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Prezados Leitores,

Damos seqüência, neste número, ao tema Pesquisa 
Clínica, tão importante para o enriquecimento e elabora-
ção de um projeto de pesquisa. Apresento a Dra. Greyce 
Lousana, bióloga, médica veterinária e Presidente da 
Sociedade Brasileira de Profissionais em Pesquisa Clínica 
(SBPPC). Em seu texto a autora afirma que a pesquisa clí-
nica é uma área de atuação relativamente nova no Brasil, 
com crescente interesse tanto por parte de pesquisadores 
inseridos nas instituições acadêmicas, quanto da iniciativa 
privada, principalmente a indústria farmacêutica que vêm 
desenvolvendo novos fármacos e medicamentos genéricos. 
Faz uma abordagem interessante das etapas importantes 
para o processo de elaboração de um projeto envolvendo 
novas técnicas ou medicamentos. Tal processo é composto 
de cinco fases subdivididas em: uma pré-clínica, que en-
volve ensaios in vitro e em animais de experimentação, e 
quatro clínicas, que envolvem o ser humano.

Outro ponto destacado pela autora é a necessidade 
de estudos com seres humanos, no Brasil, passarem por 
uma seqüência de trâmites regulatórios que incluem obri-
gatoriamente o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e, em 
alguns casos, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 
(CONEP), além da necessidade de adequar as pesquisas 
clínicas às regras internacionais que as regem, explicadas 
em um documento denominado Boas Práticas Clínicas. No 
Brasil, existe uma Resolução Nacional, número 196/96, 
publicada pelo Conselho Nacional de Saúde, vinculada 
ao Ministério da Saúde, regulamentando toda e qualquer 
pesquisa que envolva o ser humano.

Esta edição também apresenta diferentes estudos 
originais visando à difusão da produção científica de 
qualidade; por esse motivo, nossa Revista foi reformulada 
para atender a padrões universais e atingir a excelência no 
cenário da pesquisa nacional e internacional. 

Boa leitura,

Sandra Kalil Bussadori
Editora científica

Editorial


