalho total por enfermeiro.
Em suma, após o processo de validação e de avaliação das propriedades
psicométricas da ferramenta, percebe-se:
 É possível verificar a compatibilidade da ferramenta OPAL para a realidade
nacional?
Conforme já havia sido discutido com a autora da ferramenta original, foi
necessário adequar OPAL para a realidade nacional e do nosso centro de pesquisa.
Esta adequação faz-se necessária, principalmente na avaliação e descrição das
tarefas essenciais e procedimentos especiais. Como as tarefas essenciais são as
tarefas comuns aos protocolos de pesquisa, é preciso uma avaliação cuidadosa para
se adequar aos tipos de protocolos clínicos praticados nacionalmente, e em nosso
centro de pesquisa.
Foi possível adequar a ferramenta para a nossa realidade através das
reuniões com o comitê de especialistas e a teleconferência com a autora da
ferramenta original. Poucos itens não se aplicavam ao nosso centro, de modo que
as adequações, em sua maioria, aconteceram apenas para facilitar o entendimento
da linguagem e levaram em consideração os pressupostos da autora.
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 Através da aplicação da ferramenta adaptada para a língua portuguesa à
avaliação dos coordenadores de estudos clínicos é possível verificar sua
validade no centro de pesquisa clínica?
Os 15 protocolos de pesquisa clínica fictícios, redigidos com base nos
protocolos clínicos praticados no HCIII foram submetidos à análise para cálculo da
carga de trabalho através da ferramenta OPAL e a mesma foi validada. A partir de
agora há uma perspectiva de se criar uma comissão para avaliação de protocolos
clínicos e todos os estudos iniciados em nosso centro de pesquisa serão avaliados
quanto a sua carga de trabalho. Os demais protocolos já em andamento e a carga
de trabalho de cada CEC será analisada periodicamente, a cada três meses, com a
finalidade de mapear as discrepâncias de carga de trabalho entre os profissionais.
Imagina-se que ao longo do tempo, a realidade de nosso centro mude e até
passemos a receber novos estudos e com demandas diferentes. Como a ferramenta
é passível de alterações, pretendemos trabalhar com possíveis novas versões para
ela, mantendo sempre uma comunicação direta com a autora e nos atentando para
seus pressupostos.
 Qual a carga de trabalho do coordenador de estudos clínicos na condução
dos protocolos de pesquisa clínica no INCA?
Ao realizar o cálculo da carga de trabalho dos CEC do HCIII, tivemos como
resultado um CEC com valor total de escore – 104, 5 pontos, porém, este possui sua
carga horária reduzida; um segundo CEC com 167,5 pontos; um terceiro profissional
com 189,2 pontos e; um quarto coordenador de estudos com 369,7 pontos. De
posse destes resultados, comuniquei à chefia da unidade que fez uma redistribuição
de protocolos entre os coordenadores de estudos que possuíam maior e menor
escore da OPAL, já que a carga horária do primeiro CEC já foi normalizada.
Ao comparar o valor de carga de trabalho atual do nosso centro de pesquisa
com a realidade canadense, o valor sugerido pela autora varia entre 160 a 200
pontos, o que se assemelha com o momento atual do nosso centro de pesquisa.

CAPÍTULO VII

7

CONCLUSÕES

Após transcorrer todas as etapas da adaptação transcultural, ao avaliar o
processo metodológico percorrido para realizar a adaptação do Ontario Protocol
Assessment Level, percebeu-se que as discussões com a autora da ferramenta
original e comitê de especialistas foram essenciais no processo de busca para
alcançar a realidade brasileira, e que esta metodologia foi essencial para que
pudéssemos chegar a uma ferramenta que atendesse às nossas demandas e
especificidades. Se fizéssemos apenas a tradução da ferramenta, principalmente por
tratar-se de um linguajar específico da área de atuação da pesquisa clínica, não
teríamos a fidedignidade conseguida através das discussões com os especialistas e
com a autora da ferramenta original. No entanto, acreditamos que seria possível
reduzir o número de tradutores, assim como já sugerido por outros autores ao utilizar
a metodologia da adaptação transcultural.
O estudo está diretamente vinculado à melhoria de desempenho dos próprios
profissionais, uma vez que teve como propósito identificar dificuldades encontradas
na sua prática diária e a partir disto nortear melhorias.
Com a adaptação transcultural foi possível identificar pontos de divergência
entre a realidade do Canadá e do Brasil, que foram facilmente adaptados com a
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inserção ou retirada de itens que são característicos da realização de estudos
clínicos no contexto nacional.
A maior parte das alterações realizadas pelo comitê de especialistas foi de
origem idiomática, que foi revertida pelo uso de termos similares.
A ferramenta foi considerada válida e confiável através dos testes estatísticos
realizados e atende nossa necessidade de calcular a carga de trabalho gerada pelos
protocolos clínicos. Acredita-se que a avaliação subjetiva, que anteriormente era
realizada, por si só, não é mais capaz de avaliar a carga de trabalho de protocolos
clínicos que a cada dia estão mais complexos. Porém, entendemos que esta pode
ser utilizada em conjunto com a avaliação da OPAL.
Os protocolos clínicos estão sujeitos a diversas alterações ao longo do seu
curso. OPAL é capaz de calcular sua carga de trabalho desde os momentos em que
o trabalho se dá essencialmente em razão dos processos regulatórios, passando
pela fase em que os protocolos estão com o recrutamento aberto e com pacientes
recebendo a intervenção em estudo, até o momento em que o protocolo possui
pacientes apenas em acompanhamento.
Um centro de pesquisa praticando diversos protocolos de pesquisa possui
protocolos clínicos de diversas fases e em diferentes momentos. Até mesmo um
único CEC possui estudos abertos, fechados, com pacientes ativos, em
acompanhamento, etc. A dinâmica dos protocolos e dos centros de pesquisa é
itinerante e para que a carga de trabalho possa ser avaliada com efetividade é
importante determinar uma periodicidade para reavaliar os escores de carga dos
protocolos. Assim

como a autora da ferramenta

original, considero que

trimestralmente seria um período ideal.
Além de respeitar uma periodicidade ao avaliar a carga de trabalho do centro
de pesquisa, considero importante que esta avaliação seja realizada por um grupo
de pessoas, e não apenas por um único avaliador. A formação de um comitê seria o
ideal. A presença de diferentes integrantes da equipe neste grupo também. O
gerente do centro de pesquisa e pelo menos um coordenador de estudos que não
seja o responsável pelo protocolo a ser avaliado é considerado o mínimo para uma
equipe avaliadora, podendo incluir, ainda, outros coordenadores de estudos,
investigadores e assistentes de pesquisa, desde que detenham o conhecimento
necessário para realizar tal tarefa.
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É importante que a ferramenta seja utilizada de forma consistente e que o
responsável pela distribuição dos protocolos entre a equipe avalie outros fatores que
possam influenciar no trabalho do CEC. A ferramenta calcula a carga de trabalho
gerada pelos protocolos clínicos, e se ao CEC são adicionadas outras tarefas cabe
ao gerente avaliar todos os trabalhos adicionais de responsabilidade deste
funcionário.
A autora da ferramenta original sugere que um valor entre 160 a 200 pontos
seria o ideal para a carga de trabalho por coordenador de estudos, o que a meu ver
também se aplica para a realidade do nosso centro de pesquisa.
O gerente que for utilizar a ferramenta OPAL em seu centro de pesquisa terá
um instrumento que o possibilita avaliar a carga de trabalho dos seus estudos, dos
coordenadores de estudos clínicos e de sua equipe como um todo. Pode utilizá-la
para requerer novas contratações, realocação de funcionários, redistribuição de
protocolos e avaliação da produtividade dos seus funcionários, atentando para
possíveis necessidades de treinamento. A experiência no Canadá demonstra que se
utilizada de forma consistente é um poderoso instrumento de avaliação de carga de
trabalho.
É importante salientar que OPAL é uma entre as diversas possíveis formas de
avaliar a carga de trabalho de um centro de pesquisa.
Há uma perspectiva de uso da ferramenta em nossa unidade para todos os
estudos a serem iniciados em nosso centro de pesquisa e avaliação periódica dos
estudos que já estão em andamento. Para isso criaremos uma comi ssão de
avaliação dos estudos e manteremos um canal de comunicação aberto com a autora
da ferramenta original, visando sanar dúvidas e manter coerência com os
pressupostos da autora ao idealizar a OPAL.
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APÊNDICES
APÊNDICE A. Carta de encaminhamento ao coordenador do serviço de
pesquisa clinica do INCA: solicitação para o desenvolvimento da pesquisa,
concedendo autorização para o estudo

De: Enfermeira mestranda Roberta Monteiro Batista Sarmento
Para: Dr Carlos Gil Ferreira

Assunto: Autorização para desenvolvimento da pesquisa nesta Unidade.
Encaminho o projeto de pesquisa intitulado “Adaptação transcultural para a
língua portuguesa do instrumento Ontario Protocol assessment Level (OPAL)”,
juntamente com minha orientadora Dra. Zenith Rosa Silvino. Este trabalho de
pesquisa irá subsidiar minha dissertação de mestrado desenvolvido no Mestrado
Profissional Enfermagem Assistencial, da Universidade Federal Fluminense.

Atenciosamente,

________________________________________
Orientadora

________________________________________
Mestranda

Rio de Janeiro ___ de __________ de 2012

________________________________________
Coordenador do Serviço de Pesquisa Clínica
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APÊNDICE B. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ao Comitê de
Especialistas
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
COMITÊ DE ESPECIALISTAS
“Atribuições do coordenador de Estudos Clínicos e adpatação transcultural e
validação para a língua portuguesa do instrumento Ontário Protocol Assessment
Level”

Nome do Voluntário:
_____________________________________________________
Gostaria de convidá-lo a participar do estudo “Adaptação transcultural e
validação para a língua portuguesa do instrumento Ontario Protocol Assessment
Level” cujos objetivos são levantar as atribuições do Coordenador de Estudos
Clínicos, realizar a adaptação transcultural da ferramenta Ontario protocol
assessment level (OPAL) que mensura a carga de trabalho do coordenador de
estudos clínicos baseado na complexidade dos protocolos de pesquisa clínica e
verificar sua validade no centro de pesquisa clínica do Instituto Nacional de Câncer
(INCA).
Para que você possa decidir se quer participar ou não deste estudo, precisa
conhecer seus benefícios, riscos e implicações.

OBJETIVO DO ESTUDO
Descrever as atribuições do coordenador de estudos clínicos, realizar a
adaptação transcultural da ferramenta Ontario protocol assessment level (OPAL)
que mensura a carga de trabalho do enfermeiro coordenador de estudos clínicos
baseado na complexidade dos protocolos de pesquisa clínica e verificar sua validade
no centro de pesquisa clínica do Instituto Nacional do Câncer (INCA).

PROCEDIMENTOS DO ESTUDO
Para alcançar os objetivos, o estudo será desenvolvido em duas fases: I.
Descrição das atribuições do coordenador de estudos clínicos. II. A adaptação
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transcultural do instrumento OPAL para a língua portuguesa e III. Validação do
mesmo, através de sua aplicação no centro de pesquisa clínica do INCA.
Durante a fase de adaptação transcultural do instrumento OPAL, três etapas
serão transcorridas: a tradução do instrumento para o português, a avaliação da
tradução inicial “back translation” e a revisão por um comitê de especialistas, que
será formado por uma equipe multidisciplinar conhecedora do tema pesquisado, da
finalidade do instrumento e dos conceitos a serem analisados.
Você está sendo convidado para participar do estudo como membro do
comitê de especialistas.
Este comitê será composto por 2 enfermeiros, 2 médicos, 01 farmacêutico,
todos com experiência em oncologia e pesquisa clínica.
O comitê de especialistas tem por objetivo analisar os relatórios de tradução
encaminhados – original, tradução e retrotradução, identificar as discrepâncias ou
dúvidas encontradas, segundo as dimensões abaixo apontadas e fazer sugestões.
Esse processo tem por objetivo chegar ao consenso de uma versão pré-final do
instrumento que será então pré- testada com os coordenadores de estudos clínicos
da três unidades do Centro de Pesquisa Clínica do Instituto Nacional de Câncer.
Assim sendo, sua avaliação deverá considerar as quatro dimensões referidas,
ou seja:


Equivalência semântica: Verificar se as palavras mantêm o mesmo
significado.



Equivalência

idiomática:

Coloquialismo,

um

termo

pode

apresentar

equivalência de expressão nas diferentes versões, e o comitê pode encontrar
algum termo similar.


Equivalência experimental: Visa adequar as experiências à realidade do país.



Equivalência Conceitual: Adequação dos conceitos às diferentes culturas.

Ao final do termo encontra-se o anexo onde deverão ser preenchidas as sugestões
de alteração nos itens do instrumento.

MÉTODOS ALTERNATIVOS
Não aplicável

RISCOS
Não há riscos decorrentes desta pesquisa.

150

BENEFÍCIOS
Como a pesquisa visa a melhoria da qualidade do trabalho da equipe de
pesquisa clínica, sua contribuição poderá auxiliar para melhores condições de
trabalho.

ACOMPANHAMENTO, ASSISTÊNCIA E RESPONSÁVEIS
Não aplicável

CARÁTER CONFIDENCIAL DOS REGISTROS
Seu nome não será revelado ainda que as informações fornecidas por você
sejam utilizadas para propósitos educativos ou de publicação, que ocorrerão
independentemente dos resultados obtidos.

TRATAMENTO MÉDICO EM CASO DE DANOS
Não aplicável

CUSTOS (Ressarcimento e indenização)
Não haverá qualquer custo ou forma de pagamento pela sua participação no
estudo.

BASES DA PARTICIPAÇÃO
É importante que você saiba que a sua participação neste estudo é
completamente voluntária e que você pode recusar-se a participar ou interromper
sua participação a qualquer momento sem penalidades ou perda de benefícios aos
quais você tem direito. Em caso de você decidir interromper sua participação no
estudo, a equipe assistente deve ser comunicada e a coleta de informações relativas
ao estudo será imediatamente interrompida.

GARANTIA DE ESCLARECIMENTOS
Nós estimulamos a você a fazer perguntas a qualquer momento do estudo.
Neste caso, por favor, ligue para a enfermeira Roberta Sarmento no telefone 32073954. Se você tiver perguntas com relação a seus direitos como participante do
estudo, também pode contar com um contato imparcial, o CEP-INCA, situado à Rua
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do Resende, 128 - sala 203, telefones (21) 3207-4550 ou 3207-4556, ou também
pelo e-mail: cep@inca.gov.br.
Agradecemos desde já sua valorosa colaboração

Equipe de pesquisa:
Enfermeira Roberta Monteiro Batista Sarmento – telefone: 021-3207-3954
E-mail: rsarmento@inca.gov.br
Aluna do Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial
Endereço: Rua Visconde de Santa Isabel, Nº 274, 7º andar, Vila Isabel. Rio de
Janeiro, RJ.

Drª Zenith Rosa Silvino - telefone: 021 2629-9493
E-mail: zenithrosa@terra.com.br
Endereço: Rua Dr Celestino Nº 74, 6º andar, Centro. Niterói - Rio de Janeiro.

Enfermeira Marina Izu - telefone: (21) 9427 4657
E-mail: izu.marina@gmail.com
Aluna do Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial
Endereço: Rua Dr Celestino Nº 74, 6º andar, Centro. Niterói - Rio de Janeiro

Enfermeira Cristiane Damasceno de Oliveira
E-mail: cristianedama@gmail.com
Aluna do Mestrado Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde
Endereço: Rua Dr Celestino Nº 74, 6º andar, Centro. Niterói - Rio de Janeiro

Drª. Barbara Pompeu Christovam - telefone: (21) 9916-8146
E-mail: babypompeu@gmail.com
Endereço: Rua Dr Celestino Nº 74, 6º andar, Centro. Niterói - Rio de Janeiro

Drª. Ana Karine Ramos Brum - telefone: (21) 9858 3995
E-mail: karinebrum@yahoo.com.br
Endereço: Rua Dr Celestino Nº 74, 6º andar, Centro. Niterói - Rio de Janeiro
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Li as informações acima e entendi o propósito deste estudo assim como os
benefícios e riscos potenciais da participação no mesmo. Tive a oportunidade de
fazer perguntas e todas foram respondidas. Eu, por intermédio deste, dou livremente
meu consentimento para participar neste estudo.
Entendo que não receberei compensação monetária por minha participação
neste estudo.

Eu recebi uma cópia assinada deste formulário de consentimento.

__________________________________ ____ / _____ / _____
(Assinatura do Paciente) dia mês ano
_______________________________________________________
(Nome do Paciente – letra de forma )
__________________________________ ____ / ____ / _____
(Assinatura de Testemunha, se necessário) dia mês ano

Eu, abaixo assinado, expliquei completamente os detalhes relevantes deste
estudo ao paciente indicado acima e/ou pessoa autorizada para consentir pelo
paciente.

__________________________________________ ____ / ____ / ____
(Assinatura da pessoa que obteve o consentimento) dia mês ano

Sugestões (equivalências)

Item
Semântica

Idiomática

Experimental

Conceitual
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APÊNDICE C. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
COORDENADOR DE ESTUDOS CLÍNICOS
“Atribuições do coordenador de Estudos Clínicos e adaptação transcultural e
validação para a língua portuguesa do instrumento Ontário Protocol Assessment
Level”.

Nome do Voluntário:
_____________________________________________________
Gostaria de convidá-lo a participar do estudo “Adaptação transcultural e
validação para a língua portuguesa do instrumento Ontario Protocol Assessment
Level” cujos objetivos são levantar as atribuições do Coordenador de Estudos
Clínicos, realizar a adaptação transcultural da ferramenta Ontario protocol
assessment level (OPAL) que mensura a carga de trabalho do coordenador de
estudos clínicos baseado na complexidade dos protocolos de pesquisa clínica e
verificar sua validade no centro de pesquisa clínica do Instituto Nacional de Câncer
(INCA).
Para que você possa decidir se quer participar ou não deste estudo, precisa
conhecer seus benefícios, riscos e implicações.

OBJETIVO DO ESTUDO
Descrever as atribuições do coordenador de estudos clínicos, realizar a
adaptação transcultural da ferramenta Ontario protocol assessment level (OPAL)
que mensura a carga de trabalho do enfermeiro coordenador de estudos clínicos
baseado na complexidade dos protocolos de pesquisa clínica e verificar sua validade
no centro de pesquisa clínica do Instituto Nacional do Câncer (INCA).

PROCEDIMENTOS DO ESTUDO
Para alcançar os objetivos, o estudo será desenvolvido em duas fases: I.
Descrição das atribuições do coordenador de estudos clínicos. II. A adaptação
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transcultural do instrumento OPAL para a língua portuguesa e III. Validação do
mesmo, através de sua aplicação no centro de pesquisa clínica do INCA.
Durante a fase de adaptação transcultural do instrumento OPAL, três etapas
serão transcorridas: a tradução do instrumento para o português, a avaliação da
tradução inicial “back translation” e a revisão por um comitê de especialistas, que
será formado por uma equipe multidisciplinar conhecedora do tema pesquisado, da
finalidade do instrumento e dos conceitos a serem analisados.
Você está sendo convidado a participar de três etapas do estudo, a etapa de
levantamento das atribuições do coordenador de estudos clínicos, da etapa de préteste e da etapa da validação da ferramenta no centro de pesquisa clínica do INCA,
ambas descritas abaixo:
Pré-teste: A versão pré-final será submetida a um pré-teste para análise da
compreensibilidade da ferramenta pelos coordenadores de estudos do INCA e
submetida à avaliação das propriedades de medida, que buscam a compatibilidade
entre a versão e o instrumento original, no que tange a confiabilidade e validade.
Para a etapa de avaliação das propriedades de medida serão avaliadas as
seguintes variáveis:
- A confiabilidade interobservadores ou equivalência, a confiabilidade testereteste ou estabilidade, a homogeneidade ou consistência interna, a validade de
conteúdo, a validade de constructo e a validade de critério.
Os dados serão submetidos à análise estatística.
Serão convidados para esta avaliação todos os coordenadores de estudos do
INCA, estando os mesmos alocados nas três unidades hospitalares (HC1, HC2 e
HC3) que exercem o papel de coordenadores de estudos clínicos.
O cenário do estudo serão os laboratórios de pesquisa clínica do INCA, os
principais locais de trabalho dos coordenadores de estudo quando não estão em
reuniões/encontros fora dos laboratórios ou nos consultórios orientando pacientes.
Após

estas

etapas,

o

documento

será

considerado

adaptado

transculturalmente para a língua portuguesa.

Fase de Validação do Instrumento:
A versão final do instrumento será aplicada aos coordenadores de estudos do
centro de pesquisa clínica do INCA e serão escolhidos protocolos de pesquisa que
tenham características diferentes (fase do estudo, tipo do estudo, linha de
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tratamento, etc.) e, portanto, complexidades diferentes para serem avaliados pelas
enfermeiras.
Os mesmos protocolos serão avaliados por todas as enfermeiras e estas irão
utilizar a versão final da ferramenta de avaliação de protocolos clínicos OPAL para
dar escores aos mesmos, buscando avaliar a carga de trabalho gerada por cada
protocolo de pesquisa.
Após, será feita uma comparação e verificada a concordância entre os
escores dados aos protocolos idênticos por enfermeiras diferentes e será
considerado como aceitável uma variação de até 1,5 pontos entre elas.

MÉTODOS ALTERNATIVOS
Não aplicável

RISCOS
Não há riscos decorrentes desta pesquisa.

BENEFÍCIOS
Como a pesquisa visa a melhoria da qualidade do trabalho da equipe de
pesquisa clínica, sua contribuição poderá auxiliar para melhores condições de
trabalho.

ACOMPANHAMENTO, ASSISTÊNCIA E RESPONSÁVEIS
Não aplicável

CARÁTER CONFIDENCIAL DOS REGISTROS
Seu nome não será revelado ainda que as informações fornecidas por você
sejam utilizadas para propósitos educativos ou de publicação, que ocorrerão
independentemente dos resultados obtidos.

TRATAMENTO MÉDICO EM CASO DE DANOS
Não aplicável

CUSTOS (Ressarcimento e indenização)
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Não haverá qualquer custo ou forma de pagamento pela sua participação no
estudo.

BASES DA PARTICIPAÇÃO
É importante que você saiba que a sua participação neste estudo é
completamente voluntária e que você pode recusar-se a participar ou interromper
sua participação a qualquer momento sem penalidades ou perda de benefícios aos
quais você tem direito. Em caso de você decidir interromper sua participação no
estudo, a equipe assistente deve ser comunicada e a coleta de informações relativas
ao estudo será imediatamente interrompida.

GARANTIA DE ESCLARECIMENTOS
Nós estimulamos a você a fazer perguntas a qualquer momento do estudo.
Neste caso, por favor, ligue para a enfermeira Roberta Sarmento no telefone 32073954. Se você tiver perguntas com relação a seus direitos como participante do
estudo, também pode contar com um contato imparcial, o CEP-INCA, situado à Rua
do Resende, 128 - sala 203, telefones (21) 3207-4550 ou 3207-4556, ou também
pelo e-mail: cep@inca.gov.br.
Agradecemos desde já sua valorosa colaboração.

Equipe de pesquisa:
Enfermeira Roberta Monteiro Batista Sarmento – telefone: 021-3207-3954
E-mail: rsarmento@inca.gov.br
Aluna do Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial
Endereço: Rua Visconde de Santa Isabel, Nº 274, 7º andar, Vila Isabel. Rio de
Janeiro, RJ.

Drª Zenith Rosa Silvino - telefone: 021 2629-9493
E-mail: zenithrosa@terra.com.br
Endereço: Rua Dr Celestino Nº 74, 6º andar, Centro. Niterói - Rio de Janeiro.

Enfermeira Marina Izu - telefone: (21) 9427 4657
E-mail: izu.marina@gmail.com
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Aluna do Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial
Endereço: Rua Dr Celestino Nº 74, 6º andar, Centro. Niterói - Rio de Janeiro

Enfermeira Cristiane Damasceno de Oliveira
E-mail: cristianedama@gmail.com
Aluna do Mestrado Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde
Endereço: Rua Dr Celestino Nº 74, 6º andar, Centro. Niterói - Rio de Janeiro

Drª. Barbara Pompeu Christovam - telefone: (21) 9916-8146
E-mail: babypompeu@gmail.com
Endereço: Rua Dr Celestino Nº 74, 6º andar, Centro. Niterói - Rio de Janeiro

Drª. Ana Karine Ramos Brum - telefone: (21) 9858 3995
E-mail: karinebrum@yahoo.com.br
Endereço: Rua Dr Celestino Nº 74, 6º andar, Centro. Niterói - Rio de Janeiro

Li as informações acima e entendi o propósito deste estudo assim como os
benefícios e riscos potenciais da participação no mesmo. Tive a oportunidade de
fazer perguntas e todas foram respondidas. Eu, por intermédio deste, dou livremente
meu
consentimento para participar neste estudo.
Entendo que não receberei compensação monetária por minha participação
neste
estudo.
Eu recebi uma cópia assinada deste formulário de consentimento.

____________________________________________ ______ / ______ / ______
(Assinatura do participante) dia mês ano

_______________________________________________________
(Nome do participante – letra de forma )

_____________________________________________ ______ / ______ / ______
(Assinatura de Testemunha, se necessário) dia mês ano
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Eu, abaixo assinado, expliquei completamente os detalhes relevantes deste
estudo ao paciente indicado acima e/ou pessoa autorizada para consentir pelo
paciente.

_____________________________________________ ______ / ______ / ______
(Assinatura da pessoa que obteve o consentimento) dia mês ano
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APÊNDICE D. Protocolos Clínicos que receberam o escore OPAL
1) Neosamba

Título
Estudo de fase II randomizado de tratamento neoadjuvante para pacientes com
câncer de mama localmente avançado com esquema baseado em antraciclina
seguido de taxane ou vice-versa.

Desenho do Estudo
Estudo de fase II de centro único, randomizado, aberto, em dois estágios,
estratificado de acordo com receptor hormonal positivo ou negativo.

Tratamento Proposto
Braço controle: As pacientes receberão o seguinte esquema de tratamento:
Doxorrubicina 50mg/m²; Ciclofosfamida 500mg/m² e 5-Fluoracil 500mg/m² por via
intravenosa a cada 21 dias por 3 ciclos, seguidos de docetaxel 100mg/m2 por via
intravenosa a cada 21 dias por 3 ciclos.

Braço experimental: As pacientes receberão o seguinte esquema de tratamento: de
Docetaxel 100mg/m2 por via intravenosa a cada 21 dias por 3 ciclos, seguidos de
Doxorrubicina 50mg/m²; Ciclofosfamida 500mg/m² e 5-Fluoracil 500mg/m² por via
intravenosa a cada 21 dias., por 3 ciclos.

Monitoria (número de visitas por mês): mensal
Número de visitas (ciclos): 21/21 dias
Braços: 2 braços
Patrocinador: Institucional
Questionários: não
Envio de Amostra Radiológica: não
Envio de Amostra Patológica: não
Envio de sangue (KIT): não
Coleta de marcadores (PK, HaHa, D-dimer) coleta seriada de sangue: não
Necessita de Hospitalização: não

160

Critérios RECIST: não
Procedimentos especiais específicos do estudo diferentes da rotina: biópsia
Número de pacientes em tratamento: (em quimioterapia, realizando exames préoperatório, aguardando cirurgia, antes do término do estudo): 28
Número de Pacientes em acompanhamento: 20
Aberto ou fechado para inclusão? aberto

2) CIBOMA

Título
Estudo fase IV.III multicêntrico, aberto, de designação aleatória de tratamento, para
valiar a eficácia de trapia de manutenção com capecitabina (X) após quimioterapia
neoadjuvante e/ou adjuvante padrão em pacientes com câncer de mama operável,
receptores hormonais e HER2neu negativos
Observação: trata-se de um ensaio clínico em fase IV.III. Identifica-se como fase IV
porque se utiliza um produto em pesquisa que conta com uma licença de
comercialização em todos os países participantes. Ao mesmo tempo, o produto em
pesquisa será ministrado numa indicação diferente a da licença de comercialização
para avaliar sua eficácia em termos de aumento de sobrevida livre de enfermidade
(plano deestudo fase III).

Desenho do Estudo
Ensaio fase IV.III prospectivo, aberto, de designação aleatória de tratamento. As
pacientes serão estratificadas no momento da inclusão, depois de completar pelo
menos 6 ciclos de quimioterapia neoadjuvante e/ou adjuvante com antraciclinas e/ou
taxanos.

Tratamento Proposto
Capecitabina 1000 mg/m2 p.o. ministrados 2 vezes ao dia (manhã e noite) durante
14 dias, seguidos de um período de descanso de 7 dias, durante 8 ciclos.

Monitoria (número de visitas por mês): mensal
Número de visitas (ciclos): 21/21 dias
Braços: 2 braços
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Patrocinador: GBECAM - grupo cooperativo
Questionários: não
Envio de Amostra Radiológica: não
Envio de Amostra Patológica: sim
Envio de sangue (KIT): não
Coleta de marcadores (PK, HaHa, D-dimer) coleta seriada de sangue: não
Necessita de Hospitalização: não
Critérios RECIST: não
Procedimentos especiais específicos do estudo diferentes da rotina: não
Número de pacientes em tratamento: (em quimioterapia, realizando exames préoperatório, aguardando cirurgia, antes do término do estudo): 16
Número de Pacientes em acompanhamento: 25
Aberto ou fechado para inclusão? fechado

3) Quimioterapia Metronômica

Título
Quimioterapia metronômica em pacientes idosas com câncer de mama metastático.

Desenho do Estudo
Estudo fase III, unicêntrico, aberto, com quimioterapia metronômica em pacientes
idosas com câncer de mama metastático de qualquer linha, receptores hormonais
positivos ou negativos e Her 2 negativo

Tratamento Proposto
Braço único
A quimioterapia será administrada em ciclos semanais da seguinte maneira:
- Ciclofosfamida oral na dose de 50 mg por dia (9 h) continuamente.
- Metotrexate oral na dose de 2,5 mg duas vezes ao dia (10 h e 17 h) nos dias 1 e 2
de cada semana.

Monitoria (número de visitas por mês): não tem
Número de visitas (ciclos): 28/28 dias
Braços: 1 braço
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Patrocinador: Institucional
Questionários: não
Envio de Amostra Radiológica: não
Envio de Amostra Patológica: não
Envio de sangue (KIT): não
Coleta de marcadores (PK, HaHa, D-dimer) coleta seriada de sangue: não
Necessita de Hospitalização: não
Critérios RECIST: não
Procedimentos especiais específicos do estudo diferentes da rotina: não
Número de pacientes em tratamento: (em quimioterapia, realizando exames préoperatório, aguardando cirurgia, antes do término do estudo): 06
Número de Pacientes em acompanhamento: 04
Aberto ou fechado para inclusão? aberto

4) Megestat

Título
Estudo de fase II com acetato de megestrol em pacientes com Câncer de mama
metastático hormônio responsivo após falha a inibidores de aromatase

Desenho do Estudo
Estudo de fase II unicêntrico, braço único, para pacientes com câncer de mama
metastático confirmado em estudo anátomo-patológico, com receptores hormonais
(estrogênio e/ ou progesterona) positivo ao estudo imuno-histoquímico padrão).

Tratamento Proposto
As pacientes receberão o seguinte esquema de tratamento:
- acetato de megestrol: dose de 160 mg/dia em dose única.

Monitoria (número de visitas por mês): não tem
Número de visitas (ciclos): 28/28 dias
Braços: 1 braço
Patrocinador: Institucional
Questionários: não
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Envio de Amostra Radiológica: não
Envio de Amostra Patológica: não
Envio de sangue (KIT): não
Coleta de marcadores (PK, HaHa, D-dimer) coleta seriada de sangue: não
Necessita de Hospitalização: não
Critérios RECIST: não
Procedimentos especiais específicos do estudo diferentes da rotina: não
Número de pacientes em tratamento: (em quimioterapia, realizando exames préoperatório, aguardando cirurgia, antes do término do estudo): 08
Número de Pacientes em acompanhamento: 18
Aberto ou fechado para inclusão? fechado

5) Zonantax

Título
Estudo clínico de fase II de tratamento com ácido zolendrônico neoadjuvante
associado ao esquema baseado em antraciclina seguido de taxane empacientes
com câncer de mama localmente avançado

Desenho do Estudo
Estudo de fase II, centro único, nacional de tratamento com ácido zolendrônico
neoadjuvante associado ao esquema baseado em antraciclina seguido de taxane
em pacientes com câncer de mama localmente avançado, Her 2 positivo.

Tratamento Proposto
AC (Doxorrubicina 60mg/m² IV D1 de 21/ 21 dias + Ciclofosfamida 600mg/m² IV D1
de 21/ 21 dias) X 4 + ZOL (Ácido Zolendrônico 4mg IV D8 de 21/ 21 dias) x 4,
seguidos de TXT (docetaxel 100mg/m2 IV D1 de 21/ 21 dias) X 4 + Trastuzumabe
(8mg/Kg D1 e 6mg/Kg D22, D43 e D64 de21/ 21 dias) x 4 + ZOL. (Ácido
Zolendrônico 4mg IV D8 de 21/ 21 dias) X 4.

Monitoria (número de visitas por mês): mensal
Número de visitas (ciclos): 21/21 dias
Braços: 1 braço
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Patrocinador: Institucional
Questionários: não
Envio de Amostra Radiológica: não
Envio de Amostra Patológica: não
Envio de sangue (KIT): sim
Coleta de marcadores (PK, HaHa, D-dimer) coleta seriada de sangue: não
Necessita de Hospitalização: não
Critérios RECIST: não
Procedimentos especiais específicos do estudo diferentes da rotina:
- Realização de biópsia pré- tratamento
- Pesquisa de marcadores na peça cirúrgica
- Avaliação de difusão na RNM mama
- Equipe multidisciplinar
- Biópsia tumoral fresca
Número de pacientes em tratamento: (em quimioterapia, realizando exames préoperatório, aguardando cirurgia, antes do término do estudo): 08
Número de Pacientes em acompanhamento: NA
Aberto ou fechado para inclusão? aberto

6) NCI

Título
Perfil Molecular do Câncer de Mama nos Estágios II e III em Mulheres Latina
Americanas Recebendo Tratamento Padrão

Desenho do Estudo
Perfil Molecular do Câncer de Mama nos Estágios II e III em Mulheres com câncer
de mama em estágio II ou III sem metastáse, receptores hormonais e her 2
indiferente.

Tratamento Proposto
Neoadjuvantes
HER 2 –
4 AC + 12 Taxol
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HER 2 +
4 AC + 12 Taxol com herceptin
Adjuvantes
Fazem a quimioterapia padrão do hospital.

Monitoria (número de visitas por mês): diária (monitor exclusivo)
Número de visitas (ciclos): Parte 21/21 e parte semanal
Braços: 2 braços
Patrocinador: Grupo cooperativo NCI
Questionários: sim
Envio de Amostra Radiológica: não
Envio de Amostra Patológica: não
Envio de sangue (KIT): sim
Coleta de marcadores (PK, HaHa, D-dimer) coleta seriada de sangue: não
Necessita de Hospitalização: não
Critérios RECIST: não
Procedimentos especiais específicos do estudo diferentes da rotina:
- 2 tipos de pacientes no mesmo protocolo (neo e adjuvantes)
- biópsia extra em pacientes neoadjuvantes
- análise molecular na biópsia e cirurgia
- múltiplos questionários
- equipe multidisciplinar
- biópsia tumoral fresca

Número de pacientes em tratamento: (em quimioterapia, realizando exames préoperatório, aguardando cirurgia, antes do término do estudo): 10
Número de Pacientes em acompanhamento: 06
Aberto ou fechado para inclusão? aberto

7) Metformina

Título
Estudo de fase 0 braço único de metformina pré-operatório em pacientes com
carcinoma invasivo de mama estágio I/II
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Desenho do Estudo
Estudo de fase 0 braço único de metformina pré-operatório em pacientes com
carcinoma invasivo de mama comprovado histologicamente candidatas à cirurgia
primária Estágio I, II- TNM: T1 N 0, T2 N0 M0, T1 N1, T2 N1.

Tratamento Proposto
Metformina pré-operatória:
Metformina 500mg por 3 dias seguidos, a partir do 4º dia 1g /dia divididos em 500mg
no café da manhã e 500mg jantar por 21 dias quando irão realizar a cirurgia de
ressecção da neoplasia.

Monitoria (número de visitas por mês): mensal
Número de visitas (ciclos): apenas um ciclo
Braços: único
Patrocinador: Institucional
Questionários: não
Envio de Amostra Radiológica: não
Envio de Amostra Patológica: não
Envio de sangue (KIT): não
Coleta de marcadores (PK, HaHa, D-dimer) coleta seriada de sangue: não
Necessita de Hospitalização: não
Critérios RECIST: não
Procedimentos especiais específicos do estudo diferentes da rotina:
- avaliação histológica na biópsia para análise molecular
- avaliação histológica na cirurgia para análise molecular
- equipe multidisciplinar
Número de pacientes em tratamento: (em quimioterapia, realizando exames préoperatório, aguardando cirurgia, antes do término do estudo): 06
Número de Pacientes em acompanhamento: NA
Aberto ou fechado para inclusão? aberto

8) Amazona I
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Título
Avaliação de casuística de pacientes portadores de câncer de mama registrados nos
anos de 2001 e 2006 em instituições de saúde brasileiras (públicas e privadas)

Desenho do Estudo
Avaliação de Pacientes de ambos os sexos, maiores que 18 anos, que tenham
odiagnóstico de câncer de mama comprovado por exame de anatomia patológica, e
que tenham sido registrados (como caso novo) na instituiçãoparticipante nos anos
de 2001 e 2006 para busca de:


Idade média dos pacientes



Estado menopáusico ao diagnóstico (sexo feminino)



Estadiamento clínico observado ao diagnóstico



Tipos histológicos dos tumores de mama



Receptores de estrogênio e progesterona e presença de HER2



Modalidade de tratamento empregado



Sobrevida após diagnóstico

Tratamento Proposto
Não aplicável.

Monitoria (número de visitas por mês): não
Número de visitas (ciclos): NA
Braços: NA
Patrocinador: GBECAM - grupo cooperativo
Questionários: não
Envio de Amostra Radiológica: não
Envio de Amostra Patológica: não
Envio de sangue (KIT): não
Coleta de marcadores (PK, HaHa, D-dimer) coleta seriada de sangue: não
Necessita de Hospitalização: não
Critérios RECIST: não
Procedimentos especiais específicos do estudo diferentes da rotina:
- Apenas análise de prontuário
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Número de pacientes em tratamento: (em quimioterapia, realizando exames préoperatório, aguardando cirurgia, antes do término do estudo): 120
Número de Pacientes em acompanhamento: NA
Aberto ou fechado para inclusão? fechado

9) CRAD Y

Título
Estudo aberto, fase II, braço único, de everolimus em combinação com letrozol para
tratamento de mulheres pós-menopausa com receptor de estrogênio positivo com
câncer de mama metastático

Desenho do Estudo
Este é um estudo aberto, de fase II, multicêntrico, internacional, de braço único para
os pacientes com ER +, HER2-câncer de mama metastático. Os pacientes
receberão everolimus em combinação com letrozole até progressão da doença.
Após a progressão inicial, serão oferecidos os pacientes everolimus em combinação
com exemestano até progressão da doença.

Tratamento Proposto
Everolimus será autoadministrada como uma dose diária de 10 mg (2 - 5 mg
comprimidos) feita oralmente continuamente do dia 1 do estudo até progressão da
doença ou toxicidade inaceitável. Letrozol será autoadministrado como uma dose
diária de 2,5 mg continuamente desde dia 1 do estudo até progressão da doença. A
seguir a progressão da doença em everolimus em combinação com letrozol, aos
pacientes serão oferecidas everolimus em combinação com o exemestano.
Exemestane vai ser autoadministrada como uma dose diária de 25 mg por via oral
de forma contínua até a doença regredir.

Monitoria (número de visitas por mês): mensal
Número de visitas (ciclos): 28/28 dias
Braços: 2 braços
Patrocinador: Novartis
Questionários: não
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Envio de Amostra Radiológica: sim
Envio de Amostra Patológica: sim
Envio de sangue (KIT): sim
Coleta de marcadores (PK, HaHa, D-dimer) coleta seriada de sangue: não
Necessita de Hospitalização: não
Critérios RECIST: sim
Procedimentos especiais específicos do estudo diferentes da rotina: não
Número de pacientes em tratamento: (em quimioterapia, realizando exames préoperatório, aguardando cirurgia, antes do término do estudo): 01
Número de Pacientes em acompanhamento: 01
Aberto ou fechado para inclusão? fechado

10) Emília

Título
Um estudo de fase III, aberto, randomizado, multicêntrico, para avaliar a eficácia e
segurança de trastuzumabe-MCC-DM1 vs capecitabina + lapatinibe em pacientes
com câncer de mama HER 2 positivo localmente avançado ou metastático que
tenham recebido terapia prévia com trastuzumabe

Desenho do Estudo
Estudo de fase III, aberto, randomizado, multicêntrico, para pacientes com câncer de
mama Her 2 positivo localmente avançado inoperável ou metastático em 1ª ou 2ª
linha que tenham usado terapia prévia com trastuzumab e progredido dentro de 6
meses da última dose. As pacientes serão randomizadas e receberão TDM1 isolado
de 21/21 dias EV em um braço e no outro braço receberão xeloda com lapatinibe de
21/21 dias VO.

Tratamento Proposto
TDM1 isolado IV- 21/21 dias até PD ou toxicidade limitante X Xeloda 14 dias +
lapatinibe contínuo VO - 21/21 dias até PD ou toxicidade limitante.

Monitoria (número de visitas por mês): mensal
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Número de visitas (ciclos): 21/21 dias
Braços: 2 braços
Patrocinador: ROCHE
Questionários: não
Envio de Amostra Radiológica: sim
Envio de Amostra Patológica: sim
Envio de sangue (KIT): sim
Coleta de marcadores (PK, HaHa, D-dimer) coleta seriada de sangue: não
Necessita de Hospitalização: não
Critérios RECIST: sim
Procedimentos especiais específicos do estudo diferentes da rotina: não
Número de pacientes em tratamento: (em quimioterapia, realizando exames préoperatório, aguardando cirurgia, antes do término do estudo): 07
Número de Pacientes em acompanhamento: 03
Aberto ou fechado para inclusão? fechado

11) Glico

Título
Estudo

aberto,

randomizado,

Fase

II

de

Lapatinib/Capecitabina

ou

Lapatinib/Vinorelbina ou Lapatinib/Gemcitabina em pacientes com câncer de mama
metastático Her2/neu ampliado que progrediram após tratamento com taxanos

Desenho do Estudo
Esse é um estudo aberto, randomizado fase II, multicêntrico, internacional, com 3
braços de tratamento para pacientes com ErbB2 + diagnosticados com câncer de
mama metastático ou avançado após progressão de taxanos. O objetivo principal é
investigar a Taxa de Benefício Clínico (CBR) e a segurança na terapia de 3
combinações diferentes de Lapatinib (com capecitabina ou gemcitabina ou
vinorelbina)

e

determinar

se

uma

ou

ambas

as

combinações

de

Lapatinib/Vinorelbina ou Lapatinib/Gemcitabina podem ser consideradas uma
alternativa razoável para a combinação vigente de Lapatinib/Capecitabina. A decisão
de estudar uma das novas combinações futuramente será baseada tanto nos perfis
de toxicidade como no de eficácia.
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Tratamento Proposto
Os sujeitos irão receber 1250mg de LAPATINIB uma vez ao dia (QD)
continuamente, em combinação com a quimioterapia, que pode ser tanto com 2000
mg/m2 de capecitabina do 1º ao 14º dia com intervalo de 3 semanas (Braço A),
como com 25mg/m2 de vinorelbina no 1º e no 8º dias a cada 3 semanas (Braço B),
ou ainda com 1000mg/m2 de gemcitabina no 1º e 8º dias a cada 3 semanas (Braço
C).

Monitoria (número de visitas por mês): mensal
Número de visitas (ciclos): 21/21 dias
Braços: 3 braços
Patrocinador: GLICO
Questionários: não
Envio de Amostra Radiológica: não
Envio de Amostra Patológica: não
Envio de sangue (KIT): não
Coleta de marcadores (PK, HaHa, D-dimer) coleta seriada de sangue: não
Necessita de Hospitalização: não
Critérios RECIST: sim
Procedimentos especiais específicos do estudo diferentes da rotina:
- Avaliação de complacência de medicação oral
- Colocação de cateter
Número de pacientes em tratamento: (em quimioterapia, realizando exames préoperatório, aguardando cirurgia, antes do término do estudo): 09
Número de Pacientes em acompanhamento: 04
Aberto ou fechado para inclusão? aberto

12) LUX-Breast 1

Título
Estudo aberto, randomizado, de fase III, de BIBW 2992 e vinorelbina versus
trastuzumab e vinorelbina em pacientes com câncer de mama metastático com
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superexpressão de HER2 que tenham fracassado em um tratamento anterior com
trastuzumab

Desenho do Estudo
Estudo aberto e randomizado de BIBW 2992 e vinorelbina versus trastuzumab e
vinorelbina para investigar a eficácia e a segurança de BIBW 2992 associado a
quimioterapia e.v. com vinorelbina no tratamento de pacientes com câncer de mama
metastático com superexpressão de HER2, que tenham fracassado em um
tratamento anterior com trastuzumab (Herceptin®).

Tratamento Proposto
BIBW 2992 e vinorelbina e.v.:
X
Trastuzumab e vinorelbina e.v.:
- Vinorelbina 25 mg/m²/semana, para uso da mesma forma em ambos os braços
Infusão endovenosa 10 a 15 minutos
- Dose de ataque de 4 mg/kg de trastuzumab seguida de 2 mg/kg semanais Infusão
endovenosa de 30 a 90 minutos

Monitoria (número de visitas por mês): mensal
Número de visitas (ciclos): 21/21 dias
Braços: 2 braços
Patrocinador: Boehringer Ingelheim
Questionários: sim
Envio de Amostra Radiológica: sim
Envio de Amostra Patológica: sim
Envio de sangue (KIT): sim
Coleta de marcadores (PK, HaHa, D-dimer) coleta seriada de sangue: sim
Necessita de Hospitalização: não
Critérios RECIST: sim
Procedimentos especiais específicos do estudo diferentes da rotina:
- Avaliação de complacência de medicação oral
- Colocação de cateter
- coleta de biópsia tumoral a fresco
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- Verificação de complacência de BIBW
Número de pacientes em tratamento: (em quimioterapia, realizando exames préoperatório, aguardando cirurgia, antes do término do estudo): 03
Número de Pacientes em acompanhamento: 00
Aberto ou fechado para inclusão? aberto

13) MK- 050

Título
Estudo Clínico para qualificar a assinatura do fator de crescimento (GFS) como um
biomarcador intermediário de resposta para o desenvolvimento de inibidores da via
PI3K em sujeitos de pesquisa com câncer de mama

Desenho do Estudo
Este é um estudo aberto, randomizado, multicêntrico, Fase Ib, para avaliar a inibição
em resposta da assinatura do fator de crescimento (GFS) após um curso de duas
emanas de ridaforolimus (MK-8669) em monoterapia; dalotuzumabe (MK-0646) em
monoterapia;

ou

ridaforolimus/dalotuzumabe

(MK-8669/MK-0646) em terapia

combinada, em sujeitos com câncer de mama ER-positivo, de alta proliferação
(Luminal B), que não receberam tratamento prévio para o câncer de mama. O
estudo incluirá sujeitos com cirurgia programada sem terapia neoadjuvante ou
sujeitos programados para receber terapia neoadjuvante antes da cirurgia, e que
consentiram com uma janela de tratamento do estudo antes de iniciarem o seu
tratamento neoadjuvante.

Tratamento Proposto
Braço A: Ridaforolimus (MK-8669) 30 mg 1X/5D e Dalotuzumabe (MK-0646)
10mg/kg/semana por 2 semanas.
Braço B: Ridaforolimus (MK-8669) 40 mg 1X/5D por 2 semanas
Braço C: Dalotuzumabe (MK-0646) 10 mg/kg/semana por 2 semanas

Monitoria (número de visitas por mês): mensal
Número de visitas (ciclos): Ciclo único e cirurgia
Braços: 3 braços
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Patrocinador: MERCK
Questionários: sim
Envio de Amostra Radiológica: não
Envio de Amostra Patológica: sim
Envio de sangue (KIT): sim
Coleta de marcadores (PK, HaHa, D-dimer) coleta seriada de sangue: sim
Necessita de Hospitalização: não
Critérios RECIST: não
Procedimentos especiais específicos do estudo diferentes da rotina:
- Realização de biópsia pré- tratamento
- Pesquisa de marcadores na peça cirúrgica
- Equipe multidisciplinar
- Biópsia tumoral fresca
Número de pacientes em tratamento: (em quimioterapia, realizando exames préoperatório, aguardando cirurgia, antes do término do estudo): 03
Número de Pacientes em acompanhamento: 00
Aberto ou fechado para inclusão? aberto

14) CAP NEO

Título
Estudo de fase II, de tratamento neoadjuvante de pacientes com câncer de mama
localmente avançado triplo negativo com o esquema CAP- CICLOFOSFAMIDA,
ADRIAMICINA E CISPLATINA

Desenho do Estudo
Estudo de fase II multicêntrico, nacional, para pacientes com câncer de mama
localmente avançado, triplo negativo que receberão 6 ciclos de ciclofosfamida,
adriamicina e cisplatina neoadjuvante.

Tratamento Proposto
As pacientes receberão o seguinte esquema de tratamento: Doxorrubicina 50mg/m²;
Ciclofosfamida 500mg/m² e Cisplatina 50mg/m² por via intravenosa a cada 21 dias.
O tratamento será realizado por seis ciclos com intervalo de 21 dias e será
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interrompido em caso de evidência clínica de progressão de doença, toxicidade
limitante, saída voluntária da paciente do estudo clínico ou não adesão ao protocolo.

Monitoria (número de visitas por mês): mensal
Número de visitas (ciclos): 06
Braços: único
Patrocinador: GBECAM
Questionários: não
Envio de Amostra Radiológica: não
Envio de Amostra Patológica: não
Envio de sangue (KIT): não
Coleta de marcadores (PK, HaHa, D-dimer) coleta seriada de sangue: não
Necessita de Hospitalização: não
Critérios RECIST: não
Procedimentos especiais específicos do estudo diferentes da rotina: não
Número de pacientes em tratamento: (em quimioterapia, realizando exames préoperatório, aguardando cirurgia, antes do término do estudo): 18
Número de Pacientes em acompanhamento: 00
Aberto ou fechado para inclusão? aberto

15) Beth

Título
Estudo clínico multicêntrico, de fase III, randomizado da terapia adjuvante para
pacientes que apresentam câncer de mama HER2-positivo linfonodopositivo ou
câncer de mama linfonodo-negativo de alto risco, comparando a quimioterapia com
trastuzumabe e quimioterapia com trastuzumabe e bevacizumab

Desenho do Estudo
Estudo clínico aberto, randomizado da terapia adjuvante para pacientes que
apresentam câncer de mama HER2-positivo linfonodopositivo ou câncer de mama
linfonodo-negativo de alto risco, comparando Docetaxel + Carboplatina com
trastuzumabe e Docetaxel + Carboplatina com trastuzumabe e bevacizumab.
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Tratamento Proposto
Docetaxel + Carboplatina com trastuzumabe de 21/21 dias por 6 ciclos EV
X
Docetaxel + Carboplatina com trastuzumab e e bevacizumab de 21/21 dias por 6
ciclos EV

Monitoria (número de visitas por mês): mensal
Número de visitas (ciclos): 06
Braços: 2 braços
Patrocinador: ROCHE
Questionários: não
Envio de Amostra Radiológica: não
Envio de Amostra Patológica: sim
Envio de sangue (KIT): sim
Coleta de marcadores (PK, HaHa, D-dimer) coleta seriada de sangue: não
Necessita de Hospitalização: não
Critérios RECIST: não
Procedimentos especiais específicos do estudo diferentes da rotina:
- Longo tempo de follow up
Número de pacientes em tratamento: (em quimioterapia, realizando exames préoperatório, aguardando cirurgia, antes do término do estudo): 16
Número de Pacientes em acompanhamento: 03
Aberto ou fechado para inclusão? Fechado
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ANEXOS
ANEXO A. Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa
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