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Resumo: Avalia as diversas fases de pesquisas e desenvolvimento

d~ uma nova droga, com enfase .s pesquisas f~rmaco-cl r-
nicas. Apds uma avalia~~o da situaç~o internacional e

nacional destas, analisa, criticamente, o seu gerencla-
menta. Discute as dificuldades do desenvolvimento des-
tas pesquisas a n{vel nacional, baseado nas dificulda-
des de cria~~o das disL!plJnas de farmacologia cl rnica e
da de medicina da inddstria farmactutica. Propõe que o
um novo
cli"nlcas

modelo de gerenc iamen\o das pesqu Isas f'~lI\aco-
no Brasil e que todo esse asssunto seja

amplamente discutido, para que se ofiCialize, urgente-
mente, estas novas espeCialidades m~dicas.

PalavraS-Chave: PesqUisa Cienttfica, PesqUisas F~maco-Clrnlcas,

Drogas, Brasil. Farmacologia CI rnica. Medicina
da IndJstria Farmactutlca. Gerenciamento.
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" parece impossrvel negar a necessida-
de de se realizar pesquisas f~rmaco-
clrnicas em seres humanos, pois es-
te é o elo indispens~vel para se
alcan~ar progressos cientrficos que
beneficjar~o a humanidadell

•

OSWALDO LUIZ RAMOS, 1987
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Costa, Sldney de Brito

1. INTRODIJÇ?,\O

H Um m~dico, em qualquer atrjbui~lo que lhe

seja dada, ~, invariavelmente, um profis-
sional liberal •••

••• POde-se definir o liberal, aut6nomo ou
nio, pela situaç~o em que predomina o con-

teddo intelectual e cultural na execu~io
do seu trabalho •••

Seja autdnomo ou nio, o m~dlco possui
missio especificamente l.iberal: como as
1 iberalidades de todos os gtneros, ela
este{ acompanhada, indissolIJvelme:nte, de

uma grave responsabilidade."

Dr. PEDRO KASSAB, 1975

....... """-' .._--



Costa, Sidney de 8rlto

A pesquisa de novos medicamentos em sua fase f~rmaco-cl (nica

~, com c€rt€~a, um dos ramos do conhecimento mddico que mais
evo lu iu , princIPa'lmente, nas quatro dltimas d~cadas. o
desenvolvimento tecnoldgico proporcionou avanços que est~o hoje

refletidos no ndmero infindivel de drogas descobertas, testadas e

comerciali~adas. Existe ainda um ndmero incontdvel de ~'rmacos
que ainda estão em suas fases incipientes de pesquisas.

A sfntese de produtos qufmicos e farmacêuticos acelerou-

se enormemente com as pesquisas voltadas ~s dEscobErtas de

insumos bisicos, como por exemplo nos derivados de petróleo.
Este, por ser um composto formado de decomposi~lo de materiais
org::\nicos, tem fornecido um grancle mlmer o de insumos
farmactuticos que chegam a testes, como substAncias capazes de
tratar uma s~rie de doenças.

o desenvolvimento de uma nova substAncia~, desde a sua

s(ntese, ~ um processo longo e bastante custoso, que envolve

considerdvel imobilização de capital e a forma~lo de equipes pro-
fissionais especiali~adas. Os avanços tecnoldgicos na ~rea da
engenharia e em ou t rus campos mu i t o t em (~cll'lt:rlbIJ"dopj~l~a ilm

pesquisas de uma nova subst.ncia teraptutica.

Por outro lado, as superespeclal iza~6es na drea m~dico-
clrnica, t~m ~avorecido o crescimento do n~mero de novos ~~rmacos
pesquisados e a sua comercializa;io. Talvez hajam excessos

._ .._._--' . ~.' .



Costa, Sidney de B~ito

coadjuvados pela hipeFt~cnica m~dica, que, em muitas ocasi5es,

para atacar um mln~sculo
sintoma, no lugar d~ se preocupar com a real causa da
enfermidade, que estaria comprometendo a sa~de do paci~nte.

A eterna procura do homem por sua longeVidade, de certo
modo, tambim favorece o crescimento do n~mero de pesquisas pa~a o
desenvolvimento de novas substAnclas. N~o h~ crdvidas de que
muitos j~ descobriram isto, o que pa~a eles ~ um novo HeI

dorado". Aproveitam para investir dnica e exclusivamente
visando lucr cs desenfreados, prinCipalmente, dentro do
contexto capitalista, com sua visio de lucros. Há, porem,
entidades s~rlas, mesmo neste contexto capitalista, que procuram

pesquisar e desenvolver novos f~rmacos, pa~a que um dia, ~stes se
transfo~mem em d~ogas e, efetivamente, aliViem o sc)f'ri men t o de
mu i tos.

No entanto, mesmo o desenvolvimento de novos fjrmacos por

entidades s~rias de pesquisas, nem sempre, com suas descobertas,
conseguem acabar totalmente com os males. Vale a pena citar
aqUi, como exemplo, o caso da descoberta da penicilina. Sua
descoberta, que com certeza muitos se lembram, deu-se ao acaso,
em um dos mais s~rios centros de pesquisa da ~poca. Pensou-
se que estariam ar terminados todos os problemas de infecçio que
atacavam os pacientes. o que se observa hoje em dia ~ que este
pensamento foi um perigoso engano. Com certeza tanto Fleming ao

.),,-



Costa, Sidney de Brito

dEscobri-la, como toda comunldad~ cientffica da éPDca ao tomar

acabar de vez com todas as infecç5es graves que conheciam e que

tantos pacientes dizimavam. Naquel~ momento, a p~nlcilina foi

uma gloriosa E fulgurante descoberta. Nio contavam, entretanto,
todos, com que estes min~sculos g€rm~s fossem dotados de

"intelig~ncia" que lhes proporcionava IIcapacidadell de se

dEfEndErem, como o fizeram alguns anos mais tarde, produzindo

Uma subst~ncia prdpria capaz de inativar a penicilina

1976).

Beel~,O. :

Este Exemplo da penicilina serve, realmente, para
ilustrar o que se esti tentando demonstrar. Ao longo dos anos
os cientistas continuaram numa luta incessante, na tentativa de

dEscobrir novos antibldticos, para tentar eqUilibrar esta luta,

cuja vitdria est~ pendendo para o lado dos germes. Jê:~ foram

descobertos um sem ndmero de antimicrobianos e, no entanto, os
germes sempre desenvolvem, rapidamente, a capacidade de derrot~-
los. Certo~, tamb~m, que uma gama infind~vel de novos germes,
bact~rias e vrrus, foram identificados. Mas a luta neste campo,
entre os homens que pesquisam e os germes, tem sido muit rssimo

árdua.

~ necess~rio continuar o desenvolvimento de novos ffiedica-
mentos, novas drogas. Ao mesmo tempo h~ que se racionalizar os
seu uso, que na grande maioria das vezes i indiscriminado.

...._--- ,



Costa, Sldney de Brito

N~o deve ser esquecido ainda que todas as fases das pesquisas sio
cf ispend io sas , dentre elas, as t'ár'maco-cI t« icas

extremamente dispendiosas e necess~rias de serem realizadas,

pois, sem estas nada ~ poss(vel de ser provado.

Com as verdadeiras ind~strias que surgiram para a produçio

qurmjco-~armac~utica, v~rias orienta~6es tamb~m se originaram.

H~, por exemplo, institui~5es governamentais, em diversos pafses

do mundo, que pesquisam com verbas oriundas dos impostos que sio
pagos pelos seus cidadios que, como benefrcio, recebem de volta
as drogas de que precisam para sanarem os seus males. Em outros
locais, há governos que criaram funda~5es, algumas sem fins

lucrativos em seus pa{ses de origem, por exemplo, a Fundaçio

Wel1come, na Inglaterra, e outras em outros parses. Estas,
pesquisam e desenvolvem novos f~rmacos e novas drogas e as

comercializam nos seu~ prdprios parses de origem e, tamb~m, em

outros pa{ses. Com isto, t~m verbas prdprias para continuarem
suas pesquisas em seus locais de origem. Hi;{ a i nda, as
indJstrias qurmico-farmac~uticas de propriedade de particulares,
nos mais diversos pa{ses do mundo. .Em geral, E,~stas indl.Ístrias
farmacfuticas ttm um pa(s sede que controla as ações mundiaiS de
suas afiliadas. Estas, por sua vez, existem em grande ndmero es-
palhadas no mundo, com as finalidades de: comercializarem as
descobertas de sua matriz e comprarem sempre as mat~rias primas
dos produtos que irio fabric~r, em suas matrizes. De todo este

4



Costa, Sidney de Brito

envolvimento comercial, nascem os lucros € as fontes para novos
investimentos.

o que norteia a pesquisa qurmlco-farmactutlca nestas

institui~5es, est~ claramente direcionado aos seus objetivos
~specrficos. Embora seja de se ressaltar que existem algumas
indústrias farmac~uticas particulares s~rias, envidam
~sforços no sentido de descobrir f~rmacos e drogas que realmente

possam trazer algum benef{cio ~ humanidade. AlglJns e:·:emplos
poderiam ser citados, como o caso dos Produtos Roche Gurmicos e
Farmactuticos S.A. que, em sua matriz na Surça, pesquisa vacinas

contra a maliria, na tentativa de tentar erradicar este mal que

n~o existe na Surça, mas assola implacavelmente os parses do

terceiro mundo, como os da ~frica e os da Am~rica do Sul. slo
realmente os laboratórios de pesquisas que trabalham para os

governos, aqueles que estio, obviamente, direcionados no sentido

da pesquisa de substâncias que possam ser ben~ficas a um maior
contigente humano, a um custo menor, tentando minorar-lhes o
sof',..imen to. Suas pesquisas sio voltadas para a descoberta de
novas subst~ncias que ataquem' a lma90 da mol.stia e n~o a atinja
somente superficialmente. Em geral, nio est~o na pesquisa de
paliativos para o sofrimento e sim, em busca de algo que combata
efetivamente a causa b~sica das enfermidades.

Por seu lado, as funda;5es atuam tanto a pesquisar
~~rmacos realmente novos para solucionar patologias, como para

0::'•••1
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Costa, 8idney de 8rito

aliviar somente seus sintomas. E as ind~5tria& farmac~uticas
particulares, nio que todas sejam iguais, estio mais voltadas

para o retorno financeiro do caPItal empregado em suas pesquisas,

este retorno, em forma de pagamento pelo que foi desenvolvido e o

lucro a seus propriet~rios. Por outro lado, talvez por serem

geridas de forma mais empresarial que as estatais, sio as

particulares que, apesar de se fundamentarem em lucros do seu
capital, as que mais desenvolvem novos f~rmacos. Claro~. que a
explica~io nio ~ sÓ esta, e nio ~ tio simplista assim. Passa por
muitos outros fatores que se fossem discutidos aqui. perder-SE-ia
o sentido original da proposta. Mas. a competitividade a que

estio expostas, e a necessidade de manterem a sua subsist~ncia,

comp5em tamb~m esta necessidade de gerar lucro. Perm ite-se não
discutir aqui suas diversas formam de atua~iD. porque IstO. com
toda a certeza. seria tema para uma nova inv€sti9a~ão acad~mica.
Serio focalizados seus m~todos de pesquisas. tanto qurmica como
f~rmaco-clrnica que desenvolvem.

Existe um consider~vel n~mero de empresas particulares que
investem com grandes responsabilidades sociais. como j~ citado
anteriorme-nte. Al~m da ~oche. pOderia, ainda. serem mencionadas
~ctl"l~. Byk •.~ e outras mais. N~o se vio enumerar todas
que, com certeza, nio sio poucas assim. baseadas em um contexto
capitalista em que se desenvolvem.

H~, entre estas empresas particulares, as que investem na

6
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Costa, Sidney de Brito

pesqlJ i sa de novos firmacos para o tratamento de doenças
ou na descoberta de f~rmacos que possam vir a

substituir um tratamento clfnico prolongado, ou mais lento.
Medicamentos que podem Evitar, SE nio a causa b~sica da
patologia, o sofrimento, nio menos penoso, de seus sintomas. Um
exemplo cl~ssico disto 510 os medicamentos para combater o mal de

Parkinson ou ainda, a descoberta de soluçBes para tantas doenças
de graves consequ~ncias sociais, como as afecçBes
cerebrovasculares, reum~ticas, oncoldgicas, entre outras. Muitas
destas inddstrias, dentre as quais as multinacionars, estio
desenvolvendo pesquisas qurmicas em sUa fase inicial e mesmo
firmaco-clrnrcas, associadas aos mais diversos governos, no

sentido de desenvolverem projetos do mais alto valor social a
nrvel mundial. Por outro lado, sem d~vida alguma, eXistem as que
tém finalidades meramente comerciais e que sequer investem em
pesquisa de qualquer natureza, a nio ser pesquisa de novos
mercados. Talvez estas existam at~ em maior ndmero, mas
certamente, tamb~m obedecendo ~ leis estabelecidas pelo próprio

mercado, estas terio vida mais curta. Acabam dando lugar ~quelas
que realmente di~paem de projetos de pesquisam, meffiruoqU~ e~tem

projetos prevejam o desenvolvimento dE drogas com finalidade
puramente comercial, porque acabam por descobrir, ao acaso, um
medicamento de elevado valor social. Logicamente que nio se pode
ficar eternamente esperando que aconte~am situaç5es como as das
descobertas dos anest~sicos e da peniCilina. Estas sio exceç6es,

I
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Como investir mais nesta área, o que não acontece com o setor

público. No entanto, é o setor público que tem público que tem as

cabeças pensantes, os cientistas estão nas universidades. Este

esquema, da associação do setor público ao setor privado, não é

nenhuma novidade nos países mais desenvolvidos. Esta união tem

permitido grande avanço à ambos. Como exemplo disto, temos a

Sanophifarma atuando na França junto ao famoso Instituto Pasteur

de Paris, para o desenvolvimento de projetos de vacinas. Temos,

ainda, o exemplo anteriormente citado da Roche La Roffmann, uma

empresa Suíça. E outros exemplos de outras empresas como: Beecham,

Hoescht, Bayer, Biogalênica, Wellcome, etc., infelizmente nenhuma

de origem brasileira. Inafortunadamente, o Brasil ainda se

encontra num estágio bastante inicial em todas as fases de

pesquisas. Somente agora começa-se ouvir falar de um maior

incentivo à produção, observe-se bem, de química fina, não na

pesquisa de novos sais. Mas, já há algumas indústrias que têm

recebido algum apoio oficial para seu crescimento. Entrementes,

são pouquíssimos os centros de pesquisas básicas existentes ainda

hoj e no País. Há uma grande defasagem de nossas pesquisas em

relação a outros centros mundiais.

No Brasil, tem se experimentado um certo avanço na fase

fármaco-clínica das pesquisas. Isto parece ser devido à presença,

no País, das multinacionais. Lamentavelmente, também é verdade,

que se encontram muitas barreiras à realização destas.

9
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pesquisas no pafs. Pouco se discute e na maioria das vezes, a
discussio ~ pelo lado passional, o que nia permite resultados
dteis. No entanto, a nova pol rtica que vem sendo desenvolvida

pelo governo, na drea, pode ser considerada um novo est rmulo para
que se saia desta sjtua~~o incipiente em que se encontra o p~rs.

A polrtica administrativa de dotar os órg~os governamentais
competentes de um maior ndmero de pessoal qualifi~ado, parece ser
mais acertada do que se partir muitas vezes para crfticas
infundadas.

10
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2.HISTORICO

" Nada R ntais nece.sá,- io ao invest igador do
que saber alguma COIS_ acerca da hi~tória
(de uma disciplina) e acerca ~a ldgica da
pesquisa ••• a maneira de descobrir o er-
ro, o uso de hl~óteses, o uso ~a imagina-
ç:ão, o modo de efet uar t·estes"

Lord Acton, 1972
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11 Aceitar a medicina. aceitar b seu
cariter exp~rimental 11

TANRET, 1936.

A prdpria história da medicina tem demonstradb, atravds
dos tempos, ser esta uma atividade experimental. Por mais que se
conhe~a anatomia, fisiologia, patologia, farmacolo~ia-e butras
disciplinas da ~rea m~dica, quando o m~dico está diante de um
paciente, esti diante de um novo mundo a ser descoberto~ Os
conh~cim~ntos obtidos ao longo dos s.culos de experi~nclas
m~dicas, nas mais diversas ireas, com certeza muito ajudar~o na
nova descoberta a que se esti empreendendo, quando se est~ diante
d~ um novo paciente~ A investig~~io minuciosa, a ob~ervaçio
atenta, f'ormulaç:ào de hipóteses diagnósticas e suas
verificaç:~es, tornam o cotidiano m.dlco uma eterna experimentação
( Carvalho Neto, E.:197~; Conti,L.M.Z.:1975 ).

Desde que o homem conseguiu d~jKar impresso, de alguma
forma, sua histdria, podem-se verificar as experitncias deixadas
na ~rea m~dica. Experimentavam-se novos tratamentos em pacientes
que apresentassem sintomas Incomuns, ou nlo rempond~sm~m aos
tratamentos convencionais. Encontramos desde os r'e1atom
deixados pelos egfpcios e pelos caldeus, em seus desenhos sobre i
atividade de seus esculãpios~ Passando pelas coleções d~ leis
sobre o tema ~ncontrado no famoso "CODIGO DE HAMURABIII

, leis que
ji previam experimenta~5es em seres humanos para minorar-lhes os

11
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seus sofrimentos. Curiosamente, pode-se observar neste HCODIGOH,

que havia premia~aes para os cirurgi5es que conseguissem realizar
com txito suas experiAncias. No entanto, punia, com pen~s ati
dr~sticas, ~queles que n~o tivessem .ucesso, cobrando-lhes multas
ou amputando-lhes as m~os, por exemplo eVieira, S.: 1987).

Ati mesmo na Srblia Sagrada, encontram-se relatos de
experimentos realizados em seres. humanos. Por exemplo, quando
Nabucodonosor, rei da ijabllÓnia, sitIOU Jerusal~m, or denou

ao chet'e de seus eunucos que trouxesse para sua ~orte
"filhos de Israel", de sangue real, instrurdos e

alguns
de boa

apar~ncia. para "serem ensinados nas letras e na lrngua dos
caldeus". Assim Danl~l, Ananlas, Misael e Azarias foram
compulsoriamente hospedados, na corte do rei. Mas Daniel,
possivelmente por raz6es religiosas" nlo queria aceitar a comida
que lhe era fornecida pelo rei, nem beber de seu vinho. Pediu,
entlo, ao chefe dos eunucos ~ue servisse, a ele e a seus afuigos,
uma comida mais simples. Mas o eunuco, temendo pela própria
cabe~a não queria atender a seu pedido. Afinal, uma comida mais
simples poderia enfraquecer os hóspedes. o que desagradaria ao
rei. Oaniel propÓs, ent~o, uma'experi~ncia. Propbs que o
eunuco usasse durante dez dias, nele e em seus amigos,
legumes para comer, ~gua para beber e mais nada. E, ao final do
experimento, que o chefe dos eunucos avaliasse 'os resultados,
confrontando-os com os outros mancebos que viviam na corte

12
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comEndo e bebendo de tudo a que havia. U Eunuco concordou.

,f In a 1 d CI !':. d E' Z d Ias , q I.l .:\ '1 nã o t o I '" 51.1 a !;IJI"P r' f..: !;rI ao V~:I" q 1,1P I.J;;\n Ie '1

E SEUS amigas estavam mais gordos e com melhores 5EmblantEG que

05 outros mancebos da corte. Ue sorte qUE o Eunuco concordou em

manter-lhes a dieta, sem medo de riscos <Vieira, S.: 1987).

Claro esti, que este experimento nos dias atuais, nio teria mais

interesse, porém este fOI, sem dúvida, IJIlle:,:perimento c l Jn i'c o ,

Tudo isto vem corroborar que o exercrclo da arte m~dica,

atrav~s dos tempos, j apoiado em seu car~tEr EXPErimental. No

entanto, observamos que, desde aquela ~poca, a intuiçlo do homem,

o amor i pessoa humana que sofre, o temor e o arrojo frente ao

desconhecido, vem sempre de alguma forma balizando as atitudes

dos pesquisador~s m~dicos.

A atitude m.dica diante de um paciente j a de sempre

ministrar-lhe tratamento adequado, IJaseando-se nos bons

prlncfpios da pritica m~dica em vigtncla na jpoca. I:! POI" isso,

que a jurisprudtncia em mediCina, tem mostrado que o m~dico nio

assume a rEsponsabilidade de curar o paciente. o tipo d e

t:r'at:i:\I\lEnt:o mr n í st ratí o o eve ~;cr' de,: li".•.!:: I:"ic(:dh,':\ do IH(~'dIC()qlJ('

a s s i s t e 'UI p ac i en t e , b'H'f.,:ad() .;111 '.'r.:onhccllilpnt:clsadql.1il"iflr.,".pele:"

ci~nciant Rodrigues, A.C.:i975).

grande. H~, ainda, hOjE grandES controv~rsias quando SE trata
de Experimentaç5es f~rmaco-cJ rnicas em SEres humanos. Sendo

-_.__ ..__ _.- .
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interessante menCionar, por curiosidade, que, mesmo hoje, os

pac i € n t € S q 1.1€~ c C) nc or' da n~ cfe um f? IH,· í:I i C) -r;{ rm ;'·1 c:o _.c: 1 rn i c: CJ , i'\ c: f? i t a m

mais tacilmente testar novaR drogas do que novos m~Hodos

cir~rglcos e, ainda, aceitam mais faCilmente as drogas por via

oral do que por via parenteral. A explicaçio, como lembra.Sonia

Vieira em seu livro j~ citado, talvez seja o fato de que as
pessoas imaginem que j mais f~cil controlar os efeitos da
reaçio adversa de uma droga administrada por via oral do que por

via parentera"1.

Não resta ddv i da que tamb~m slo baseadOS em

experimentos as evolu~aes alcançadas nas condutas m~dico-cl rnicas

em gera 1. Assim nio fosse, eestar-se-ia ainda hoje observando

a morte de milhares de pacientes por mol&stias, hOJe totalmente

controladas. Um bom exemplo disto ~ a varfola.

Para se chegar a este est~9lo de evolu~~o, entretanto,

tem-se relatos de atitudes m~dicas que nio mais se permitem.
Por e:·:emplo, nos paineiS de ixadus pelos; antigos eg(pc:ios podemos

observar as trepana~5escranianas que seus €sculjpios realizavam
com o Intuito de curarem sintomas ou patDlo~ln~ que, ac:rccti~avam,

Estariam ligadas ~s estruturas cerebrais.
sa, nio pode ser mais aceita na atualidade. Há ainda outros

relatos de atitudes mjdicas executadas em tEmpos nio t~o
longrnguos assim, E que hojE sio consideradas grotEscas. COIIIO,

por EXEmplo, o de sangue-sugas para tratamento de doenças

1.4
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reSPiratórias e vasculares hipertensjvas, como eram usadas no
méculc) pi:\!!;sac!()(C.u-lini. E.f~.L.: 1-:;;1:17).

~pocas fossem levadas a sdrio, 510 consideradas, na atui:\lidade,
inaclmiss(veis. Entretanto, de algumas atitudes desta natureza e

das obs€rva~aes atentas e mais apuradas de alguns, ~ que sutgiram

grandes avan~os, prinCipalmente, na ~rEi:\~~rmaco-terap.utjca.

A tudo isto, tem-se associado ainda, o apoio que foi dado
por grandes estudios6s que se preocupavam com os estudos de
outros polos da medicina. Citamos, por ExeMPlo, como nio poderia
deixar de ser, os estudos de anatomia deixados por Hipd~rates

<460 31~ a.C.) e de Galena (2~0 129 a.C.) em seus

manuscritos, que reais avanços trouxeram • pritlca mjdica

(Soares, C.A.S.: 19B7).

A evoluçio _que hoje SE Experimenta ~ fruto do esprrito

pes~uisador que sempre acompanhou o ser humano através dos

tempos. Podem ser criticados ou critic~vEIS os modelos emprricos
utilizado. no passado, mas nio se pode negar que foi de

experimentar, mesmo que baseado no empirismo, que se chegou a

b a SE 5 ma I 5 sd 1 i c:Ia $ .~I\\ e:·:pcr i IIH::'11I: aç (ir:~; f i"{l"I"i'IC 0""(: 1 r n ic .il r;\ r: OI" IIIIJ i I: (J

mais fundamentos e mdtodos. Pode-se verificar a cOBr~ncia, a
veracidade e a confirmaçio de teorias mais solidamente propostas
para as pesqUisas cientfficas.

~ a partir do s~culo XVII que sio encontradas relatos mais
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espec{ficos de experi@ncias clrnlcas, da atuaç~o farmacológ~ca de
~,\ 1 9 '.111\ê1\lã SI.! b 15t :~fi c:i a s q ',1f;~ ,I "~ S; f:: I 1\1ê~~~ i n.~'J ,,111 E :.( i c:; 1: I r' f:: OI fi.) ~; .f r' u t j,\ ~; •

Um exemplo destes experimentos fOI a pesquisa para tratamEnto e

posterior prevençio de uma doença conhecida como escorbuto
(Vieira,S.: 1987). TalUb~m, +"0 i a part Ir dest e sEfculo, que as

citncias m~djcas experimentaram grandes avanços. Principalmentep

apds a descoberta das lentes de aumento, pela frsica dtlca, que

permitiram a Robert Hooke, em i66~, descobrir o que chamou de

c~lula. O desenvolvimento da microscopia possibilitou ao homem
conhecer o que lhe era impossfvel ver a olho ndesarmado".

imaginavam a tanto tempo existir e Se tEntava descobrir, tDrnava-
se realidade. Existiam seres e part{culas tio diminutas que eram

imperceptrveis ao olho humano, sem ajuda de lentes de aumento.
F ic a v ,,\P I"o V i-\ do q'Jf~, i:\ 1ém d(':s ',1 ;-,\ f:·: ~': II~ 1: (1'1' (' I ":'. 1:-:'J f..: !:i t: 'i'l1Ilti d 111I••"h It.:\V c:\ 1\\

em nosso meio amblent~ e at~ mesmo no interior de nosso
organismo. Isto veio estimular mais ainda a mente dos cientistas

da ~pocap que começaram a ter uma s~rie de int~rrogaç6es e novas
expectativas. Estudos sobre estes diminutos organislIlos foram
sendo cada vez mais aprofundados, no sentido de conhecer-lhes
meI hor, e qua i s seriam as suas re a is int:(;':I,,:,~t:i€~~.c:om o !:'>I"" I" hIJIII•."no.

Foip no entantop Claude Bernard, o introdutor da medicina
experimental propriamente dita, no século XIX (1865), quem
primeiro abordou diretamente o assunto das PEsquisas de novos
mitodos midicos, ainda que tera~'uticos, a serem intentados no

16
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ser humano, sob o aspecto da ~tlca. Por isso mesmo I que se
considera Claude Bernard como aquele que, na era contempor~nea,
criou a orientaç:ão para pesquisas a serem realizadas em seres
humanos. Estudioso de f'isiologia e jà preocupado com .0

crescimento das experiéncias realizadas no homem, Claude Bernard
procurou estabel ecer o que se conhece hoJ e como o pr:inlei1"0

princ{pio ~tico para pesquisas f~rmaco-clrnicas.
" o princrpio da moralidade m~dica e cirdrgica

cons iste em nunca execut ar no homem. uma
experi~ncia que possa produzir efeitos mal.ficos
de qualquer esp~cie, mesmo que o resultado possa
ser altamente vant~joso para a ci~ncia, isto ~,
para a sadde de Qutros " CCarlini,E.A.L.:1987).

Contud~, ~ inegàvel que, utilizar-se seres humanos em
experImentos cientrficos traz beneffcios sociais. Entretahto, ~
preCiso admitir que ~xlGte um virtual conflito entre o Interesse
do indlvrduo subm~tido h experimenta~~o, e o interesse do
desenvolvimento cient(fico. H~ de se recordar que nio s~o apenas
os m~dicos que fazem experimentos cbm seres humanos. Também os
executam os dentistas, os psicdlogos, os nutricionistas, os
fisioterapeutas, os farmacéuticos e demais profissionais que
lIdam na ~rea da sa~de (Carl'ni,E.A~L.: 19a7~ Carvalho N,to,E.
1975~ Cont i ,L.M.Z. 1975). Donde pode-se concluir, que esta é

uma normatizaç:ão vigente para todos aqueles que se dedi~uem ~s
pesquisas cient{ficas.

17
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A nrvel mundial, surgem as pesquisas qu{micas e f~rmaco-

o IIltH c::o I lii c: I .:1J 11c t: cH:1 o

desenvolvim~nto da inddstrla farmactuti-ca, ocorreu, sem sombra

de ddvida, com a descoberta da penicilina. A hist6ria desta

descoberta jd & amplamente conhecida. Tudo levava a crer que
esta sub st ê\nci am i r acu Lo s a farmacologicamentenova

identificada, seria dtil, benlflca, e que estariam resolVidos
todos oS'problemas de infec~lo que atacava o ser humano. Mas,

ainda que apoiado nesta premissa, com todos os testes "in vitro"
e apds os testes em animais, ficava o dilema de passar a

experimentar nos seres humanos. Se n~o houvesse o teste no
homem, como ter certeza quanto a sua atividade terap'utlca?

Nesta ~poca, em v~rios locais no mundo, onde avançavam no
campo das . .qlJlmlCaS,farmacold91cas sl..lbst~nciaspesqUisas de
InclUSive de pesquisas com vacinas, j~ estava patente a

neceSSidade de serem realizados testes no se~ humano, para se
estabelecer as reais atividades dos f~rmacos.

tornavam-se cada vez maiores porque a descoberta poderia ser um
sucesso mas se fosse um fracasso, um~ Vida humana cst~~n sendo
arriscada.

Começaram a ser aprimorados modelos de experimenta~5es em
animais, procurando-se para ~studos pr~-cl rnicos aqueles animais,
que tivessem funcionamento dos seus drgiosr mais aproximados ao
do homem. Hoje sabe-se, no entanto, que por mais simIlares que

l.e
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sejam estes modelos animais, hd um real "V~CUON entre estes e os

seres humanos, 'isto~, por mais que sejam parecidos, nunca iria

substituir o homem nestes testes. Podem, isto sim, ser modelos

para que se tenha alguma seguran~a antes dos estudos serem

intentados em humanos. Dar, cada vez mais, os investigadores ou

cientistas cr~em na necessidade de testarem a aplica~~o de novas
t~cnicas e novas descobertas, nos próprios seres humanos~ uma
difrcil declsio. Mas, existiam e ainda existem, aqueles que

desprOVidos de senso cientrfico, lançavam-se a testes emprricos,

mesmo terap~uticos, sobre a aç~o de novos f~rmacos. Isto, em

muito preocupava, e ainda preocupa a comunidade cient rflca

CLima,D.R.: 1986).

Foi com o grande desenvolvimento tecnológico a partir da I
Grande Guerra Mundial, que alguns governos a perceberam as
vantagens de investir em suas universidades, em seus centros de

desenvolvimento de pesquisas. Notaram que dotando estes centros

de condiç5es para que pudessem desenvolver, pudessem pesquisar,
testar e evoluir em seus experimentos, com certeza,
alcançariam maior grau no desenvolvimento tecnoldgico-cient'{fico,
com excelentes benef{cios sociais para suas comunIdades. Além
do que, no campo das pesquisas fdrmaco-clfnlcas com novas drogas,.
estar-sE-ia de alguma forma, assegurando que os excessos bem
como os testes humanos indiscriminados fosem evita~dos, pois, sua
realizaçio estaria'vinculada a entidades previamente aprovadas,

i9
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sob rigoroso controle de todos os interessados, ou seja, a órg~os
oficiais e à própria comunidade devidamente esclarecida.

Alguns parses como o Reino Unido, França, It~lia, Jap~o e
Parses Ndrdicos, só para citar alguns, investiram enormemente em
suas universidades. Criaram fundaç5es cientrficas na drea
biomédica,
1 iberdade,

permitindo-lhes pesquisar, criar e desenvolver, com
novas substancias qurmicas. Dar nasceram vários

f~rmacos com verdadeiras ações terap~uticas. Através destas
~undaç5es, estes próprios governos poderiam comercializar, a
outros interessados, suas descobert~s e, com Isso conseguindo
fundos para serem apllc~ em outras Investigaç5es ou em outras
in s t it u i ç: ões •

.e

Tamb~m houve nestes pafses, concomitantemente aos seus
•avanços t~cnicos e cient{ficos, a contfnua preocupa~;o com a

~tjca de pesquisa. Estas ~reocupaç:ões aumentaram,
sensi~elmente,' no per{odo após II Grande Gue~ra Mundial, que
acelerou muito destes avanços, mas de maneira ~q..r~P."

Após este triste per rodo pelo
em Nurembergue "Cientistas"

inadequada sob o aspecto ético.
qual o mundo passou, e quando
nazistas foram Julgado~ pelas atrocidades cometidas contra a
humani~ade, criou-se o "CODIGO DE NUREMBERGUE" (aptndice 1),
uma tentativa de normatiza;io ética para pesquisas biomédicas que
en~olvessem seres humanos, a fim de que fossem eVitados
verdadeiros atos de barbarismo em nome da ci~ncia.

'20
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Em 1948, a "As$embl~ia Midica Mundial",· adotou uma
mOdlfica;io no juramento de Hipdcrate5 que ficou conhecida como

u DECLARAÇ~O DE GENEBRA", uma nova normatiza~io, um pouco mais

ampla que a divulgada em Nuremberg, para pesqUisas blom&dicas em
qlJe fossem envolvidos seres humano s (Chaves,D.M.M.:1976)

Em 1964, a XVIII "A5semb!~ia Médica Mundial",
realizada em Helsinque, na Fln16ndia, aprovou um text~ mais

amplo, um pouco mais abrangente que os anterIores. normatizando,
tanto metodolo91camente qlJanto €ticamente, os ensaios
farmacoldgicos e terap~uticos a serem intenta~os no homem. Este
novo texto passou ent~o a vigorar como as recomendaç6e5 bisicas

orientavam os investigadores respons~veiB por estas
pesquisas. Esta ficou c onhec i da c omo "DECLARAÇ~O DE
HELSIN~UEU. (W.H.O.: 1964; ChavE5,O.M.M.: 1976)~ ~~ 1975. em
ldquio, no Jap~o e depois em 1983, em Veneza, na It~lia, esta
declaraçio foi novamente revisada e ampliada.

normatjzaç5es metodold91cas e jticas que est5o·vI90rando, ainda
houe , mundialmente, para qualquer ensaio farmacológiCo ou
t~rmaco-clrnico a ser intentado no ser humano. (ChaveB,D.M.M.:
1970; Vielra,S.:1987) (ap~ndlce 3).

Como foi citado, nio sd normatiza;5es ~ticas foram
criadas. No mesmo perfodo, em outros locais do mundo,
principalmente no Reino Unido, n05 E.U.A. (F.D.A.: 1918), Pafses
Ndrdicos (N.C.M.: 1983), por exemplo, foram criados drgios



oficiais especificamente para que institufssem m~todos especiais
para PE.qul~as f~rmaco-cl rnicas.

serem seguidos por todos que desejassem realizar estes tiPOS de
pesqlJisas. Foram normatizadas todas as fasES do desenvolvimento

de uma nova droga, de sua descoberta l comercializa~io.

Segundo defini~io da Organizaçio Mundial de Sadde, uma
subst€i.ncia qlJrmica, em sua
descoberta recebe o nome de firmaco, assim permanEcendo at~ que
fique provada sua a~io terap@utica. A partir dar recebe o nome
de NDROGA~ CW.H.O.: 1968).

Estas agências especrficas, nestes parses, passaram a

regular todos 05 processos de pesqUisa de um novo medicamento,
a mrntERE qurmic~, li.rI.J li.t: I" I i!\ r i:lt. I~ su,',\

c omer c iali za~i~o. Os controles sio extremamente rigorosos. S~o
exigidos que testes, prdprios a cada fasEr seJam realizados
utilizando-se metodologia estritamente ciehtrfca previamente
estabeleCida. Se todas est as fases, qlJe são longas, não forem
devidamente cumpridas, nio h~ liberação para que estas drogas
cheguem ao com~rcio (F.D.A.: 1~78).

Como são estas ~;tapas bastante longas e ttm de ser'
cumpridas, algumas inddstrias farmacêuticas procuram aceler~-las.
o modo que encontraram para Isto fala dE realizar em v~rios
locaiS distintos, ao mesmo tempo, seu desenvolvimento coordenado,

") '')
1:;, C.
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principalmente as etapas f~rmaco-cl fnicBs, desde qUE Estas SEjam

PErmitidas sem que se ultrapasse qualquer uma delas ou mEsmo que

sejam SUPErpostas.

A situa~io brasilEira, ainda ~ bastante inCiPiente.

SomEnte agora SE começa a t*r maiores inVEstimentos em nossas
universidades nessa ~rEa. havendo incentivo ao setor priv~do, no

SEntido dE qUE SEJam implEmentados programas de pesquisas

b~slcas, para o dESEnvolvimento de novos t~rmBcos. Contrapondo-

SE a isto, hOUVE um dESEnvolVimento muito grandE das faSES

cl{nicas das pEsquisas f~rmaco-clrnicas. Estas comEçaram a SEr

rEalizadas no pa{s a partir do final da d&cada de 1960.

encontrando-sE hoje bastante deSEnvolvida. Embora ainda carEcendo

dE maior aten~io. de drgios governamEntaiS qUE deVEriam ser os

respons~vEIS p€lo planejamento e controle de suas atividades.

MaiS prEcisamEntE em 1972, por IniCiativa de m&dlcos que

militavam na inddstria farmactutlca no pafs, fOI criada a

Associa~ão Braselelra dos Médicos Assessores das Indústrias
Farmac~uticas (ABMAIF). Esta nova aS50ciaçio vem atuando de
~orma para que se desenvolva R ~armacDJQ91~ cl rnica, OI' ~~~~D
para qUE SE criE a Especial idade dR I"edlcina da ind~stria
farmac~utlca, eSPEcialidadE j. existente em outros pa{ses

(Sartoretto.J.N.: 19/2). Esta entidade, Que congrEga a maioria

dos m~dicos qUE trabalham nas indústrias. v~m envidando esforços
Junto .a organismos oficiais no SEntido de qUE estES realmente
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reconheçam a nova ~specialldad~ que est~ nascendo, no Brasil.

Com esta finalidadE, tem procurado atuar no assessorRmento dE~tes
dI'" 9 i:\os,

estatuto de fundaç~o (Sartoretto~ J.N.= t'7'72) •

criticam os m~dicos que trabalham nos departamentos médicos das

ind~strias farmactuticas, porém, sem conhecimento de causa, pois
~oi sem d~vida com estes m~dicos, principalmente a partlr do

infcio dos anos 70, que esta especialidade passou a ser mais

conhecida e difundida no Brasil.

A origem desta sociedade, a ABMRIF, foi a necessidade que

tinha~ os midlcos que trabalhavam nas ind~striBs, de aprimorarem
os seus conhecimentos cientrficos, para D exercrclo de uma

especialidade que ji era uma realidade Em locais como Reino
Uni ti D , E • U• ~~., f~1.1!'\ t: I" i H, F t- H n I;ô'.\ C ('\11 t: I" o ,,;•

do fato de alguns médicos conhecerem esta nova espeCialidade

atraY~s de colegas que tamb~m militavam nestas inddstrlas, em

suas casas matrizes. Alguns que tinham a oportunidade de viajar
ao exterior come~aram por conhecer esta especialidade cientfflca

e vt-la respeitada li fora, resolvendD por difundi-la aqui no
BrcHiil. ~~1em cIo c~ue , ti C" Vf:~r' I i:\ õ:\ C)P(:)1" t: '.1 n I c:1 iHI c ~:II:".H~1c!~. qUI:' 1I\i'\ i ri

frequentemente viajavam ao exterior, pudEssem transmitir novos

conheCimentos aos colegas.
a primeira .no pafs, :falar

nasceu esta sociedade, talvez
em pesquisa f.rmaco-cl rnica

cientificamente realizada. Com certeza, a primeira na Am~rlca
Latina, que agora conta com uma assocla~;o idtntica na Al'"gentina.
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Desde sua funda~;o, esta sociedade, prima por procurar um

intErc~mbiD nio sd entre 05 mddicos das Ind0strias

farmactuticas, mas tambim destes com outros setores interessados

neste assunto no pais. Procurando, ainda, manter os assDclados

atualizados atrav~s de cursos e mesmo congressos especfficos,

al~m de palestras sobre assuntos pertinentes, ligados às
pesquisas f~rmaco-clrnicas. Atua visando um maior

relacionamento destes m~dicos com entidades universit~rias e

drg~os oficiaiS, como o Minist~riD da Sadde, tamb&m no s~ntido

de difundir a especialidade e procurar uma maior troca atualizada

de informa~5es, Ji que as mat~rlas que comp5em as atividades dos

assessores m~dicos nio constam do currrculo m.dico oficial de

nossas escolas de medicina.

Frise-se, a bem da verdade, que alguns prOfEssorES de

farmacologia, realmente disciplina mais afim, tém Se preocupado

com o assunto e estio, nestes dltimos dois ou trts anos

procurando implantar a disciplina de farmacologia cl{nica, c~mo

um apfndice de suas diSCiPlinas b~sica5. No entanto, n~o estio
direcionadas, formarem eSPECialistas em medicina da

inddstria farmacêutica.

lem-se notreia, por exemploi que na Escola de Medicina da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi implantada a
disciplina de farmacologia cl{nica, com uma NvisioN da atividade
m~dico-clrnica pr~tica sem maiores preocupaçBes no que tange a
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at iv ldade dos que t rab al ham em pesqUilr,i:dSf'~rmac:o-cl rn i cas nas
t

incld!::.tI~ i as.
UniVErsidade de Barcelona, na Espanha, sErviço do Prof. Juan

Laporte, sEgundo sua prdpria exposiçio Em um 5Emin~~io sobrE o
tEma, realizado recentemente, no mês de novembro de 198/. no Rio

de Janeiro. direciona-se tamb~m as atividades f~rmaco-clrnicas na

inddstria.

Isto porql.1e, como já se f'alol.1a respeito, a a'tividade

desempenhada por um m~dico na Inddstria farmactutica, difere em

muito. das atividades dos farmacdlogos-cl fnicos. Est es , como

qualquer outro m~dico, ~odem, se desejarem, vir a desempenhar
muito bem as fun~5es de um mddico no departamento cient rflco da

indllstr ia, desde se disponham a aprender mais,

principalmente, nas áreas de pesqUi!:.••~ c r cnt Hr ca , de ....III.~rke t ios "

e comercial.

Deve ser ainda frisado que, mUito do.que se tem hoje
desenvolvido neste campo no Brasil, fOI obtido gra~as a esfor~os
de m~dlcos que atuaram e ainda atuam nEstas filiadas das

Inddstrias estrangEiras qUE aqui Existem.
muitos destes tiveram, e muitos ainda ttm, de realizarem seus

cursos de atualiza~~o neste tema no Exterior, j

permitido a implanta~~o de e.tudos fármaco-clrnicos cada vez mais
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s o+t st t c ano s , racionalizados e f'undamen t ado's tanto metodq,.}Q.9ica
como eticamente.

Um outro fator, contudo, que deve aqtii ser men~lon~do e
levado em considera~io, • que, embora exista o desenvolvimenio

pE'los m~dico$ das indd~trias, lnc lus lve com
treinamentos no exterior, do outro lado, aQuE'les que est~o em

contato direto com os pacientes para minist~ar-lhes o tratamento

a ser e st udado, para est es o tr e I namen t o tem s'ido bast ant e

precário. Poucos sio os cE'ntros no pafs que se poss~ 'dj~er,
estejam realmente preparados para desenVOlver um estudo ~~r~aco-

cIrnico em bases cientfficas. joucas s~o as instituiç5es ofiCiais

ou nio, que possuem pessoal devidame~te treinado e qualificado
para de senvo í vcr um ensaio cl fn ICO; como deve ·ser real izaclo.; O

que se dizer, entio, dos estudos pr~-clrnjcds? - . 'St~o > mlJito
poucas as opções que SE' tem nb p~fs.

ur sen t e de formação de prof iS5 iema is qUe\ n f jcado s ,pari:\'at uarem
nesta área.

Existe uma grande dicotomia entre as instit~l;tes que"
realmente pesquisam cientjf~camentee'D s~tDr privado.

sempre olham para est es , como se,:fo?sem C)!,. vilões da ~Istória.
'rem-se uma sltua~io bastante difrcil. A falta de um dIálogo
franco e sincero entre estas partes leva a grandes i~pa$ses,
realmente difrcels de serem ~esolvldbS.

f') ••~c:..1
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o pessoal qualificado que existe. ne5ta~ inst I tu i ç: ões •
acaba por executarem estudos particulares que podem ser de

int er esse geral. Mas, partem sempre da premissa err6nea que o

setor privado. leia-se inddstrias tarmactutlcas, e5t~ sempre a
correr atris do que costumam chamar de bons resultados. Isto é

uma verdadeira fal~cia. e um grande erro pensar-se assim. POIS.

parece ser bastante primdrio que .se estas t~m uma v is~'o
capitalista da situaç~o. n~o Irio querer bons resultados desta ou
daquela afamada instltuiç:io, por mais importante que seja o
investigador científico. Isto, apenas, não assegurará a
efic~cia do medicamento, quando este for usado cotidianamente.
A medicação não passar~ a ser mais ou menos eficaz em virtude do

nome desta ou daquela instituição. ou devido. grande sapitncia
deste ou daquele Investigador.

condenatório aos fins comerciais. acabam por morrer em suas
próprias origens (Vieira.S.: 1987). o importante ~ que parece
estar havendo uma linguagem mais comum entre os ~.;etores
interessados no desenvolvimento das pesquisas cient{ficas no

BrasilCAmato Neto,V.:19B4~ Carlini.E.A.:1987~ Min. da SaJde:
19B/). I'" 11" li' f' li',

caminhos.
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3. O CONTEXTO DAS PESQUISAS F~RMACO-CL!NICAS

" O homem qUE desdenha o pa~&ado estj

condenado a rEPEti-lo N

ProY~rbio.
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~.1. A PESQUISA CIENT!FICA COM
ENFOQUE F~RMACO-CL[NICO

3.1.1. A PESQUISA CIENTIFICA

3.1.2. A PESQUISA CIENTtFICA F~RMACO-CLrNICA

" Entr~ os ~xperimentos que podem ser reali-

dos no homem, os perigosos $~O proibidos,

os Inocentes sio p~rmitido$ e os bons sio
obrl9atdriolli.N

CLAUDE BERNARD. s~culo XIX
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3.1.1. A Pesquisa Clent(fica

Embora seja um trtulo usado ~otinelramente no meio de quem

pesquisa e desenvolve um novo f~rmaco, como sin6nimo das fases

mais iniCiaiS, a saber: fase de srntese, fase qu{mica e fase pr~-

clrnica (ilustra~~o 1), talvez nio devesse s@-lo. Nio que estas
n~osejam clentrflCaSj e sim porque todas as pesquisas que sio

realizadas sob m~todos cientfficos, s~o cient (ficas. Pesquisa
cientrfica ~ um termo amplo e gen~rico, que ~ usado para designar

pesquisa em qualquer 'rea do conhecimento humano, nos diversos
campos da ci~ncia, desde que obedeçam a parimetros previamente
estabelecidos para serem assim considerad~s (Popper,K.: 1974).

Os cientistas que pesquisam t~rmacos em suas fases mais
Iniciais cDstumam usar eata B):pr~ss~o c 0 fu~çm dE for~a corr~tru

porque realmente ~esenvolvem pesquisas cient{ficas no campo da
descoberta de novas drogas. Pode-se inferir que as pesquisas de

novos f~rmacos, que poderIo originar uma no~a droga, -em suas
diversas fases, sio tamb~m cientfficas.

No entanto, tambdm ~ muito comu~, escutBr-np esta
express~o como sin8nimo de ensaiofirmaco-cl fnico. Entretanto,
o que se poderia dizer ~ que o ensaio f~rmaco-cl fnico pode ser
uma pesquisa cientrfica, por~m nem toda pesquisa cientfflca ~
obrigatoriamente um uma pesquisa f~rmaco-cl rniea. o mais
correto entio, seria usar o termo pesquisa f~rmaeo-clrnlea enio

29
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p r nduz Icio prciorios cl~ntistas,

nomenclatura de uso comum entre eles. Aqui ganhou esta outra
conota~io, por parte de pessoas que nio estejam familiarizadas
com as defini~5es cientrficas. Alguns pensam que ao chegar ~m
fases clrnlcas das pesquisas com f~rmacos, estas pesquisas deixam

de ser cient(flcas. ~rradamente, alguns se arvoram em dividir

estas pesquisas com fdrmacos em: pesquisa clent rfica e pesquisa

cl{nica, o que ~ causa de grande confusio. A pesqUisa ou &
cientffica ou nio ~.
pesquisas cient rficas.

o que se faz i criar v~rias fases das

Parece irrelevante se estar abordando
Isto, mas o que acontece ~ que estes erros sio cometidos, por
vezes, at~ por titulares de disciplinas unlverslt~rlaB, na ~rea
médica.

Historicamente, devemos a elucldaçio.deste e de outros
problemas de planejamento de pesquisas aos m~dicos da indJstria

farmactutica que foram Pioneiros na implantBçio das mais l~cldas
E' c IE nt {f IC \.'\ s d a f, pesq 1,1 isas l',fi I"111i:l C o...c; 'I íIII c» l:, > .'1 P c;\ I"t: I I" d (I I n rc I o
da d~cada de l~. Nomes como os de: JoSE' Natal Sartoretto
diretor m~dico dos laboratÓrios Fontoura Wyeth, no BraSil, por
'longos elaCarvalho Neto - diretor mddlcoanos;
Blogalfnlca, antiga Ciba-Geigy; Francisco Josd Engelke A'lves,
atual diretor médico dos laboratdriDs Knol1~ Ivo FE'r~elra
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In1:CI" n i'\C i (;)1'\1-\ I dr: P (;"::·':11 I I ~:i"\."; t:IC) Pnc h I,: f·'

alguns outros, que mUito contrlbufram p~ti'\ o desEnvolviruEnto

dEstas PESqUisas entre nds. At~ aquela data nio se real izava no

Yrasil o que pode SEr chamado de pesquisas f~rmaco-cl {nicas,

cientificamente falando. Os m~dlcos que militavam na Ind~stria

farmactutica, antigamente, eram pessoas ji em fase final de

carreira, nos seus perfodos prdximos • aposentadoria e que tinham

grandes conhecimentos pessoais na medicina em geral. Estes

m~dicos Eram convidados por alguns laboratÓrios para que atuassem

como uma Esp~ciE dE rElaç5es p~blicas destas

claSSE m~dica.

ind~strias Junto ~

U qUE estes antigos mjdicos realizavam era um contato
mais pessoal Juntos aos cl rnlcos. Na maioria das VEZES, por

solicitaçio do SEU gerente geral, estes profissionais entravam em

contato com os ugrandes nomesu da medicina no pars, para que

estes testassem novas drogas descobErtas no exterior. Doavam

certa quantidade da nova substAnciar nem sempre mUito bem
estudadas E desenvolvidas Em todas as suas faSES, IJm

····e:-:Pc~ri en t e"

d e s en vol ve s s e

FII' Df E'~';$C:W un I Vf.:I··!,; i t:;·.;.I'· i o. Pi:\I' c:\ c s t (-,:'

Nàc:)

havia qu a1qUP.I" e s t a

pseudoPEsquisa, a n~o SEr o bom SEnso dE quem a reaJizasse. Dar
talVEZ, sd para relembrar, tenha comE~ado o uso indiscriminado da
exprEss~o pesquisa cient(fica. Ao final de algum tempo, o

::1 j.
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indJstria voltava para recolher •.,\5

Quando e5tas impress8es eram boas, solicitavam que

o prdprlo InvEstigador relatasse seus resultados, geralmente com

descriçffio de casos, para que fossem publicados. Todos ficavam
o gerente do laboratório 'que adquiria, ~s vezes sem

qualquer 6nus, um documento que lhe serViria até para solicitar

registro desta medica~~o no pars, além de sua propaganda. O
mie/ico da inddstrla, que recebia mUito bem e satisfaZia seu

patrio. E o pseudoinvestigador que ficava contente de VEr seu
nome publicado e divulgado.
em todos os seus aspectos?

No entanto, onde ficava a cltneia,

Come~a-se a observar mudanças nestes comportamentos no final
da d~cac/a de 60 E inteio da c/citada c/e 10. rIs id: i t u d e s

anteriores come~aram a deixar evidências que este nio poderia SEr
o caminho. As drogas mal testadas, sem qualquer qualidade

cientrfica, acabavam por demonstrar, na pr~tlca, sua ineflcieia.
Logicamente, que Isto trazia preju{zos para tOdos; intlmeros são

eN",~mp'1 os. Drogas conSideradas e alardeadas eomo
Et'am totalmente I 1I (5r: 1,1.:1 C:\ , .~. C I" ri t':\ 1:1I:': i I" o CI P J ,,' c ,,:h I:) ';; •

~uando eram inofensivos nio causavam grandes estragos, mas quando

eram delet~rios, e ar lembra-SE da Talidom/da, quantos EstragOS
n~\o causavam?
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estudo criterioso E.' orientado, através de etapas
progrEssivas no deSEnvolvimento de uma InYe5tlga~;07
auxilia na produ~io de trabalhos Clentr'lCOS ~ de boa
qualidade" (Petronian,A.: 1985).

Est~ claro, qUE.'isto existe no Brasil, o que talvez estE.'Ja

Iltando, 510 maiorE.'s rE.'cursos financeiros E.' tratar-sE.' mais
-r lament e de tudo isto. EvidentemE.'nte, por SE.'rmotivo dE.'sta

sserta~ao, a parte das pE.'squisas cient{ficas, que sE.'r~mais

,focada s50 as pesquisas f~rmaco-clrnicas, , ) ..
. ,
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Passaram.€stas inddstrias a admitir m&dicos no pleno vIgor

f:l1.li:\m Cj:,r'r'E~ II"i:\$, para criarem o~ dFPRrtamenton m~dlco-

clentfficos, como sio hOje conhecidos. Concorda-se qUE ainda

permanecem, e continuam, muitos V{Ci05 e resqurcios daquela

~poca, porrlm, a situaçio atual ~ bem outra.

Estes novos m~dicos, mais preocupados com a parte

cientrfica das pesquisas fjrmaco-cl rnicas, inIciaram uma nova

era. Começaram a se preocupar maIs em €studar o assunto,

conforme j~ foi mencionado, contribuindo com novos conceitos. A
resist@ncla foi grande, ainda existente por parte de empresdrios

e dirigentes mais afoitos. No entanto, aqueles que conseguiram

enxergar mais longe, trataram imediatamente de desenvolver seus

departamentos mddico-cientiflcos, mu ito
adIantados.

Apesar de toda Esta explanaçio, tEm que se admitir que o

Brasil ainda SE encontra em um estdgio bastante inicial nas
pesquisas cientrficas. Pesquisa-se muito pouco, em todas as

~reas, e publica-se menos ainda. Quando se fala em termos de

nenhuma: nio por falta de cientistas.

Como cita Petronian:
A elaboraç~o de um trabalho cient rfico exige uma
preparaçio intelectual e Espiritual suficiente para
enfrentar as adversidades qUE, ao serem vencidas,
enaltecem o esprrlto aberto a procura do saber. O

3'3
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estudo crit~rjoso e ort~ntado, atrav~s de ~tapas
progressivas no desenvolvimento de uma invE5tlgaçio.
auxilia na produ~iD dE trabalhes clentrflCos E de bom
qlj(:\ '1 I d ad e" (t·'e·t I"(In i an r A. : i '?Lt~:j)•

Est~ claro, qUE isto existe no Brasil, o que talvEZ esteja

~altando. 5;0 maiores recursos financeiros e tratar-SE mais

seriamente de tudo isto. Evidentemente, por ser motivo desta

disserta~ao, a parte das pesquisas cient(ficas, que serd mais

enfocada sio as PEsquisas fdrmaco-cl(nicas.
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A Pesquisa Clentrflca Fdrmaco-cl fnlca

Mais precisamente em 1972, quando alguns médicos que

at uavam na ind~strla farmacAutica funda~am a ABMAIF, ~ que se

come~a a falar em pesqUisa f~~maco-cl[nica c i en t i f' i c amen t e

real izada. Novos m~dicos que iniciavam suas carreiras em

inddst r i .:\S

pesquisas.

impingiram uma nova dimens~o a estas

Os cursos de que participavam no exterior começaram

por lhes indicar, que nio era o caminho das relaç5es pdbllcas, o

que deveriam seguir. Havia todo um trabalho sdrio a ser
realizado. Começ:aram trocar experiências si,

informalmente, resolvendo por fim reunirem-se em uma nova

SOCiedade m~dica.

ainda nio hi, reconhecimento por drgios competentes no BraSil,
da espeCialização em farmacologia cl fnica ou em mediCina da
ind~stria farmactutica, mesmo que realizada no exte~ior.

Esta nova associaçio acabou nascendo desta necessidade de
maiores trocas de informaç5es eexperi@ncias, como J~ vimos, e

tamb~m porque nio havia uma SOCiedade que os acolhessem. Est:f:.'s

foram os fundamentos, no Brasil, que nortearam a criaçio desta
associação. Os fundamentos em que foram baseados, originaram-se

na International Federation of Association of Physicians
Pharmaceutics, um organismo inte~nacional que congrega algumas
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destas a~sociaç6Es J~ ExistEntes ~m outros locais como no Reino

Unido, na França, na ~ustria c outra~.
Brasil ~oi o primeiro a cri~-la vindo a SEguir a Argentina.

Entretanto, ~ ainda grande a distAncia entre 05 m&dlcos que

trabalham na Ind~stria, e os da univer&idaa~. Talvez o legado

deixado pelo passado Influencie esta atitude.

Daqu~la ~poca, que se tenha notrcia, somente o Prot. Dr.

Lauro Solero, titular da disciplina de Farmacologia da Faculdade

de Medicina, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, E o Prof.
Nuno Alves, seu assistente, militavam na indJstria farmac~ut ica,

precisamente na lhe Sydney Ross ~o. Na atualidade, entretanto,

muitos sio os colegas que trabalham nestas E nas universidades,

at~ por contrasenso, hd um maior afastamEnto destas dos méaicos

das indl.1str i as. que o caminho segUido no

estrangeiro, para a oficializa~io desta nova especialidade

medica, +o I justamente o oposto do qUE aqlJi s e realiza, ou seja,

houve um maior entrosamento entre a'- indl.í~;tr ias e as'"

IJniver s idades e, com a IJnião de e s+or c o s , criaram esta sol ida

associaç:ão in t er n ac l ona l qUE confere trt1,l'lode ~!!>PEciali!'it:aEm

alguns pa{ses (Lima,D.R.: 1986). Muitas das casas matriZES, que

t~m suas filiais aqui, manttm serviços de farmacologia-cI fnica em
pa(ses dE origem, em conjunto com as mais famosas universidades.
N50 repreSEntando nenhum compromisso da universidade com a
inddstria dE SÓ lhES produzir bons resultados.
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No Brasil, parEce que ainda h~ um grande abismo entre

ambac:.,. EspEra-SE qUE o aterro deste ~blsmo nia leve muitos

anos, POIS sabemos das car~nclas destas instltulç5es qUE d€t~m

pessoal gabaritado para pesquisa. Nic seria uma excelente

oportunidade a associa~io com quem possa sustent~-las? E, nem

por isto comprometer-ia-se a qualidade cientrfica das pesquisas

assim realizadas. Po~que, como citamos, ~ uma g~ande fal~cja

ach ar que as ind~strla5 estio atr~s de excelentes resultados

fabricados e que, de prefer~ncia, estes resultados venham

refe~endados po~ um excelente professor universit~rio, chefe de

disciplinas etc •• Claro que, c omer c l al men t e . isto rI: r me or t an t e ,

mas desde o produto seja realmente bom. Oc:o.. motivos,

explicamos, ~ que o produto se nlo tiver um embasamento ~eal,

'Jogo que for comercializado, e usado por outros mJdlcos, ticar~
patente que nio ttm aquela esperada açio e tudo ruir~. Como Jc{

se este{ Ciente, os investimentos finanCEiros slo altos, nio se

falando nos custos de sua comercialjza~io, qUE.tamb~m ~ uma fase

de bastante discussio, com crfticas at~ qUE fundamentadas, nio i

o que se estuda no momento. No entanto, esta fase de

1.1111t\ f,' :.: t: I' r: III~.\ 111(.'"1'1 t: f: di ";PCllr!i O"i'l.

Valorizando-se tudo isso, pela dtica do capitalismo, estar~ claro
que njngu~m investjr~ para perder.
aprendjd~ no passado, em que o UmarkEtingU das companhias
apoiavam seus trabalhos em cima de Nrelatos de casosu e ar. nia
se pouparam cr{ticas.
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No infcio, a ABMAIF teve algumas dificuldades. Talvez o

desconhecimento que se tinha dela, quais seriam SEUS objetivos,

que nlo foram t~o divulgados assim para que fossem conhecidos, €

falta de ligação à carreira univer$it~ria, causassem

preocupaç8es tamb~m a nrvel de suas gertncias gerais nos

laboratdrios. Por outro lado, o zelo com que foi crl'ada, nffio

querendo que houvessem ingertnclas nas dreas t~cnicas de seus

trabalhos por quem nio fosse técnico ou entendesse do assunto,

tamb~m levava a um certo descontentamento de alguns "dirigentes"

das inddstrias a nrvel nacional.

Por infeliz coincidtncia, a ~poca de fundaçio desta nova

sociedade, mais ou menos coincidiu com a reforma universit~ria,

que exclura do curso mddico a cadeira de teraptutlca como

disciplina independente, al~m de diminUir a carga hor~rla total

da disciplina de Farmacologia, no curso b~sico de medicina.

Foi, realmente, muito difrci] a sobrevivtnciaa desta associaçio.
O passado dos colegas que atuavam como Hrela~5es pdblicasN

permanecia no Julgamentos de alguns dirigentes nacionais, al~m da

falta de um maior respaldo a nrvel univer5it~rio, fez CQm que,
por longos anos, os m~dicos das inddstrias farmac~uticas, aqueles

que trabalhavam em seus departamentos cientrficos. fossem vistos

como indivrduos inescrupulosos. Na vislo preconceituoosa
d~alguns, esses profissionais sd desejavam angariar resultados

extremamente positivos, com a final Idade de promoverem
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comerCialmente seus produtos farmac~uticos.

A sltua~io vem sendo modificada para melhor, Em todos estes

setores, fundamentalmente, devido a bons trabalhos que tim sido

executados por estes profissionais. Us prdprios m~dicos das

ind~strias lutam incessantemente, para que este pensamento
anterior SEJa modificado, com a convicçio de que 56 a partir de

trabalhos s~rios e honestos poder-sE-~ conquistar uma nova

posi~io profissional.

Partindo de um maior embasamento clentffico de que j~ se

disp6e, a ABMAIF parte, neste momento, para uma atitude mais
polrtico-administrativa. Seu atual presidente, por exemplo, tem
1ugal'" na ~omiss5o NaCional dE NormatlzaçUES do
Minist~rjo da Sa~de (CONATEM). Esta comissio ~ a atual
respons.vel t~cnica pela aprovaçio de protocolos de Estudos
c Lj n l c o s com novas drogas, que se queiram realizar no pars.

Tamb~m ~ a respons~vel pelos pareceres t&cnlcos para registro de
novos produtos. Certo é que Esta com i ssâc foi inst i t u Ida pelo
Ministér'irJ O:rf'IF:C' , p[w&m. IJIH

representante desta associaçio demonstra, antes de tudo, que J~
passa a ser olhada de modo um tanto diferente, prinCipalmente, em
rela~io a seus membros.

Finalmente, para se encerrar Esta parte. cabE ainda
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lefinlr alguns termos muito utIlizados no ~mblto de quem trabalha

i e s s a c:{r~a, que si:\o: (1) pesqu isas c 1 In icas de drogas OIJ de

ledicamentos ou Ensaio Clrnico: ~ uma ExprEssio usada dE

lodo a englobar todas as fases de utiliza,io das drogas, ainda

'~rmacos para alguns, no ser humano. Da fase 1 ~ fase 4. (2)

'esquisas f~rrnaco-clrnicas: para alguns autores (Natal,J.N.:
.971> , ~ uma expressio bem definida pelo uFood and Drug

IdministrationU dos E.U.A., que a designa como a fase de PEsquisa

le novos f~rmacos em volunt~rios humanos !l,adi05. Esta

lefini~~o, no entanto, est. hoje um pouco mais abrangente, sendo

lsada como sin8nimo da defini~~o anterior. Esta ~, por expmplo,
opiniio de Johnson (Johnson,F.N.: 1984), que se utiliza da

ie9uinte defini;~o: UPesquisa f.rmaco-clfnica ~ o nome que se d~
15 fases de pesquisa com uma droga no seu per rodo

nvestiga;5es cl{nicas e, que envolvem 05 seguintes crit~rios:

a) A administra;~o de um f~rmaco (no~e utilizado genericamente)

lor um m~dico ou um dentista, em um ou mais· Pacientes; (b)

iaJa evjd~ncias de que o produto possa ter efeitos que poderio
ier ben~ficos aos pacientes; Cc) admlnistraçio do f'rmaco com

(3) Pesquisas
:lrnico-terap~uticas: d a expressio usada para designar que os
estes do f~rmaco J. estio nas fases 2, 3 e 4 de observaç5es em

ieres humanos. Nesta f~se, segundo definlçio da O.M.S., a
iubstancia pode ser chamada de droga, ou seJa, J. d utilizada com
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finalidades terapêuticas.

Desta forma, os termos: Pesquisas Clínicas, Pesquisas
Fármaco-clínicas e Pesquisas Clínico-terapêuticas, serão,
nesta dissertação, muitas vezes usadas como sinônimos, sendo
esta, também, a opinião do autor.
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3.2. FASES DO DESENVOLVIMENTO DE UMA DROGA

3.2.1. FASE DE StNTESE DA SUBSH~NCH) <ilU:rMIC(~
3.2.2. FASE DE OBTENÇ~O DE MAT~RIA prUM('~

:3 .. ~!•3• ET(.~PA Pr~E~..-ci. :[N 1C,:)

3.2.4. FASES DAS PES(WISAS. F~~I~ri(.~CO--CL[N Icss

Na nat ur eza , nada S~ perde nada

se cria, tudo se transforma U

Antolne L.HI,lI'I::1l1.tle t.avu r s ler , t7'1;!I l7'I'l
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Para se analisar as fases do desenvolvimento de uma droga

~ preciso se sab~r, preViamente, qual En~id~dE que SE Estar~
analisandor poiS, quando se prop6E uma an~1 ISE de custos, tem qUE

se saber se ~ urna entidade governamental, SE urna fundaçio ou SE i

uma empresa particular de capital privado. Porque cad~ uma em

sua linha ter~ sua própria abordagem.

quais s;o e nem como estas funcionam.

Nio serio discutidas

Procurar-se-~ uma visio

geral do assunto, porque para o desenvolvimento de novas drogas,

os custos teria de ser os mesmos, seja qual tor a entidade qUE as

pesquisem. Mas, para se estar em acordo com o tema proposto

para esta dlsserta~io, abordarEmos sempre Este, e os outros

assuntos, sob o ponto da 6tica de uma empresa particular de

capital privado.

(~uanto I'Invt\

subst.ncia, poderiam ser descritas de maneira ati r~pida e

!:.••.ic i n t a , ~ deste modo que ser~ ~eito aQui, para que SE possa

ter uma visio mais próxfma possrvel da real, dos investimentos

que sio neces~jrios para a descoberta dE uma droga e até a sua

fase de comerclallza~~o.

Entende-sE por medicamento, termo que, nestE caprtul0, se-

r~ usado como sin6nimo de droga, aquela 5ubstincia qUE tEr~ uma

finalidade terapéutica curativa ou profil~tica,

f~rmaco, ou uma vacina.

i 5 t o é, seja IJ In

No tocante a obtençio dE uma nova substancia E tecendO-SE
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alguns CDmEnt~riDS terramos=

J •':.! • :t. F.:\!,;€.~ de S i' n t: t:~!li E das 1.1b s t à n c ia q 1.1 r 111i I:: c.\

Esta pod~ ser obtida por trés fatorES condicionantEs: a

descoberta acidental, como foi o caso das descobertas dos

anest~sicos E da penicilina. Os anest~slCOS descobertos por pura

obra dE casualidade por Horace Wel1s (1815 - 1848), descobrlndo-

os atrav~s da obsErvaçio do uso do g~s hilariante; a casualidade

tamb~m contribuiu para a descobErta da penicilina, fato ji

amplamentE conhecido. Em segundo lugar, sd para ordeni-las

didaticamente, mas sem querer priorizi-las, podem ser ~'~adas as
mol~culas desenvolvidas a partir de pesquisa qufmica pura. Ou

sEja, alguns ciEntistas, baSEados Em hipdtesES at~ mesmo

fisiológicas, passam a pesquisar Similares qu{mlcDs dEstas

mesmo antagonizj-Ias. o Interesse econ6mico,

certamente, o mais desenvolvido de todos 05 m&todos. ApOiados
na EngEnharia qu(mica j possrvEl prodUZir alt~raçae& moleculares
em subst~ncias qu{micas ji existentes, que· acabam originando

novos firmacos ou mesmo novas drogas.
an~l ise parece um fato conden~vel, no entanto, tem trazido

excelentes benef{cios,
geralmente acabam por produzir uma nova subst~ncia mais potente
ou at~ mesmo, menos tdxica qU~ a inicialmente descoberta.
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E importante citar que, quanto ~s 5UB5 O~lgEnB, as
dE origem n~tural, f.~int &t: I Ci~o ou

semissint~ticas (Besliomini,H.: 1985;

As naturais t~m sua origem num dos

Sartoretto,J.N.: 1985).

tr~s reinos conhecidos:

mineral, vegetal ou animal. Do reino minEral sio originadas os

prdprios compostos existentes na natureza. Neste caso, lembra-

se das necessidades orginicas de ferro, enxofre, magn~sio, entre

outros.

No reino vegetal tem-se a origem de

compostos com finalidade de uso teraptutlco.

I~enso ndmero de

Talvez dos trts

reinos, este seja o mais rico e, paradoxalmente, c menos

explorado. E só pensar-se na flo~a do Brasil e o uso

terapfutico que 05 silvrcolas faZEm com ns Extratos E tinturas do
re ln o vegetal. Ainda podem ser citados os efeitos de alguns
rem~dios utilizados e consagrados na alopatia, que foram obtidos

ele plantas. Citam-se, como exemplos: a morfina, a atropina, a

nicotina, o r{cino, a q~inina, a papaverina, a ipecacuana, a

centella asi~tica e, mais recentemente, que tem ganho fama
internacional, a subst.ncia que ~ extraidB dB Glnkgo bi!oba, cUjo
nome comercial d ranakan 400 ms, comercial izado pelo laboratdrio
farmactutico Knoll, utilizada para o tratamento de insuficitncias
cerebro-vasculares, como consta descrito no Dicion'ric de
ESPEcilalidades Farmac~uticas. Uo reino animal, podemos citar
os h6rmonios tireoideanos, a descoberta dos estrdgenos e outros.
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As subst~ncias sint~ticas, J~ definidas pelo seu prÓprio
nome, t~m suas origens nas manlpulaç5es qufmicas.

puramente origin~rias de srntese laboratorial. Podendo ser, em
muitos casos, a reproduçio exata das de origem natural. Só que
~oraru obtidas em laboratdrios atravis da engenharia qurmica. Em
nenhuma das suas etapas de qufmica laboratorial teve
participa~io da natureza. Dar termos, dentre estas drogas de
origem puramente sint~ticas, similares Idtntlcas hs de origem
natural. Dentre estas sintdticas similares podemos cItar a
gentamicina, o dietil estilbestrol e o ~cido pipem{dico.

Por dltimo, pode-se falar das semlssint~ticas,ou seja, as
subst~ncias que sio obtidas de manipulaçio laboratorial, mas que

algumas de suas fases, geralmente iniciais, houve a
contrjbuj~io da natureza. Desta ~orma, pode-SE ter uma vIsio

geral das srnteses de novas substAncias, que poderio vir a ser
novas drogas.

outras fases.
A partir entio desta identificaçio, passa-se a

3.2.2. Fase de obten;io de mut~rja priru~.
Come~am a ser desenvolvidas uma série de outras PEsqUISas

9al~nicas, isto ~, ainda em laboratdrio qurmlco. A pesquisa
9al~nica, ou simplesmente ,pesquisa qurmica ocorre quando se
iniciam os testes para obten~io da matéria prima da
grande escala.

droga, em
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Estuda-se Exaustivamente a nova mnJ&cula para Que se tenh~
certeza da sua originalidade. Procura-se a sua nomenclatura
q IJ Im i c a , que dever~ ser baseada na nomenclatura su Imt c a

internacionalmente aceIta, observando-SE a qUEst.O de sinonfmla.

Define-se o seu peso molecular, a sua cor, o seu ponto de fus~o,

sua solubilidade, sua densidade e suas rela~6es entre estrutura E

atividade (Begliomini,H.: 198~i). Depois de tudo devidamente

real izado, est~ completada esta fase, nunca sendo esqueCIdo, no

entanto, se a concepç~o f~rmaco-terap~utica foi alcançada. E
aqui, nesta fase, que SE decide em conjunto, com reuniio de toda
uma equipe multidiscipl inar, os rumos das investiga~5es futuras
(Falci ,M.: 19/6~ Sartoretto,J.N.: 1985). Depois desta etapa
estar bem definida, e j~ estar decidido que fumo as investiga;5es
d ev~·:d;\ot:01)1(:\1", p am~;i:'_.!:;(.;: a f~tap" C on h ~:c Iri ,.\ r:: nrllq fi I"r~""c'1 fn Ic n ,

a.2.3. Et:apa pn3-cl In r ca ,

E a etapa de estudos em animais. Uma etapa extremamente
longa e demorada de ser realizada, leva alguns bons anos para ser
totalmente cumprida. Uma etapa dE Enorme responsabilldad~, como
s~o tamb~m todas as outras.

onde se começa a testar o novo f~rmaco em SEfes vivos. N(·~sta
~a5e, J~ temos em nossos dias, ampla diseussio ~tica, sobre o
assunto de testes de novas substlncias Em animais.

Inicia-se entlo. os estUdOS em anImais.
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s e a f armac oc i I'HH i c a , i s t o I
,r..... , mov i m~:::'n"os ela

subBt~ncia atrav~s do organismo (Silva,P.: 1985>.

as vias dE admini$traç~o e a absorç~o da subst~ncia por estas
vias. Estudam-se sua dlstribuiç~o or9~nica (ordem cin&t,ca), a
biodisponibilidade, a meia vida bioldgica, a cone en traç:~:\o
plasm~tiea, a distribuiç~o (seu volume real e o aparente), a
biotransformaç:io que esta sorrer~, ou nio, e sua eJiminaç~o 05

clearances (Gibaldi,M.: 1976; Gilman,A.8.: 1980; Moreto,L.:
1979; Sheiner,L.B.: 1980; Silva,P.: 1985>. Os ENPef' IlIlp.ntos
~armacocin~ticos descritos nestas poucas linhas alcançariam todas
as outras fases. s~o eNperlmentos bastante compleNos, e

envolvem o conhecimento multidiSCiplinar como: c.luimica an a Ll t t ca ,
b i oq IJ rOI i ca, biofrsica, matem~tica, estatfstica e cieneias
computacionaiS. A escolha do modelo farmacocindtico requer
consideraç6es especiais e tim de ser levadas em conta as

caracterfsticas rfsicas e qurmicas das 5ubstAncias, assim como o
seu comportamento no sistema bioldgico. o ob J E'tI" J da
farmacocin~tica d o de estimar com precisio e eNatid~o um
conjunto de dados a partir de dEterminadas amostras (PEnildo, S.~
1985; ShE'iner,L.B.: 1980). Cumprida toda Esta Etapa passa-se ao
estudo da farmacodin~mica, isto~, ao ~studo quantitatiVO dos
ef~itos bioldgicos e teraptuticos das substAncias (Silva,P.:
1985). o complemento dos estudos iniciados com
farmacocin~tica.
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A ~armacodin~mica €studa o local de a;io das substAncias e
procura demonstrar o seu esperado efeito terartutlco.

p05s{vel, tenta-sE dEmonstrar SEU mecanismo dE açio.

ajnda nEsta fase, pesqUiSar-SE rEspostas dos prinCipais sistemas

orgAnicos, a fim de que se estudem efeitos de outras naturezas ou

mesmo os efeitos tóxicos (Gilman,A.B.: 1980; Silva,P.: 1985).

Com a complementa~io desta fase, iniciam-se os estudos das
intera~5es medicamentosas. Estuda -se a administra;io conjunta
desta substAncia com algumas drogas, J~ bem estabelecidas. para

verificar-se a existincia de atividades compat{VEis ou nio. o

antagonismo, o Incremento de aç5es terapêuticas de ambas, as

inativa;6es, o aparecimento de novas reaçbes adversas e efeitos
colaterais secund~rios, ou suas exacerbaç5Es. Enf im r.wo(:ura-se

substâncias.

Passa-se, en t ão , ao e st ud c da t ox i c idade pr'é-cl In i ca ê'm
animais. Observam-se os efeitos colaterajs pelo uso agudo,
sub asudo e cr6nico da substincia. as
terapeutlcamente recom€ndadas, as doses EfEtivas tersptuticas
(D.E.>, as doses letais (DL50 e DL10~) (Caetano,N.: 1985;
Falci,M.: 1976~ Sartoretto,J.N.: 1985). Dar vio aos Estudos de
terat0genicidade, embriogenicid~ de carcinogenicidade.
Conhecem-se, assim, no ser vivo, em animais, as reais indlca~5es
desta a posologia terap~utica. Ilustrações 1,e 'I1:., , 4 e C'.::Jp
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Com todas estas fasEs bem desenvolv.das E comolEtadas,
caminha-se em d.rEçio da etapa mais drficil. sob todos os

aspectos da pesquisa de uma nova substáncia, que ~ a etapa dE

tEstE Em sErES humanos. Se havia disEnso em relaç~o a ~tica de

SE pesquisar em animais, Imagine-se nestas fases como e quais sio
essas discuss6es.
dissertação.

Isto ser. abordado em local apropriado desta

3.2.4. Fase das pesquisas firmaco-clfnicas

A fase mais pol@mica das PEsquisas de uma nova subst~ncia
a chamada fase cIrnica. ViU-"!:i(':,' i:\ntf::r'ior'ment:c1:1 1.1 f:: i:\r.•

definiçBes aqui utilizadas causam algumas cDntrov~r$ias. Esta
~ase. por ser a base da disserta;lo. serJ melhor descrita nos

cap{tulos sUbsequentes. embora nlo SE almeje pormenorlz~-la,
mEsmo porque nEm todas Estas sio tio bem desenvolvidas
no arasiI. Cabe entio, mencioni-Ias apenas com suas descriç5e5

t e s ,

Esta etapa ~, em realidade, composta por quatro sUbsequen-'
A fase 1 ~ a fasE em qUE a nova subst.ncia ser~ testada

Em SErES humanos. gEralmentE volunt~rios sadios.

~ase 1, todos os testes 'armacoldglCos rEal izados anteriormente
Em anima.s, com exce~io de alguns.
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~5tuda-SE novamente a ~arm~cocin~tica. a farm~codin~mlca. as

doses terap~uticas eficazes, evitando-se outros testes do tipo

teratogenicidade, embriogenicldade e carcinogenicidade. Esta

fase 1. por isso mesmo. para alguns autores, corresponde i fase
de farmacologia clfnlca CSartoretto.J.N.: 1971>. mas est e

conceito j~ esti um pouco em desuso. sendo aceito também o
generalista para farmacologia clrnica, que ~ o de englobar todas
as fases das pesquisas firmaco-clfnica sob esta disciplina.

Na fase 2 d faSE procura-se estabelecer o real valor
t erap~ut ico da nova subst ~nc ia, que, seglJIHlc)a O. M.S., após I"~sta

fase e sua real comprovaçio teraptutica, pode ser chamada de

droga ou medicamento. ~ nesta fase qUE se realizam comprova~5es
sdbre os sintomas e sua relaçio com as doenças.

utiliza metOdologia experimental elaborada espeCialmente. Ainda
num limite de fronteiras bastante t~nue, vem a fase 3, em que a
droga J~ deve ter comprovadas suas aç8es terapéuticas. Esta é é!\

fase dos estudos fechados e comparativos. em que se deve comparar
a nova drog~ ~om 05 tratamentos p~dr5fts. SE existirRm. Por
exemplo, para se estudar hoje a fase 3 dE qlJalquer nova medlcaçio
analg~sica, deve-se, obrigatoriamente, compari-la • aspirIna e ao
paracetamol, que sio 05 padr5es j~ bem definIdos para analgesia.

A fase 4 gerou algumas polémicas durante alguns anos.
Existem autores que at~, mais ou menos. dez anos atr~s n~o
c.~(:~?itc.~vC:~1II(·:sti.~como uma f'~I!;;": ql.1~~ t:lF:vc<:;nr: (';'-':1'· (·:n(:.\I'·a 1:1 ,,' COIIID 1.111"1;.,1
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~a$e s~ria em pesquisas f~rmaco-cl rnicas (Sartoretto,J.N.: 1971).
No ~ntantor cada v~z majs vem se firmandor com Os próprios
autores aceitando-a como uma fase de muita
(Sartorettor 1985). Esta ~ a fase de farmacovigilAncia.
Entende-se que cada nova droga nio poderi, de forma nenhumar ser
testada em toda a popula~io que dela necessitaT deste modo i

necessirio, e importante, esta fase de farmacovigilAncia. E a
fase em que se utilizam metodologiasa de estudos abertos, estudo
abertos como fechadosr comparativos ou nio; desenvolvidos em um
ou mais centros concomitantemente. Com esta no;io geralr
podemos passar a aprecia~io do tempo e dos custos de tudo que se
acabou de relatar.
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3.3. TEMPO E CUS10S Ou DESENVOLVIMENTO DE
UMA NOVA SUBSTANCIA

:~.~1.i , TEMPO NECESSt-if<I() PARA O DESENVOLVJMENrO DE
UMA NOVA DROGA

3.3.2. CUSTOS DO DESENVOLVIMENTO DE UMA NOVA DROGA

fi A pesquisa farmacéutica ~ carc\ctel'"izad a ~
por custos muito ~l~vBdo •• por uma grande
porcentagem de autotinanciamento e Por um
auto fator de rISco.

A inddstria farmactutica d€ P€Squisa deve
visar uma Implanta~io mundial ou se r€-
signar a d€sapar€cer.n

OCCELLI R. e LANGLE L •• 1983



Costa, Sidney de Brito

3.~.1. TEMPO NECESS~RIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE UMA NOVA DROGA

Na seçio anterior, pode-se observar que n~o ~ tio simples
assim se conseguir uma droga realmente nova. Sobre os custos
para a obten~~o de uma nova droga, a nfvel nacional, pouco OIJ

quase nada se encontra de original. 6uando se encontra alguma
e s t ud o , trata-se de reproduçBes e revls5es, b.:\see:\dasem
literatura estrangeira.

Assim, tambim baseou-se esta aprecla~io, nesta literatura
nacional e em alguns originais estrangeiros l8e9110mini,H.: 1985:
B 1 a s er , F. : 1981: Orumond,M.F.: 1982, Falei,M.: 1976: Hansen,
R.W.: 1979; kennedy.O.: 1985; Langle.L.: 1983; Sigvard,J.: 1985).

Pode-se ter algumas id~ias a respeito de quanto tempo se leva

para o desenvolvimento de uma nova droga e os seus custos
apro>:imados.
ilustrações

Isto pode ser bem dimensionado observando-se a

2 3 das pc\gs. 229 e 230.respectivamente
(SeS)iomini,H.: 1985), que sintetizam bem em relaçio Rntre a
quantidade de subst~ncias que se Iniciam em uma pesqUisa e o

tempo gasto, em anos, nas etapas de desenvolvimento de uma nova
s.ub s t â nc la. Para se ter uma id~ia, inicia-se pesqUisando em
torno de 8.000 a 10.000 mol~culas, que levam de 1 a 2 anos para
resultarem efetivamente com umas poucas mol~culas aproveit.veis.
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D~ todas Bstasr $Om~ntB 20 ou 30 continuam ~m tEstES na
fas~ qurmica durant~ p~lo menos 1 ano. Destasr som~nte 10 a 20
ch~9aru ~ fas~ pr~-clrncar que l~vam ~m torno d~ 2 anos; dar

r~sultam 4 ou 5r qu~ ch~gam ~ fase 1 das pesquisas firmaco-
c l Jn r c as , Esta 1eva , pelo menosr mais anos se,.,
totalm~nte cumprida, filtrando somente 2 ou 3, que passam fu fase

2. Mais 1 ano de estudos e somente i chega. fase 3, que ainda
l~va mais 1 ou 2 anos para ser totalmente cumprida e dar Chegar
ao comercio. Somando-s~ todos ~stes anos, t~remos, no mrnlmo,
10 anos para o compl~to estudo de uma nova subst~ncia qu{mica,

para s~ poder afirmar qU~ ~la tem uma atividade t~rap.utica
comprovada. Nio se esqueçJ qU~ estas ~tapas nio terminam ar.
Cont Inl.la-s~ investindo na fase 4 por mais alguns anos; eXistem
drogas que levam 5 anos ou mais s~ndo ~studadas nesta fase.

3.3.2. CUSTOS DO DESENVOLVIMENTO DE UMA NOVA DROGA

sio nada pequenos. Na ilustra;lo n~mero 3, da p~gina 230
(8egliomini,H.: 1985), pod~m ser obsel"vadas, grafil:amentB, as
comparaç5es dos custos para a obtenç~o de uma nova droga ~ os
custos de perfura~io de um poço de petrdleo no mar.
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ilustraçio mostra quais .."ac os custos
~ases do desenvolvim~nto de uma nova droga, desd€ o SEU inrcio.

No total, tem-se de gastos ~4 milhBes de ddlares de custo
aproximado. Observe-se que nio ~st~ sendo colocado, nem
mencionado o que se gasta com a comercializa~~o, quando esta i
uma realidade, quando se fala em ind~strias farmactuticas. Por
isso mesmo, foi mencionado no inrcio deste caprtulo, que os
custos da descoberta de uma nova droga eram, sob a dtica que se
est~ analisando, os mesmos. Porque estes m~todos de pesquisas
necessitam Ser seguidos seja qual for a institui~io envolvida em
pesquisas desta natureza.

Pode s~r ainda observado, nesta ilustraçio, que é mais
dispendioso pesquisar uma nova droga, clnquenta e quatro mllh6es
de ddlares, do que investir para perfurar uma plataforma
submarina para extraç~o de petrdleo, cinquenta milh5es de
ddlares. Menciona-se que ~ em rela~ffioa 1984 ou 1985. HOje,
existem autores qUe admitem que estes custos, para Se obter novas
su~stAncias originais, estariam pela casa dos cem a cento e vinte
milh8es de ddlares. Isto ~ ~acilmente explicado pelo fato de jj

existirem um sem n~mero de classes terap6uticas descobertas,
tornando-se mais difrcll, inclusive, a manipulaç~o de moléculas
por interesses econ6micos. E como ~ um mercado de competiçio,
h~ um aumento real destes custos.

~, tamb~m deVido a estes montantes ~Jtom, que se vhm
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desenvolvendo m~todo$ de controle adequados e cada VEZ mais
r{gidos, numa tentativa d~ mjnimjza~lo de custos.

ruais est~o surgindo na literatura mundial, trabalhos que tratam

dos asp~ctos destes controles gerenciais, de planeJam~nto e de

gestio das v~rias fases de uma pesquisa, inclusive, das pesquisas
~irmaco-clrnicas (VON BLOTZHEIM,A.B.G.: 1985).

rodas as inst it u iç:ões, tt-\mbém t~~m proc:uraclo ag i1 izar' 'de

alguma forma estas etapas. Entre as atitudes que tomam, est~ a
de espalharem mais suas pesquisas, principalmente as inddstrias
de capital privado. ~ que se quer diz~r com Isto ~ qu~ estr~
instituiç:5es procuram desenvolver coord€nadamente estas etapas em

vdrios paises no mundo. ao me~mo tempo. Isto tem. de alguma
~orma agilizado o desenvoLVimento destaa etaPRs.

A n{vel de ~rasil, a situaç:;o n~o ~ nada cBmoda: vivem-se
momentos difrceis. S~o cada ve~ mais escassos os recursos
dispon(veis para pesquisas cient rflcas em geral, principalmente a
n [ve 1 estatal. Isto sem mencionar que h~ um completo
desentrosamento entre o setor empr~sarial, m~5mD privado. e os
drg~\os 90ver'nalllentais que atuam na àr'l-~~\.

Existe proposta de desenvolvimento de projetos integradom
entre universidades e setores ,privados, na ~rea de pesquisas
básicas. Como exemplo, Cita-se o projeto BIO-RIO, assunto
recent~mente abordado no Rio de Janeiro. quando de um encontro de

farmacologia cIrnica em novembro de 1981. Um projeto aInda no
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básicas.

Nio se pOde ignorar o fato de que, por exemplo, esta

integra~;o vem sendo realizada com sucesso pela Universidade
Estadual de Sio Paulo (UNICAMP), no Estado de Sio Paulo, onde

seus diversos setores de engenharia ttm conseguido pesquisar,
criar, desenvolver e comercializar seus projetos. Esta
comercializa;~o tem servido para financiar uns e aperfeiçoar
outros projetos. Nio se pode fechar 05 olhos para estes
sucessos. lsto vem provar que aqUI n~o faltam pessoas
gabar itada s , Talvez faltem mais aten~io e investimento. ~uem
sabe nio seJa este o caminho a seguir para que a naçio saia da

~ no lado das pesqUisas de

novas subst.ncias, nio seria tambjm a hora de se pensar do mesmo
modo que a UNICAMP? Com toda a certeza. ter-SE-ia uma
ind~stria farmac@utica nacional tamb~m forte.

Afirma-se istor sem medo de se estar errando, pois,
existem fatos de pesqUisadores a nrvel naclDnal qUE, mesmo
sozinhos, em suas universidades, muitas vezes usando" seus parcos
recursosprdprios, conseguem desenvolver subst~nclas novas e

realmente originaiS. Lembra-se aqui o caso ocorrido em
Ribeirão Preto, Estado de Sio Paulo, em que o Prof. S~rgio
Ferreira chegou ls fases iniciais da pesquisa de uma enzima
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conv~rsora a nrv~l r~nal. Sem possibilidade de prosseguir. a
pesquisa fOI desenvolvida em outros iocals E, hoje, sabe-se que é

uma excelente droga hipotensora, util izada com grande sucesso em
pacientes que sofrem de hlpertensio. Infelizmente, esta
descoberta acabou nio sendo totalmente concretizada no
Brasil.: n~o houve ressarcimento dos eSforços em~e~gados, ao
contrario paga-se para ter esta mesma substAncia aqui
comercializada. Cita-se ainda, o exemplo da descoberta
realizada pelo Prof. Elisaldo Lima dE Araujo CarIini, da Escola

Paulista de Medicina, tambdm em 8;0 Paulo, confor~e comunicou em

uma reunjio realizada neste Estado pela ABMAIF, quase em tom de
denuncia, haver come~ado uma pesquisa com um prlncrpio ativo de

uma planta, ten~chegado a um radical que se mostrou um excelente
analgéSICO. Neste ponto. nio encontrou apoIO para poder
continuar a pesquisa, nem mesmo conseguindo registri-Ia.

Se o problema esta ligado a falta de recursos. entio, por

que nlo resolver o problema. procurando equacion~-los com quem

poss~i recursos poss{veis de serem investidos nesta .rea? Isto
poderia ser feito de maneira qUE nlngU~ffi tOSSR violentado. Urna

maneira sdria, honesta e que fosse boa para ambas as partes
envolvidas. No entanto. existe verdadEira recusa ao capital

,
privado levando a perdas realmente incalculiveis.

Por qU~ n~o se procurar um maior entrosamento entre as
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univ~r$jdades e o capital privado? Foi assim que muitos pa'5€B

crESCEram E SE dESEnvolveram no mundo. PaI" qUE aqu i i s t o n~\o
haVEria dE dar certo? Ainda nio hOUVE uma resposta concreta R

convincEntE a Esta PErgUnta. Com cErtEza criar-se-Iam novos
campos de trabalho nesta ~rea, o que nio seria n~V]dade, pois, j~

temos a nrvEl dE ensino secund~rio muitos conv~nios Entre
Empresas e escolas.
universit~rio tambdm?

flor que não l;e d(:!l;~nvolveristo a n Ive I

Alguma coisa ter~ de Ser ~eita e urgentEmente, j~ se
eSPErOU muito! Como foi citado anteriormente, sEr~ que este nlo
foi o SEgrEdo dE tanto desenvolvimento em outros pa~B? N~.{o SE'

precisa copiar um mOdElo, j~ se deu provas suficientes disto. O
qlJE SE precisa, isto sim, ~ uma polftica participativa, em que
todos aqueles que possam colaborar sejam ouvidos, sem qualquer
tipo dE censura pol{tlca ou ideolclgica, qualquer seja ela. Em
rea l idade, no Bra-si1, nt~o se tem o lf::val'ltêl.mentodo que SE' gasta
em pesquisas fdrmaco-cl fnicas, a.nda mais oensar-em um cadastro
dEstas pesquisas. Um cadastro seria mUIto importante, seria
responsabIlidade do Ministdrio da Sadde, drglo m~ximo do para

para estes assuntos.~

NEm mesmo as diversas instituI;5es particulares qUE
investem nesta ~rea no Brasil t&m controle da situação. Nos
diVErsos contatos qUE foram realizados em virias jnd~$trias,

urante o decorrer desta dissertaç;o, para se ter uma vIsio da



.o s t a , 8idney de Brito

Ituaç~\o peleI 1••\(jodestto\s, (:Clnst:i~tO""St.(l'..Ie IH-:III e s t as (:(;)I",I:I-"(:)J<.O\III

dequadamente suas pesquisas. Foram visitadas os departamentos
Idicos cientrficos de algumas inddstrias como: Rodhia, Knoll,

~echam. 8intofarma, Roche. Fontoura Wyeth, Smith-Kline e outras.
i respostas s~o muito semelhantes. Nunca se tem o controle
)tal de todos os estudos clrnicos que estejam sendo realizados

pa rs. Encontra~se o que ~oi pago no ano anterior e o que
~t~ projetado para o ano em curso. todavia, como estes foram
'licados e onde foram aplicados. ~s vezes nem sabem. Este
,ntroler a n{vel central, n~o d feito pelos drgios respons~veis.

~ primeira an~lise, pOder-SE-ia pensar que a
bre o montante gasto diminuiria a gravid~rlc do problEm~. L.(~dI:)

gano. pois quando n~o se tem o total contr61e de como e onde se
stou. como melhorar a qualidade das pesqisas e como diminuir

custos? Nio se pOde nem fazer projeç5es orçamentarias.
pode. desta maneira. projetar algo?

Como

~lizam ensaios f~rmaco-clrnicos, registram como investimentos
pesquisas apenas o que gastam nominalmente em pagamento de

sas(*>. pelos trabalhos que encomendam. Nio registram, como
Ira geral. todos os outros gastos: sal~rjos das pesso~~
r in is t rat Ivarllente envolvidas na pesquIsa, o gasto com
eriais, inclusive drogas. MI.1 i t:a~; i t: f?n !:;
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computadosw I~s que diz em co ri t Y' o 1ar', c: o III o j.Ti ·f o i e:·: p J icado,
colocam tudo numa driica rubrica,· não disc",minando i t en s d(.;:.

custor importantes para planejam~nto futuro, gestio e controle dE

Dar a preocupaç~o do autor desta dissertaçio, qU~ se

prop5e a criar novos mecanismos de controle gerencial, para as
pesquisas f~rmaco-clrnicas realizadas no Brasil.

C*> bolsa = uprd laboreu do investigador, ou, no m~ximo, somados

aos ~10res dos exames laboratoriais solicitados.
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3.4. O DILEMA DE EXPERIMENTAR

n Todos est~o acordes em que ~ indispensrlvel
a reali.zaçio de ensaios clfnicos, pois h'
necessidade de medicamentos novos mais

eficazes e melhor tolerados. Os ensaios
clfnicos sio imprescindfveis ao progresso

n~o sd da teraptutica em si mas da pr6pria
c i~n c ia nH~cIi c a ."

EDUARDO CARVALHO NETO, 197~5
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l'odos sio uninlmes em afirmar que a experjmentaçio de
novas sub5t~ncias no ser humano & fundamental. No entanto,
todos tamb~m s~o uninimes em aceitar, que .e um assunto
extremamente controverso. Pode-se afirmar que quase a

totalidade dos seres humanos ficam apreensivos quando se fala em
experimentos, sejam eles quais forem. A situaçio fica mais
crrtica aInda quando se fala de novos experimentos com novas
subst~ncias.

~ certo que experjmentaç6es com seres humanos vtm sendo
realizadas hd sdculos, contudo, nio ~ menos verdade que o assunto

sempre causou mujta polimica e chega mesmo a ser contraditdrio.
~mbora nia se queira dimcutir sobrE ~tlca nc~tE cap(tuJo. n~D mE

pode deixar de lembrar sua importAncia, quando se fala de
experimentos em seres humanos.

Como j~ fOI visto, tem-se relatos de experimentos com
seres humanos desde os tempos b(blicos. ~ no s~cul0 XVII, no
entanto, que se começa a ter relatos descritos de experitncias
com seres humanos, com o objetivo especrflco e cJaramente

manifesto de prevenir ou curar uma doença" partindo-se de
hipclteses mais palpdveis e reaIs. A conheCIda exP€ri~ncia de
James Lancaster, que, em 1601, utilizou suco de limio com a
finalidade de prevenir escorbuto, ~ um eXEMplo (Vieira.S.: 1987>.
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No ll;f!c;ulnXVI.LI,

os testes com yaClnas. Foram testadas vacinas contra varfola,

contra a raiva, c:ontra a cdl er a , en t r e OIJ t I"i;\!;; • Neste pel'fodo,

volta a r~crudescer, e cada vez ma~s forte, a discussio sObrE os

experimentos em sereS humanos. Alguns estudiOsos famosos como

John Hunter, cirurgiio inglts preocupado com o estudo da sffil is,

afirmava que esta nio acometia os drg~os. Resolveu provar em si

mesmo sua prdpria tese, J~ que esta poderia ser arriscada.

Resultado ~ que Hunter acabou vitimado peja doença

1.987 ) • Ldgico que ~ admirdvel a coragem do Investigador. Dorém
nio se pode deixar de critic~-lo pela sua IMPerfcia cient [fica.

Este errou por' não obedecer a d et el'rlllnados paràm~!tr os

.::sti:\l:It~lf~t:I do!'!
\"::1111'10

desculp~yel, porque em sua ~poca ainda n50 se discutia os

modelos de experimenta~io em animais.

Relatos de autovoluntariedade em pesquisas nio s50 raros •
Mesmo em pesquisas rirmaco-cl(nicas, temos muitos destes relatos,

. ',:i

o que nio deixa ddvida, mostrari~D a cDnficl~ncia e o dilema de

Experimentar-se em alguém algo desconheCido.

Em ipoca mais recente, no in{cio deste século,
aumento do n~mero de experimentos e com os testes em modelos
animais j~ bastante conhecidos e ,desenvolvidos, passou-se a
pensar na utiliza~io de Yolunt~riDS nos q~ais se realizariam

estes testes. Ln i c ié\lnu::nte, isto at~ que foi b cm "'IC:e I t: o ,

6")c;
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Utilizam-s~ como voluntdrios os prisioneiros da justiça,
os paci~ntes com doen~as graves condenados a morrer, ~ at~
indivfduos pagos. Alguns anos se passaram e começaram novamente

as discuss5es sobre o problema. () CJue se t-\rg!....!ui agora, era

ati que ponto estes indivfduos eram realmente volunt~rios. A

discuss~o chegou at~ o ponto de um advogado de defesa dos midicos

nazistas, quando do Julgamento de Nurembergue, argumentar perante

a corte que os Julgava, dizendo que em todo mundo se realizavam
experimentos em voIun t ãr i os humanos af i r mava r .', l;

••• f:.

decepcionante a extens~o em que os Indlvfduos s~o volunt.kios
( ...) na maioria das vezes (••• ) acharemos eXPloraçio da
ignor.ncia, da tolice, de problemas financeiros etc.N.(Vieira,S.:
1987> •

Pode-se ent~o avaliar o dilema que ~ experimentar em seres
humanos: praticamente, falou-se sobre adultos. Agora, 56 para
complicar, colocam-se duas perguntas. ~ a pesqúisa em crian~as?
E as pesquisas em mulheres grividas? Talvez a resposta venha de
imediato. No entanto, estes tamb~m ado~cem; como trat~-los?

com toda certEza, In U i t o 111i' i':. d I io r c: i c I '" .,\ I 11d i'\ •

Existem, na atualidade, alguns trabalhos nos qUais se discute o

assunto, que ~ de extrema delicadeza (Cooke,R.E.: 1977:
Umei.S.J.: 1984), al~m de normas bem definidas, descritas pelo
NFederal RegisterH dos E.U.A. (Guidelines do F.D.A.>.

Passa o tempo, evolui a tecnol°Dgia. mas Este dilema
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continua. S~o grandes as ddvidas. Mais uma pergunta. No
paciente que sofre ~ possrvel tentar-se uma nova terap&utica?

Alguns estio de acordo que sim, desde que com conheCimento e

p er íc ia. J~ existe incl~sive um parecer do Conselho Regional de

Medicina do Estado de sio Paulo favor~vel ao assunto, pór&m para
outros isto continua sendo inadmissrvel. Nio há unanimidade de

pensamento sobre o assunto. H~ unanimidade em que estas pesquisas
devam ser realizadas, mas como estas deverio ser realizada,
estimula grande controvdrsia.

Este dilema aumentou ainda mais após a 11 Guerra Mundial,

com os relatos dos abusos cometidos pelos "clentistasU nazistas,
que tiveram atitudes imperdo~veis. Estes realizaram durante a
guerra pesquisas totalmente infundadas. No entanto, fOI neste
obscuro per{odo para a humanidade, que mais se desenvolveram as
experi~ncias clrnicas. Acabou-se por conhecer o que n~o podia
ser feito no ser humano. Este desenvolvimento ocorreu i custa de
horrores que a ~tica humana nio pode aceitar.

A partir deste perrodo, entiD, começaram a surgir normas
mais rrgidas para quem desejasse intentar pesqUisas em seres
humanc s , Estas normas que se iniciaram 1090 de Imediato no pós
guerra, estabeleciam que qualquer nova substancia ou qualquer
novo m~todo terap~utlco, para ser intentado no ser humano,
deveria ter bases sdlidas em suas fases iniCiais de
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pré-cl [n lca , A partir disto, entio, com todos ~st~s aspectos

b~m d~s~nvolvidos, claram~nte estudados ~ d~flnldos, poder-s~-ia
int~ntar testes nos·seres humanos.

Estas orienta~aes, tamb~m, determinam que 05 testes no
Homem, se iniciem com voluntirios. Entendendo-s~ como
voluntirio aquele indiv(duo que desej~ participar da pesquisa

espontaneamente, sem qualquer tipo de coaçio frsica, moral,
psicoldgica ou outra d~ qualquer natur~za. Nos t~mpos atuais,
encontrar-se volunt~rios, talv~z nlo seJa tarefa t~o difrcil,
porque as pesquisas, principalment~ com novos f~rmacos, sio b~m
desenvolvidas nestas fases. No entanto, ~ preciso que, quem
deseje realizar estas experiéncias firmaco-clrnicas em humanos,
seja ba~tante gabaritado, para que n;o comEta qualquer deslize.

Nunca S~ pod~ ~squec~r o qU~ ji foi m~ncionado ant~riorm€nte, ou

s~ja, toda v~z qu~ vai s~ utilizar qualquer droga em um indiv{duo

qu~ nunca a tomou, d~v~-s~ t~r um ~strito control~ d~l~, pois, o
resultado ~ SEmpre uma incógnita. TalVEZ, por analogia com a
matem~tica, possa ser dito qUE ~ uma incdgnita, da qual n50 SE
conhece a equa~io (Rawlins,M.D.: 1974).

Mesmo assim, com todas estas precauçaEs obrigatórias, a
discussio continua. A discussio d bem maior, quando ~ posta em

bases nio cient(ficas, por leigos, que passam a ver somente o
lado passional da situa~io.

6'5
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Falam em cobaia humana, sem no entanto, saber o que este
termo quer dizer cientificamente. o termo ~ colocado em forma

de menosprezo, para designar os indiv{duos que participam ou

desejam participar de uma pesquisa f~rmaco-cl rnica. Isto não
pode ser encarado desta forma. o que se necessita i se tratar
com seriedade o assunto, considerando com aten~io todas as fases
da pesquisa de uma nova substincia.

N~o se est~ querendo dizer com isto que os leigos nio

devem participar opinando, de comiss5e~cdiscutam os estudos. O

que se precisa e pesar opiniões. Porque~ s6 para citar-se um
exemplo da importância que tem a participação de leigos,
lembramos o caso de maior rumor nos E.U.R., que foi o de um
€nsalO f.rmaco-clrnico para trat~mento de mrfllis, no Alabama, ~m
que o grupo controle não rEcebia tratamento. Uma das conclus5es
a qUE chEgaram os pesquisadores ~ de que a mortalidade Entre os
sifilfticos nio tratados era maior. Este ~studo levou muitos
anos, pois, como se sabe sffilis ~ uma doen~a insidiosa. No

entanto, quem acabou por questionar a ética deste ensaio foi um

pode-se diZEr qUE suas conclusSes começaram a ser publicadas em
1972.

Devido a estE E outros fatos ~ que SE dEfende também, a
participa~io de leigos na implementação dE ensaios cIfnicos,
principalmente os qUE envolvem seres humanos. Sendo a i nda POI~
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rstes motivos que se aprimoraram e cada vez mAIS todas as fases

jo desenvolvimento de um f~rmaco, Inclusive em sua fase 4 •
.._------. -- _ .._----_. ------ .....

':'·0
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8.5. FASE~ DAS PESQUISAS F~RHACO-CLtNICAS

3.5.1. FARMACOLOGIA CLtNICA INTErWACIONAL

3 ",. 'I.~.c;,. FARMACOLOGIA CLtNICA N~~CIONAL

N A sadde de meu paciente ser~ minha pri-
meira preocuPaçio ~

Item I da DECLARAÇnU DE HElSIN8UE. 1964
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Fa.era d •• Per.qul ••• F~rm.co-clrnlc ••

Nio h~ corno negar a pol~mlca gerada pelo assunto, por~mr
existe unanimidade em um ponto, qual seja o de que hi necessidade
destas fases de pesqUisas em seres humanos (Carlini,E.A.L.: 1987~
Murator i,M.: 1986). Ficou mais evidente, ao longo de todos
estes anos e, prinCipalmente, nas quatro dltimas d~cadas, que de

nada. adiantam todas as fases do desenvolvimento de um firmaco,
antes dos testes em seres humanos, se estes n~o forem realizados.

Cada vez mais se reconhece que, apesar de todos os estudos
pri-clrnicos perfeitamente realizados, se n~o hOUver a fase dos
t~stes em seres humanos, jamais se conhecer~ a real a~io deste
fir~acb no Homem, parece ldgico. ~ insofism~vel que todas as
'a.es anteriores ati chegar ao Homem devem Obrigatoriamente estar

Embora, Se reafirme,
isto nio afasta a possibilidade de quando a droga for usada por
humano, aparecer urna situa~~o completamente inuzitada, seja
benigna ou seja maligna. ConclUi-se, então, pela obrigatorie-
dad~ destes estudos com novos firmacos (Sartoretto,J.N.: 1973).

As etapas ou fases das pesquisas fdrmaco-clrnicas, embora
Ji bem definidas, t~m suas def~niç5es sempre apresentano algumas

Isto se Justifica pela maior quantidade de

ex~erj~entos que sio desenvolvidos com o passar do tempo. At~
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POI" [,!~I'lilpJ('I.I,':,n "." ":'"1 ;·1(':"" i I'~,':; ,.",.,"1'·0

fases para as pesquisas f~rmacD-cl {nlcas.
as ·fases:t. ~ ~ ~ (Food Drugs Admin.= 1978. Sartoretto.J.N.:
1971> •

No entanto. atualmente. como j~ foi dito, estas fasEs sio
qlJatl"o. a sabel":

Fase 1 F a fase em que se ,niciam os testes em humanos.
Fase em que sio utilizados volunt~rios sadiOS. pois. como J~ foi
colocado anteriorm~nte.
realizados em animais. Repete-se no Homem quase todos os
estudos farmacoldgicos r~alizados na faSE pr~-cl rnica.
i m,,)~,~I n c:\'" i':\ P n '1 (,~ li)i 1::.,\ l~ t: i c: H C 111 t: or n n fi o ,',\" '" ",.,; I).

e~,:e:mplo, aceitavam como volunt~rios para est~s ~studos, os
prisioneiros da justiça que s~ apres~ntassem espontaneamente para

Estas pesquisas. Se tudo corresse dentro do previsto e, no final

do estudo, o prisioneiro 'estivesse bem, ele poderia receber COmo
recompensa uma comuta~io da pena, que, em muitos casos, era a.
J ibftr'I:lad€. Como j~ foi frisado, os riSCos sao reais, POIS. n~o
h~ n~nhuma seguran~a quando se Est~ usando o fdrmaco pela
primeira vez no ser humano. Pr,)Y' i 55C) OH::SIl'IO, parecia justo qu~
foss~ oter~cido alguma cOisa em troca por Este ato de boa vontade
com a humanidade. No entretanto, o que aconteceu & que algumas
sociedades defensol"as dos direitos humanos come~aram a questionar
Esta voluntarl€dadE, d~ alguma forma. r€lIIunerHda. r::1 p,u· t: 11" da r
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corue~aram a surgir novas e ferrenhas polftmicas, Q~IR serio
discutidas no caprtulo relativo. &tica.

A parte t~cnica, que d a que inter~ssa ser discutida aqui,
teru alguns ~arAmetros que precisam de ser cumpridos nesta
etapa,que 510:

1.1 - Oevem ser utilizados ndmero reduzidos de volunt~rjos,
obviamente.

1.2 - Os estudos realizados devem ser do tipo aberto, isto
i, todos os que participam do estudo sabem que f~rmaco esti sendo
testado.

1.3 - S~o estudos n~o comparatiVOS, ou seja, nio se compara
a nada, nem a outros tratamentos.

Nesta fase ent~o, s~o testadas as vias de adminlstra;io, a
absor;~o, a eliruina~~o do novo f~rmaco, no Homem. lodos os
estudos da fase pr~-clrnica que sejam possfveis de serem
repetidos (Mullinger,B.M.:1987; Vieira,S.: 1987).

2 ! a fase da confirruaçio terap~utica do t~rmaco.
Continua-se a utilizar um ndmero pequeno de pacientes, 1~~ a 200
no total, dependendo do tipo de patologia que se está aval iando.
Observe-se que jã se está falando em pacientes não mais em
voluntirios, POIS, está sendo testada a real ação teraptutica do
fãrmaco.

Nesta faSE, são reJizados tanto Estudos abertos como
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t an t o cnmPí:\I"at: IVOf:;, COI"tlO lIdO C"OlllPi:\I"í:\I: i vo s••

Ideal, ~ que já se comece com estudos fechados e comparativos,

principalmente contra placebo, quando for eticamente possrvel.

Cabe ainda ressaltar que estes estudos em que se usam placebos
tfm que ser muito bem orientados, porque embora se acredite ser o
placebo uma substAncia inerte, di scut f'~-se o. seu et'eito
pSicoldgico (Guz,l.: 1984; Miodownik,B.: 1983; Silber,T.J.: 1979;
Silber,T.J.: 1982). Estes estudos devem ser estatisticamente
randomizados, para que nio haja influ~ncla de quem quer que seja,

sobre os resultados finais a serem analisados. Estes devem
obedecer a regras tdcnicas, ~s vezes, um pouco complicadas, mas
que s~o de relativa simplicidade em sua •...exe cuc <:-\0.

~ Importante entio, fiNar-se que a fase 2 ~as pesqUisas
f~rmaco-clrnicas, corresponde ~ fase do infcio dos testes
realmente teraptuticos, em que est~ sendo usada pela pela
primeira vez com esta finalidade, no SEr humano.

Fase 3 - E a fase de complementaçio dos testes terap~uticos.
A droga j~ tem todo o seu perfil bem estudado atd aqui.
esta fase visa ~ a complement:açio das comparaç8es de su~s aç5em
contra a de outras previamente conhecidas. Os estudos desta fase
devem ser sempre fechados, comparativamente controlados. Pro-
cura-se estudar um rulmer o hH:\ I ar' POf.;S l"ved d~::' pac ientes f..: um ,

nl.J""

mero maior de drogas que, sejalllutilizadas com as mesmas finali-

7i



Costa, Sidn~y de 8rito

aqui encerradas todas as fasEs de pesquisa com uma nova droga,
por~m, hOjE j~ nio ~ mais aSSim, h~ mais uma fase, a fasE q dos
~nsaios fdrmaco-clrnicos.

FaSE 4 Esta, PC)!'" isso mesmo ~ a fasE a qual mais
recentemente se vém dando mUita atençio. ~ a fasE dE firmaco-
v i s i l ânc i a , Ou SEJa, d a fase em que se procura desenvolver o
mesmo estudo em vdrios locais diferentes.

estudos abertos e nio comparativos, nada impedindo, no entanto,
que sejam fechados, comparativos e randomizados. Pr o cur a+s e

estudar o maior n~mero poss(vel de pacientes, para isso,
utilizam-se v~rios centros de pesquisas ao mEsmo tempo, a fim de
se poder identificar o maior n~mero possfvel de paraefeitos, se

Alguns autores, at~ algum tempo atr~s, como o prdprio

F .D.A. dos E.U.A., , talvez um dos ma i s ser ios drg~\05 de controle
do desenvolvimento de novos fdrmacos no mundo, nio legavam muita
import4ncia a esta fase. Sd a partir de uns nove ou dez anos
estes capitularam diante da imPDrt~ncla qU~ cabe a esta fase
<Begl iomini ,H.: 198t)~ Con ti, L .1"1.l. : F.[).~~.:

Gennery,B.A.: 1986; Johnson,F.N.: 1977; NORDIC MEDICAL COUNCIL:

1983~ Sartoretto,J.N.: 1985~ Smith,E.O.: 1982).

Alguns autores defendem ainda a eXlsténcia r::'.J,

seria a fase de pesquisas que continuariam mesmo com a nova droga
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sendo comercializada. No cn t an t o 1:~st:C n~,~n t:ehl s i do CI PCI'II:';\I'I)r.~nt:f.)

da maioria dos autores, que preferem encaix~-la na fase 4, embora

se reconhe~a se esti evoiuindo, para Se tEr esta fase 5.

Claro está, que todas estas divis5es das fases do
desenvolvimento de uma nova droga, s;o did~ticas, mas estas sio

extremamente necess~rias para qUE nenhuma delas seja Esquecida.

Todas têm que ser bem desenvolvidas e apOiadas cientificamente,
nunca sendo esquecido que todas as fase., em todas as pesquisas
cientfficas, ~evem ser rigorosamente ffietodizadas, para que sejam
desta forma classificadas.
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~.5.1. A Farmacologia Clrnlca Internacional

AqlJi, antes de mais nada, d~ve ser explicado, que
conviver-se-i com as confus5es das defini;Bes das express5es

pertinentes, como a prdpria defjni;~o de farmacologia cIrnica.
Como foi descrito anteriormente, alguns au t or es ,para
f'armacolc)gia c l In ica e somen t e é\ fas~ i das pesqlJisas f.knH;\CC)-

cí In l caa , Acontece, porem, que a nrveJ internacional vem
surgindo algumas modifica;5es. Ate a lsum tempo at rc~s,
t'armacologia c t In t ca , a n Ivel internacional, r'ef er ia+ae a todos
os estudos com novas substAncias realizadas nos seres humanos.
Atualmente, ainda, ~ assim.

Com o surgimento da mediCina da ind~stria farmactutica, as
coisas se imbricaram um pouco. Por exemplo: para alguns, como D

Prof. Juan Laporte, de Barcelona, na Espanha, segundo o seu

depoimento em um recente encontro de farmacologia clrnica,
realizado no Rio de Janeiro, em novembro de 1987:

medicina da ind~stria farma~~utjca ~ uma ~srecla-
1 i dad f:: d I ff~n~nc: i <:Id•.:\ IH\ ~I"C,:' I\I(~'(:Ij c:,:\"', f~~;t:i',Indo 1lI,:\I n
voltada para quem labuta nos departamentos llI~d(co-

cientrficos das inddstrias. FarmaCOlogia
clrnica, segundo o Prof. Laporte, seria o estudo
dos fdrmacos, feito em suas diversas fases
clrnicas na universidade, sempre orientados por um
farmac6logo oU,um professor de farmacologia, sem a
vis~o que e tida pela ind~stria farmactutica.

Isto tudo, parece um pouco confuso.
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o ideal talvez fosse como ~ no Reino Unido, onde algumas
universidades ttm no seu currrculo médico, o estudo da
farmacologia no seu ciclo básico, e o de +armac o los t a c l In Ica , no

ciclo profissional. AI~m disso, ttm cursos de pds-graduaçio

nessa ~rea, que preparam, inclusive, profissionalemente o m~djco
para atuar nas ind~strjas farmactuticas
Physiclans - London and Glasgow).

(Royal College of

Cite-se ainda, a bem da verdade, que o Reino Unido al&m de
estar entre os parses melhores qualificados nessa ~rea, tem suas

universidades bastante entrosadas com o capital privado, tanto de

funda~aes, como das ind~strias farmactuticas. Isto lhes permite
maior aporte de verbas e consequentemente, uma melhor preparaçio
de seus pesquisadores (Shelley,J.H.: 1987).

H~ cursos de farmacologia clfnica a nrvel de graduaçio e
de pds-graduaç~o, em alguns parsem do mundo.como Reino Unido,
E.U.A., Espanha, Portugal etc •• RRlaç~o nesse sentido, foi
elaborada pelo Dr. Darcy Roberto Lima, brasileiro que realizou
este curso na Inglaterra, n~o trabalha na Ind~stria farmac~utica
no Brasil, e tem difundido, atrav~s de pUbllcaç5es, a exi5t~ncla
dessa nova especialidade (Lima,D.R.: 1986).

Como foi citado, em alguns outros locais, est~ sendo
criada toda uma divis~o entre farmaCOlogia clfnica
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Elllbclr' a

sejam especialidades bastante afins, e:·: i s t e , na incl,j,stria
algumas particularidades que a diferencia da

farmaCOlogia cl (nica pura, como a defInem os americanos, por
e:·:empIo.

A farmaCOlogia clfnica a nfvel Internacional vem sendo

myito desenvolvida ainda que, ~s vezes, anexa ~ cadeira de

farmacologia do ciclo m~dico b~sico, mas com estudos desenvolvi-
dos nas vdrias fases das pesquisas fdrmaco-cl fnicas.

As d~vidas nas deflni~5es de termos e express5es, talvez
sejam explicadas pelas tradu~6es literais que sio feitas, porjm,

permanece para uns, farmacologia cl {niea como uma disclPI ina
voltada para o estudo dos tirmacos, em suas diversas faSES. nos
seres humanos e cobrIria, tamb~m, a atividade desenvolvida pelos
m~dicos das ind~strias farmaciuticas. Para outros, no entanto,
como Prof. Laporte, isto nlo procede mais. Com certeza, esta

Mas, não parecediscuss~o evoluird a um termo comum, em breve.

ser este o tema que deva ser discutido E sim como preparar-se
pesqUIsadores e investigadores, seja para a universidade, ou para
atuar de modo cientffico nas ind~5trias particulares.

Reafirma-se que, talvez SEja o Reino Unido, um dos locais
mais desenvolvidos e preparados a nrvel mundial nessa atividade.
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farmacologia clrnica, tanto para atuarem nas universidades como
nas suas jnd~strias particulares. Exemplo disto é o Royal

E muito comum, no ReinoCOllege of Physlcians of Edinburg.

Unido, ter-se professores de farmacologia b~sica ou cl{nica,

responsiveis por departamentos m~dicos de pesqUisas f~rmaco-

clrnicas das inddstrias farmactutitas, COMO tamb~m nos E.U.A ••

Existe ainda, nessas universidades, no Reino Unido e nos
E.U.A., cursos de extensio espec la! izaç:~,o,

Os m&dic:os quemestrado e doutorado abertos a estrangeiros.

desejarem, podem se submeter a provas para obter o dIPloma do que
eles chamam de upharmBceutical physiclan5~. P r cc I,JI" H-' sE' n~'C)

traduzir essa expressio para qUE nio SEjam criadas novas
pol~micas, pois, se tentou traduzi-la para caracterIzar, no

Brasil, uma nova especialidade m~dica, e houve uma verdadeira
"guerraU entre estes que militavam nas inddstrias, com o
Conselho Nacional de Farmicia e a Associaç;o dos Farmac~utjcos da
Ind~strla Farmactutica (AFAI).

Em resumo, farmacologia clrnlca a nrvel I nt ern ac I ClI'I"\ 1 ,

ocupa-se dos estudos realizados com f~rmacos em seres humanos,
qualquer que seja o responsivel em execut~-lo5= universidades,
funda~6es ou inddstrias. o importante ~ que todos conheçam bem
a farmacologia bisica e sd proponham estudos cientificamente
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~undamentados, a Fim de que n50 seja p~rmitida a rEP~t,ç~D de
tantas crueldades. qUE Ji foram cometidas at~ hoje, contra os
seres humanos, Em nome de uma prEtensa ciEntificidade.

7~
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r...

Em termos nacionais as dlscuss5es e confus5es n~o s~o
menores.

Os primeiros a começarem, rea 1Rlente, falando .em

farmacologia clfnica no pars, foram os m~dicos que atuavam nas
inddstrlas farmactuticas. Com a cria~ão da ABMAIF, cada vez ', ..

mais estes m~dicos desenvolveram este conceito no pafs. Lógico
que alguns professores na ~rea da farmacologia b~sica, tamb~m.
Mas, sem ddvlda, os que mais fervilharam com o termo a nrvel
nacional, foram os m~dicos das inddstrias farmac~uticas e entre
estes, aqueles mais frequentaram suas "casas matrizes" no
exterior, onde h~ muito G~ deG€nvolve esta disciplina.

No Brasil, se citou como exemplo, a n rvel
un iver s itár io, o trabalho que vem sendo desenvolvido na
Universidade Federal do Rio de Janeiro, pelo Prof. Guilherme
Kurtz, atual titular da disciplina de farmacologia da Escola de
Medicina. Em um seminário sobre o assunto realizado em novembro
de 1987, no Rio de Janeiro, o Prof. Guilherme proferindo palestra
sobre o assunto, explanou a respeito de como ~ esta nova
disciplina; ou como se poderia dizer, este ap~ndice da
diSCiplina de farmacologia básica. Funciona como farmacologia
clrnica, uma disciplina dada, uma parte em um semestre do 40. ano
m~dico, e outra, num semestre do 50. ano do currrculo mldico

79
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normal. Estando em fase de implantaç~o a resid~ncia m~dica e a

pós-gradIJa~ão. Sem dúvida um grande passo no sentido de se

desenvolver mais esta disciplina no pars. Quando foi aparteado

sobre como seria a participa~~o dos m~dicos que militavam nas

indústrias, nestes cursos de pds graduação, ele informou que

seria cumprido a mesma carga horir,a com as mesmas mat~rlas

previstas inicialmente para os demais postulantes

especialidade. No entanto, houve interlocu~~o no diálogo, pelo
Prof.Juan Laporte, da Faculdade de Medicina da Universidade de
Barcelona, Espanha, que ponderou existirem algumas diferenças

entre farmacologia clrnica e a medicina da indústria

.. farmac~ut ica. Em sua universidade, na Espanha, v~m funcionando
.

:~ como especialidades distintas •. li

Como no Brasil nio temos ainda, nem defini~io dos org~os

competentes, quanto ~ disciplina de farmacologia clrnica, talvez
fosse prudente se esperar que esta da U.F.R.J. se solidifique e

se possa dar mais um passo, pois, foi a evolu~io em outros

pa{ses. Ldgico que poderfamos aproveitar, neste caso, a liçio

ji desenvolvida. Mas, já que se prefere iniciar pelos primeiros

passos, pelo menos que assim o seJa.

Farmacologia clrnica ou medicina da indtlstria .
farmac~utica, o certo ~ que os midicos que atuam na área devem
estar preparados para executarem estas pesquisas. Preparados
aqui, n~o quer dizer só em farmacologia nio, e Sim, em toda a

..--_._----_ .
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Na inddstria, tambdm o mddico dE'ver~ tE'r um perfil prdprio

e diferenciado para desempenhay ~tica E' profissionalmentE' o seu
papE'l,

médico
conhecendo muito bem o funcionamento de um

da inddstFi~ farmac~utica, e quais
Estas sio idtnticas tanto a nrvel

seriam slJas
atribuiç:ões. internacional,
como a nrvel nacional, o que as diferE'ncia, em atividades, • a

fase da pesquisa na qual estio envolvidas.

Baseado alguns trabalhos (B eg 1 i 001 I n i ,H. :

I(assab, P. : 19/~, Oliveira,J.M.: 1977,
1985,

1986,

Sartoretto,J.N.: 1972) poder-se-ia traçar um perfil do m&dico da
in d I,i s t r: i i':\ f a r' ma c: t~1.1 t i r.: i'~, q 1,,\C t' C~ I" I '0\ d f.: ~:,c',.' : 1.11"'1 P I" C:I i' i s !O, I (') n ;"\l c o til

bons conhecimentos na ~rea mddico-clrnica, em farmacologia e

que se aprofundasse nas tdcnicas de elaboraçio de pesquisas

cientrfico-blomddlcas. Entio, este teria a ,des€mp€nhar 5 ou 6

funç:5es bdslcas no seu trabalho na ind~strla f'armactutica.

Em resumo, estas disciplinas precisam ser d€senvolvidas,
urgentemente, para que haja uma maior EXlgéncia quando SE li um
trabalho f~rmaco-cientrfico. ~ n€cess~rio que os midicos
aprendam a conviver decentemente com a indrlstria e,

principalmente, esta com os mddicos.

Existe, no Brasil, um vfcio, até certo ponto grave, e que
FI I~ f~c: i ~;4:\ s.•E I" c X t: I n to, q IJ f~ li o ,t' i'o\ t o d f: o i"\ J 1.11'1 <:I d o C 1.11" m«) 111(f:d i co
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pouco valorizar as digcipl inas da partE b~s,ca rlo seu curso. E

compr~~ns{v~l que haja uma 9rand~ avidez por s~ ch~gar logo ~

part~ profissional, por~m, as disciplinas bisicas sio dE grande

importAncia, por isso m~smo que exist~m. No entanto, hi um
s~nsrv~l d~sl~ixo ~m r~laçio ~ ~stas, isto tanto por part~ dos
alunos, como por parte de alguns mestres. Por consegulnt~,

quando o aluno se forma, tem n~cessidade de aplicar alguns

conh~cim~ntos qu~ deveria t~r s~dim~ntado no ciclo bislco,o que

s~ v~ i r~alment~ uma catistrofe.

Da disciplina de biofrsica, quem lembra das suas aulas de
No entanto. esta ~ de vital importAncla para

outras disciplinas do ciclo profissional. como epid~miologia, por
~x~mplo. ~, tambdm. fundam~ntal para quem deseja iniCiar no
campo das p~squisas m~dico-cient{fjca.

~ discipljna d~ farmacologia coube a tar~fa de dar as

bas~s farmacol6gicas, para que o aluno PDssa mais tarde vir a

formar o s~u rec~ituirjo. Obs~rv~-se que O aluno t~v~ curso de
farmacologia no ciclo bisico, e sd. PEJo menos trts ou quatro
anos mais tarde. ~ que poder~ formar o 5~U rEcEitu~rio.
ser lembrado ainda. qu~ a carga horiria, hoje, prevista para a
disciplina nio comtempla ~ aluno em todas as suas reais
necessidades. Por isso. ~ urgente que se pense na implemEnta~io
da disciplina de farmacologia cl{nica no pars. para que o aluno
possa, nesta cadeira. recordar alguns pontos dE farmacologia E,
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Em estando no ciclo cl fnico-profisslonal. possa pratic~~ estes
ensinamentos de uma forma mais sólida concreta, com
conhecimento de fato.
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~.6. A ~lrCA EM PESQUISAS F~RMACO-CL1NICAS

u ••• 0 abuso nlo pOde eJlminar o uso. Tan-
to a pesqUisa de novos medicamentos, de

novas yaclnas, de novos tratamentos como a

pesquisa para o aperf'e ic;;oamento de
diagndstlco constituEM experimentaçio com
seres humanos ,N
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o mais pol~mico, 1090, o que Mais discuss;o tem provocado.

InJmeros slo os trabalhos produzIdos sobre ~tica em pesqUisas

f~rmaco-clrnicas, todos abordando o tema,referindo-se ao respeito

.s pessoas, • benefici~ncia, ou tratando do aspecto Jurfdico.
(Barbosa,J.C.: 1969: Carlini,E.L.A.: 1987; Vleira,S.: 1987).

Para alguns, o respeito i pessoa, deve basear-se na
filosofia de Kant, o primeiro a definir o princ{pio de que o
homem d um fim em SI mesmo, nio um meio. Em conseqlJênc ia ,

todos tém direito a auto-determinaçlo, ou seja, ttm direito de

agir segundo suas convic~aes e seus jUlgamentos, sem te~em sua
privacidade invadida, a menos que existam raz6es pl~namEnte
Justificàvels, isto~: haja, de alguma forma, o comprometimento
desta capacidade de auto-determinaçio, seja por velhice, prisão,
doença ou outra restriçio severa. As intromiss6es paternal istas
sd se justificam na aus~ncia desta capaCidade de au t 0-
determinação.

B a ~iI~ i:\lÜH. ri I !li t: () , j:\ 19 1.1IH. '" 1.1t: C:H c ~:; c: I II .:-_!: I I: 1.1 i ç:!:'ir: ';_ c 11 \- I' C i:\ 'i!

quais o Ministdrio da Sadde e a Associaç5o Mddica Brasileira,
defendem a necessidade de que todo ind,v{dl.lo que seja incll.lrdo em

uma pesqUisa, seja ela em que fase for, para que necessidade for,
deveri dar sua autorizaçio expressa. o Mlnist~rio da Sadcte, no
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rasil~ baixou portaria ndm~ro 16 de 27/11/01, que alude a este
ato. ~ um texto bastante critjc~vel, por~m, em sua reda~io,
onhecido como ulermo de Conhecimento de Risco - T.C.R. (aptndic€

J, mas que, em realidade, n~o velo clarear a situa~~o, ou mesmo
atisfazer socialmente o problema.

Prim~jro, porque o re~erido texto d exigidd somente para

~squisa tom novos medicamentos a serem registrados no pa(s.

~gundo, porque o texto em si, procura, de certa forma, somente

ivrar as res~onsabjlidades do Estado, em rela~io a qualquer
~oblema que possa vir a aparecer no transcurso da pesquisa

Este documento tem sido, inclusive, alvo de,

~it.~s crrticas de todos os setores, atd por parte das inddstrias,I
i'

ar~~c~uti~as~ atravjs da ABMAIF, repr~s~ntante do pensam~nto dos
Idi~os que atuam nessas inddstrias. Exige-se um documento que
~ja: amplamente debatido por todos os setores interessados,

lcl~sive . por leigos em medicina, que se t~nha um documento

frio, defirrindo suas reais responsabilidades. Tenta-se, mesmo,
Ida~o nome para Nconsentimento pds-infol"ma~~oN ao paciente, ou
:onSent imen t o pds- inforJlladoN•••

:Isto' deveria funcionar, realmente, como um elo de
forma~~o entre o investigador e o indiv{duo, ao qual esti sendo
oposto fazer parte das pesquisas. A expllca~~o ao candidato ~
squisa deve ser clara e expl(cita, usando-se linguagem que lhe
ja acess{vel.

8ó
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Esta finalidade de rEsPEito i5 PEssoas, unido ao dE obSErvAncia

aos aspectos jurfdicos, devam crIar comit~s institucionais de
ética nos hospitais. Estes funcionariam tanto na revisio ~~ica
como revisorEs ciEntrficos, isto é, aldm de a0aliarem a ética,
observariam os m~todos cientr~icos a serem utJ·lizados. sio
tambF.m indmEros, os trabalhos qu~ falam sobre a composiçio
destes comit~s. H. grandes divergincias se na constltuiçio
destES comit~s sd devam fazer parte mjdicos, enfermeiras e

pessoal ligado, de CErta forma l PEsqUISa OU ~ instituiçio, ou se
além dE médicos, teÓlogos, I" f.'·P I" e s en t: an t es
comunitc\rios. Nos E.U.A., no Reino Unido, a organiza;io deste
I:: I) m i t €~ oi.~ 6 tl e m 1:1I·:·~+ i n i d fi E o ti I' I!J 1:\ t: d I" i c:\ f' 111 I' I) cI'ô'\ ~,i a ~:i I r I ',i I: I l" 1.1I ç (:)(-~~;

de sa~de, tendo for~açio mista entre os seus componentes.

Entre nds, no Brasi], a situaçio ainda é bastante cadtica.
fi r ime i I~o, ", .,.Sao pouqUISSlmas as instit:ui;6es qUE, realmEnte, t~m
um comit~ de revisio e de ~tica. Na maioria das vezes, quando
SE exige a eXl5t~ncia dEstES ~ara qUE SE rEal iZE uma PEsquisa
f'c\rmaco-c1 fn ic a , o que VEmos ~ uma unlio dE 4 01.1 .••.CC) Ie s a s "

m~dicos, e jc\ haver~ um comitê, sem atentarem para o aSPEcto
legal, JurIdicamente colocado, qlJe l st o envolve. ~uant o ,:\0

aspecto de revisio metOdológIca, destes comitts, em nosso
pa{s,nem se comente. Ainda persiste a idciia, d€ que soment€ ao

•.
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Pensamento ~tjCD este, J~ inCDmpatfvel com a realidad~ atual.

Isto talvez, demonstre o grau de desprEParo Em qUE se encontram
para realizarem pesquisas cient{ficas com bases
metodologicamente aceitas.

No entanto, todo trabalho que vem sendo desenvolvido

tamb~m pelos m~dicos que atuam na inddstria farmac~utlcR, tem
modificado um pouco este panorama. lem sido norma obedecida
pelos m~dicos das ind~strias que: em primeiro lugar haja sempre

um comit~ de revislo e de &tica que respalde o protocolo
cientrfico a ser segUido. Em segundo lugar, haja a necessidade
de consentimento pós-informado, seja a pesquisa em que fase for,

inclusive na fase 4, ~ue Ji poder~ ser apcis a comercializaçio da
droga, ou seja, fase de farmacovigilincia. Estes procedimentos,
por certo, ajudaria a se ter uma conscitncla mais ~tlca em
pesquisa aqui realizadas.

~uanto ao segundo tdpico, o da bene~ictncja, ou seja, o

h~blto de fazer o bem, & para alguns, Simplista, diante dos rumos
que tomaram as pesquisas m~dlcas.

medicamentos em s~res humanos, existem benefrcios COOIO existem
preju{zos ·que necessitam de uma exaustiva e cuidadosa
Hi de se assumir riscos, pois, alguns benefrcios podem ~jr a
justificar preju{zos. No entanto. o rigor com que Isto deve
ser conduzido ~ de extrema resPonsabilIdade de quem promove e
executa um estudo cientffico.
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A cDnstitui~iD de comissBes de prote;hlo aos SEres humanos,

t~m atuado bastante nestas ~reas de pesquisas biomddicas. Nos

E.U.A., por exemplo, a Comissio Nacional de Prote~hlo aos Seres

Humanos em Pesquisa Biom~dica e Comportamental, definiu como

benefic@ncia, a obrlga~~o de garantir o bem estar do indivrduo e
a obrlgaçio de desenvolver in~orma~~o para facilitar, no futuro,
esta garantia. No Brasil, infelizmente, ainda um ponto polêmiCO

e muito discutido.

Recentemente, em abril de 1987, o Mini$t~rio da Sa~de no

Brasil, enviou telex ls ind~strlas farmac~uticas de um texto
(Oias,J.C.L.P.: 1987), que serviria como base a uma discussio de
normas a serem implantadas, para a rEallza~~o de pesquisas
fár'maco-clf'nicas no paf's. Dentre os itens, o n~mero 9, tala de
um compromisso i sadde do paciente ou volunt~rio sior que
participa de um estudo. Acredita-se que nio ~ sob esta ótica
que o problema deva ser enxergado e discutido. CI aro r ~~ IJIll

grande passo, por~m, outras vari~veis devem ser discutidas em Ulll

texto mais amplo, abordando outros aspectos qUE devem ser
colocados. ~uest5es do tipo: a quem compete assistir ao
paciente ou voluntário, em caso de acidentes durante o estudo e
provocado pelo mesmo? Quais sio as reais garantias dos
indiv(duos envolvidos no estudo? Outras questBes podem ser
levantadas para contribuir na normatiza~io dessa atividade entre
nlÍs.
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sEriamentE Encarado e discutido. Mas. discutido de ~orma

honEsta e democritica, como um assunto de tanta relEv~ncia
requEr. Nin9u~m est~ querEndo se furtar ~ responsabilidade. mas
esta deve ser clara e bem definida.

Nio qUErendo extender mais. que se aborde mesmo que

rapidamentE, o aspecto jurrdico. Este ~ um ponto também. Que no

Brasil nio estd bem definido. Partindo-SE da definiçio de que

Justiça ~ a Justa distribui;io de benefrclo e encargos, nio
parece ser justo que sd um lado arque com todo o prejufzo e o
outro sd com os beneffcios. Novamente, tem que ser lembrado o
c om l t ê de revisio e de (Hica r nst t t uc í on a L, qlH~ SEI"la. o

respons~vel em analisar e avallsar a pesqUisa. pelo lado da
instituiç~o que a est~ realizando. Se assim o fosse, os riscos
e beneffcios de um estudo estariam bem analisados pelas partes

envolvidas, e Estas, Em estreitas ligaç5es com o Ministério da

Sadde, que deveria ser o primeiro a ser Houvido" em um protocolo
de ensaio com medicamento. Estariam assim. presumivelmente,
todas as responsabilidades ~tiCa5 e legais, devidamente assumidas
€ orientadas. No entanto. isto ainda parece ser um sonho.

A abordagem feita neste caprtulo, nio pretende esgotar o
assunto. Como foi informado indmeras sio as publicaç5es
referentes ao tema (Adadevoh,K.B •• 1984; Allen.P. :1982; Amato
Neto,V. : 1984; Barbos.a, ..J.C. : EIY' i:\tnUll~' , O. : 19135:
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Carl ini,E.l.A.:1987; Carvalho Neto,E.: 19J~; Carter,S.K.: 1982;

Chaves,D.M.M.: 19/6;

1987;

Cooke,P.E.: 1977; Diamond,A.L.: 1982;
Dias,J.C.L.P.: Faccini,J.M.: 1984; F.D.A.: 1978;
Hamilton,M.P.: 1982; Howard,J.M.: 1981; Houli,J.: 1972;
Mesquita,A.P.: 1981; Miodowhik,B.: 1983; Mullin'er,B.M.: 1987;
Muratoni,M.: 1985; Nordic Council Countries, 1983; Peckham,J.:

1983, Ribeiro,A.B.

Robinson,R.J.:1981;

(no prelo); Rodrigues,A.C.: 1975;
Sillver,T.J.: 1979; Skel1,E.S.: 1983;

Ume~,I.J.: 1984; Vieira.S.:1987, World Health Organ.: 1968; World
H.Assoc.: 1964).

Existem agtncias internacionais, como o prdprio °Food and

Drus AdministrationU americano, que normatizar tamb~ru, eticamente
todas as fases de uma pesquisa. Al~m de normatizi-las por

especial idades cl{nicas, e at~ por idade, dando especial tnfase •

pesquisa em crlan~as e em gestantes com seus "guidelines for the
clinicaI evaluation" e os Ugeneral considerations for the
clinicaI evaluation". algumas citadas na bibliografia desta tese.

Apenas para lembrar, discutiu-se, embora superficialmente,
neste caprtul0 a ~tica das pesquisas em seres humanos, qUE talvez
tenham ainda muitos pontos a serem abordados e questionados.
N~o se debate, por~m, a ~tica da experimentaçio em animaiS,
lembrando apenas que ~ hoje um dos (tens tamb~m muito discutido
em pesquisas de um novo medicamentor principalmente, em outras
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partes que nio o Brasil. loda Esta discussio, leva EM dlr~çio a

um ponto comum d~ ac~itaç~o gEral, qUE ~ a mEtodizaçio corrEta,

d~v~ndo s~r aplicada ~m todas as fases dE uma PEsquisa

ci~nt{'ica. N~o SE admitE mais que Esta n~o s~ja a vis~o ~ a

colocaç~o d~ qu~m pr~t~nda rEalizar p~squJsas ci~ntrficas.
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~.7. A ME10DOLOGIA EM PESQUISAS F~RMACO CL1NICAS

n Expor a Ylda ou a sadde de outrem a peri-
go direto ou Iminente.

Pena: detençio de tr~s meses a um ano se o

fato nio constituir crime 01<:\ i s

graYe •....

Cddigo Penal Brasileiro. art. 132 Capo de



Costa, Sidney de ~rito

As pesquisas cient(ficas, l nc Lus t ve ,:\f:. f',:h'maco-clIn icas ,
ttm de ser clara e objetivamente definidas. Antes de se
iniciar qualquer pesquisa, deve-se previamente descrevt-Ia em

todos os seus {tens, inclufndo a descriç~o pormenorizada de quais

s~o, quando e como ser~o coletadas os dados para a an.lise.
T~r-se-ia ar descritos, os polos tedricos e morfoldgicos das
pesquisas cientrficas (Bruyne,P.: 198~!)• Também se faz
necessirio definir quais testes estatfsticos ser~o utilizados
nessa análise. De outra forma, o trabalho perde seu valor
cientrfico. Isto é necessário porque todo trabalhd~lent rfico
tem, Obrigatoriamente, que ser revisto por outros, melhor seria

por um comit~ de revisio e de ética, pois, os autores devem estar
~eguro~ quanto' ética e ~ metodologia Emprcgadm •.

Todavia, isto n~o vem sendo a prcH i c a c omum ,
"princjpalment~, quando a pesquisa médica i realizada por aqueles

que somente t~m a finalidade de deixar, como mé~ico, alguma coisa

escrita sobre sua atividade cotidiana. Esta atitude seria
compreensrvel e, a partir dela pode~ia surgir um importante
trabalho. No entanto, talvez por um maior desconhecimento e
falta de mel hor. preparo básico em pesquisas (Ramos,O.L.: 1986),

o que surgem s~o pUblicaç5es que n~o obedecem a qualquer rigor
cientrfico, que n~o passariam nos mais simples exames t~cnicos,.
por quem entenda o mrnimo do assunto. Uma revis;o cuidadosadas
publicaç5es realizadas em um ano, por exemplo, levariam a
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conclusio de que se tem publicado s~m a menor preOL 'naçio

cientrfica, sem a menor metodlzaçio dE PEsquisa clEnt ffica.
Mesmo em outros mais Evolufdo5 nos Estudos destes
p~oblemas, onde existe senso crrtico • estas pUblica;5Es,
encontram-se virios ~elatos de falta de ri90~ cientffico, ou a

tentativ~ de burla ao mesmo (Cur~ier,C.: 1985~ Hutt,P.B.: 1983:
Huggins,K.: 1Y84). No Brasil, entretanto, Estas crrticas sio
mais severas, porque muitas vezes o prdprio conSElho editorial
das revistas que publicam estes artigos, nio tem, como deve~iam
ter, um poder ~eal de veto a artigos Cientificamente Inaceitiveis
e/ou metodologicamente inadequados.

Com certeza este ~ um P~Dblema de formaçio. Entre n6s,
por exemplo, nas universidades, nio SE tEm a mfnima noçio do que

investiga;io cientffica ou ci~ncia b~sica (Ramos,O.L.:
i98ó). Nio h~ est{mulos • forma;io dE Cientistas. Vai-se ter
noçio de alguma coisa, do que SEja pesquisa cientrfica, nos
cursos dE pds graduaçio. Mesmo assim, Em nrvel dE mEstrado e
doutorado. lalvez, SEja esse um dos fatores que levam o pa1s a
ser tio pob~e em p~oduçio cientrflca, POIS, quantos de nossos
unive~sit~rios chegam a este nfveI? Dar as verdadei~as
aber~açaes em publiciçBes, principalmente, na ~rea m~dica, onde
não obedecidas nem as metodizaç5es para publicaçBes
cientrficas (Moraes,I.: 1964), quanto mais na sua fase de
realizaçio (Houli~J.: 1972: Mesquita,A.P.: 1981; Petrolanu.A.:
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1.9B~:;)•

Tem sido por parte dos nH1dicos qUf~ militam nas inddstrias

+'armac(~uticas , daqueles que realmente conhecem o que seJa

pesquisa cientrfica, as

encoritrado sÔbre o assunto.

melhores publica~5e$ que se tem
Declare-se, a bem da verdade, que

nem todos os que militam na inddstria farmac~utica executam

estudos do mais alto rigor cient{fico. Como tambim, se

enc on t r am publica~5es realmente boas E rEalizadas por aqueles

que n~o trabalham na inddstria. Geralmente estes que publicam,

s~o professores univ€rsit~rios ligados ~s diSCiplinas do ciclo
mÉdico bc;\s,co.

serem estes os que mais publicam resultados de eXPEr,~ncias

f~rmaco-cl rnicas. Nem sempre aparecem como autores das obras,

apesar de realizarem um grande trabalho ticnico e administrativo
para a realiza~io dessas pesquisas, como por exemplo o protocolo

€ ficha de obs€rva~io do paciEnte completos do anexo 3 desta
Est: i:\ .:\t i t ud e , no ~':nI: .:\1'\1' fi, t: f::rll r,,11I:1 .,1 ri (') fi j:\

atualidade, aparecendo agora, estES tambJm como co-autorES dEstas
PEsquisa~ (D'Assump~io,E.A.: 1986).

nada mais lógico qUE observar-se quais deveriam ser os m~todos a
serem segUidos por quem deseja realizar uma pesquisa cient{fica
firmaco-clrnica.
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")111:1'-"': d e IllH I f::. 1'1,':\1:1,'\, '.: pl ..•. (·'··õl'\. '''DIIII) .I:~ ."." 'I' i,',,, ri,.,

anterIormente, que se conheçam as t~cnicas de PRsquisa clent fflca

e o assunto sobre o qual se deSEJa realizar a mesma, para poder

ordenar DS pensamentos e 05 critJrios que seria utilizados. ~

Imperat Ivo que haja dE5crl~io dE tuda o OUE se deseja real Izar

numa pesquisa tdrmaco-clrnica: a Isto se chama "protocolo da

protocolo e o que este dever~ conter (Brl.1yne,P.: i98~;

Bellamy,N.: 1984~ Carvalho Neto,E.~ 1975; CBrvalho Neto,E.: i979~

Ca r 1 i n i ,E • L • A. : 3.987 ; Co n ti, L • M• 1. • : :i 9 .7~:;; I) i c!s nJ •C• L • P • ~ :t 9B1;

F.D.A.: 197B~ Gennery,B.A.: 1986~ lnsI.111,W.~ 1984; Johnson,F.N.:
3.977 ; Macedo,H. : ~.978 ~ 1985; Nordlc Council
Med I C I n e s = I~oc h (,,', F • Ho+ 1:111,:, 1'1n ....1...\':1~

Spri€t,R.: j.983; Sê:\lrtor·etto,..J.N.: l.973.: ~.J.H.O.: 196B; Wyeth,'[.L.:

19(36)"

R começar pelo tftulo que ser~ dado ao estudo que se pensa

real Izar, ~ descri~io detaJhada dos testes estatfsticos que seria

Inferidos, e ~ descriç50 dE como sRrio col~tRdo5 todos ns ft~ns,
dEvem SEr dEscritos da manBi~a mais clar~ E ObjEtiva possfvel

Caso haja patrociadorr hi autor qUE considera o
protocolo um contrato com valor jurrdico (Macedo,H.: 1918>. mas
isto nio SE justifica na medida em que, Bn~xada ao protocolo
devEr~ haver uma carta contrato, ~orm~l izando o Estudo, RntrE
quem patrocln~ E qu~m é patrocinado. ~~t~ do~umRntn tn~m~l iza

_._--_._. ~ -
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"~'. ?

Dever~, obrigatoriamente, constar no protocolo o modo pelo
qual os dados serão coletados. Devendo conter anexo o que se
conhece em pesquisas f~rmaco-clrnicas como ficha de evolu~ão, ou
avalla~io dos indivfduos submetidos. pesquisa. Ainda e>:istem
alguns. professores universitários, titulares de disciplinas, que
n~o sabem a diferen~a entre um protocolo e uma ficha de avalia~ão
cli'nlca. Chamam o que. ficha, de protocolo e vice-versa, por
acharem que ficha cli'nica ~ somente as que eles ttm no hosp~tal
ou em seus consultdrios. Al.m disso, o termo protocolo de
pesquisa refere-se a um documento amplo, um projeto de pesquisa
mais elaborado e completo, que os pesquisadores brasileiros sd
recentemente tfm preenchido.

Mas o problema • saber-se como elaborar um protocolo
cientificamente embasado. Isto • peculiar a cada fase da
pesquisa firmaco-clrnica. Para isso é necessário que se
conhe~am as várias técnicas de estudos que sio empregadas. Os
estudos podem ser abertos, Isto d, um estudo em que todam am
pessoas envolvidas, saibam qlJe droga está sendo usada. Estes
estudos abertos podem ser comparativos ou nio. Gera'!ment e, são
técnicas usadas na fase 1 d.os estudos clrnicos. Podem ser,
ainda, simples cegos ou duplos cegos. Os simples cegos são
aqueles estudos en\que só o indivrduo que está recebendo a

. ;

<r :
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medica~iD ~ que nio sabe o qUE Est~ tomando, se uma OU outra
droga. Os estudos duplos CRgOS sio aqueles em que nem o

indivfduo que toma droga, nem o m~dico, nem a enfermeira e nem

qualquer uutra pessoa envolvida no estudo, reconhece a medicaçio

que est~ sendo utilizada. Tanto nos estudos simples cegos

quanto nos duplos cegos, todos os envolvidos devem estar cientes

que estio part icipando e realizando um estudo, sendo obrigatdria

o consentimento do indivfduo que recebe a medlcaç50
para isso sofra qualquer constrangimento.

consciência de que a fase dos estudos abertos ~ a fase 1. 1st o

~ plenamente justificivel, porque d ~ ta. e onde sio repetidos, no

ser humano, os testes ua fase pr~-cl r~ica real~zados em animais.

Da fase 2 em diante, usam-se estudos cegos e comparativos,
inclusive contra placebo, que sio subst~ncias ditas inertes,
guardadas, logicamente, as devidas colocaç8es &t icas, como por
exemplo, os estudos que sio realizados com antimicrobianos em que
nio podem ser usados placebos.

de comparaçio s~o v~rios: grupos sequenciais, grupos paralelos,
usando-se ou n~o o Hcross-over~ que ~ D cruzamento entre os
grupos. Para isso, deve-se conhecer muito bem os m~todos que
sio utilizados para realiza~io de estudos CEgOS. Devem ser
exe cu t ados, C 01110 c i en t Lr i c a , c:om
inVEstigadores devidamente habilitadosr que saibam como agir no
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E:·:ist:e:mtambem e s t udo s c es o s qlH~ s~'C) mi st o s , 05 CJUf7: s~"o

duplo place:bo (double dummy). para corre:~io d~ d~svios que: possam

induzir dE alguma forma a opinilo do invEstigador. Esteja-sE

sEmpre mUito atento para isto. a fim dE aumentar o rigor da

pesquisa cientffica. POIS esta dever~ SEr SEmprE imparCial

( i l u s t ri.o\ç.:ãc)no. 6) •

t'undamental import~ncia a participaç.:ão do .~$tiid:i'StICO, pois, ff

ele quem proJetar~ desde o tamanho da amostra com que se dever~

trabalhar, at~ a explicitaç.:~o dos testes Estatfsticos que se:rio

empregados (Elwood,P.C.: 1982).

Nr,() é ob J e t i vo des t e t rab a lhu POI"IIl~··:nnl·· 1';'~i,\I" .:\ r"I('~\'odnl(')!:J 1;:\

cient(fica a ser usada nas pesquisas f~rmaco-cl rnicas, porque

in~mEras publicaç.:aEsJ~ citadas, existEm a resPEito, por~m, ~

importantE que Estas faSES SEjam conhecidas, mEsmo que

superficialmentE, para que: se possa te:r uma id~ia de planejamento

e gestio que: devem SEr desenvolvidos para as PEsquisas f~rmaco-
c Lf n i c a s ;



3.8. ASPECTOS M~OICO FARMACOLÓGICO DAS PESQUISAS F~RMACO-
CLINICAS REALIZADAS EM SERES HUMANOS

Uin anima nobiliu ~ 1 reita, quando se te-
nha a intenç~o de ser ~til, ist o &, quan-
do se vise aperfeiçoar um diagnóstico, ou

estabelecer novo e melhor m~todo terapêu-
tiCO. clfnico ou clr~rgico, sempre que bem
f 'JI'l d ame n t i:\d H f·:m .,.,:d: O!". C D/I C I" Ed: (:)~i f:·::·:p C·.:"· IIIH;:I"' ....

tais ou ilaçaea ldglcas que permitam Jul-

gi-la com razo~v~l BEguran~a nio noclva.H

Parecer da Comissio do CREMESP, 1962
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HOjE praticamente difundidas em todo o mundo, ao PEsqui.as

clrnlcas ganharam muito em imPDrt~ncia, Isto porque no pa5~pdo~

era habitual o uso inadequado de sub5t~ncias com fjnalidade

Por definição, no inicio deste trabalho,

descrevemos que a atividade m~dica d uma atividade experimental e

a pesquisa cientrfica~. tradicionalmente, uma atividade que tem
por gratjflca~io maior o conhecimento da verdade ou a alegria da

abertura de novos horizontes (Oliveira,J.M.: 1977). N~\o se

discute mais a necessidade de realiza~io das pesquisas firmaco-

clfnicas. A dicussio esti voltada ao aSPEcto ~tico que nio

discutiremos aqui, pois, j~ foi tema desenvolvido no decorrer do

capítilo anteriorN

8aseando-se na premissa de que toda VEZ que o m&dico
receita uma medica~;o. o faz na Expectativa de colhEr um

resultado, novamente se Est~ reafirmando o car~ter experimental

da medicina. Disto, pode-se ainda inferir que, se todo o m~dico

no exercrcio de suas atividades cl{nicas di~rlas, observasse uma
metodologia. poderia, no final de algum tempo, publicar suas
prdprias Experi~ncias. Com cE~teza, se a metodologia fosse
cor r et a, ter-sE'-ia no mfnimo, as melhores experi~ncias de
farmacovigll~ncia que podE'rlam ser publicadas. Esta ~ uma
verdade utilizada pelos m&di~Ds ingleses, que ao final de suas
atividades m&dicas. qUandO se aposentam, pUblicam excelentes
trabalhos sob o aspecto da farmacovigi l~n~I~.
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I::. n t: i:i 1:1 ,

profissional em sua atividade clrnica di~ria e5t~ des~nvolv~ndo

alguma atividade de pesquisa. E, quando rEceita um medicamento

a seu paciente, para observar o efeito deste, no m{nimo, s~ esti

realizando uma pesquisa f~rmaco-clrnica, fase 4. No entanto,
parece que a maioria destes profiSSionais nio consegUE atinar

pan:l es t e fat o. 0esenvolvem ~a5u(5tjca~ ~norm~s, mas pl:lr nio

obedecer~m determinados m~todDs e condutas,

preViamente determinadas, p~rdendo a oportunidade de usufrierem

desse imenso material de que disp5em.

Por outro lado, se, novamente este tema for observado sob

a dtica da ~tica, tem-se que aCEitar que todo este relacionamento
torna-se complexo, isto porqUE, SEgundo a &tica, o paciente para

ser submetido a uma pesquisa deveria ~star consciEnte disto.

Talvez neste ponto tenha-se uma discussio mais filosdflca do que

pr~tica, pois, em realidade, o profissional no exercrcio de suas
atividad~s, sejam estas atividades particular~s ou nio, isto é,

em seus consultdrios ou em ambu]atdrlos. nio dEixa d~ t~r uma
atividade liberal e no fundo com algumas propri~dades comuns ~s
pesqu i sas. Sua atitude em receitar uma medica~io e o controle
de seu paciente, por si sd, como J' frisamos, constitUI uma das
fases de pesquisa de farmacovi9il~ncia. Mas a discussio d dita
filosdfica, porque a questio da itica neste ponto encontra tantos
adeptos como opositores (Armstrong,B.K.: 1984; Amato NEto,V.:
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1984~ Carvalho Neto,E.~ 1975: Cmr]ini,E.E.A: 1987: Cha~~s,O.:

1986, Currier,C.: 1985, Hutt,P.B.: 1983: Mesquita,A.P.: 1981)

Nlo se discute a necessidade de um paciente autorizar sua
inclus~o ou n~o numa pesquisa. o que deveria ser bem definido ~
a que n{vel da pesquisa se deve soiicitar a autoriza;io do
paciente, pois, alguns autores acreditam que esta solic.ta;io

deveria existir em todas as fases das PEsquisas f~rmaco-cl;nicas

desde que haja a previsio de relato oficial do experimento, ou
seja, sua publicaç~o. Acontece que Isto & um pensamento 'um
tanto conflitante, porque haveria a necessidade de um m~dico, no
e),:erct c io diario de sua cl{nicar s ol i c it:ar ao paciente
autoriza;io para que lhe receite. Em pr i nc (p io, isto parece n~,c)
ser a melhor forma do exercrcio profiSSional, pois se assim o

fosse, em realidade o paciente nio deveria procurar os cuidados

do médico, pois este não teria li-be:rdadeem receitar-lhe. No
entanto, se assim n~o procede o m&dico, para alguns, os
resultados dos tratamentos sici eticamente Impublic~veis.

Observa-se que ~ uma discU5550 b~stant~ e5t0~IJ, ':"(",di',\

mais que, hoje, qualquer casufstica pode ser publicada sem que
sejam revelados os nomes dos indivfdu05 que participaram da
amostra. U anonimato do pa~iente e a sua integridade, ficam
preservados. Isto ~ uma verdade nio sd para publica;5es na jrea
m~dica como em qualquer outra ~rea. Al~m disso, priva-se outros
de terem acesso aos resultados destes que poderiam ser os
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melhorES Estudos dE fmrmacovjgll~n~ia.

o que se precisa urgentemente ~ a normatiza,io de
determinadas condutas. Precisa-se ainda dIfundIr os conceitos
b~sicos de farmacologia E farmacotErapia. Isto foi de cErta
forma abolido com a diminuiç~o da carga hor~rja da disciplina dE
farmacologia no curso mjdico e a retirada da disciplina
independente dE teraptutica. Precisa-se ainda difundir uma
major consciincia social, um maior e melhor relacionamento
m~dico-paciente, que ~ possrvel, mesmo com todo o avanço da
tecnologia. Talvez, se os propdsitos fOSSEm mais claros e mais
participativos, muitos dEstes dogmas, criados por quem, ~s veZES,

sequer conhece o que seja o desenvolvimento de um estudo t~rmaco-
cl In i c o , desaparecessem. Não se discute mais sobre
necessidade do desenvolvimento destes estudos, como come~amos a

relatar no in{cio deste caprtul0. Dlscut~-se, isto sIm como
realizá-los. Os conceitos implrcito em cada uma das fases de
pesquisas fármaco-clrnicas deveriam ser mais desenvolvidos. para
que um prOfissional que fosse consciEnte no exercrcio de sua
fun~io pudesse, com base Em suas Experi~ncja5 dl~ria5, trazer
suas contribui,SES ~ outros.

Neste momento se está assistindo, em parte, a realiza~lo
deste d ese.r o , A Oivislo de Controle de Medicamentos (DIMED>. do
Minist~rio da Sa~de, acaba de elaborar algumas normas para a

real jzaçio de estudo, f~rmaco-clrnjcD5 no pafs. CCln,unI ci;\ç~flo
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setor. Acredita-se: que: a discussio participativa deste
docume:nto. possa torn~-lo obrigatdrio e vigorar como instrumento
bisico para quem deseja realizar estudos cl fnicos terap@utlcos no

pa "s. Como cita o Prof. Vicente Amato Neto em um editorial de
1984:

Experimentaç5es, de v~rias naturezas mUito comu-
~ente envolvendo especializaç5es de car~ter
terapfutico. sio indmeras vezes realizadas em
seres humanos. Elas tem lugar em distintos
pa i ses e, tambem. no Brasil. 'Trata-se de c ame o
de estudos que encerra particulridades eSPRcrficas
e especiais aptas evidentemente a suscitar
respeito a cuidados paralelos e a prevenir Irregu-
laridades. No jmbito da Mediclnar procurar
nossos conhecimentos i misslo indiscutrvel e esti-
mulável".

Estudos em seres humanos sio fundamentais para descoberta
e: uso seguro de novos f~rmacos. Na Europa e Estados Unidos,
hospitais. universidades e lIagincias financiadorasH de pesquisas.

dedicam Maior atençio ao desenvolvimento de tecnologia segura e

elaboradora para o estudo de f~rmacom no SEr hUMano <Lima,D.R.
1986).

Mais uma 'vez. fica reafirmada a necessidade de difundir
estes conceitos e. mais ainda. como sio e como se desenvolvem as
pesquisas de um medicamento.
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8.9. A AN~LISE ESTATIsTICA

" O estaticista ~labora suas t~orias e d~ri-

va suas conclus6ES no mundo abstrato das
r~la~6es matem~ticas. Mas ~m ~nsaios
clrnicos, aquelas conclus6es sd terlo
validade se tamb~m se· fundamentarem em
sdlida base clfnica.n

JOSE NAfAL SARTORETTO, 1971
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A andlise setat{stica ~ o ponto crucial das pesqUisas

rirmaco-clrnicas e cientfficas em geral. Nas firmaco-cl rnicas

t~m-s~ um s~rio problema a resolver. lodos estio em acordo que

sem a descriç~o dos testes que serio especificamente empregados

para a anilise do estudo, perde-se a validade cientrfica do

mesmo. No entanto, estatrstjca ~ um curso relegado ~ um quarto
plano, para nio d~preci~-lo mais; no ciclo b~5ico do curso médico
onde ~ dado, geralmente, como um apfndice do curso de biofrsica.

POuqurssimas sio as faculdades de medicina. que voltam a rever

estatrstica no ciclo m&dico profissional e com a finalidade de

analisar trabalhos cientrficos na irea mddica.

Fundamental em todas as fases das pesquisas cientrflcas, a
estatfstica, deve estar presente desde a fase inicial das
pesquisas de um novo medicamento. No entanto, esta s6 vai ser
mais bem CUidada nos cursos de pds-graduaçio,

doutorado, o qU~, realmente nio satisfaz.
mestrado e

J~ nio se admite mais na atualidade, que um investigador
cientrfico, m~dico ou nio, desconheça estatfstica e suas aplica-
I idades (Mathel.1s,D.R.: 1987). Realmente é uma Lacuna a sei" pr'e-
~nchida ~m n~ssas univ~rsidad~s. Por~m, para quem d~s~ja inici-
ar-s~ nas inv~stiga~5~s cientrficas, ~ requisito fundamental o

conh~cim~nto b~sico d~ ~statrstica e suas infertncias.

Na indJstria farmac6utica. o artifrcln do qual SE l~nçou

--- .....~.
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IIIlio , para p t I:: ~ n ch e r e $ t: a 1 a r.:1.1na, I'~ ;:1 I: 1:>1'1 t r' .:\t: ;:\ç: ã o d f~ t~s t ;:\1' r,:; t: Ir.:0$

qU~ s~ ~spec;alizam tanto no apoio inicial, quanto na an'lis~ dos

dados col~tados ~m inv~stiga~aes clfnico-farmactuticas. Nos

primdrdios desta atividade no Brasil, pelo infcio dos anos 6~,

esta m Nnao ~ra uma preocupaçao. Os trabalhos pUblicados, na ~rea
d~ pesquisas clrnicas, ~ram ap~nas relatos d~ casos, muitas v~z~s

incompletos e, ainda bem, s~m qualquer m~nção a conclus5es.

Obs~rva"-se em alguns trabalhos a aplica~~o de percentagens,

forma inac~it~vel na apr~s~nta~~o d~ r~sultados, caso nio s~ja
acompanhada d~ an~lis~ estatrstica mais detalhada.

Guando surgem as atividadés dos rnddicos da inddstria
farmacêutica, qlJ~ realnH~nte desE'jarn Illlplantar
cientificam~nte aceitos, começou-se ao m~smo tempo a se falar em
anál ises estatísticas. At~ então, sob o domrnio d~ poucos,
tanto nas universidades, como nas inddstrias. Neste per fado os
trabalhos come~aram a ganhar cunho cientffico. Passou-se a

utilizar a infer~ncia estatfstica nos dados coletados nas
pesqlJ isas ,

No caso da inddstria houve um problema inicial, as
análises somente eram realizadas no exterior, nas casas matrizes.
Apesar de parecer um avanço, nio tornavam as pesquisas mais
cientrficas. Os dados poderiam ser mais trabalhados, mas isto
n~o lhe conferia cientificidade. Porque, cientificamente. nio ~
apds ter-se os dados coletado. que serio ~Eita. as an~ilse5 ~

iCê?6 \
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luz da ~statrstica. Quando se fala em ~&tudo cientrfico, t~m-se

que mencionar antes corno serio coletados o dados e como seria

avaliados, para que n~o existam quaisquer dGvidas. No entanto,
apesar de aparecerem, nos inrcios dos anos 70, nas publlcaç5es e

periddicas m~dicos, os primeiros trabalhos com jn~er~ncias
estatfsticas, estes poderiam ser questionados. Com a boa
intenç~o com que eram realizados, faltava-lhes a presen;a do
estatfstico para nl~ os passos iniciais.

Diante destes fatos, alguns mddicos, ainda da ind~strla
farmac~utica, começaram a se interessar por aprender estatrstica.
Procuravam desenvolver-se e at~ passaram a publicar sobre o

assunto (Sartoretto,J.N.: 1971 e 1973). Surgiram ent~o na
literatura espeCializada nacional, isto~, a nfvel de revistas

perldicas, as primeiras publicaç5es sobre o assunto, tio comuns a
n Ive ; internacional. At~ ~ste pe~rodo pouces se preocupavam com
o assunto, embora houvesse publlca~io a respeito ainda que nio
em periddicos (Rocha e Silva,M.: 1968).

~=lsmatrizes i n t ernac lona ts t:ti:'~; In!:ll'i,!:;t;I'·Ii";1!5Ql.1f"t:inll'·IIII",qui
suas afiliadas, devido a esta mud~n~a, comEçaram a EnXE~9a~
diferente o assunto. Passaram a perceber que nio mais se
aceitava a at it ud e de relaç:ões p!.lblica s de seu s departamentos
m~dicos, ditos de pesquisas, apenas como Nstatus".
Sensibilizaram-se, passando ainda a admitir em seus quadros
especialistas estat rst ic a , de:ste!l>atividadesem
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d~partamentos passaram tamb~m a s~r mais ci~ntrficas. J~
e>:istiam est at rst í cos , qU~ tamb~m iam ao cxt er ior e ar a

~amiliarizar~m-s~ com estas pesquisas, acompanhando-as d~sd~ sua
iIllPlanta~ão. Na atualidad~ j~ ~ grande a solicitaç;o de ajuda

dos ~statrstlcos para iniciarF.'m, uma
pesquisa.(Altman,D.G.: 1981; 81ackwelder,W.C.: 1982; Durant,J.R.:

1981, Lewin,D.: 1980: Levinson,D.: 198~1: Pocock,S.J.: 1985~
Saintonge,C.: 1982; Spiecer,C.C.: 1982; Spodick,D.: 1982).

No e>:t~rior a realidade ~ bem outra. A estatrstica já ~
usada h~ muito mais tempo. Tanto que era difrcil um trabalho
realizado no Brasil, poder s~r publicado no exterior. Hoje a
$ituaçio ~ outra, qualquer trabaLho bem dEsenvolvido a nrvel
nacional ~ aceito para.publicaçio em qualquer local do mundo, nas

revistas mais exigentes, tanto no ponto de vista metodolcigico
qlJanto fltico.

No entanto, mesmo com a ajuda do estatfstico, existem
possibilidades de acontecerem erros. Listamos 05 mais comumentes
apresentados: (1) austncia de grupo controle quando este era
necess~rio para serem obtidas conclus6es v~lidas. (2) usos de

medidas de sensibilidade, sem medidas de especificidade ao
avaliar-se um procedimento diagndstico, um tratamento ou uma
droga. (3) IJSO inapropr iado de bfc:nicos est at rst icos (t eet e s
estatfsticos que nia estavam Justificados pelo procedimento de

1.0S
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colRt~ de dados'. ( ••.,) c:on c 11.1 <;\í:)f·: !:; In ',\P I" DP I" I ad "I r,i eHt: I" .:1 f .:1.,1r.; como
resultado da aplicaç~o de testes estat 'sticos corretos. (5)

delineamento de estudo nio apropriado para resolver problemas

estabelecidos ou estudados. (6) o uso de testes estatfsticos,
quando se requerem, quando o delineamento de um estudo e a

coleta dos dados, os fazem apropriados. (7) uso da probabilidade
calculada em um dado teste como probabilidade verdadeira. quando
se apl icam muitos testes estatrsticos aos mesmos dados. (8)

demasiada confiança sobre resultados negativos quando se tem
amostras pequenas. (9) afirmaç5es de diferenças estatisticamente
Significativas, sem a descri~io do tipo de teste apjicado ou do

n{vel de signlfic*ncia usado. (10) extraçio de conclus6e5 sobre a

pOPulaçio, sem aplicar test€5 estatrsti~os sobre a amostra para

se determinar se t~is conclus5es estavam Jutisficadas. ( :1.1>

tabelas eqUivocadas. (12) manipulaçio impr6pria dos dados
porcentagens tomadas impropriamente, compara~io de Iincid~ncia,
prevalência).

Sempre se deve estar prevenido para Que EstES Erros n~D
sejam cometidos, ficando patente a necessidade de se tEr um
estatrstico com bons conhecimentos na ~rea em que se est~
pesquisando. o estatrstico tamb~m preCisa de treinamento para
isso. Nesta situa~io pode-se ter trabalhos excelentes. que
poderiam ser considerados cientfficos.
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Nest:e R.t~o ganhando E&pa~DS o s

computadores, tanto microcomputadorEs como 05 de grandE porte.

J~ Existem grandes avanços apoiados nestas miquinas. Algumas
inddstrias farmactuticas ji est;o se utilizando deste recurso
para trabalharEm com suas pesquisas. Podem SEr citadas, por
exemplo, a Roche do Brasil, a Fontoura Wyeth e a Rhodia. No

entanto, ainda ExistEm rEsisténcias de PEssoas qUe acham Essas
m~quinas umas calculdoras mElhoradas.
n~o sio mais cabrvEis.

EstES coment~rios, hoje,

Assim, nas pesquisas cientfficas f~rmaco-cl rnieas, o uso
dE computadores vai SE tornando indispens~vel. Sua apljcab,l idade

~ indiscut(vel; Ele agilizar~ uma sdrie de Etapas qUE tlm dE SEr

cumpridas, por EXEmplo: planEjamento, implantaçio, monitorlzaçio
E outras.

lsto podE SEr facilmEntE comprovado por qUEm atua nesta
~rEa, ou trabalha com estas m~quinas, por~m, ~ dE mais dE uma

d~cada que Elas conSEgUiram provar a sua rEal nECESSidadE E
aplicabilidade, embora, a nrveJ nacional, SEja ainda mUito

incipiEnte o SEU deSEnvolvimento (Aetis,J.: 1985; Barbosa,A.D.M.:

1983; Carvalho,C.S.: 1983; Carvalho,C.S.: 1984; Dia,C.A.: 1984;
Fer rar i •B •: 1987; Lang,E::.W.: 1984; Rlbeiro.R.P.: 1984;
Silva,S.S.B.: 1983).

Quanto se fala de andlises Estatrsticas e mesmo em ensino.

110



Costa, Sidney de Brito
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No exterior, a computa~~o j~ vem fazendo parte dos currrculo5 das

diversas universidades. Isto pode ser constatado pelos diversos

trabalhos publicados a respeito do tema (Keer,C.P.: 1983~
Guinn,F.B.: 1983, Robbins,G.E.: 198~~ Salkind,M.R.: 1983~

Vere,D.W.: 1982~ Walker,~.H.M.: 1983).

No Brasil, se tem alcançado bons desempenhos e resultados
na aplica~io dos computadores. Especificamente, na ~rea das
pesquisas fdrmaco-clrnicas, em suas an~li5es estatrsticas, apesar

de sua recente introduçio.

Com certeza, com maiores Investimentos em nossas
IJn i ver s i d ad e s , aparelhando-affi mElhor, co ••)
entrosamento racional, maduro e responsJvel entre estas e os
setores privados, poder-se-~ desvendar as tases mais iniciais do

desenvolvimento de um novo f~rmaco, com isso, ,talvez se possa

deixar de ser tio dependentes neste setor. Os problemas tim de
Se houvesse neste ponto desse trabalho, uma parada para reflexio,
poderia ser observado o quanto se estd de~asadD, porrlm, tudo tEm
que ser iniciado um dia. Os primeIros passos têm de ser dados €

estão sendo dados. Que se definam as reais posiçBes e que as
id~ias amadureçam naturalmente~

Sobre a utilização da estatrstica direcionada para um
ensaio ~drmaco-clrnjco, o conhecimento de alguns pontos 550 muito
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importanteç, para que se possa discutir o assunto.

Nestas, como em outras pesquisas, n~o se pode estudar ou
avaliar todo o universo populacional, é obvio. Procura-se
trabalhar com amostras destas, mais prdximas possrvel da real.
Algumas quest6es sio de relevincia, o que passamos a apresentar,

.Como se definir uma popula~io a ser estudada?

Define-se a populaç~o de um estudo atrav~s da vari~vel que
se pretende estudar. Assim, se determina a distribuição desta
variivel nos indivrduos que comp5em essa populaç~o que, seria
"ideal" se todos os indivfduos tivessem como crit~rio de
diferencla~io apenas a varlivel envolvida •

•Como selecionar a amostra?

Sendo
refletir as
individuos.

uma amostra parte
tend~nclas dessa

dà população escolhida,
população através de

deve
seus

A distribuição da variivel da pOPulaçio não é, em
principio, necessariamente semelhante L amostra, que aumenta a
semelhança L medida que se aumenta o ndmero da amostra •

•Como estabelecer a varlãvel principal?

Uma variivel pode ser do tipo: contfnua (peso, altura).
discreta (ndmero dos episddios de dor), por nrveis (graduação da
dor) e por atributos (qualitativas. ou seja. sexo, cor etc ••• ).
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esta deveri ser do mesmo tipo e dev~r~ S€~ mEdida tecnicamente

igual. nos tempos que ser~o compar~veis •

•0 que se fazer com outras vari~veis que possam influenciar no

estudo?

Como ~ praticamente impossrveJ, em nosso campo, obter-se

situa~5es ,deais na amostra. u~ grande prDblema surge: as outras

variiveis que possam influenciar a var,~vel em estudo. ~IJanto

menor for o n~mero de vari~veis que influenciam a amostra, mais
ser~ real a distribui~~o da vari~vel principal •

• 0 erro experimental.

Uma caracterfstica de toda experi~ncia i a sua varlaçio.

o erro experimental ~ a medida de var,açio existente entre

observaç5es tratadas igualmente. A variaçio pode ter duas
fontes: a da vari~vel estudada e a da conduta do experimento.

~ importante. sempre que pos5fvel. deduzir-se o erro

E::~·:perimen t a t , para i5S() n:·:f i nar c\S t&r.nlcas

experimentais e controlar o mais de perto PDssfvel o andamento do
. '.....~~ ,

d~ se ~euuzir o erro e:·:perimen t al oestudo· uma mane i r a

cuidado na escolha das medidas a serem efetuadas •

•Estabelecimento do ndmero de medidas.

As medidas pOdem ser ~presentarlas d~ rlo;s tipos: exatas.
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mulheres em uma amostra) e precisas, que dependem da recontagem
(peso). Ueve ser lembrado, que estas definiç8es sio vagas,
por~m, objetivam criar uma diferenciaçio entre elas, adaptando-as

'.a um experimento clfnico. No caso de medidas precisas, para
cada medida, anotar, sempre que poss{vel, uma m~dia de medições.

O ndmero de medidas ao longo do tratamento apresenta como funç5es
impol~tantes: (a) sup r i r a estimativa do er ro e~-:perimental; (b)

fornecer precisio ao experimento, reduzindo seu desvio padrio e
( c ) controlar o efeito do erro de varia;io. Um erro
experimental estimado com poucas medidas, nia d~ a certeza para
se dizer que a diferen;a da comportamento dos paCientes, perante
uma vari~vel, deve-se ao tratamento, ou SE ~ inerente aos
pacientes •

•Como determinar o tamanho de uma amostra?

Ao se efetuar uma experi~ncia preliminar, a que se
pretende ~ averiguar as tendtncias da populaçlo. DeVIdo ao
pouco conhecimento de como ir~ se comportar a amostra, modelos

estatrsticos prdprios foram estabelecidos para estudos dirigidos
com poucos pacientes (exemplo: quadrado latino).
amostra podem ser estImadas suas tendéncias, projetando-as para a
nova amo st ra , Em outras palavras: mesmo que na experi~ncia
preliminar nia se tenha aplicado testes de signifie.ncla, ou se
eles nio se mostraram sensfveis, pode ser Estabelecido um tamanho
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da amostra que, obedecidas as tendtncias verificadas na
experl~ncia preliminar, reflita as estimativas de um modo mais
acentuado.

Estas foram algumas quest5es que fazem parte da panorimica
das exig~ncias estatrsticas, para reã\liza~io de um ensaio
f~rmaco-clrnicD. Sem temer redund~mcia, o objetivo, reafirmado,
de colocar estas Dbserva~5es na disserta~io, d tornar completo o
quadro atual das pesquisas f~rmacD-clrnicas entre nós.

J;;,'

••• It.'

_ ...._ ..
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4. u GERENCIAMENTO DE PESQUISAS F~RMACO-CL!NICAS

4.1. O PLANEJAMENTO

.14.2. A GESn~O

4.3. A SlTUAÇ~O INTERNACIONAL

4.4. A REALIDADE NACIONAL

1/ M~dic05 € doentes ttm pagos forte tributo

aos adiantamentos clent rficos. Precisa-

mos disciplinar os mdtodos e os processos

e nio poderemos nos termos em que se ex-

pressa uma ~ilosofia que n;o est~ de

acordo com a reaJidade.u
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4. O GERENCIAMENTO DE PESQUISAS F~RMACO-CLINICAS

11 A responsabilidadp do monitor dEVE inclu-
ir: revisio de todo o material da pesqUI-
s a , avaliação come le t a das fichas c l rni-
cas, verificação da adErAncia ao proto-

colo, isto ~, diagn6sticos corrEtos €spe-

crficos para sEIEçio dE pacientEs, doses

ut i1 izadas et c ••• ."

GU~~RlNO R., 1976.
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4.3. A SITUAÇ~O lNTERNACIONAL

" A evolu,~o da pesquisa clrnica para a ci-
~ncia, a Intervençio de autoridades regu-

latórias e, particularmente, o efeito das
regras dos Estados Unidos, acidentes te-
rapt}uticos, competição econ6mlca em

ind~strias farmactuticas, criticismo
pl.Ib'lico, pressão s oc laI ••• , tl,df)!;. levam
a aumen t ar a espec I i:\ 1 ização do Pl"ot' iS5 i0-

nal no campo das pesquisas clfnlcas.N

A. B. GLUTZ VON BLOTZHEIM, 1985

-,' :

: ..
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imp I:W t: an t: € , P I' i IlU:': i r o , ti I:: ': r: I" F'V(~I"

a t ua '1 men t ~, as funç:õ~s desempenhadas por um m~dico no

departamento cientrfico das inddstrias farmactuticas. Alguns

trabalhos j~ tim sido publicado a este respeito (Begliomini ,H.:

1985; Binns;T.B.: 1986; Sartol"t~tto,\J.N.: 1972), embor a s e

respeitem as opini6es dos autores, procurar-se-á uma abordag~rn do

des~mp€nho dEst~s, no 8rasil.

Pode-se afirmar qu~ sio ~ (cinco) d l s t t n t a s ,

contam com ass~ssoria midica. Sem priDrlz~-las, estas ~unç:5~s

s~riam=
P~squisa f~rmaco-clrnica.
RI~9ist ro de I")Ó'U')''; produtos.

,'reinamento m~dico-ci~ntrfico ~m g~ral.

Assessoria ao "mark~tin9H.

PUblicaç8es ~ticas •

•Pesquisa '~rmaco-clrnlca.

o m~dico qU€ trabalha na Ind~strla, ~~m, ~ntre as .uas

atribuiç8es, a de realizar ensaios firmaco-clrnico, da fase 1,

qu~ no Brasil s~o raros, ~ fase 4, mais rotIneiros.
do m~dico ~ a de gerenciar estas pesquisas. ,O que vem a ser

este gerenciamento? Envolve desde a fase de planejamento, ~

fases de control~ e de gest;o de um €n~al~ ~1 rnico.

ii6
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o assessor médico, gerente ou subordinado, em departamento

médico científico, é o monitor do ensaio. o que se entende por

isso? Ele é o responsável por toda parte administrativa do

estudo. À ele cabe elaborar, em conjunto com o investigador,

dentro dos melhores padrões científicos (planejamento técnico),

os protocolos de ensaios clínicos a serem siguidos (anexos 2 e

3). Cabe, ainda, a ele preprar os materiais administrativos

inerentes à pesquisa (planejamento administrativo) e definir
todos os custos envolvidos na pesquisa (planejamento
financeiro) . Tem, ainda, que manter contatos com os
investigadores que deverão realizar os estudos, discutir com

estes toda a realização da pesquisa e, quando implementada,
monitorizá-:la até o final, em períodos previamente
determinados .

• Registro de novos produtos.
Em algumas indústrias, esta é uma atividade

que,erradamente, às vezes não está sob a orientação de um
médico. Embora, seja uma posição bastante técnica, ,

e

imprescindível o parecer de um médico, que necessita estar bem

entrosado na atividade. A solicitação de um registro, de uma

nova substância à DlMED/MS, tem que ser muito bem elaborada.
Mesmo com a existência de formulários apropriados para a
descrição da substância, da qual se solicita o registro, o papel
do médico aparece quando é preciso apoiar com estudosclínicosos
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Itens solicitados nestes formulários. Estes estudos precisam
ser realmente de boa qualidade, bom padrão técnico-
científico, para, naturalmente, serem aceitos pelo órgão
competente .

• Treinamento médico-científico em geral.

Esta é uma atividade relacionada com o trabalho
interno do médico da indústria farmacêutica. Nesta função, o
médico fica responsável pela redação de manuais técnicos a
serem aplicados ao treinamento pelo \\marketing",do pessoal
que trabalha com vendas. Esta função estipula ainda que o
médico seja o responsável por ministrar aulas para o
pessoal, sobre assuntos médicos pertinentes aos produtos, da
indústria em que trabalhe. Estas são ministradas com alguns
conhecimentos técnicos sobre os produtos, para que estes
possam atingir o seu público alvo, que são os médicos em
suas clínicas diárias .

• Assessoria ao Marketing.

É uma atividade em que o médico fornece subsidios ao
pessoal de marketing, para que possam elaborar seus textos
promocionais. Cabe ao médico, ainda, ser um sensor ético e
técnico dos materiais produzidos pelo pessoal de marketing e
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qu~ deverio ser utilizados em suas campanhas pubJ icit~rias.

Nesta atividade, cabe tamb~m ao m~dico, um relacionamento mais

estreito com a classe midica, para relaç5es mais prdxlmas,
visando interesses comerciais. Neste ponto, talvez, ~ que ainda

fique algumas das caracterfsticas dos m~dicos que atuavam nas
inddstrias, no passado. As ditas, anteriormente, Nrelaç5es

Só que, na atualidade, estas relaç5es entre
midicos assessores de NmarketingN e os clrnicos em geral, j~ sio
em bases bem mais t~cnicas do que pessoais •

•Publica~ões ~tlcas.

~ uma atividade explicada pelo prdprio trtulo da funç50.
Ela esti relacionada com as publlcaç5es que sio feitas sob a

responsabilidade das inddstrias farmactuticas, embora nio sejam
os locais resultados de
experi~ncias f.rmaco-clrnicas, estas revistas publicam, muitas

vezes, artigos relacionados. medicina e também, com 05 produtos

destas, que sio de mUito interesse, por isso mesmo deve est~r sob
a responsabilidade de um profissional m&dico.

Como se pode ver, virias 510 as atuaç5es dos m~dicos na
inddstria farmac@utica. No.entanto, h~ inddstrias em que um
~nico mddico responde por todas estas fun;5es, isto ~ o mais
comum no Brasil. Estas atrlbuiç6es e competinclas constituem-se
em dif{cil tarefa, f~cll, ainda mais se for observado qUE todas
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elas têm suas subdivisões. Talvez, também, porque, no Brasil

não haja obrigatoriedade das indústrias farmacêuticas terem
departamentos médico-científicos.

Mas, como já foi dito anteriormente, estas funções, no
futuro pr6ximo, também evoluirão aqui no Brasil, uma vez que no

exterior, existe, em geral, um médico responsável por linhas de

produtos. Por exemplo, para a linha cardiOl6gica existe lá, nos

departamentos médicos, um responsável. No departamento de

"marketing", outro médico responsável. Para outra linha, outros

médicos e assim por diante. Isto é plenamente justificável,

pois, ninguém é eclético, então o que se vê aqui são verdadeiras
aberrações.

No Brasil, o que se observa, é que existe um médico que
coordena os trabalhos, o gerente médico, que tem seus

assessores, um para cada área, mas isto é verdade para um número

muito reduzido de indústrias. Estas, já começam a incluir

médicos nos seus quadros para subdividirem as funções. Exemplos

disto são: Roche, Fontoura-Wyeth, Byk, Pfizer e algumas poucas

mais. Infelizmente, entre estas, não se encontra nenhuma de

capi tal genuinamente nacional. Nestas, não se encontra médico e
quando têm é um único médico ou biomédico. A maioria das nacionais nem
médicos têm, e, quando precisam de um serviço especializado, recorrem
à assessoria externa, que nem sempre funciona muito bem.
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Talvez. em rela~~o ~5 nacionais, Isto se Justifique porque s~o as
que menos desenvolvem pesqUisas b~sicas ou estudos f~rmaco-
cl(nicos no pa(s. Desta forma, pode-se ter agora, um melhor
panorama de como funcionam os departamentos mddlco-:ienttflcos

,

das Industrlas f'armac~uticas.~':' Ne~te trabaih\o~ per motlv:J?-que
se acredita 5erem obvlos, será colocado a t'un~ão do médico
responsivel pelas pesquisa fdrmaco-clrnicas. Como se afirmou no
infcio deste capr~ulo, o gerenciamento destas pesquisas est~ sob
a responsabilidade de um m~dico. que dever~ coordenar, tudo o que
serei realizado em pesqUisas pelo departamento, desde o

planeJamento ~ publicação do ensaio clrnlco. ~ sob esta ótica
que o assunto ser~ enfocado.
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4. L 1.

4.1.2.

4.1.3.

o PL.ANEJAMEN·lO

PLANEJ(~MENTO

PLANEJAMENTO
PLANEJA~IENTO

T~CNICO-CIEN11FICO
ADMINIS1RA1IVO E OPERACIONAL

FINANCEIRO

Toda inddstria farmac~utica & diferente.
mas n~o importa qu~ m~todo ou organizaç5o
e ad o t "ui n • a P I" (;1lj 1.1';:~.,n 1:1os I" f'Z' r,1.! .\ \' ';:\(IC)!:; de
pesquisas clfnicas (no sentido rlo desen-
volvimento de drogas e registro) deve ser
planejada e controlada, para que produtos
~inais de valor. sejam fornecidos na com-
bina~io Exata de qualidade € auantldade.H

A. B. CiL.UIZ VOi'J. BUHJ.HEH'l, 19B~5
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fundamEntal para as conclwaEs qUE SE queiram obter do mesmo. No

entanto. quando se fala no planejamento destes ensaios. quase que

h~ unanimidade de que se est~ falando do seu planejamento
científico. rodos sabem o quanto estes sio onerosos, rporem,
quase nunca se trata desta situa~iD. Na bibliografia consultada
a rEspeito, por EXEmplo, os autores quase QUE unicamente abordam

o assunto pelo seu lado clentfflco (Muratorl,M.: 1985) e outros.

Muitas vezes eSqueCEm-SE de que nio r s6 do planejamento

ciEntrfico que dePEnde o sucesso da PEsquisa, hi ainda que
considerar seu planejamento administrativo E financeiro. "'Iai \:;

uma vez aqui Se faz notar a diferencia;~o desta atividade dos
m~dlcos nas inddstrias farmac~utlca5.

Algumas considera;6es gerais devem ser f~:·:I t (~.!5.

exemplo, nio mais se admite planejar um estudo f~rmaco-cl [nico

sem a presença de um estat fstico, Que atue em conjunto na
elaboraç~o de um protocolo. Estes ttm dE ser bEm claros E
eSPEcíficos. sobre o qUE se quer analisar.

devem ser sempre obedecidos, para que nio 5E correr o risco de se
Chegar ao final do estudo e nio se tEr o que analisar.
Infelizmente ISSO ~ muito comum.

Neste capítulo o planejamento de pesquisa ser~ abordado,
levando-se em conta de seus aspectos. Estes seri colocados. nio
d€ ~orma a priDrlz~-losr maIs sim para que h~Ja uma di5t~ibul~~a

i")"ie; a:
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d id"H ica ,

4.1.1. Planejamento ticnico-cientrfico.

AntEs de qualquer coisa, o bom planejamento técnico-

cientrfico deve levar a perguntas que permitirio infertncias

diretas. Para isto ~ interessante que se prepare uma lista das

perguntas para as quais se est~ elaborando a hipótese, para que
tambJm o Estatrstieo possa participar neste ponto (Contl,L.M.Z.:

1975: Falei,M.: 1976: Fleming, T.R.: 19B4; Gennery,B.A.: 1986;

Greenblat,D.J.: 1986: 1..\1.19 9 i n s , I{ • : 19t14. Insul1,W.:1984;
•.John son , F. N. : i987; nac edo , H. : 1978; Mesqulta,A.P.: 1981;

Sartoretto.J.N.: 1971).

Lom certEza~ de todo o processo d8 planejamento, este
ponto i mais d i s.cut ido e, talvez, por' isso mesmo o mais
desenvolvido e melhor definido. Existem m~itos trabalhos a
respeito do assunto. Aqui seria adotadas as normas do NFederal
RegisterN dos Estados Unidos, cDnsider~dD o mais completo em
termo de normatiza~aes t~cnicas dE pesqUisas f~rmaco-cl rnicas
(F.D.A.: 1978; Muratori,M.: 1985).

alguns par~metros que devem ser SEguidos,
estabelecer claramente os objetos do estudo; (2) de~,'inir os
crit~rios de sele~~o (inclus~o, diagnósticos e outros. E' os de
E'xelusio) e mostrar a compatibilidade daCa) amostra(s) a ser(em)
f::studadi:\(<;;;),oem como a FlOpulc:\ç;~\f')P()$!:;/'V(';'! de t:OIl1<:\1" P':\r·t:€~ no
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estudo (popula~;o alvo); (3) documentar os m~todos de

aleatdrla (Urandomiza~iou) e a an~lise realizada
ese o 1ha

para se
verificar a qualidade do processo de tal escolha;

tamanho adequado da amostra do experimento.

(4) planejal~ I)

1s50 também,
dependeri das decis5es apropriadas quanto ~ precisio deseJada;

(5) incluir, quando apropriado, grupo(s) comparativo(s), em

geral, simultaneamente; (6) realizar estudos cegaS, sempre que
poss(vel, para
Illedico ou na

se evitar tendenclosidade pelo paciente, pelo

m~todos objetivos de
observa~ão, possfvelquando def' in i r

incluindo
(,:;.) man t er

rigorosamente as vari~vejs de respostas (par~metros),

descri~io dos m€todos de observa~io e quantificaçio;

fidelidade estrita ao protocOlo, se possfvel, ou documentar
qualquer modjfica~io necess~ria ou desej~vel; (10)especificar as
limita~aes impostas por falha em seguir o protocolo escrito
(abandono, inc ap ac idade de ob edec er a "ranuom izaç:ão para prodlJZ ir

grupos similares etc ••• ), com algumR id~ia do efeito que a
limita~io possa exercer sobre 05 re5ultado~.

Se estes f tens forem obedecidos e respeitados, com toda a
certeza, o txito da metodologia do estudo estar~ assegurado.

4.1.~. Planejamento administrativo e operacional

QuaSE nada hi de relato sohre eSSE assunto, talvpz, por

j, 24
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fica sem ser mencionado. No entanto, de grande importAncia para

a realiza;io de um estudo rjrmaco-cl {nice, que se faça um bom
planejamento administrativo.

ESSE planejamento costuma ser abordado no corpo do
protocolo, em sua descri~io, Isto~, como se dever~ proceder
quanto ~ utiliza~io das drogas e seu armazenamentos (planejamento
t~~nico, tamb~m), contudo, algumas fases pr~vias t~m de ser
estabelecidas, bem corno o acompanhamento do es t udo , as
monitoriza~aes e sua finaliza~io. Todos os detalhes dEVEm SEr

previamente planejados. Para maior facilidade djd~tica, Este
(tem ser~ dividido em sub-(tens, para melhor compreensio.

Fase do planejamento administrativo pr~-estudo:

- Como seri a logistfca para o mesmo?
- Quando seria preparadas as drogas?

Como estas seria preparadas e acondicionadas?
~uem serd o respon$~vel por tudo isso?

- (~IJem ser d o r esp CH\ ~Jc\ve 1 pe J os c on t:i:d: os i n ic i a i s ?

~uem elaborard o protocolo E a ficha dE Evoluçio dos
pacientes?

Fase do planejamento administrativo para durante o estu-
do:

Guais sEr~oos PErfodos de controle (monitorjza;5es)?
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Em que locais?

- Haver~ exame do paciente em conjunto, o monItor e o
investigador?

Qual o prazo para conclusio do ensaio?

Planejamento administrativo para a fase apds a conclusio do
ensaio:

Quem serd o encarregado em obter as fichas de evolu~io
cl(nica dos pacientes?

ijuanto tempo serd necessirio para que os dados seJam
analisados?

Como ser~ o relatório Bstat fstico"

- Como ser~ e quem seri o responsivel pelo relatório
para publica~~o dos dados?
Investigador).

Onde e como ser~o as publica~6es?

o

I' 1:)1"1':111

formuladas estas perguntas para quem controla pesquisa f~rmaco-
cl(nlca, prIncipalmente a nfvel das ind~5trias farmactuticas,
muitos responderia at~ intuitivamente, entretanto, nio existe nem
aqui no Brasil, ou em qualquer outro lugar uma metodiza~io para
que isso seja feito. o que parece ser simples, em verdade, ~,
realmente, muito complicado. Muitas abandonam esta parte,
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preferindo realiz~-Ia ~mpiricamente.

Existem ainda, algumas quest5es desse planejamento Que sio

mais gerais, abrangendo todas essas fases acima descritas, quais
sejam:

Guando terminar~ ~ importante, por~m, ~ muito importante
se definir quando se vai come~~-la.

No caso de interrup~lo prematura do estudo, por ambas as
partes, quais seria as atItudes a serem tomadas?

Guem substituir~ o investigador principal no caso de sua
falta?

Quem serd o responsivel, a nrvel de quem controla a

pesquisa, pelo controle de todo o material da mesma?

Isso tudo, como J~ foi dito, parece Estar intrfnsEco •
realiza~io do estudo; h~ que se concordar, no entanto, que,
quando esse planeJamento nlo bem realizado, mUItas vezes, ao

final do estudo, resulta em surpresas bastantes desagradJveis.
Isto, quem trabalha na ind~stria farmac@uttlca, J~ teve inumeras
oportunIdades de observar. E melhor sempre segUir, quaSE que
obstinadamente todos os quesitos mencionados, para se Chegar a
conclusio de uma pesquisa.

4.1.3. Planejamento financeiro:

P od ~'::I" •.. ~; ~~ .-
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la at~ dizer que todos s~o de igual import~ncla, por~m. sem o
plane:jamento financeiro nada pode: ser rea I izado. E,
praticamente. quando se aborda este assunto no departamento

m~dico das Inddstrias, a resposta traduz o que & pago em termos
de Nprd l~boren ao investigador. Em outras palavras, D que i

previsto gastar para que o centro que desenvolve a pesquisa seja

pago. Contudo. a um examinador mais arguto. torna-se claro que
n~o ~ sd isso que ~ gasto para se realizar um estudo. muitos
outros gastos estio envolvidos.

o que se pode inferir das entrevistas que se realizaram em
y~rlo5. depar t amen t os m~dico-cjent (ficos da I nddst r i ê!\

farmac~utlcm. que atuam no BraSIl, ~ qUE todos estes gastos 5~O

computados globalmente, por~m. em nehum local se fOI capaz de

observar a discriminaçio destes gastos. Dar. de imediato se

colocam duas afirmaçBes: se esses gastos sio computados no geral
i porque eXIstem. E se: existe:m ~ nece5s~riD algu~m para
contr'olci-Ios. Uma quest50 surge, de imediato. nio seria o
prdprio departamento m~dico-cientrfico que deveria control~-1D?
o que nio se pode entender, i porque que hJ um total descontrole
cí ess a par'te.

Nio se menciona ainda os gastos administrativos e OC'.>

neces~;c\rios par'a as para
i:\dm i n i !,;t: r,;\t:i vas t:~c:nic.:\s. On d (.:~ como

:\.28
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1:1 i~;c I"iInIn iH:Ic:) 'H "? Atualmente n50 Existe au~m rEsponda ~ Essa
pergunta. Nada ~ discriminado, mas essas despesas t~m dE ser

computadas em algum lugar e, geralmente, s~o colocadas ondE nunca
serfio realmente achadas.

Com certeza, de todos os aspectos de planejamento Citados,
o ~inancelrD ~ o mais difrcil dE SEr feito. A começar pelos
prdprios c~lculos qUE t~m de SEr rEalizados para se chegar a um
custo real. at~ mEsmo do uprd laboreu do inve s t Igadc)l~. No

entanto, algumas regras jd sio adotadas, sendo as mais comuns:

(1) - Calcula-se quanto tempo cada paciente dever~ participar do
estudo ..

(2) - Calcula-se a quantas viSitas m~dicas elE ter~ de comparecer.
(3) - Calcula-se os custos dos exames laboratoriais.

(4) - Calcula-se o que ser~ gasto com material admlnlstrat IVO, no

centro que dever~ realizar o ensaio.

(5) - Calcula-se quanto o inVEstigador cDbrar~ pela real Iz~ç5o do
e n sa io • i S t: o f.~r 51.1 i.-\ P i:\ Irt: iC ij:) i:\ C; ;,io , (.:,p ;.,,,'1' i I" d ISS O r ,.. n t· ;~;Co r j ,J

S(~ P (:)(:11-,": c h(;:!H\r a um c u s t o mel I!,;PI d:.·'.IIIIDdo ,.. (é: .,\ I I:,j;'."·d o

Estudo. 1::>: ist em ainda, o s CU!E·t;oS q/Je té~m d€ SE"I~
e s t illlados. como por exemel o r o CIJ:.,tO do t emp o ql.l€ o

~ organizaçio de todo o suporte pa~a a pesquisa.
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t '"t~S : (:\1:1 ;;\lnrJ~\, 1:1 r.-1,o:;t'l'l

todo o material. as drogas inclusive, a serem gastos no

o que se costuma ver, no en t ret ant o , a l sumas

inddstr i as , ~ q'Je n ingu€m t~m Esta pr~ocupaç~o. Esta'

afirma~io e v~lida n~o sd para as ind~5trias farmac~uticas.

Muitos outros locais e em outras ir~as d~ pesquisa, observa-se o

mesmo. Oisto se pode concluir que o pJan€Jamento gobaI de uma

pesquisa, a maioria das vezes, i muito ~alho.
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J+.2.. A lH:.sH~u

Il A qualidad€ dos controles

clrnicas ~ mUito onerosa e consomEm mUito

tEmpo, no €ntanto, a qualidade da PESqUj-

sa Est~ diretamente relacionada com ac••.=>

qualidadES dos dados e & considerado In-
dispensc{vel IJO) dt:imo con t r o le s "

WI 1...1...1fi 1'" I r~BUL.l... ,W ,
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~ntenda-.c gemtio,

monitorlzar t~cnica e administrativamente, um p~squisa f~rmaco-

c l j'n i c a , o que vem a ser a monitorlza;io t~cnica? I~ a

realização monitoriza!;ões p re v i amen t ep e I" I 611 ic as,das

estabelecidas, ac ompanhament o c on t r o Ie dopara o

desenvolVimento t~cnico da pesquisa, são "' •..<õ' .:)Em nutras palavras,

visitas realizadas pelo monitor do ensaiO, geralmente por parte

de quem as contrata, para que se execute ° levantamento /I •In

t oc o" , de todas iilS fichas de pacientes em estudo.
uma revisão geral das mesmas, {tem por f tem. isso sePara
preenche uma planilha de controle. Desta forma se faz o
acompanhamento certificando-se de que o in-vestigador
seguindo adequadam~nte o protocolo proposto para o estudo.

Aparecendo alguma dificuldade, efe itoscomo por exemplo,

colateraiS graves e outros, estes devem ser ime d ia t ament E'

comunicados ao monitor do estudo, .. sem que s~ espere a data de

mon it OI" izac ão. ~ualquer outro problema que possa surgir, d ev e

ser imediatamento comunicado ao monitor,
viabilizar a pesquisa ou nio.

Verifica-se ainda, o'tecnicamente, nes t as V I S I t: as
ucompllanceu dos pacientes em estudo. Esse ~ um ponto de muita
import'ncla, pois, controla a adesio dos pacientes ao estudo
(Grleco,M.L.: 198~). Procura-se tamb~m, conversar com o

i rive s t I giHI<:W,

i3l.



Costa. Sidney de 8rlto

do estudo que est~ desenvolvendo, dE sua ap! Icabilidade pr~t lea e

out r os aspectos. o ponto mais importante desta monitoriza;io.
a verificaçio do correto preenchimento

arqUivamento. das fichas de controle dos pacientes (anexo 2).

Tudo ISSO parece. sempre. ser bastante Simples. mas, na

pr~tica. torna-se complexo, pois. uma coisa ~ planejar e outra, ~

aplicar todo esse planpJ~mento. prlcipalmente na ~rea m~dica.
Dar a importlncia dessas monitorizaç5es. sio sempre um grande

exercrclo para ambos, monitor e inVEstigador, pois, mUItos
problemas podem surgir. Por isso mesmo as atitudes t~m de SEr
as mais ~roflssionais poss{veis. Portanto, essas monitoriza;5es
t~m de ser periddicas e levadas muito ~ R~r in. D.:\ p <:\1,0 "0\ Ilnt: ai"
tamb~m. que o monitor ~ o fiscal da pesqUisa; este dever~ exercer
de alguma forma. o papel de crrtico diante do que est~ sendD
realizado.

o mesmo do In(cio ao fim da pesquisa. como integrante que passa a

ser do corpo de pesquisadores. pais, nisso tudo h~ o envolvimento
legal, Jurfdico. da PEsquisa.

Devido a tudo o que foi aCIma exposto, se pode afirmar que
~ imprescindrvel a presença do monitor em todas as pesquisas,
mesmo naquelas realizadas fora das Ind~stria5 farmac~uticas,
pois, mesmo nesses casos, deve haver controle gerenCial da
pesqUisa.
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Estas monitariza~5Es de que se t~lava, SErvem para se

controlar todo o material administrativa da pesquisa. Inclusive

em relaç:ão utilizaçãoaos r ec eb i ment o ,

armazenamento de todo o material fornecido. Tudo que diz

respeito • parte administrativa deve ser revisado, o suporte

monetii\rio, os espaços físicos, a suflcltncia de material

c l Iu s t r ac âo 7). Em cada visita deve ser cumprido todo um

procedimento, previament~ determinado, que Incluio preenchimento
de um mapa existente para essa finalidade.
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No eld:f?riCIr •
rp~,I !lH~S.

grande o n~mero de pessoas envolvidas em pesquisas f~rmaco-

c l fn i c a s , Para que se fale das pesquisas, na situação

internacional. faz-se mister. que se conheça bem as etapas do

desenvolvimento de um novo f~rmaco, isto porque, h. todo o

envolvimento multidisciplinar, nessas fases, com o envolvimento

de engenheiY'os. médicos, estatrsticos E diversos outros

profiSSionais. Portanto. quando um f~rmaco chega, atualmente.

~s fases de'pesquisa em humanos. j~ se tem muito bem orientado o

que se buscar~ fazer. Os departamentos m~dico-cientrficos, a

nível internacional, são, grandes, com um

profissional médico respons~vel por ireas especifrcas de ação.

Praticamente, c:ii\ d .:\ 1 i n h i':\ rir: p(":lO', t~ ',1 I ~; i:\ h i:1 ',11'1. r"éd 1(:: IJ

responsi:\ve'!"

'rodas as fases das pesquisas ~~rmaco-clrnicas sio, por

isso mesmo, tecnicamente bem planejadas. No entretanto, em
relaçio ao planejamento administrativo e financeiro ficam tamb~m,

a lsuma's vezes, Incompletas.

~, na atualidade, com os maiores problemas financeiros que

o mundo inteiro vem atravessando e aliado a escacez de descoberta
de novos firmacos, que tem havido uma maior preocupaç~o com esses
planejamento e com melhor acompanhamento do processo. Pode-se
Inferir dar, que. até o momento, houve grandes prf?ocupaç5es com o
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pl.:\n~j.:\m€ntoc:iEntrfic:or nlC:\~; mu i t o p(')l.1Ci:\irfopc:wtfXncias.··~1:I€dicol.l

ao planejamento administrativo e financeiro, situa~;o, que pelos

motivos citadosr tende a mudar.

Antes de prosseguir, h~ uma abordagem que tem de ser

levada considera~ão quando

r.rmaco-clfnicas,

relaçãoafirmaisto emem

pesquisas tamb~m sãor a nrvel

A nrvel interno de suainternacional, implantadas no Br'asil.

rela~io, em outros parsesr talvez a sltuaçio seJa um pouco
melhor, isto para aqlJeles qlJe t~1ll melhores sue or t e , tanto t~cnico

como financeiro. EntretiHlto, quando avalia ose

desenvolvimento destes gerenciamentos a nrvel de controle

internacionalr nada ou quase nada se encontra.
isto espelha o prdprio gerenciamento comercial da Ind~strla,

p~jncipalmente, quando ~ tentado um controle centralizado na casa
matriz, com monitoriza~5es esporidic:as, muitas vezes sem uma

frequ~ncia. Pode-se afirmar que o caos ~ total, tanto isto ~

verdade, que muito pouca coisa ~ encontrada Em pUblicaç5es, mesmo

nas Internacionais. Agora, sobre o plane.iament:o t:&cnir.o-

cient{fir.o, este d obtido de um grande n~mero de pUblica,Bes.
sd recentemente, encontra-se alguns poucos trabalhos, de bom
nrvel, sobre o assunto de planejamento que nlo somEnte o
cientffico (Von Blotzheim,A.B.G.: 1985). Alguns, como o autor
citado, j~ abordando os aspectos do uso dE computadores, para

controle, inclusive, preconizando a implanta,io de uma rede de

i3'5
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c: o mP I.! t: ;.\(:I <:11'"rnr. i n t: C'I"" i !1 rHI.,\ • I'l j,\ c i ('I n j,\ J r: i 11I: I" I" ri, rr: i nn ~\1 m r·' 111: r,: •

sem d~vlda facilitaria seu gerEnciamento, para o que, nio se tem

mais uma Explica~io razoivel do por qUE nio sEr mais utilizado,

uma vez qUE as facilidades de telecomunicaçaE~ sio enormes (Von

Bloztheim,A.B.G.: 198~).

Realmente, a utilizaç50 destas m~quina$ vem ganhando

importAncia cada vez maior. ~ notdrio o SEI.! amplo uso nos mais

diversos campos, inclusive, em medicina (Barbosa,A.D.M.: 1983;

Branca,F.'·.: 1987; Dias,C.A.: 1984; Uucrot,H.: i98~; Keer~C.P.:
19~3; Lewin,D.: 1980; Lang,E.W.: 1984;1983; Levinson,D.:

Guinn,F.B.: 1983; Robbins,G.E.: 1980; Spieglhalter,D.J.: 1984;

Salkind,M.R.: 1983; Zimmermann, ..J.: :1.979>. Existe muito mais
bibliografia a respeito do uso e aplicaç5es dEssas m~quinas. Em
algumas escolas md~icas, inclusive aqui no Brasil, nas

F'aculadades de Medicina das Universidades de Sio Paulo (USP) e de
Porto Alegre (UFRGS), j~ estão sendo criadas as disciplinas de

intorm~tica mddica, como uma cadeira independente. Não hiÍ
dilvi d a de qUE a inf'ol"nli:H:i ca vln1 ~::-m1II1.\1t:<::o •.\1.1:,: i 'Ii ar' o con t rol e

gerencial dessas pesquisas, sob todos os aspectos.
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4.4. A REALIDADE NACIONAL

N No Brasil os M~dicos que se dedicam a essa
nobre especlaJidade deveria, sDbretudo

lutar contra as modalidades de mercanti-

l ismo, prestando os seus servj~os em Ins-

titui~5es id6neas, ou entio Junto .s clr-
nlcas universit~rias.H

Or. ARMANDO CANGER RODRIGUES, 1975
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n t'vel internacional e com uma desvantagem: aqui só se realizam
pesquisas f~rmaco-clrnicas a partir de sua fase "')Co, • o
desc:ontrole, infelizmente, taffib~m ~ total. l~ importante ser
ratificado, que est~ se descrevendo a situaç~o como ela ~
observada pelo lado de quem milIta na ind~stria farmac~utlca. No

entanto, em contatos com pesquisadores de outras ireas que nio a

medicina, se encontra a meSMa situa;io, que ~ por isso mesmo,

considerada cadtica. Ressalte-se, por~m, a parte t~cnlca, qUE

aqui ji est., tamb~m, em um bom est~gio de dEsenvolvimento.

Em todas as inddstrlBs farmactutlcas que se visitaram a

situaçio ~, pratIcamente, a mesma. o controle ciEntffico,
muitas vezes ~ excelente, no entanto, quando SE procura outras
~reas de planejamento e gerenciamentos, nada SE encontra. Os
c on t r o le s , podem mesmo, s er em C"onsiden;\(jo<:!;La st imáve i s , Algum
controle fOI encontrado apenas em uma ind~striB: na Rhodia, isto
a~ora o que se esti desenvolvendo atualmente no Rache.

QUê':,l'It C) ao
gerenciamento dessas pesquIsas.
departamento m~dico-cientrflco dEsta empresa, e vem desenvolvendo
um programa gerencial, baseado tambim, em suas prdprias
eNPeri~nc.las. Este programa utiliza computado de grande porte,
no quaJ eXiste o sistema amerIcano HStatlstlcal Anlysls SrSf"EMu

-
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SAS, onde pretende ele incluir todos 05 dados de uma p~~qui5a,

para fins de controle gerencial total da pesqUisa. Para tanto
€st~ desenvolvendo um sistema que chamou de "BRADOC". Este
sistema de informa~io foi desenvolvido no seguinte ambiente:

(1)- Um gerenciador "R08COE"~ (2)- aplicativos e acessórios do

"ROSCOE"; e (~)- uma interface ETSO, para posibilitar oP~5es de

trabalho Em SAS. Desta forma, um program tradicional como aSAS

o EqUipamento que estJ sendo
utilizado ~ um IBM-4381, atrav~s dE um terminal remoto, dotado dE

impressora, sendo poss{vel utillzaçio em "batch" ou em "on-line".

Teoricamente o BRADOC ~ limitado pelo hardware e nia pelo
software.

A op~io pela utiliza~io do SAS se deu, nio por se tratar
apenas de um sistema de anilise estatfstica, mas, tamb~m, de um
sistema de recursos como: (1) linguagem de quarta geraçio

permit indo ao usu~rio a confecçio ou alteraçio dos "Jobs", mais
faCilmente; (2) gerador de relatdrios e gràficos - com
aprOvRltamentD dos d~dDm em arqUIVO~ (3) ~rltradn e adl~~u dos
dados on-Ilne; busca de informa~io em bancos de dados tiPO
"STAIRS"; (4) planilha eletr~ica; (5) ediçio de textos atrav~s da
FS letter - composiçio, impressio e envio de texto, cartas ou
relatdrios parciais a qualquer momento que se desejar. o BRADOC

~ ainda composto.por outras dezessete opç~es de trabalho.
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falvEZ seja este o ~nico gerenciamento, da manEira pela

qual se est~ abordando neste trabalho, que exista a nrvel

nacional. este sistema est~ tamb~m, de'Iodo

desenvolvimento este{ aindapelo pessoal da Rodhla,
desenvolvendo um software para o gerenciamento administrativo e

financeiro, para as pesquisas f~rmaco-c] fnicas.

A utilizaçio de microcomputador no gerenciamento de
pesquisas j~ ~ tamb~m uma realidade nos pafses desenvolvidos.

No Brasil, a llmitaç~o dO equipamentos e programas disponrveis,

tem limitado tamb~m a expans~o do uso dos microcomputadores para

a irea de gerenciamento. institui~5es de porte naNo entanto,

citncia m~dica brasileira, como o lnstituto do Coraçio do
Hospital de Clfnlcas da Faculdade de MediCina da UniverSidade de
S~o Pau:lo e a Fundaçio Oswaldo Cruz, j~ contam com sistemas

sendo testados. Nenhuma publica~lo nacional existe, no entanto,

sobre os resultados obtidos nesses centrofi de pesquisas.
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COMENT~RIOS

AS LEIS NACIONAIS PARA PESQUISAS F~RHACO-CLINICAS

5.2. AS EXIG!NCIAS DOS 6RG~OS COMPETENTES E SEU FUNCIO-
NAMENTO.

seria totalmente errado extrapolar

dados de um pa(s para outro, CD~ doen-
ças diferentes e rIscos di~erentes.~

Prof. AMAUR\ T. ANDRADE, 1987
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~. ~OMENT~RIOS PRELIMINARES

1/ A ABMAIF nio ~ uma entidade recreativa e,
mUito menos, com DbJetlvoS sindicais.

Na concep~io do g~UPO que se reuniU p.~a
c)rganizá-Ja,

a s soc i açãll

sociais.
O objetivo principal da ABMAIF, POIS,

trata de uma
PI~omover

tal como expresso Em SEUS estatutos i

propiciar condi;6Es para o contrnuo apri-

moramento t~cnico dOS m~dlcos qUE t~aba-
lham.na ind~st~ia.v

JOSE NATAL SARTORETTO, 1972
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envolvam humanos Minist~rio Sadde.seres o da

~specificamEnte, • ~rea de pesquisas ~drmacD-clrnicas, & a DIMED.
A DIMED ~ o drglo normativo, regulador e fiscalizador, no Brasil,

para tudo o que diga respeito a medicamentos no pars, da pesquisa

~ comercial izaçio.

lntellzmEntE, para todos, o cargo de diretor da DIMED,
corno tantos outros no pars, ~, Eminentemente, pol rtico. Entio o

que se v~, por exemplo, d que dE Julho ~ deZEmbro de 198/ esta

diretoria foi ocupada por, nada menos, que quatro pessoas
diferentes, estando na eminência dE ser ocupado por uma qUInta

pessoa. o pior disso tudo, ~ que, quem entra, ou por raz5es

pessoais ou atd mesmo polrtlco-partid~ria, nio quer

continuidade a nada do que foi iniciado pelo outro, ent.o, se

sempre se esti come~ando. Para agravar esta situa~io, a DIMED
~ a responsável por tudo isso que se acaba de mencionar. Em

seu n~taffU funCIonam, se muito, uma meia ddzia de pessoas, que

tamb~m, n~o sio tdcnicas E sim pol(ticas. Esses, por sua vez,

sio funclondrios extremamente mal remunerados e treinados, nia
estando ~.~smo. altura de desempenharem funç5es tio importantes.
N~o que se esteja querendo fazer uma dendncia, mas estas sio as
realidades dos fatos e s~o de f~cil constataç~o, por quem s~
interessar pelo assunto. Um exemplo disso que se acaba de
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mencionar, pode ser verificado na palestra ministrada pela Ora.

Suely Rosenfeld, em agosto de 198/, quando de uma reuniio

cient{fica patrocinada pela Associaçio Fundo de Incentivo l

Psicofarmacologia (AFIP). em qu~ ela, como diretora do OIMED,
colocou todas essas defitncias dos drgios que deveriam ser os
competentes. Jd naquela ~poca. a pr6pria diretora admitia essa

inefici~ncia sob todos os a sp ec t o s , ,i ust if' ic an do a

inoperacionabilidade de seu setor, Justamente, com tudo o que foi

dito anteriormente, ou seja, a falta de pessoal gabaritado e em

n~mero adequado ~s responsabilidades do drgio. Some-se a tudo

isto a recente mudança do drg~o para ara~fia, pois, este era um
dos poucos dr9~os da administraç~o central do "pais. qlJe
permaneceu no Rio de Janeiro at. o final dE 1986, quando se sabe
que todos os outros dr9~os est~o em Bras{]ia h~ mais de vinte

anos. o que piora toda a sltuaçio d que, atj o final de 1987

este ainda nio tinha se estruturado definitivamente.

Digno de nota, sd para se ter uma idjia da precariedade do
funcionamento deste setor, cabe lembrar que, qlJando est e

funcionava no Rio de Janeiro, havia em SEU Quadro somEntE um ou

do is +unc iondr j os para controlar toda a sistennit:ica de
comercializaç:ão de medicamentos no pafs i n t e r r o , Essas
histdrias e muitas outras estio mencionadas, algumas delas, em
documentos prdprios deste drgio ou em suas leis.
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passaram pela diretoria da DIMED, a antepenJltima, o Or. Jo~o

Carlos Leite PinheIro Dias, conseguiu criar, com apoio do prdprio

Ministro da saJde ~ .poca, uma comissio do mais alto nrvel €

esp(rito cientrfico, para assessor~-10 em toda esta problem~tica.

A Comissio Nacional de Normas Tdcnicas - CONATEN, contava com

representante das sociedades midlcas mais sIgnificativa, tendo,

inclusive, a ABMAIF um representante, que desempenha um papel

eminentemente t~cnico e imparcial, para o Julgamento de tudo o

que lhe. colocado. envolvendo desde a autorlzaçio para PEsquisa
~irmaco-clrnicas com novos f~rmacos at. a autorizaçio de registro
de novos produtos., Dar pode se concluir que, realmente, existe
uma nova mentalidade em termos da atua,~o dos mddicom das
indJstrias farmac~uticas. Espera-se quer a nova Constltuiçio
que se discute no pars, possa, de alguma forma, modificar esta

situaç~o que n~o • nada c6moda, nem interessante para ningu~m.

Por outro lado, nio pode ser esquecido que as sociedades
m.dicas v~m dando muitas contribUiç5es para clarear toda Essa
situação. Discutindo o novo CÓdigo de ~tica mddico. o assunto
de pesquisa m.dica e f~rmaco-clrnica vem sendo tratado com a
seriedade que requer, mostrando em seu texto final aprovado. o
total amadurecimeto da classe midlca no exercfcio de uma atividae
s~ria e respons~vel como deve ser vista a medicina.
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~I • ~••

_"-_o

AS LEIS NACIONAIS

1/ ~mbora nenhuma pesquisa t~raptutica...
devess~ ser efetuada sem o consentImento
cio doent e, rea 1 i dad e br a s iLe ir aa

d~monstra que ~ praticament~ impossrvel
contar com a compreensio dos pacientes
qIJ~, u sua lment e , as

Prof. ISRAEL BONOMO, 1965
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5.1. AS LEIS NACIONAIS PARA PESQUISA CLÍNICA

Embora haja uma grande preocupação tanto por parte

dos profissionais que trabalham nos Departamentos

Científicos das indústrias farmacêuticas, como por parte da

comunidade científica, no nosso País f infelizmente, ainda

não existem orientações ou legislações específicas sobre as

determinações e obrigatoriedades a serem seguidas para a

realização: solicitação, execução e controle das pesquisas

clínicas, que possam ser consideradas científicas,

realizadas no território nacional.
Agora, recentemente, com a criação da CONATEM

Comissão Nacional de Normatização Técnica) criada pela

Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária, do Ministério

da Saúde, sob a coordenação da Diretoria da Divisão de

Medicamentos (DIMED/MS). Esta comissão esta composta por

representantes de entidades da classe científica,

professores universitários das áreas de farmacologia das
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Faculdade de Medicina da USP /SP, USP /Ribeirão Preto, UFRJ

e de várias sociedades científicas, como Sociedade

Brasileira de Farmacologia, Sociedade Brasileira para o

MédicosProgresso da Ciência, Associação Brasileira dos

Assessores da Indústria Farmacêutica (ABMAIF), Associação

dos Farmacêuticos da Indústria Farmacêutica (AFAI)dentre

outras, começa há existir uma maior conscientização sobre as

necessidades da criação destes parâmetros que já existem e

são, internacionalmete, aplicados e seguidos nos países mais

desenvolvidos, onde a cultura da pesquisa clínica científica

já está arraigada, bem difundida e implementada.

Esta comissão, a CONATEM, já está estudando e

procurando criar normatizações que deverão ser seguidas por

quem desejar implementar estas pesquisas aqui no Brasil.

Está em estudo proposta de legislação que estabelecerá os

parâmetros necessários para que estas possam ser realizadas

em nível nacional.
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Estas normas passarão, além de ser parâmetros para a

realização de pesquisas clínicas cientificamente aceitas, a

servir como parâmetros a serem seguidos para as etapas de

desenvolvimento de um fármaco até a sua fase de

comercialização no País.
Na atualidade, além da exigência da DIMED/MS, sobre

a necessidade de uma empresa que deseje registrar uma

molécula nova, ou seja, um medicamento cujo o sal, o

princípio ativo, não é conhecido nacionalmente, apresentar

estudos clínicos realizados no país, nada mais é exigido.

Uma situação um pouco plor, apesar desta exigência da

DIMED/MS quanto a realização destes estudos, não existe,

infelizmente, parâmetros a serem seguidos. Não há diretrizes

de como estas pesquisas devam ser encaminhadas para serem

analisadas por esta secretaria. Se quer existe uma norma de

como pedir autorização para que estas possam ser realizadas,
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nem como serão acompanhadas; se forem, nem como deverão ser

apresentados os relatórios finais para publicação.
Há, também, um verdadeiro clamor por parte dos

profissionais que atuam nos departamentos científicos das

indústrias

necessidade

sérias que estão em nosso País, sobre a

do Ministério d Saúde do Brasil, crlar

normatizações específicas para que estas pesquisas possam

ser conduzidas de modo científico e de acordo com a ética.

Pois, nos países onde isto já está incorporado à rotina

legislação específica acientífica, existe toda uma

respeito. Isto facilita tanto o andamento das pesquisas como

fica mais fácil implementá-las, conduzi-las e publicá-las.

Porque, até para publicar-se os resultados de um estudo, no

Brasil, é complicado.
Porém, o futuro parece-nos mais promissor. Esta

oportunidade de algumas associações técnicas de classe, que

atuam no cotidiano implementando, conduzindo, acompanhando,
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auditando, analisando e publicando estas pesquisas clínicas

em nível nacional, poder estar participando em conjunto com

a comunidade científica brasileira em comissões

normatizadoras de al to nível, no Ministério da Saúde, com

toda a certeza, proporcionará um outro futuro. Um horizonte

com mais técnica e adequação ética pode ser vislumbrado.
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5.2. AS EXIGÊNCIAS DOS ÓRGÃOS COMPETENTES
E SEU FUNCIONAMENTO

Como já mencionado, anteriormente, não existe,

ainda, uma norma reguladora para o controle técnico, ético,

científico ou gerencial, das pesquisas fármaco-clínicas em

nível nacional. Tão pouco existe, se quer, uma proposta para

o adequado gerenciamento destas, pela Vigilância Sanitária

do País, em nível nacional.

No entanto, como existe a necessidade desta

obrigatoriedade; de que estes estudos fármaco-clínicos sejam

realizados em nosso País, há a necessidade, que tem sido até

uma reclamação dos profissionais gabaritados responsáveis

por estes estudos no Brasil, tanto da parte da empresa

privada como dos profissionais universitários que as

executam, para que sejam estas, regulamentados dentro das

práticas internacionalmete aceitas.
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A explicação desta necessidade de obrigatoriedade

destes estudos serem conduzidos em nível nacional, não é

outro se não o fato de o Brasil ser um país continente, onde

existe, além de uma grande miscigenação, toda uma

característica de cada região deste imenso País, que por Sl

só já explicariam esta necessidade de obrigatoriedade.

O que existe hoje é muito incipiente. Com a

obrigatoriedade instituída pela DIMED/MS, de se apresentar,

no mínimo 3 (três) estudos fármaco-clínicos realizados em

nível nacional, para que um novo produto, uma molécula nova,

seja registrada em nosso País, fica, de certa forma,

instituída compulsoriamente a realização desta pesquisas

fármaco-clínicas. Porém, quem as controlará? O que existe

hoje é uma exigência da DIMED/MS para que estas sejam

regularmente registradas no Ministério da Saúde do Brasil.

Entretanto, como ficará o seu efetivo controle? Seu

acompanhamento? Enfim, o seu gerenciamento? Não pode haver

apenas um registro cartorial. Há a necessidade de que

exista, realmente, um gerenciamento destas pesquisas

fármaco-clínicas no Brasil.
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Apds doze anos de ativjdades, em alguns dEPartamEntos

m~dico-cientrficos, de ind~strias farmactuticas, de 1975 a 1987,
tendo trocado experitnclas, i ri for rlli::\çê),·?s e com
praticamente todos os colegas no Brasil e. alguns do exterior.
Apds conhecer o funcionamento destes departamentos no exterior,
em pa{ses como França, lt~lia e Inglaterra, procurando conhecer

todas as fases de desenvolvimento de um novo f~rmaco, pode-se

concluir que:

6.1. nesses pafses citados e Visitados. um grande
desenvolvimento do setor qu{mico-farmactutico. Empresas
tradicionalmete conhecidas como a Rhodia, aSPA Carlo Erba. a
8eecham ttm suas matrizes nesses rpaISES. Uutras empresas como a

Midy Farmacfutica. empresa que at~ Oito anos atr~5 pertencia a

uma famrlia francesa e hoje ~ertence ao grupo Sanophifarma,
todas 011.1 i to bem desenvolvidas e diverSificadas em suas
atividades.
6.2. Todos esses pa{ses t~m rrgldas normas de controle de
todas a~ fases do desenvolvimento de um fJrmaco e nem por I SSCI

deixam de pesquisar.
6.3. Todas as empresas, visitadas, sio muito bem aparelhadas,
chegando mesmo a impressionar pela tecnologia em que estio
apoiadas, aldm do excelente nfvel t~cnlco de pessoal.
6.4. Se tem. no entanto, a oportunidade de observar ~ que
poucas sio aquelas que controlam gerencialmente suas pesquisas



---_ ....

Costa, Sidney de Brito

~~rmaco-clfnicas. H~ muito interesse e controle at~ a fase de

obten~~o de um novo sal ou ati se completar a fase pr~-cllnica,

havendo um certo descontrole das pesquisas em suas fases no ser

humano. o que se viu, nesta parte, sio os controles gerais n~o

espec I f icad o s•• Em resumo, quanto ao aspecto ~tico-cientrflco,

estas sio extremamente exigentes, mas, quandO se vai avaliar o

gerenciamento global .das pesquisas f~rmaco-clrnicas que executam,

estas ficam muito a desejar.

Aqui no Brasi1, a situa~.o nio é muito diferente, tanto

assim que mesmo a ABMAIF quando foi fundada, tinha uma
preocupa~~o puramente cientrfica. EXiste consenso em relaçio a
isto, ou seja, a metodologia cient{flca, tem ~ue ser ~igidamente

observada. No entanto, nio se pode esquecer o aspecto gerencial

global, que onde se pode atuar de alguma forma, no sentido atj de

se exigir um maior rigor cientrfico nas pesquisas. Nem é

necessdrio colocar em discuBsio a possibilidade de aglliza;5o
destas fases e mesmo de sua melhor operacicnabilidade e controle.
Baseado na anál ise de toda esta s i t uac ão é que S~~ apr'e!!'.~mti'l.um •.o\

proposta para que se possa realmente gerenciar estas pesqUisas,

pelo menos, pelo lado de quem as contrata, no pars.

Após estes doze anos de atuaçio nos mais diversos s~tores
dos departamentos midico-cientrficos, com 80 X do tempo, neste
perfodo, dedicado ~s pesquisas fá~maco-cl{nicas no 8rasil,
trabalhando na elabo~açio de uma sdrie de aspectos, desde D
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plan€Jam~nto t~cnico-ci€nt{flco • Flnallza;~o de um ensaio,

propor um novo m~todo de controle gerencial destas pesquisas,

para ger~ncl~-las adequadamente, de mode que se tenha, ~m

qualqu~r fase, a qualquer mom~nto, uma real situa~io dos ~nsaios

que s~ est~Ja r~alizando.

H~ pelo m~nos s~te t~m-se continuamente trabalhado d~ modo

a criar uma m~lhor elabora~io para este gerenciamento. Durante

todo este perfodo, a equipe foi constitufda pelo autor, com o

apoio estatrstico de Sofia tuki MiyakOshi, colaboradora nos

aspectos de estat"stica e em microinform~tlca.

Esta proposta estd totalmente baseada na utiliza;lo de
m t cr oc omnut ador e se utilizando i;,l~)un':,aplicHt ivo s Ji:{ df~ dom In r o

comum, como: WORDSTAR (WS), LOTUS 1-2-3 e DBASE 111, al~m do que,

em futuro prdximo, prev~-se a ut0izaçlo do USAS" inicialmente em

microcomputador. Logo apds, com a interligaçio microcomputador-

mainfram~, haverd maior flexibilldad~ de acesso d~ntro de um sd
aplicativo, a todas as solu~5es que SE desejar, desde um banco de
dados ao controle do "compllancen do paciente, na monitoriza;io
de um ensaio clrnlco. Aldm de se ter o controle da pesquisa

seu planejamento ~ avalia;lo l nc l u ind ofinnal,o

arquivamento de s~u texto' avalia~io final,
investigador.

realizado pelo

Nesta f'as~ inicial, an t ~r i or' men t ~,ri i t (J
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utilizaremos os recursos de que dispomos, &50: 01

Mic~ocomputado~ Scopus 2600, com 704 K, equipado com, 01 Dis~o

~rgido de 10 megabytes; 02 disk drives Scopus, pa~a disquetes de

5 e 1/4; 01 Monitor de vfdeo, monocrom~tico Scopus; 01 Impressora

Emilia PC, pa~a 132 colunas e 220 cps; 01 Regulador de voltagem

com retificado~ de linha.

No momento, nas condiç5es anteriormente menrionadas, j~ se
implantou parcialmente o controle da pesquisa. Os problemas
atuais giram em to~no do cruzamento d~sses dados da pesqUisa.
Primeiro, porque os software sio diferentes e, em segundo lugar,

talvez o mais importante, a limitaçio do atual eqUipamento, que

j~ começa a ficar pequeno pa~a o volume de informaç5es que i
preciso trabalhar. o pensamento ~ de que num futuro nio'
longrguO, realize-se interligação micro-mainframe. Isto
proporcionari maior flexibilidade e uma capacidade muitas vezes

superior de viabilizarmos o projeto total, que ~ o gerenCiamento

das pesquisas firmaco-cl(nicas, realizadas no pafs.

Este d um projetn que J. vem sendo amadurecido hi algum
tempo, que entra, neste momento, em sua fase de testes, embora se
saiba da sua total viabilidade e aplicabilidade, pois. alguns
testes vem sendo atompanhados; ~or Isso mesmo. come~a-se a pensar
um pouco maior. Em pr'inc{pio, o que desenvolvem • para
aplica~io ~m inddstrias farmactuticas.
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7. A METODOLOGIA DE TRABALHO

7.1. PLANEJAMENTO
1.2. PLANEJAMENTO
7.3. PLANEJAMENTO

DE PESQUISA PARA
T~CNICO-CIENT1FICO
ADMINISTRATIVO

O ANO

" O relacionamento entre a profissiomjdica
e a ind~stria de medicamentos deve ser de
confiança e respeito mdtuo.

ROBERT N. SMITH, 1985
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Para melhor se compreend~r a slstematiza~io de trabalho e

toda sua operacionabilidade,. partlr-se-~ do ponto zero, ou seja,
vamos imaginar que se come~a agora, a pensar como se
estiv~ssemos em 1981, nos estudos f~rmaco-clrnicos que dever~o
ser realizados em 1988. Na pritica os de 1988 já estão na fase
de implanta~io e monitorizaçio e deverão estar completamente
conclu(dos at~ dezembro deste ano.

~ importante que se mencione tambim, a seguir pessoas
envolvidas no desenvolvimento de todo este trabalho:

',~1 m~dito, trabalhando desde 1981 neste projeto e h~ um ano no
Roche.

·01 estatrstico, tamb~m h~ sete anos no projeto e com seis meses
de Rache.

01 secret~ria, que atua Junto ao microcomputador como operadora.

01 auxi.liar ad~inistr~tlvo, para os serviços gerais, como preparo
de .droga e materiais diversos.

"

'remos ainda relacionados ao setor: o ge~ente m~dico do
depart amen t o méd ico-c ient rf ico e o f'armac~ut ico responsiÍv€ 1 q'J€ é

o r€spons~vel pela preparaçio e fornecimento dos f~rmacos ou
drogas.

Entremos agora, na metodologia de trabalho.

-----_._---- ·~----··-·-t·_---_····,--,._.....
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1.1. Planejamento de pesquisas para o ano

No més de setembro de 198/, reunimo-nos e discutimDs quais

s~o as linhas de pesquisa para 1988.
participam todo o NstaffN afeto. irea, HmarketingH, gerência
geral e o departamento midlco-cientrfico.

Estabelecidas quaiS slo as drogas que deverio ser melhor

estudadas, estas passario a uma planilha previamente elaborada

(grade 1), (ilustra~io 8J.

Nome do sal em estudo (produto).

- Indica~5es, sintomas ou patologias que deverio ser
estudados.
Caracterfsticas do estudo.

Isto fica pronto quase que Imediatamente, tira-se quantas

cdplas forem necess'rias, que voltam aos interessados. aue

dever~o confirmar suas solicita~5es Iniciais. ~e tudo estiver

adequado, ser' elaborado um relatdrio computadorizado, com toas
as observa~5es complementares que se fizerem necess.rias.
~ase deVE em torno, no m~Himo, dE dEZ di~s.

Esta

7.2. Planejamento ticnlco-ctentrflco

Esta ~ a fase em que o m~dico respons~vel pelas pesquisas
~irmaco-cJrnicas, estuda profundamente cada 501lcita~io com o
au~rlio do estatrstico e, no ~inal, se tem um resumo iniCial de
daquilo a ser solicitado. parte tdcnica.
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centro capaz de realizar aqUelE tipo dE Bnsaio proposto, com

aquelas caracterrsticas e vari~veis desejadas.

Novamente as informa,aes sio resumidas em outro formul~rio

( grade 2). semelhante ao primeiro. Um pouco mais completo onde

constarão:

- Nome do sal (produto)

- lnclicaç:oes
Caracterrsticas que se deseja do estudo

NJmero de pacientes na amostra
Possrveis centros capazes de desenvolver o estudo

Esta etapa durar~, no m~xlmo, uma semana, se tanto.

1.3. Planejamento administrativo
Com as definiç:5es da fase anterior conclurdas, volta-se ao

relatdrlo computadorizado para as marcaç:5es devidas. A partir

desse ponto um novo formuldrio < srade 3) j preenchido, mostrando
quais serão as fases ,necessár ias a SBrEm noCI.UIlPI'"id aa ,
planejamento administrativo.
contato preliminar com os poss{vels investigadores, para SE saber

do inter~sse destes em realizar os estudos. Tudo es t an do
acertado, o novo mapa estar·d pronto. ! fornecido uma cdpia a
cada integrante da equipe inicial, pra que saibam do andamento e

propêie-se, imediatamente, nova reuniio. Guando o contato
IniCial com o ~nvestigador ~ realizado, prDcura-se saber qual
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sua .sollcltaç:io en, tflrnlos "pró "abore" • para
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adiantarmos a próxima etapa •
.,

A grade 3. quando completa, J~ conter~:
Nome do sal

.~:, . Indlcaç:ão
:".~1- '. .;
<,.r:.•..\; Caracterrstlcas do estudo

Investigador contatado ou proposto
Local ~ entidade ou cidade, ou ambas)
Cronograma para:

(1) preparo do protocolo e ficha de aval iaç:ão .. ,"

! •• ':!~.
. . ,j~i":
. '.,.'é~.~.

••-i-:<

;..~:,:,:
.. ' ,

: ..~ "

clrnica·do paciente.

" !.

(2) contatos com investigadores ( possrvels e os acertadO\:)
.••.-c:{' .•

(3) preparo donlater laI para o estudO'.:t.::.

(5) monltorlzaç:5es

-ci:r.
••::r:'~:~~
~;~:'~

- ..':. (4) in,plantaç:ãodo estudo'

~ .
II~...,...•...
,.> , (6) encerramento pre~15to

(9) materiais que deverão ser fornecidos:' fichas,

"'~r.

.:\~.:.:c, ,
'.I" ..
..:t~~~.
':'~:(."

":",'
.:~{~.

(7) valor do que se prevê gastar com o estudo

drogas e outros.
-', ':::!. ..: .....~~:~..~....
~".:.~.:.:. .:~:..~~

O prazo desta etapa d de uma semana para elaboraç:ão destas ~ ..."':'"
':4'!; prev isões.
~{{ii.:..

{{}.~, Paralelamente esta -faSE, 'se r ea 1 iza a análise do

··:t~~··

"~F
,.:~;:.:~:.

..':~.~~?:~

.~:~

...·t~~:
....:.!~.

:~~~:f.·r.''i~.~,p~anellan,ento·financeiro do estudo, registrando-se enl valores

,,~:~,'.~.;..

._---_._ _ - _.,-_ .

..' :. ,;- .' :..'~ .'

..~ .._..---'"T.- ,.
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~uantidade de material a ser gasto na pesquisa

- Os gastos em materiais administrativos,

necessc{".iom
As despesas que se".io efetuadas para os contatos iniciais

que se".f:\o

Tempo que dever â ser di spend ido para que todo o

desempenho na elaboraçio e controle de todo o

material administ".atlvo, fique
As despesas com implanta~io e monltoriza~io do ensaio
Os custos totais referentes ~ parte clrnica do estudo,
desde a realizaç~o de exames laboratoriais, uprd laboreu

do investivgador e outra despesas

- Fluxo de caixa mensal previsto

Tudo i st o e reg ist rado em um f'ormI.11;!irio ( grade"). qlJe f;o~

produzido. paralelamente.

Estas etapas. todas juntas. nio devem durar mais do que

dezesseis a vinte dias ~teis, resultando no planejamento geral da

pesquisa Logicamente, ~ necess~rio um entrosamento entre
todos os que lidam na ~rea, para que n50 haja perda de tempo.

lodas as informç5es devem ser imediatamente transferidas ao·
computador, para que se mantenha atualizado. para qualquer

sol ic itaç:ão. A partir dar, passa-se a implantaçio do estudo e

sua monitorizaç:ão. ou seja, ao inrcio do estudo e ~s visitas

perlddicas serão, obrigatoriamentE. pi:,ra o
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acompanhamento de todo o dEs~nvo'vlmEnto da PEsquisa.

A cada visita d~ monitoriza~io dev~ s~r pr~enchido um

outro formul~rlo, que constituI um relatório, sendo que uma ccipia

deste pode $~r enviada ao investigador, para mantf-lo atualizado
e dirimir qualquer mal entendido que possa ter havido, quando da

monitoriza~io (grades 5 e 6). ijuando se rEcolhEm fichas das

observaç5es cl rnieas. estas devem ser avaliadas imediatamente. de
pr~~er~ncja Junto com o Investigador, para que n50 surjam
dilv i das. Ao retornar. base, seus dados deVEm ser imediatamente
computadorizados ( grade 7r que~. semelhante a ficha que se

encontra no anexo 2) ou colcasse os dados em um mapa geral

relativo ao estudo que vai sendo preenchido. No fin~l, j~ se
tem todo o estudo num mapa ( grade 8 ). o ideal ~ que se façam
as duas coisas, ou seja. se preencham as grades 7 e 8.

D~sta forma t~remo~ todos os Instrumenttis gerEnciaiS da p~squisa,
com exce~io de outros doi formulários, usados para controle como
por ~~·:~mplo:

ControlE finanCEiro dos gastos com o estudo. qU~ POdE ser
atualizado mfs a mts, estudo a estudo ( grade 9 ) e um global
( grade 10 ) ..

Controle administrativo. pode ser do mEsmo modo que o anterior
atualizado mts a m~s, o que nos dar~ uma posiçio mais real do
andamento da pesqUisa, ou seja, tudo o que ~st~ sendo gasto em
t~rmos mat~rials ~ o ndmero de pacientes no estudo: Iniciando,

---
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em tratam€nto, encerrados, Hdrop outV e outros ( grade 11 ),

bem como a situa~io atual "e geral da pesquisa.

Para controle administrativo mensal o operador comunica ao

m~dico respons~vel em monitorizar a pesquisa, quais os centros
que devem ser visitados naquele perfodo e, imediatamente, imprime

uma mensagem que deveri ser enviada ao investigador, lembrando-
lhe o dia e hora marcada ~ara a monitorizaçio e o que est~
previsto de ser realizado quando desta, para que esteJa sempre

com todo o material disponfvel para que se possa monttorizar (
grades 12 A e 12 B ). Ao final do estudo. todos os dados " rJa
estario, de maneira paulatina, computadorizados.

Para a an~li5e estatfstica, o responsdvel uttltzar~ os
dados armazenados no computador e avallar~ os resultados.

Produzir~ um relatdrio estat rstico que, tamb~m, ficar~ a~cuivado.
Imprimir' este relatório em duas cdpias, uma para circular

internamente entre os interessados e a outra para ser enviada
investigador com uma cópia do maPR da pesquisa que ele

realizou mapas tjcnicos), para que este observe s€ houve,

inclusive, alguma discrepAncia. o Investigador, por sua vez,
dever~ redigir o texto final para publica~io. Agora, se o
investigador tamb~m manusear um mtcrocomputador compat rvel. isto
tudo poder~ ser feito com envio de disquete, inclusive o retorno

-
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do r~Jatdrlo ~Inal para publica~~n.

'Iodos os trabalhos conclu~dom sio colocados por ordem de

encerramento. para serem analisados estatisticamente e publicados

OIJ não. Isto ~ colocado em um novo formul~rio ( grade 13), o

que deveri ter preenchido os seguintes dados:

(1) N~mero de ordem
'2) Ndmero que a pesquisa recebeu

(3) Nome do sal
(4) Nome do investigador
(5) Local dE realizaçio do estudo

(6) A indicaçio em que foi rEalizado

(7) Caracterrsticas do estudo

(8) N~mero de pacientes ( Previstos I Conclurdos )

(9) O gasto previsto inicialmente

(10)0 gasto efetivaamente realizado
(11)A diferença, se houver

Fin"dlllfmtf?, temos IJIlI r'c::1I:d:Ór'lcI 11Ii,\iol' que IICI~; C:liH,'\ \I VI!:iii\CI

completa de tudo aquilo que foi ou nio realizado Em pesqUisas no
ano, no final do exercfcio ( grade 14), contra o qUE foi,

inicialmente, planejado. Por ~ltimo, temos a possibilidade de
montar um mapa geral das publicaç5es previstas para o ano.
Podemos observar se as metas foram todas cumpridas ou nia e a que
se poderi atualizar e/ou agilizar. Em princrpio, pode parecer

--_ ...
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preenchidos, no entanto, o que temos a dizer a este respeito, i

que estes formul~rios slo preenchidos paulatinamente de modo

bastante simples, muito mais Simples do qUE nio se organizar nada

e chegar ao final de um ano ter que rEcuperar Informa~5es

perdidas.

AI~m disso, facilita-nos ainda saber, preViamente, quais
ser~o as publica~ls previstas anualmente, que fazem parte tanto

do controle t.cnico como administrativo.

Acreditamos que tudo isto ~ possrvel de ser implantadO sem

excessivos aportes de recursos, facilitando a qUEm atue nessa

drea de pEsqUisa ou ati em outras ~rEas, .por qUE P um

planejamento gera~, que pode ser devidamEnte adaptado a outras

~reas.

Acreditamos ainda, se isso fosse implantado em todas as
inddstrias que desenvolvem, ou sio, de alguma forma, rEspons~veis

por pesquisas f~rmaco-clrnicas ter-sE-ia maiores fa~ilidades ao
nrvel de fiscallza~~o central pelos dr~ios competentes que, com
certeza, tamb.m teriam que se aparelhar, para cumprirem a

contento suas tarefas. No entretanto, acreditamos que talvez
fosse muito mais ficil aparelharem-se eletr6nicamente de maneira
adequada. Importante ~ que os controles seriam muito mais
ficEis, reais E, o que tambdm c de imPDrt~n~ia, pnMEriam SEr
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o que SE espEra com isso & que, uma VEZ comprovada a

efet ividadE dEstE sistEma de g~rEnciamEnto, o qUE nlo & nada

dif(cil, SE possa introduzi-lo nos diVErsos SEtorEs intErEssados,
desd~ a ind~stria, qUE encomenda suas pesquisa, aos drgios do

Minist~rio da Sa~de. que fiscalizam Essas PEsquisas. Isto
tamb~m a n(vel de outros drsios federais, como o próprio

Minist~rio da Educação, para que haja uma maior senslbiliza;io

destas novas disciplinas m~dicas, tanto da farmacologia cl fnica E

da medicina da Ind~stria farmactut iea, como da

inform~tica m~dlca. Chamando a aten;io que a farmacologia

clrnica podEria SEr, modernamente, a 5ub~tituta da disciplina
independente: de terap~utica que era de: ut Ll ldad e ind iscut f ve I

N~o se pode mais, hoje, admitir que se formem no pars m~dicos com

t~o poucos conhEcime:ntos dE farmacologia. que. aJ~m elE nio

sabErEm receitar, nio sabem, seqUEr, Julgar a rEal qual idadE de

um trabalho de pesquisa f.rmaco-clfnica no qual basear seu
julgamento, sem mencionar a incnrpora;iD dos resultados dEssa

pesquisa em sua pr~tica diária.

Ao Minist&rio do Trabalho, podermos alertar para a
necessidade de que em cada inddstria farmac@utica tambdm eXista o
seu m~dico respons~vel, porque se nio for dEsta forma, quem ser~
punido por informa;5es erradas ou nio dtlcas? Talvez assim pud&s-
semos ter uma melhor propaganda ~tica. pelos laborat~los.
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8. RESUMO

Escolas m~dicas nio produzEm doutorEs.

Elas dio concEitos. in~ormaç5E5 E dEstrE-

zas nos quaIs os m~djcos baSEiam sua fu-

tura auto-instruçio~.

LU0WIG W. EICHMA. 1983
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nacIonal Vck ias fasESte:ma,sobre de scr eve ;:\5o

desenvolvimento de uma nova droga e faz uma an~llse cr(t iCê\ da
si t uaç;ão do gerenciamento das pesquyisê\s f~rmaco-cl{nlcas.
Uiscute as posi~6es da Farmacologia Clrnica e da Medicina da
inddstria farmac~utica no exterior e no ~rasil.

dificuldades para realizaç~o € controle destas pesqUIsas ~ prop5e

uma nova abordagem gerencial para as pesquisas firmaco-cl rnicas.

Apds um per(odo de doze anos, de 197~ a 198/, atuando nos

diversos setores do departamento m~dicD-Clent rfico, de algumas
inddstrias farmactuticas, COM mais de 80% deste per rodo dedicado
ao planejamento, implantal=ao,

PUblicação de pesqUisas fjrmaco-cl rnic~s. Respons~v~l pela

publ icac âo de nada iIIenosdo qlJe quinze (l.~i) ensaios. Tend o

participadO em, pelo menos, outras 24 estUdOS publIcados, e mais

outros 31 ainda nio publicados (anexo 8', neste espaço de tempo.
O autor após uma an.lisE' da situação, vem propor um mjtodo de
gerE'nciamento d~stas pesqUIsas f~rMaco-cl fnlCOS rEal izadas no
Brasil, dE' forma qUE' todas as etapas necess~rias para que estes
E'nsaios sejam metodot izadas,realIzem, planejê:u:lasse

devidamE'nte avaliadas, podE'ndo ainda permanecer armazenado e ~
disposiç;ão te:mpo.pront a qua 1querpara
Transformando-se: de:sta forma em um excelente banco de dados, para

3.64
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9. SUMMARY

" M~dical school do not producE
Th~y impact a core of concepts,

doctors.
In+orma-

t ion and skills on which doctors basE

their future self-education.H

LUDWIG W. EICHMA, 1983
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lhE author reviews .ntErnational anrl nat.onal J i t.f:~raturF.

on the subject, describes the several phasEs for the research and

development of a new dru9 and criti~ally analyses the management

of such research. lhe author also d.scusses the positionlng o~

clinicaI pharmacology and pharmaceutical medicine in Braz.l and
another countries, pOlnting out lhe dif~lculties for performing

and conducting lhe research, and proposes a new managerlal
approach for controlled clinicaI trials, using drug5.

fHter a twelve-year per iod , +r om :t9/~j ti) 1987, ac t lns in

the several areas of the medicaI departament

pharmacelltical indllstries, with more than 80% of thls tIme

devoted to the plannlng, implementation, monitorlng, concluslon

and publ ication Df clinicaI trials, lhe author was responslble
for the publication of 1~ papersr of'
part i c ipat: í on in at least ~4 more clinicai studies alre~dy
published and 31 to be published (attachment 8).

after a situatlon anal~s.s, proposes a new method for the

management of clinical research carriEd out in Brazil,
way that alI the steps needed for condullng 5uch rEsearch are
methodized, planned and evaluated accordingly, including t h e .
posslbility of storing information for prompt retrieval at any
time, so €stablishing a data bank for several tYPES o~

int'ormat ion , í nc lud lna those of PlJbl ic: na t ure ,
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Código de Nuremberg, 1947.

NA grande evid~ncla que ~os depara. saber com exatidio se

certos tipos de experimenta~~o m~dica no ser humano, quando

mantidas dentro de limites razoavelmente bem definidos,
geralmente se coadunam com a ~tica da profiss~o m~dica. Os

investigadores Justificam seus pontos de vista com base em que

tais experimentos ensejam ben~ficos para a sociedade,

carecem de outros m.todos ou meios de estudo para

Todos concordam, entretanto, que certos princrpios

quando se

buscá-los.

devem ser

observados, a fim de satisfazer 05 conceitos morais, ~ticos e

legais.

1. O consentimento volunt~rio do indivrduo a ser inclurdo

numa pesquisa ~ absolutamente essencial.

pessoa envolvida deve:

Isto significa que a

a) ter capacidade legal para dar t~l consentimento;
b) estar em condl~5es de exercer livre poder de escolham

sem a intenç~o de qualquer elemento de força, fraude, engano,
imposiç~o, proveito, ou outra forma ulterior de constrangimento

ou coa~ão.
c) ter suflciepte conhecimento e compreens~o dos termos da

pesquisa, que o possibilite a tomar uma decls~o com discernimento
e clareza. Isto significa que, antes de aceitar-se uma resposta
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afirmativa do paciente, h~ que de dar-lhe citncia da natureza,

dura~io e objetivo da experimenta~io; o m~todo e meios a serem

utilizados; todos os inconvenientes e riscos razo~veis a serem

esperados; e os efeitos sobre sua sadde ou integridade frsica que
possivelmente advenham de sua participa,~o na experiência.

A obriga~io e a responsabilidade para determinar a
qualidade do consentimento dependem de cada indivrduo que inicia,

dirige ou se engaja numa experi~ncia. A delega~ão de suas

responsabilidades a terceiros n~o significa impuniade.

2. A experiAncia deve ser de tal ordem, a ensejar

resultados frutrferos para o bem da sociedade, resultados estes

que n~o possam ser procurados atrav~s de outros m~todos ou meios

de estudo, e n50 ao azar e de$necessa~iam€nte.

3. A pesquisa deve ser delineada e baseada nos resultados

da experimenta~~o animal e no conhecimento da história natural da

doença ou outro problema em estudo, em que os resultados pr~vios

justifiquem a sua realiza~io.

4. A experiência deve ser de tal modo conduzida. a evitar
todo e qualquer dano ou sofrimento frsico e mental.

5. Nenhuma experiência deve ser levada a efeito quando h~
previamente raz~o para acreditar-se que possa ocorrer morte ou

dano incapacitante; e:·:ceto. talvez aqlJelas em qlJe os
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investigadores tambdm sirvam de cobaias.

6. O grau do risco a ser corrido Jamais exceder~ aquele

determinado pela import~ncia humanitdria do problema que se busca

resolver na experiéncia.

7. H~ que se tomar medidas apropriadas e providenciar

facilidades adequadas para proteger paciente contra as mais

remotas possibilidades de dano, incapacidade ou morte.

B. A experitncla deve ser conduzida apenas por pessoas

cientificamente qualificadas. Requer-se, dE todos aqueles que
conduzem ou se engajam numa experifncia, o maior grau de
habilidade e cuidado em todos os est~gios da mesma.

Y. Durante o curso da €~perlmenta~~o, o indivrduo.

paCiente ou volunt~rio sadio, deve ter liberdade de interromper o

tratamento, caso lhe pare~a que seu estado frsico ou mental n~o o

possibilite a continuar na pesquisa.

10. Durante o curso da experitncia, o pesquisador deve

estar preparado para interromp'-la em qualqu€r est~gio, caso ele

tenha motivo para acreditar, no exercrcio de sua boa-fd,

habilidade aprimorada e cuidadoso julgamento, que a continua~io·
da pesquisa venha a resultar em prov~v€l dano, inabilidade ou
morte do indivrduo, paciente ou volunt~rio sadio.N
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Gostar Sidney de Brito

JURAMENTO DE HIPdCRATES

UJuro solenemente consagrar minha vida ao bem da
humanidade. Oedicarei aos meus professores o respeito ~ a
9ratid~0 que lhes s~o devidos; exercerei minha profissio com
consci'ncia e dignidade; a sadde de meu paciente ser~ minha
preocupa~io primeira; respeitarei os segredos que me forem
confiados; tudo farei para manter a honra e as nobres tradiç5es
da profiss~o mjdica; meus colegas ser~o meus irm~os; n~o
permitirei que questões de religião, nacional idader ra~ar credos
pol(ticos ou posição social interfiram em meu dever para com o
paciente; terei o mais profundo respeito pela vida humana, desde
sua c:onc:ep~ão; mesmo sob ameaça,. jamais utilizarei
conhecimentos para fins contririos ~s leis humanas.
promessas solenemente, livremente e por minha honra.N

Faço estas
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Oeclara~io de Helsinque

Recomenda~5es para a orientaç~o dos m.dicos na pesquisa
biom~dica envolvendo seres humanos.

Adotada pela XVIII Assembl~ia Mddica Mundial, Helsinque,
Finl~ndia, 1964, revisada na XXIX Assembl~ia M~dica Mundial,
Tdquio, Jap~o, 1975 e novamente revisada na XXXV Assembl'la
M~dica Mundial, Veneza, lt~lia, 1983.

lNTRODUCAO
A missio do m~dlco ~ zelar pela sadde das pessoas. Seus

conhecimentos e sua consci~ncia s~o dedicadas ao cumprimento
desta missão.

A Declaraç~o de Genebra da Associaç~o M.dica Mundial
compromete o m~dico com as seguintes palavras: A sadde do meu
paciente estar~ sempre em primeiro lugar~ e o Cddlgo
Internacional de ~tica M~dlca declara que: O mjdico deve agir
somenté no Interesse do paciente ao dar assist~ncia midica que
possa causar um enfraquecimento da condi~io f(sica e mental do
paciente.

o objetivo da pesquisa biomddica envolvendo seres humanos
deve ser de aprimorar os procedimentos profil~tico, teraptutico e

de diagndstico e o entendimento da etiologia e da patog~nese da
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doença.

Na pr~tica mjdlca atual a maioria dos procedimentos

diagndsticos, terap~uticos ou profil~tlcos envolvem riscos.

Isto se aplica especialmente no caso de pesquisa biomjdica.

o progresso da medicina se baseia em pesquisas que em dltima
anilise dependem, em parte, de experimentos realizados com seres

humanos.

No campo da pesquisa biom~dica uma diferença fundamental

deve ser feita entre a pesquisa m~dica, cujo objetivo é

essencialmente o diagndstico ou o tratamento do paciente, e a

pesquisa biom~dica cujo propdsito principal puramente

cientffico e sem nenhum valor de diagnóstico ou de tratamento

para o indivrduo que participa da pesquisa.

Na realizaçio de pesquisas que podem afetar o meio-ambiente

s~o necessdrios cuidados espeCiais, devendo-se respeitar o bem

estar dos animais usados para esse fim.

Visto que ~ de fundamental fmportAncla que os resultados

dos experimentos laboratoriais sejam aplicados em seres humanos
com o objetivo de ampliar os conhecimentos cientrflcos, aliviando
o sofrimento da humanidade, a Associaçio M~dica Mundial elaborou
as seguintes recomendaçBes para servirem de gula para todos os
m~dicos na pesquisa biom'dlca envolvendo seres humanos. Estas
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recomendaç5es deverio ser revisadas t'ut ur amen te. Deve-se

enfati~ar qUE os modelos, conforme d~llneado$ mio apenas um gula

para os médicos em todo o mundo. Os mddicos nio estio isentos

de responsabilidades criminais, c{vis e dticas, estabelecidas

pelas leis de seus pa(ses.

I - PRINCípIOS a~SICOS
1. As pesquisas biom~dicas envolvendo seres humanos devem estar
de acordo com os princ(pios cientrficos comumente aceitos,

devendo basear-se em experimentos laboratoriais e com animais,

realizados adequadamente e em um profundo conhecimento da

1 í t er at ur a cient rfica.

2. O planejamento a execu~io de cada procedimento

experimental envolvendo seres humanos deve ser cl ar ament e

formulado em um protocolo experimental que deve ser entregue a

uma comiss~o independente, especialmente designada, para

consideraçio, coment~rios e orient~~io.

3. A pesquisa biom~dica envolvendo seres humanos deve ser

conduzida apenas por pessoal qualificado cientificamente e sob a

supervisio de um clrnico respons~vel. A responsabilidade pelo

ser humano deve ser sempre de um Illidicoqualificado e nunca do
Indivrduo participante da pesquisa, mesmo no caso deste ter dado

o seu consentimento.
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4. A pesquisa biom~dica envolvendo seres humanos n~o pode ser

legitimamente realizada, a menos que a import~ncia do objetivo
seja proporcional ao risco inerente para o indiv(duo.

s. Todo projeto de pesquisa biom~dica envolvendo seres humanos
deve ser precedido de uma anilise cuidadosa dos riscos
pr09nostic~veis em compara~~o com os benefrcios previsrveis para
o Indivrduo ou outras pessoas envolvidas na pesquisa. O

interesse do indivfduo deve sempre prevalecer sobre o interesse
da ci~ncia e da sociedade.

6. O direito do indivrduo em defender sua integridade dever~
ser sempre respeitado. Deve-se tomar todas as precau~5es para se

respeitar a privacidade do Indivrduo e minimizaI" o impacto do

estudo sobre sua integridade '(sica e ,mental, bem como sobre sua
personal idade.

7. Os m~dicos devem evitar sua participa~;o em projetos de
pesquisa envolvendo seres humanos, a menos que estejam certos ~e

que os riscos envolvidos possam de certa fo~ma ser previstos.
Toda a pesquisa deve ser interrrompida caso os riscos envolvidos
seJam maiores do que o potencial ben~fico esperado.

8. Na publlca~~o dos resultados de sua pesquisa, o m~dico ~
obrigado a manter a exatid~o dos resultados. Os relatórios
sobre experimentos que n~o forem elaborados de acordo com os
princfpios estabelecidos nesta declara~io correr~o o risco de
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nio serem aceitos para publica~io.

9. Em qualquer tipo de pesquisa com serpti humanos, cada

indivrduo dever~ ser informado claramente sobre os objetivos,

m~todo$, benefrcios previstos, riscos potenciais do estudo e do

desconforto vinculado a este. Ele ou ela deve ser informado que

teri liberdade para se retirar do estudo a qualquer momento. O

medico dever~ obter uma declara~io concedida de livre e

espontinea vontade, preferivelmente por escrito.

10. Ao obter o consentimento para o projeto de pesquisa o mjdico

deve ser extremamente cauteloso em verificar se o indiv{duo

estiver sob uma rela~~o de depend~ncia a ele ou se esti

concedendo a permiss~o por constrangimento. Neste caso o
,consentimento dever~ ser obtido po~ um mjdico que nlo esteja

envolvido na investi9a~~0 e que seja completamente independente

deste tipo de rela~~o oficial.

11. No caso de impedimento legal para tal ato, o consentimento

de participa~ão deve ser obtido do responsável legal de acordo

com a legisla~ão do pa(s. No caso de uma incapacidade f(sica ou

mental onde torna-se impossrvel obter um consentimento ou no caso
de menores, a permissão concedida por um parente respons~vel,
substitui o consentimento fornecido pelo indlvrduo, desde que de

acordo com a le9isla~ão do pars. Sempre que o menor estiver

apto a conceder uma permissio, esta deve ser obtida do menor alim
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do consentimento do respons.vel legal deste.

12. No protocolo de pesquisa dever' constar sempre uma
declara~io das considera~5es ~ticas envolvidas, devendo indica~
que os princ(pios enunciados na presente declara~io estio sendo
obse~vados.

11 - PESQUISA M~DICA ASSOCIADA ~ ASSIST~NCIA PROFISSIONAL
(Pesquisa Clrnica)

1. No tratamento de uma pessoa doente o m~dico deve ser livre
para f'azer uso de novos procedimentos de diagndstico
terap~uticos, sempre que houver esperança de salvar uma vida,
restabelecer a sa~de ou aliviar o sofrimento.

2. Os benefrclos potenciaiS, riscos e desconfortos do novo
m~todo devem ser levados em considera~50 comparando-se com as
vantagens dos melhores rudtodos de dlagndstico e terap~uticos
usados atualmente.

3. A recusa de um paciente em particip~r de um estudo Jamais
poderi interferir no relacionamento m~dico-paciente.

4. Caso o m~dlco considere essencial a nio obtençio de um
consentimento, as raz5es especrflcas para este ato deveM estar
expressas no protocolo experimental para serem remetidas a um
comit~ independente. (1.2).
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profissional, quando o ObJEtIvO tor ~ aqulsl~io de novos

c on hec i men t: O!;, médic:os,

just ificada Pf-: 1o SEU potencial dE diagnóstico ou valor

rII - PES~UISA BIOM!DICA N~O TERAPtUTICA ENV0LVENDO SERES HUMANOS

rEal izada com seres humanos ~ obriga~~o do m&dico permanecer como
rEspons~vEI PEla vida E saGde da PR550A Que partici~a dEssa

,)
1:.••

estEJa rElaCionado com a dOEn~a do p~cIEnte"

.:! M \) P ~:~~,;ti 1,1 I ~; r.\ri o I" o '.1 Í;I (;: q '.1 II) C' ,I t: P c ~::"'..I I ':' ','.(I , ) I c: ~ ri ',:v r. I I' I'I I','ti 1111" I'

a PESQUISa quando, dE acordo com SEU Julg~mEntor esta podEr~ ~~r

pl"EJlJdiclal para o indiViduo caso n~\("l r nt r-rvomp i d a ,

4. No caso dE PEsquisas com SErES humanos, o
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TERMO DE CONHECIMENTO DE RISCO (T.C.R.>-----------------------------------------

Nome Idade Sexo

abaixo assinado, ou sob a responsabilidade de seu parente

prdximo abaixo identificado, ou nos casos necessirios, sob a

responsabilidade do m~dico que assina este documento, declara ter
1 ido ou ouVido o presente termo de responsabilidade que lhe

informa estar ciente do seguinte:

a) Que vai ser submetido ~ administraç~o de um produto ou •
m~todo terap~utico sobre o qual ai,nda nio existe decjs~o ou

recomenda~~o do drg~o competente do Governo Brasileiro;

b) Que n~o existe certeza de maior efic~cia em rela~io a outros

produtos ji registrados pelo Mirilst~rio da Sa~de, nem existe
maior segurança quanto ~ menor incidtncia de efeitos colaterais,

previsfveis ou imprevisrveis;

c) Que, quando importado para uso prdprio, o medicamento n~o est~

sujeito i verificaçio de controle de qualidade;

d) Que tem citncia do exposto acima, e que realmente deseja
utilizar o produto ou m~todo terap~utico recomendado pelo m.dico

que subscreve este documento;

-
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e) O midico que aplica esta medlca~~o ou novo mitodo ~
respons~vel e o laboratdrlo produtor d co-responsdvel pela
medica~~o, estando a Unl~o isenta de responsabilidade por danos
que possam ocorrer ao paciente decorrente do uso do produto ou
m~todo terap~utico apljcado~

f) Na eventualidade de importa~ão para uso próprio, o paciente ou
seu responsivel e seu m~dico assistente assumem total e qualquer
responsabilidade por risco ocasionado por efeitos adversos,
isentando a União de responsabilidade por todo e qualquer agravo
~ sadde ,rsica e mental~

g) O midico se compromete a Informar ~ 5ecretdria Nacional de
Vigil~ncia Sanitiria do Ministirio da Sadde, em Bras rt Ia,
Distrito Federal, CEP 10058, a ocorrtncia de efeitos adversos ou
tóxicos, se ocorrerem.

Data ••••••••••••• / •••••••• / ••••••

Produto ou m~todo
terap~utico •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Apresenta;:ão .................. " ." " ." ." '" .
Paciente ou
responsável ................... " " '" " " " .

Assinatura
Nome do Méd ico
responsável pela pesquisa ..... " " " " ." ..." " ." " ." .... " .." " " " " ." ." " "

" " " " ." " " " " " " " " " " " " " " " ." " " " " " " " " " " " " "Assinatura do Médico

'2.09



Costa, Sidney de Brito

.•.. -~.-_..

..-0;1. NORMAS
PROTOCOLO

E ROTINAS PARA A DESCRICAo DE UM



Costa, Sidn~y d~ Brito
- Lista dos It~ns que devem constar de um protocolo

pesquisa cientrfica firmaco-clrnica.
para uma

P R O T O C O L O

1. INTRODUÇ~O
1.1 - T(tJ.llo
1.~ - Racional

2. OBJETIVOS
2.1 - Prim~rio ~ S~cund~rio
2.2 - 0~finiç5~s (d~ t~rmos, do~nças etc. )

3. CARACTERISTICAS DA POPULAÇ~O
3.1 - Ndmero (de pacientes, ou I~divrduos a serem estudados)
3.2 - Faixa Et~ria
3.3 - Sexo
3.4 - Criterios de inclusão
3.5 - Criterios de exclusão

4. CARACTERISTICAS E H~TODOS 00 ESTUDO
4.1 - Desenho do Estudo
4.2 - Duração e Local do Estudo
4.3 - Aloca~ão dos Pacientes no Tratamento
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4.4 - Drogas a serem Administradas
4.4.1. Drogas em Estudo
4.4.2. Outras Drogas

4.5 - Avalia~ões dos Pacientes
4.5.1. Avalia~io do Pr'-tratamento
4.5.2. Avalia5es Durante o Tratamento
4.~.3. Avalla~Ses no Pds-tratamento

4.6 - Rea~ões Adversas (Efeitos colaterais)
4.7 - Eventos Clrnicos Concomitantes
4.8 - Superdosagem
4.9 Retiradas de Pacientes do Estudo (droP-out )
4.1~- Procedimentos Laboratoriais

5.HATERIAIS
5.1 - Drogas em Estudo
5.2 - Acondicionamento e Apresenta~~o ( etiquetas etc. )
5.3 - Estocagem das Drogas
5.4 - Outros Materiais
5.~ - Documeta~~o
5.6 - Codigo de Randomlza~~o (envelopes individuais, tamb~m)

6. PROCEDIMENTOS M~DICOS
6.1 - Assist~ncia pelo M~dico
6.2 - Informa~5es ao Paciente e Consentimento Pds-informa~~o
6.3 - Comite de Revisio e de ~tica
6.4 - Oeclara~ão de Helslnk i
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7. REPORTES OBRIGATORIOS <*>
7.1 - Fichas Clrnicas de Evolu~~o dos Pacientes
7.2 - lnventrlrio do gasto de Drogas < mensal ou bimensal>
7.3 - Publica~5es de Resultados Intermedidrios
7.4 - lnterrup~~o Prematura do Estudo (causas)
7.5 - Publica~~o dos Resultados

<*> Para uma pesquisa cientffica f~rmaco-clrnica realizada pela
inddstria farmac~utica pouca coisa mudaria neste item. Apenas
seria acrescentado os aspectos das monitoriza~5es, pelo monitor
da inddstrla respons~vel pela pesqueisa.

8. AN~LISES ESTATISTICAS

9. PESSOAL RESPONSAVEL E CONTROLE· DE QUALIDADE <**>
9.1 - Investigador Principal
9.2 - Fabricantes das Drogas < seus farmac~uticos )

<**> Também neste Item, pouca coisa mudar la , apareceriam:
9.3 - Monitor local
9.4 - Farmac~utico Respons~vel

10. BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

11. APENDICES
11.1 - Informa~5es aos Pacientes (como devem ser feitas)
11.2 - Declaração de Helsiokl (e suas mOdificaç5es>

" '2.\'2.
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Ap~ndlce 6. RESOLUÇAO NORMATIVA
No. 1/79 DE 17/10/79 (D.O.U)
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RESOLUCAO NORMATIVA No. 1/78 DE 17/10/78 (D.O.U)

Referente ~ experlmenta;~o teraptutlca
de uma substAncia nova.

A C~mara T~cnjca de Medicamentos do Conselho Nacional de
Sadde, em reuni~o realizada a 30 de agosto de 1978, no uso da
compet~ncia que lhe & outorgada pelo Artigo 23 do Regimento
Interno aprovado pela Portaria Ministerial no. 204,Bsb,78 e tendo
em vista que as informa~5es descritivas de drogas e medicamentos
devem ser apreciadas para fins de registro e que, para uma
perfeita avalia~io da documenta~io cientrfica, bem assim da
inocuidade, eficácia e segurança ~ necess~rio que seja
estabelecida uma sistemática da experimentaçio terap~utica, bem
como todos os itens que devem ser abrangidos nas suas diversas
etapas, em fun~~o da natureza e/ou dos objetivos de sua
aplica~ão.

RESOLVE:
1 A sequ~ncia de experimentaçio terap~utica de uma
subst~ncia nova <associaç6es novas, nova apllca~io teraptutica -

a) Etapas de pesquisa-pré-clrnica:
1) FARMACOOINAMICA EM ANIMAIS

Itens e subitens:
- Efeito terapêutico previsto
- Mecanismo de a~io
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- Descriç~o dos m&todos
- Esp.cie de animais (mais de uma)
- Ndmero de animais
- Doses
- Vias de Administraç:ão
- Efeitos especrf'icos sobre

a) Slst. cardiovascular
b ) Si st. resp irat<5rio
c) 5i st. nervoso centra1
d ) Si st. neuromuscular
e) 5ist. gastrolntestinal
f' ) Si st. urinário
g) 51st. enddcrino
h) !:)angue
i) Frgado
j ) Rim
k ) (}rgàos do sentido
1) Outros (especificar)

- Dura~ão da a~ão
- Efeitos secundt{r lot:.
- Inalteraç:ões com out r as drogas
- Resultados quantitativos

214
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b) Curva dose/efeito

c) ~urva tempo/efeito

- TaquifiIaxia e TolerAncia

- Compara~~o com substAncias conhecidas de

sim j 1ar

- Novas associa~Ses de substAncias

a) Demonstra~~o da jntera~io desejada
b) Incremento de efeitos secund~rios

- Outras (especificar)

efe jto

2 - FARMACOCIN~11CA EM ANIMAIS
Itens e subitens:

- Substcincia

a) Estrutura qufmica, propr'iedades frsicas e qurmicas
b) Massa molecular
c) Propriedades ,rsico-qurmicas (inclusive pKa)
d) Grau de pureza e possrveis contaminantes

e) M~todo de determlna~~o quantitativa da substAncia

- Oescri~~o dos m.todos

- Espicies de animais
- Ndmero de animais
- Doses
- Vias de adminlst~a~~o
- Absor~ão. Nrveis sangurneos

,._.__ .
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- Oistribui~ão
a) Conjugaç~o com prot~rn~$, etc.

b) Nrveis em tecidos

c) Transporte atrav~s de membranas

o) Outras (especificar)
- Biotransforma~~o. Metabolitos quando detetados

- Meia vida sangu(nea

- Formas e vias de excre~~o

- Outras (especificar)

3 - TOXICIOADE AGUDA (n~o mais de 24 horas)
Iten e subitens:
- DL 50 da(s) subst~ncias(s»
- OL 5 e DL 9 5 (dependendo do caso)
- Oescri,io dos m~todos

Esp~cies de animais (tr~s no mrnimo sendo uma nlo

roedora)

- Ndmero de animais

- Ooses
- Vias d~ admlnistraç~o (mempr€ que possrv~l uma aldm da

via em que o medicamento ser~ usado)
Sintomatologia observada

- Potenciaç~o aguda (em associaç5es)
- Outras (especificar)
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4 - TOXICIDAOE SUB AGUDA ( de 12 a 24 semanas)
Itens e Subitens~
- Oescriçio dos m~todos

Esp~cies animais (pelo menos duas sendo um~ n~o roedora)
- N~mero de animais
- Doses (pelo menos trts)
- Vias de administraçio

Comportamento
Peso e alimentaç~o
Hemograma (completo)
Gurmica do sangue
Provas funcionais hep~tica$ e renais
Eletrdfilos
An~tomo - e histopatologia
Exame oftalmológico
Eletrocardiograma
Neurologia
~xame de urina
Concentraç~o da subst~ncla do sangue
Mortalidade

- Associações novas (conforme o caso)
- Outras (especificar)
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5 - TOXICIDADE CRONICA (n~o Menos de 6 Meses)
Itens e subltens:
- Oescriç~o de m~todos

Espicies de animais (pelo menos duas, sendo uma nlo
roedora)
Ndmero de animais

- Doses (pelo Menos trts)
- Vias de admlnlstra~io
- Estudo de-

COlllportamen t o
Peso e alimentaçio
Quadro hemático
Gurmica do sangue
Provas funcionais hepdtlcas € r~nais
Eletrdl itos
Anitomo - e histopatologia
Exame oftalmológicoo
Eletrocardiograma
Neurologia
I::::·:amede ur ina
Concentraç~o da substAncia no sangue
Mortal idade

- Associa~5es novas (conforme o caso)
- Outras (especificar)
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6 - TERATOG!NESE E EMBRIOTOXICIDADE
It~n5 ~ Subit~nsa
- Descri~io dos m~todos

Espicies de animais (pelo menos tr~s sendo uma nio
roedora)
Ndmero d~ animais

- Doses
- Vias de adminjstra~io
- Re su l t ado e

- Outras (especificar)

7 - ESTUDOS ESPECIAIS
Itens e subltens:
- Fecundidade e capacidade rep~odutlva
- Ci\rcinog~nese
- Mutagt}nese
- lrrlta~ão local
- Sensibiljza~ão
- Estudos farmacot~cnlcos

(Compatibilidade da(s) substAnclaCs) com excipiente ou
verculo
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b) Etapas de pesquisa clrnica:

1) FASE I - Grupo r€duzido d~ volunt.rlom !r.~'om•

Farmacodin4mica, farmacocin~tica, biodisponibilj-

dade (formas por via oral comuns ou de llbera~io

retardada), rea~5es tdxicas, vias de administraçio,

posologia.
2) FASE 11 - Grupo reduzido de pacientes. lratamento

breve:.
Efe:ito terap~utico. Indica~5e:s. Posologia.
Riscos de administra~io.

3) FASE 111 - Maior ndmero de pacientes. l"ratamentos
mais prolongados (conforme o caso). ~egurança,

efic~cia e: utilidade: da droga.

Dose: mrnima eficaz. Estudos comparativos, de

prefer~ncia com tr~s (3) grupos: com a substlncia

nova, com uma subst~ncia de re:fe:rtncia e: com

place:bo.
4) FASE IV - Grande ndmero de: pacientes. Comprova~io

clfnlca de Indicaçio e doses de:finidas. Estudos
comparativos, estatisticamente significativo.

11 De:ve-se atender como obrigatdria, r€al"izaç~o das etapas

sucessivas, ficando a de alguns itens condicionada ao caso em
Investigação.

2.2.0
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111 A avalia~~o da documenta~~o cientrfica apresentada ser~

f'eita em relaç&o ao cumprimento daG dlver5am da

experimenta~io sob os aspectos relacionados diret~mente com a

subst~ncia, sua a~~o e aplicaç~o cIrnica, com particular atenç~o

ao usuário e condições brasileiras.

IV - A autoriza~~o ou avalia~~o de realjza~io de qualquer etapa
da experimenta~~o terap~utica depende da conclus~o e aprova~io da
ou das etapas procedentes, fixadas. na sistemãtica do item I, das

presentes Normas.

V Tratando-se de nova aplicaç~o teraptutica de substAncla

j~ aprovada anteriormente a documentaçio clentrfica da

experlmenta~ão terap~utica dever. corresponder aos aspectos

complementares de cada etapa pr~-cl'rnica a ser completa nas

etapas de pesquisa clrnica.

VI Trat ando-se de nova assoc ií.\ção ou prodlJto f itot erãp ico

aplicam-se do mesmo modo as disposi~5es do item V anterior no que

couber.

VII - Da bibliografia originalmente entregue, Junto com o
relatório do produto a que se refere a Portaria Ministerial
n~mero 1~3/77, a C~mara T~cnica de Medicamentos poder~ solicitar
os trabalhos que venha a considerar necessários à perfeita
avaliaç~o da documentaç~o cientrfica, com duplicata para o

arquiVO da DIMED.

221



Costa, Sidney de Brito

VIII - Guando mais de uma institui~io se interessar pela pesquisa
d€ uma nova mubst~ncla, c~cla uma Imol.d~m~nt~ apr~s€ntar. o plano

lX Todos os casos novos aprecidados pela C~mara T.cnica de

M€dicamentos constituir-se-~o em protdtipos com pronunciamento
espec(fico, dispensando-se o €xame dos similares, eNceto nos

casos estabelecidos em norma própria.

x Para ser submetido ~ aprova~~o um plano de pesquisa

clfnica dEve conter, pelo menos o seguinte:

PLANO DE PES~UISA

a) Título;
Local onde serã realizado o ensaio e autoriza~io dab)

institui~~o, quando for o caso;
c) Nome do pesquisador principal e seu "curriculum Yitae"

(qualifica~~o, trtulos acadtmicos e funç5es atuais);
d) Caracteriza~~o da subst~ncia em estudo (sigla, dados das
Etapas de experlmenta~~o terap~utica J. efetuadas, bibliografia

correspondente) e informa~io acerca de autoriza~~o de uso €m

outros parses: bem como a fórmula completa da(s) forma(s) a

s€r(em) usada(s) na pesquisa;
e) Objetivo da pesquisa e prazo estimado para a mesmap
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f) Tipo de estudo segundo modelo experimental (duplo cego,

comparativo, ~tc.>p

g) Caracteriza~ão do paciente:

1) N~mero, idade e caracterfsticas biotipoldgicas

2) Crit~rios de inclusão
3) Crlt~rios de exclus~o
4) Paciente em ambulatório ou Internado

h) Método de estudo:
1) Posologia, via de administraç~o, forma farmac~utica e

duraç~o do tratamento

2) Caracterfsticas do acompanhamento de evoluçlo

3) Duraçio prevista para o estudo
i) Dr6gas concomitantes que podem e que n~o podem ser utilizadas;
j) Exames de laboratdrlo a serem realizadOs e provas especiais;
) Aspectos ~ticos (configuram a obedi~ncia ao estaturdo na

declaraçio de Helsinki, na qual, para as pesquisas teraptuticas,

segundo o critério do pesquisador o consentimento do paciente

poder' ser obtido de modo verbal ou por escrito, quando Julgado

conveniente); .
m) Fichas clfnicas;
n) Análise dos resultados incluindo os testes estatfsticos;
o) Quantidade de medicamento(s) necess~rjo(s) a ser usada

(incluem-se tamb~m as substlnclas de refer~ncia) indicando a

necessidade de importaçio, quandO for o caso;
p) Os protocolos devem ser assinados pelos medicos responsáveis
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da pesquisa.
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12. ANEXOS

12.1. ANEXO 1: PROTOCOLO DE PESGUISA F~RMACO-CL1NICA
( um exemplo ).

12.2. ANEXO 2 FICHA DE EVOLUC~U CLINICA DO PACIENTE
( um exemplo ).

12.3. ANEXO 8: RELAC~O DOS ESTUDOS COM A PARTICIPA-
C~O DO AUTOR.
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12.1. ANEXO 1: PROTOCOLO DE PESQUISA F~RMACO-CL1NICA
( um EHEmplo )
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IOENTIFICAC~O

Avaliação duplo-cega de grupos paralelos da eficc\cia

tolerabilidade do Tenoxicam dr~geas, comparado com o Diclofenaco

sddico dr~geas de forma NretardN, em pacientes com Doença

articular Degenerativa do Joelho.

Protocolo no. Br.Md. o. Til. 08/87

Data: 16/07/87

pãs ina: 1 a 65

As informações contidas neste documento são destinadas

exclusivamente a orienta~io does) investigador(es), de sua equipe
e da comissão respons~vel pela avaliação de pesquisa no serviço

em que o estudo $er~ d~$envolvido. Essas Inform~ç5es sd poderio

ser divulgadas a terceiros com a autorização dos Produtos Roche
G.F.S/A., exceto quando a discussão se faça necess.ria para a

obten~ão do consentimento das pessoas que ir~o receber o

medicamento, ou de seus responsiveis.

Produtos Roche Qu(mlcos e Farmac~utlcos S/A

Departamento M~dlco
Av.Engenheiro Billings, 1729 - Jaguard
CEP= 05321 - são Paulo - SP

--
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Protocolo no. Br. Md. D. li1. 08/87

Aprovação

As assinaturas abaixo constituem a aproya~io deste protocolo e

asseguram que o estudo ser~ conduzido estritamente de acordo com

as normas clrnicas e administrativas estipuladas pejo m~smo,

Incluindo a carta contrato an~HO a este:

Investigador:
Nome: Dr.Roberto Antonio Carneiro
Endere~o: Av. Nossa Senhora de Copacabana, 728

110. andar Cconsult6rio)

Ass inat ur a

Mon itor
Nome: Sidney de Brito Costa

Produtos Roche G.F. S/A

Assinatura

Gerente do Depto Médico-Brasil
Nome: Coriolano Reis Miranda

Produtos Roche Q.F. S/A

-----------------------
Ass inatlJra

"Ic:.
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R E S U M O

01. Objetivos
Comparar a efjc~cia e a tolerabilidade do Tenoxicam dr'geas

20 mg, dose ~nica via oral, vs. Diclofenaco sddico dr~geas de 100

mg~ apresentaç~o NretardN, dose dnica, via oral, em pacientes

com Doença Articular Degenerativa do Joelho.

02. Caracterrsticas do Estudo
Estudo fase IV, comparativo, duplo-cego, randomizado, de

grupos paralelos, em pacientes ambulatoriais.

03. Dura~ão do Estudo
Cada paciente 10 semanas no total. com um per rodo pr&vio de

at~ 02 semanas de Nwash-outN da m€dicaç~o prdvia e a semanas de

droga ativa. o estudo deveri ser conc]u(do em 0B meses.

04. N~mero de Pacientes
Total 40 pacientes, sendo 20 pacientes em cada grupo.

05. Doses
Tenoxicam - drdgeas d~ 20 ms, uma VEZ ao dia.
Dlclofenaco sddico - drdg~as "retard" 100 mg, uma vez ao dia.

06. Critérios de Inclusão
Pacientes de ambos os sexos. com idade entre 18 e 75 anos,

portadores de doença articular degenerativa do Joelho. ativa,

3
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confirmada clrnica e radiologicamente, que tenham tido resposta

terap~utjca anterior positiva a drogas anti inflamatórias n~o

esteroldes.

07. Crlterlos dE Exclusão
N~o dever~o tomar parte neste estudo, ou estar~o exc]urdas do

mesmo as pacientes que: estejam gr~vidas ou em risco de gravidez
e amamentando. Todos pacientes que: tenham

sintom~tica slrla, distdrbios neuroldgicos

hipersensibilidade ls drogas anti inflamatórias

alguma doenc a

e psicológicos,

não est eró ides,

pacientes com medicação concomitante inaceit~vel, tenham história
de dlcera plptica ou sangramento gastro-intestinal nos 5 dltlmos

anos, pacientes diabeticos recebendo hipoglicemiantes orais, os

que r€cebam anticoagulantes inJet~vel ou oral, história recente
de alcoolismo ativo e/ou abuso de dro~as, uso de cortlcosteróides

orais nos seis meses anteriores, os que tenham insuficitncia
renal, cardfaca e da capacidade respiratória importantes, os que

tenham infecç5es severas atu~is ou recentes Cinclurndo

t ub er cu I o s e pacientes em profilaxia antituberculosa com
drogas), os que tenham história de doença malrgna passada ou
presente, com exceçio do carcinoma bamoc€lular ressecada com
sucesso. os que tenham doença cut.nea cr6nica e os que tenham

doenças concom itant es que possam afetar as articulações.

Qualquer outra les~o patológica ou medica~io que possa afetar a
avaliaçio do paciente quanto aos pariruetros propostos neste

4
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protocolo.

08. M~dlc.~5~s Concomitantes
Todas as demais drogas anti inflamatdrias n~o esteróides nio

serio permitidas. Ser. permitido o uso do parac€tamol durante o

per rodo de NwashoutN e nos primeiros 7 dias de estudo.

09. SelEção Pr~-estudo E Avaliações do Pré-tratamento (linha
base)
9.1. Visita de Sele~ão Pré-estudo (visita 1)

A. Avalia~5es de Seguran~a *
B. Verifica~~o diagndstica (radiológica) de doen~a

articular degenerativa.
C. Avalia~ão Clrnica do Investigador
o. Avalia~io Cl rnlca do Pa~iente
E. Colheita de amostras para exames laboratoriais

9.2. Avalia~5es na Visita Pr~-Tratamento (visita 2 - Dia 0)

B. Queixas do Paciente
c. Sinais Vitais
D. Avaliaçio Clrnica do Investigador
E. Avaliaçio Clrnica do Paciente

'",,\

.•..._--
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10. Avalla~ão dE Eflcãcla (Visitas 3,4 E 5)
10.1. Avalla~ão Clrnlca do Investigador

A. Dor • press~o da articula~io

8. Inchço ar t i cu Iar
C. Crep itaç:ão
D. Tempo para caminhar 15 metros

E. Ampl í t ud e de movimento
F. Avaliaç:ão global do investigador

10.2. Avalla~ão do Paciente
A. Dor provocada pelo peso
B. Dor noturna
c. Oura~ão da rigidez
D. Intensidade da dor segundo o paciente
E. Avalia~ão Global do paciente
F. Registro do uso de antiãcido pelos pacientes

* Avalla~ão de Segurança
A. Histdria Completa
1:). EHame F(sico
c. Perfil laboratorial (linha base e encerramento)

Análise da Urina (E.A.S.)
Hemograma Completo (Hb e Ht)
Uréia (Nitrog~nio ureico do sangue)
Creatinina
Gl í c em la
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Acldo tlrico
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01. INTROOUCç:~o

1.1. Trtulo
Aval iaç~o duplo-cega, de grupos paralelos da efic~cia e

tolerabilidade do TENOXICAM drdgeas, comparado com o OICLOFENACO-
Na drdgeas de apresenta~ão retard, em pacientes com Doença

Articular Degenerativa do Joelho.

1.2. Justificativa do Estudo

TENOXICAM, princrpio ativo do TILATIL ROCHE, j o nome

genjrico do 4-hldroxi-2-metil-N-2-piridil-2H-tieno-<2-3-e)-1,2-

thiazina-3-carboxamida 1,1 dióxido, com peso molecular 337,38,
sol~vel em ~gua a 370.C e nos sucos g~$trico e intestinal, em

testes "in vitro".

Os seus efeitos farmacológicos foram testados pelos

mjtodos clássicos tanto "in vitro" como "in vivo". E,

comparado ~ outros anti inflamatdrios nio hormonais conhecidos,
inclufndo ~cido acetil salicrlico, indometacina, pirox/cam,

naproxen, ibuprofen, diclofenaco-Na e fenilbutazona.

E.1Il todos os modelos eHper 1111E'mt: õ:\ i5

inflamatdris agudos

anti inflamatória do

e crÔnicos houve exce lent e

processom

resposta

lILATIL ROCHE, e os resultados dos testes

farmacoldgicos confirmam sua efic~cia e segurança mostrando-se
superior aos melhores anti inflamatdrios nlo hormonais de sua

-_ .. -
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classe teraptutica.

Estudos de farmacocjn~tica demonstraram que o lILATIL

ROCHE ~ r~plda e completamente absorvido apds administra~~o oral.

Tem alta afinidade pelas proternas plasm~ticas,

albumina, a liga~~o prot~ica foi de 99~ no

absor~~o o TENOXICAM ~ rapidamente dlstrlburdo

espec iallnente à

homem. Após a

pelos diversos

tecidos, com afinidade por tecidos inflamados, com boa penetra~io
no l(quido slnovial e pequena penetraç~o no S.N. Central. Nio

atravessa com facilidade a barreira placent~ria, encontrando-se
pequena quantidade em fetos de ratas gr~vldas, mas ~ excretado
pelo leite. Em m.dla, a meia-vida plasm~tica do TENOXICAM ~ de

72 horas (variando de 48 a 98 horas). Devido a sua rápida

absor~io pelo trato gastro intestinal e longa meia-vida de

eliminaç~o, o tempo de concentraç~o n~ plasma, apds administraçlo

oral, muito similar a aquele observado apds

intravenosa.

Estudos toxicológicos demonstraram que a dose livre de

riscos, descoberta para seres humanos, ~ de 20 rugi dia (a 0.3 -

0.4 mgl kg para 50 a 70 kg) por via oral.

A dose tóxica encontrada foi 1.000 (mil) vezes superior

a dose terap~utica di~ria recomendada. ou seja, 20.000 mg ••

Estudos de teratogenicidade em camundongos n~o mostraram
qualquer efeito letal ou de mal-formaç5es, utilizando-se doses de

......_---
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ati 32 mg/kg/dia, via oral. Em ratos a administra~~o oral causou

um retardo do parto de 1 a 2 dias.

Em seres humanos, comprovou-se que a ingestio de

alimentos n~o influencia na absor~~o do TILATIL ROCHE, mas o piCO

m~ximo plasm~tico ~ um pouco retardado.

o princrpio ativo do TILATIL ROCHE i inteiramente

metabolizado no organismo humano antes de ser excretado. A

excreç~o ~ tanto por via fecal (+- 30X) como por via renal (50 a

Em relaç~o a interaçio medicamentosa, o TENOXICAM foi
testado junto a v~rias outras substAncias, n~o evidenciando

Digno de relato apenas o fato de que h~

modifica~~o • resposta da Hidroflumetiazida.

Ensaios cl(nicos terap~uticos nas indicações clássicas:

osteoartrite, artrite reumatóide, espondilite anquilosante,

inflamaç~o extra-articular e gota aguda, confirmam a a~io

anti inflamatdria e analg~sica do TENOXICAM.

Devido a sua meia-vida plasmática ser longa, o que

permite, com baixas doses (2~ mg/dia), uma posologia simpl~s de

uma vez ao dia, o que nos assegura mfnimas flutua~5es dos seus
. Inrv~is plasmátiCOS diários. ~ uma caracterrstica que, com

certeza, deve ser levada em considera~;o quando se conhece serem

1.3
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estas patologias de longo curso e que requerem terapia eficazes
por longos per{odos.

Levando-se em conta comodidade poso 1(5gica
proporcionada pelo TILATIL ROCHE (TENOXICAM), Justifica-se a
compara~~o de sua efic~cia e tolerabllidade ao Diclofenaco S6dico
de libera~ão gradativa (Retard).

02. OBJETIVOS

2.1. Prlmirlo~e Secundirlo
Determinar a efic~cla e seguran~a do Tenoxicam 20 mg uma

vez ao dia. em compara~io ao diclofenaco-Na 100 mg apresentação
retard. tamb~m uma vez ao dia. no tratamento de pacientes com
Doença Articular Degenerativa do Joelho.

2.2. Definições
Doença Articular Degenerativa do Joelho = osteoartrose

ou osteoartrite do joelho = Gonartrose •
• Gonartrose aparentemente primária = Afecção habitualmente

bilateral e de sintomatologla dolorosa, pode evoluir apenas de
um lado, pelo menos durante um certo tempo, regredir ou afetar
bilateralmente.

Gonartroses secundirlas = Quando a carga suportada pelos
Joelhos s~o anormais:
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-De causa intra-articular - quando a cartilagem est~

alterada.
-De causa extra-articular - geralmente por problema

constitucional.

03. PACIENTES

3.1. Número
Um n~mero suficiente ser~ admitido, de modo a permitir

que 4e pacientes completem o estudo, sendo metade (20) em cada

grupo.

3.2. Faixa Etária
Entre 18 e 75 anos.

3.3. Sexo
Ambos os seNOS.

3.4. Critérios de Inclusão
Crit~rios radiológicos para osteoartrite do joelho:

Raios X para diagndstico (reconhecendo-se com Y~lido, o realizado
at~ 6 meses antes do paciente iniciar no estudo), devendo incluir

pelo menos 2 (dois) dos seguintes sinais:

A. Estreitamento assim~trico do espaço articular com

esclerose subcondral.
B. Formaç~o marginal de oesteofitos.
c. Pseudocistos subcondrais COM par€des esclerdticas.

15
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Os crit~rios clrnicos para osteoartrite do joelho s~o
definidos por dor no joelho afetado, ao movimento ou em repouso,

mais pelo menos um dos seguintes itens:

A. Limitaçio de movimento.

B. Dor à pressão.

G. Inchaço.
D. Crepitação ao movimento.
E. Rigidez (seja rigidez matinal ou rigidez após

inatividade prolongada).

3.5. Crlterlos de Exclusão
N~o poder~o tomar parte do mesmo, ou estar~o exclurdos

09 pacientes que:

A. Estiverem grividas, ou em risco de gravidez.

B. receberam drogas anti inflamatdrias não-

esterdides para o tratamento de osteoartrite. Por e>:emplo,

pacientes que tenham sido tratados com Piroxicam no passado e não

tenham obtido alrvio ou tenham experimentado uma reação adversa.
C. "enham recebido conticosterdid~s orais nos seis m~ses

anteriores ou que tenham recebido injeção intra-articular ou

parenteral de conticosteroides, nas quatro semanas anteriores.
D. Tenham hipersensibilidade previamente conhecida ~

drogas anti Inflamatdrias não esterdides (Incluindo aspirinas).

16
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E. Tenham recebido anti inflamatdrio n~o esteróide em
investigaç~o clrnica nos 30 dias anteriores ou Tenoxicam em

qualquer tempo previamente.
F. Tenham in$uficj~ncia cardraca, renal ou pulmonar

importante (paci~ntes com creatimina s~rica acima dos valores

normais, devem s~r ~xclurdos).
G. Tenham discrasia sangurnea.
H. Tenham dlcera piptica definida ou história de

sangramento gastro-intestinal nos cinco anos anteriores.
I. Tenham evid~ncja de doenças concomitantes que possam

afetar as articu"Ja~ões, tais como psorrase, neuropatia

sifilrtica, ocronose, doen~a óssea metabólica, doença intestinal

inflamatória ou traumatismo agudo.
J. Tenham qualquer possibilidade de ter altera~5es de

absor~ior distribuiç~or metabolismo ou excreçio da droga.
L. Tenham coexist~ncia de qualquer outra doença do

tecido conjuntivo.
M. Tenham sido submetidos. cirurgia de grande porte nas

s~is (6) semanas anteriores.
N. Tenham diabetes, reCebendo hipoglicemiantes orais ou

com complica~5es significantes de diabetes.

o. Recebam terap~utica anticoagulante oral 0/.1 .

parenteral.
... . P. Tenham história recente (um ano) de alcoolismo e/ou

abuso de drogas.



Costa, Sidney de ~rito

Estejam tomando medica~ão com anormal idades

enzim~ticas oy drogas~ sabidamente, associadas com hepatite
medicamentosa, que possam interagir adversamente com os derivados

o:-:icans.

R. Tenham histdria de doen~a maligna passada ou

presente, com e:-:ce~io de carcinoma basocelular ressecado com

sucesso.
s. Tenham dist~rbios psqYidtricos ou psicológicos

importantes.
T. Tenham histdria de qualquer doen~a cyt~nea crÔnica.
u. lenham infec~aes severas atyais ou recentes

(incluindo tubercylose ou pacientes em prOfilaxia antitubercylosa

com drogas).
v. Tenham qya)quer condiçio qy€ requeira teraptytica

medicamentosa nova, simYltAnea com a admissio a este estydo.

x. Tenham fator reymatdide positivo clinicamente

signif'icante.

3.6. Crlt~rlos para passagem para o tratamento com Droga

Ativa.
Al~m dos crit~rios diagnóstiCOS mEncionados acima, os

seguintes sio tamb~m requeridos~
A. Todos os pacientes deve~ apresentar os crit~rios de

doen~a ativa no pri-tratamento (visita 2), conforme definido no

Ap~ndice IV.
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1. Pacient~s d~ixando o uso d~ drogas anti inflamatórias

nio est~róid~s (incluindo aspirina) d~v~r50 apre5~ntar uma piora

(~xac~rba,~o) de dois dos quatro primeiros crit~rios listados no

Apêndice IV e da avalia~ão global do pacientE de sua condi~ão,

comparativamente ao momento dE sua sel~,io (visita 1).

2. Paci~nt~s que n~o estavam mantidos com medicação

anti inflamatória antes da s~leçio deVEm apr~s~ntar doença ativa
conforme definido no Apêndic~ IV quando da seleçio (visita 1).

Tão logo os resultados dos exames laboratoriais

dispon(veis e avaliados, os pacientes Estarão aptos a r~tornar

para a visita do pr~-tratamEnto (visita 2), quando deverão

conservar s~us valores de atividade da do~nça.

3. Paci€nt~s tomando p,iroxicam ou indom~tacina de

1 ibera~io prolongada, nec~ssitam d~ um P€rrodo d~ Hwash ~utH de
pelo m~nos 10 dias ~ntre a interrupção d~ssa m~dica~io ~ o pr~-

tratam~nto (visita 2).

B. História de resposta clrnica positiva às drogas

anti inflamatórias nio Est~róldes s~m reaç50 adversa significant~.

c. Valores laboratoriais normais com ~xc€çio d~ discr~ta
elevaçio da velocidad~ d~ hemossedimentaçio ou anormalidades

associadas com medica~io concomitante permitida.

---_.-
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D. Pacjentes que sejam capaZES de engolir dr~geas

c~psula5, comprimidos etc ••••

4. ME!:TODOS

4.1. Caracterrstica do Estudo
Estudo fase IV, duplo cego, comparativo, randomizado, de

grupos paralelos, em pacientes ambulatoriais.

4.2. Dura~ão e Local do Estudo
Cada paciente serã avaliado por um perrodo de 10

semanas, tendo um per rodo pr~vio de at~ 2 semanas de "wash outu
•

O estudo deveri estar completo, com todos 05 pacientes
incluindo e avaliados at' a visita final, em 8 meses ou seja, 32

semanas.
o estudo será conduzido no:
Servi~o de Medicina Fsica do Hospital da Lagoa
(INAMPS - RJ)
Serviço do Prof. Roberto Antonio Carneiro
End.: Rua Jardim Botinico, 501
CEP.: 22470 - Jardim Botlnico - Rio de Janeiro
Tel.: (021) 294.~~82 - R. 375

4.3. Dlstrlbui~ão dos Pacientes no Grupos de Tratamento
Apds a seleção apropriada e adequado perfodo de "wi\sh

out", 05 pacientes que preencherem os crltdrios de admiss~o,
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poderão ser considerados admitidos E dlstribufdos

inv e s t igador.

4.4. Admlnistra~~o dos Medicamentos

4.4.1. Medica~5es Testadas
Tanto um grupo <20 pacientes) como o outro (20

pacientes) tomario uma dr~gea ao dia, que cont€r~ 2~ Mg de

tenoxicam ou 100 mg de UiclofEnaco sddico dE ~feito nretardu
•

Cada paciente rECEb€r~ na visita 2 um ~rasco

contendo 30 dr~geas ou mais, organolpdtic~mEntr id~ntica5. Cad c\

fl'"asco cont en{ uma ~:tiqlJeta c om uma '1 et r;;'\ 1'Il"',II.ísCI.11a A e um mlmer o

coincidente com o da lista de randomizaçijo. Ser~ solicItado ao
paciente qUE devolva este frasco, com a 11I("tlICH~:~~(.')qu~: POl"V€~llhllrê':\

nio foi utilizada, na visita 4.
I'"ecebel'"d um segundo frasco Idtntico ao primEiro, com a letra
mai~scula B e mesmo n~mero da escala rand6mlca, que tamb~m dEver~

ser devolvida pelo paciente na Visita 5. Isto servir~ para

Posologia: A posologia, r~r~ 85 drogas em ~5tudo,

sEr~ sempre uma dr~gea ao dia, tomada pre~ErEncialment€ no mesmo

hori:'k io.
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4.4.2. Outros Medicamentos e Cuidados
a. Uieta - dE acordo com a rotina do serviço

b. Atividades - Idem

c. uutros MEdicamentos

Pari:~cEtamol , comprimidos de 325 019, ser~

fornecido em frascos com 30 comprimidos, na visita de sEIE~io e

no pr~-tratamEnto. Os pacientes sErio solicitados a trazerem de

volta nas visitas 2 E 3 (frascos do paracetamol) E visitas 4 e 5

toda a medicação n~o utilizada.

4.5. Avalia~ões dos Pacientes

4.5.1. Visita de Sele~ão (visita 1)
Serio selecionados pacientes potenCiais. Todos

os c r i t ér ios de admissão e tnc í uaâo precisar'l estar p reench r do s e

nenhum crltrlrio dE exclusio pode est~r rresentR.

Nesta visita sEr~ realizado o SEguintE:

A. Avaliaç5es de segurança *
El • Verificação d i a 9 n d s t: Ic a ( r a d i o 169 i c: i:d da

doença articular d~aEnErativa.

Colheita
1ab ora t OI" I i'~i s ,

[). IWa 1 i a ç: ã C) C 1 f n Ic a d o 'I'•...r: "; t I~.Ji:l. d o I"• ~ .)10

(vide Ap~ndic:e V).
E. Avaliaç:ão clrnica do nacIEnte.***

(vide Ap~ndice VI) •

..--- -
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Os pacientes que preencherem todos estes
devem ser instrufdos acritérios preliminares de admissio

descontinuar todas as medica~5e$ proibidas por este protocolo
inclusive aspirinas, todas as drogas antiinflamatdrias nio
esterdides e todas as drogas anti-reumiticas e analg~sicas de
venda sob receita ou livre. o paracetamol será fornecido para o
alrvio da dor durante o per (odo de "wash out" e na primeira
semana do tratamento (650 mg) quatro (4) vezes ao dia, se

necessário,
reg Istrado

apenas para aliviar
na ficha clrnica.

a dor. Seu uso deve ser
Os pacientes que não rec&'biam

tratamento quandO da admissio e preenchiam os critirios de doença
ativa nessa ocasiio, conforme especificado no Ap~ndice IV,
deverio retornar para a visita de pré-tratamento (visita 2) tão
logo todos os resultados dos exames laboratoriais estejam
dlspanrveis. Pacientes que tenham Sido in5tru(dos,
visita, a deixarem de usar antiinflamatdrios não esterdides serio
instrurdos a retornarem a visita de pr~-tratamento (visita 2) em

14 dias
Ap~ndice

quandO os sintomas tenham piorado e os critdrios do
IV &'stejam preenchidos. Os pacientes de quem tenham

sido retirados os anti inflamatdrios n~o esterdides que não exibam
piora dos sintomas por ocasl~o do 140. dia, não estaria aptos a
continuar o estudo. Se forem utilizados antiácidos, um diário
desse uso deve ser mantido pelo paciente e submetido ao m~di~o a
cada visita.

2.3

-
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4.5.2. Visita no Pr~-Tratamento (visita 2)
Os pacientes,com dD~nçm atlv~, retornar~o para a

t.~valli"ç:ãl:)do PI,·é....t ra t amen t o c o I'CCEbllllfll\'(1ri.·, drn9a elll "'''11.1110.

05 pacientes sErio Instru{dos para n~o tomar paracetamol nas seis
horas precedentes ao hor~rio marcado dE SEU retorno para a Visita
do pr~-tratamento e para as visitas subsequentes. Os e ac i ent es

que por um acaso não obedecerem esta recomendaç:lo e tomarem o

paracetamol nas seis horas precedentes ao hor~rio da consulta

devem ser remarcados para a aYalia~io, porqUE se nio a visita

estar~ prejudicada.

Pc\ra qlle possa pro sse su r r no E~JtlJdo, o e ac len t e

deve estar dentro de todos os crit~riD5 d~ Inclusio E deVE ser

satisfeito nesta Ylsita 05 SEguintes It:ens=
r~. E:·:amEf'fsico
B. WlJejxas do paciente

C. SinaiS vitais (sentado) E PESO

O. Avaliaçio cl rnica do Invest: Igador **
(Yide Ap~ndice V).

E. Avaliação clfnica do Paciente ***
(Yide Apêndice VI)

~~pds estas aval iii\C:Flese e!!:t:i::\lll:lnde ac or uo com os
critirios de admlssio, 05 pacientes rECEberia a medicaçio em
estudo, qUE dEYer~ ser tomada de acordo com o EsqUema proposto.
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4.5.3. Avalia~5es Durante o Tratamento (visitas 3 e 4)
Os pacientes dever~o F€tarnar para avatiaç5es

rJ 1,11" C':\n t E' o t: I" atam f:'~n t: o ,':'iri t: c,' I" V i':I ] o !:i 1:11" :i, II ri I i I r, • n;"I,; v i'"i"i I '" ::1 (" 4.

Os pac I ent e s ser âo i nst r u {dos para não t omar p ar ac e t amol é\PÓS uma

semana depois da visita 2 (somente nos primeiros / dias de

tratamEnto ~ que s€r~ permitido o paracetamol).

A. Queixas do paciente
8. ~inais vitais (sEntado) E peso

(vidE Ap~ndlcE V)

D. AvaIiaç~o cI fnica do Pacl~nte ***
(vide AptndicE VI)

E. MEdicaçio ~ornBcida E devolvida. quando for

o caso.

4.5.4. Visita final (visita 5)
Esta visita ser~ realizada no ~ltimo dia do

estudo para cada paciente (28 a 30 dias apds a visita 4'.
A ingestio da droga Em estudo deYer~ CEssar nesse

momento. As avaliaç5es solicitadas na vlsit~ final 550:

A. EName f' r 5 ic (J

B. @ueixas do paciente
c. Sinais vitais (sentado) e peso
D. Colheita de amostra para Exames 'laboratoriais

,,1:"
I~, .J
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E. Avalia~5o Clrnica do InvEstigador **
(vidE Aptndice V)

(vide Ap~ndice VI)

* Avaliaçio de ~€gurança - devEr~ ser realizada no pr~-

tratamento sEndo que o item C dEV€r~ SEr rEPetido na visita

final do paciente.

As avalia~6es de segurança sio=
A. Histdria Completa (visita de sEIE~io)

B. ~xamE ffsico (sempre)
C. ExamEs laboratoriais (1' no PErfodo entrE pré-

Estudo € pr~-tratamEntor (2) na visita final.
H" (' , bV, \.l1:1 c Ohl

di +er enc ial )

- Contagem de plaquetas (OPCional)

_ Ur~ia (NitrogAnio ureicQ do sangue)

- Creatinina

- 131 t c em l a

- Ikido dr t co
_ Bilirrubina total <dirEta, ~8 total for ElevadR)

- Fosfatase alcalina

- TGO

- TGP

26
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_..VHS (Wlnt:l~obe)

- An~lise de urina com sedimentos

** Avalja~~o Clfnlca do Investigador (Rpéndice V)

A. Dor à press~o na articula~io

B. Inchaço articular

c. (;rp'pitaç:~~o

O. Eritem,:\
E. Tempo para c am inh ar 15 I"IlEd: r os

F. Ampl itude de movimento
G. Avaliaç:~o Global do investigador (vide RptndlcP' V)

*** Avaliaç:io do Paciente (Vide Ap&ndice VI)
A. Uor provocada pelo peso
B. D()!'"not :..\I'n,,\
c. Ouraç:io da Rigidez
D. Intensidade da dor segundo o paciente

E. Avaliaç:io Global do Paciente (vide Apindice VI)

F. Regist!'"o do uso de anti~cido pelo paciente

4.6. Rea~ões Adversas
Seji:\1ll f~f.;pnntiHlt?'!\lllenll. r eí at ad os pelo p ..I.C r cn t c ou r'I'lo

s eu acompanhante, OIJ ainda após ob!:;""I"vaç;i')r;"<;'("1I-' (ü::manda ~lEn.~I··ICê":\
do investigador, devem ser anotadas em local apropriado existente
na ficha clrnica de controle do paciente, e classificado quanto a
sua intensidade em:
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- sintomas facilmente toler~vejs.

b) Moderado (M) - alguma interferéncia com as atividades

suas atividades normais.

probabilidade de que o efeito seja

relacionado ~ droga deve ser expresso como=
SIM (S1), PROV~VEL (PR), POSS!VEL ~PS), QUESrION~VEL

(GN) € IMPROV~VEL (IM>, devendo ser assinalado em local pr6prio

existente na·ficha clrnica de controle do paciente.

As datas de inrcio e fim da ocorr0ncla destes eventos

devem ser registradOS, solicitando-SE qUE o inVEstigador faça o

relato mais preciso poss{vel, evitando utilizar terminologia

leiga e utilizandO-SE de termos tdcnlcos para caracterizaç~o de

qlJE I Nas.

Caso ocorra uma rea,io- adversa intensa, o paciente

dever~ ser retirado do estudo, a medicac~D interro~pida e o
tratamento apropriado deve SEr institufdo. sendo o monitor do

estudo prontamente informado.

1ab DI~.:\t OI" i .~i s ,

devem ser acompanhadas sob adequado controle, at~ qUE haja

retorno i normalidade.
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" oda s as reaç5es adversas dever50 ser an o t ada s ,

registrando-sE ainda as mEdidas qUE foram ~dotadas para o SEU

c o n t: I (J 1c. Õ"'\ c:; i\ b 1"1" ::

1- Nenhum, pois desapareceram com a continuidade do

t r at ament o ,

2- Toler~vel, sem alteraçio do tratamEnto.

3- Controlado com dimlnuiçio da dOSE.
4-Controlado com tratamento sintom~tlco.

~- 'I'ratamento interrompido.

6- Outra - especificar no Item coment~rios.

4.7. Eventos Clrnicos Concomitantes
c'-;:)<:10 situaç5es que o paciente POdE ~presentar e que

s~o classificados como reaç5es adversas ou e~Eitos colaterais,

dos medicamentos. Mas, estas situaç5E5 POdEm ser de natureza

ben~fica ou deletiria para o paciente. U investigador deve

estar atento a estas situaç5es e caso ocorram dEvem ser relatados

em local apropriado Existente na ficha de eYolu~io do paciente.

4.8. Retiradas do Paciente do Estudo
Considera-se-i como interrupç50 os casos em que os

pac i en t e s prEencherem os critrlrios de
parcialmente ou totalmentE a medicaçlo. mas n~o complet:em o curso
total de tratamento ou os procedimentos de avaliaçio •

•

27'
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o paciente neste caso deverá ser retirado do estudo, não
sendo considerado para avalia~~o final, devendo ser substlturdo.

4.9. Comunlca~io de Rea;5es Adversas
Em caso de qualquer rea~~o adversa ou efeito colateral

grave, o Depto. M~dico de Produtos Roche Gurmicos e Farmac~uticos

S.A. deve ser imediatamente comunicado.
comI

Para isto comunique-se

- Or. Sidney de Brito Costa
End. Comercial: Roche - Av. Engenheiro Billings, 1729
Cep.:05321 - Jaguari - sio Paulo, SP

Tel. (011) 869-3322 - R. 36 das ~8:00 .s 17:00 horas
End. Residencial: Rua Paracu~, 293 apto. 52
Cep.: 01257 - ~umari
São Paulo - SP

Tel. (~11) 62-6018

05. MATERIAIS

5.1. Drogas
a) TILATIL ROCHE - em dr~geas

idtnticas entre si e a droga de compara;io.
organolepticamente

Serd produzido por
Produtos Roche Qurmicos e Farrnac~uticos S.A.

Cada drágea conterá 20 mg de Tenoxlcam.

30

-_ ..--'.-...
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organolept icamente id~ntica5 Entre 51 e ~ IILATIL ROCHE.
1:alllb~~m produzido POt- Pr'odut:os. l~ocllF <~lli'lllir:n':: ,.' F,:II"Ill<lCI)'II: 1,,'1)"; :',.11.

Cada dr~gea contEr~ i~0 mg de Diclofenaco-Na, sendo

qUE as drdgeas apresentario uma composiç5o R5pecial, dE modO a

assegurar o seu efeito Nretard".

c) Parecetamol - ser~ utilizado o p~rEcetamol encontrado

comumente no mercado. De prefEr~ncia em comprimidos de 325 mg.

5.2. Rotulagens e Acondicionamento
f~mbi:\sas drogas a serem t(,~stada5 ~:;€-~I'~i,f) ac ond ic í on ad as em

frascos id~nticos, contendo uma etIqueta onde constarj apenas uma

letra mai~scula A ou B e um ndmero que correEPonder~ ao da escala

dE randoniza~~o.

cada paciente corresponder~ ~2 (dois) +r a s c o s ,

contendo ambos uma letra maitlsclJla E o nleSfIlO rnljner o ql.le o

jdentificar~ na escala rand&mica. Um ~ra5CO sEr~ entregUE ao

paciente na visita 2 e recolhido na visita 4, e o outro entregUE

na visita 4 e recolhido na visita ~.

'rodos os ~rascos conterIa, no m{nimor 30 dr~geas,

podendo conter mais. Os pacientes serio inslru(dos a dEvolverem
/ os frascos com as drC:\geas não IJtilizada!r. (vide item,4.4.1.).
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5.3. Armazenamento das Medica~5es
As dl,oogas dEV~d,() SEI'Ot~I'"l\li:\=o=ErH:\(:Ii:\m+,111 10(:'" i lã pl,06proi 05 E

!:;E':91.l1,oOlã, ~\ t:lo!tnPE:I·o",t:l.lroc:\ C:\lllbil=:ntcH

5.4. Docum€nta~~o
O monitor sErd respon5~vEl por produzir E Entregar a

SEguintE documentaçio ao inVEstigador:

• Protocolo (2 vias)

• F i c h a c I (n i c a para E~Dluç5o das ayalia;GEs dos

acientes ~50,considerando-sE os Ndrop outN
).

• Cód i 9 o d e I'" an d on i zar; ~\O ( "1<:\1:.1'" r.1l1 o +~Ill Pod <;;°1'" d o H OCHE i ,

• Envelopes lacrados. Um para ceda pacientE, numerado

de acordo com a escaia de roandomI2aç~o, para que SEJa

aberto em caso dE imperiosa neCEssidadE c]{rllca.

° NE!;te C:i:\~;O o IIH:!11 i c o dcvI:roi:\ 0, ;\::f.10 1\111 rcI a to ',uh r I
1:',.1: ,0:.

ne c e ss idadoe •
• Bibliografia sobre 10lLAoIIL RO~HE

o Investigador seri rESPDn5~YEl por Entregar

seguinte documentaç;o:
AProvaçio do estudo pelO Comit& dE Revisio E !tica da
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06. PROCEDIMENTO ~TICO

6.1. Atendimento M~dico

informados que est~o livrES para negarem-sE a particip~r do

Estudo, ou mesmo retiraram-SE dele a qualquer momento, sem

preju{zo da relaçio mddico-paciente. o atendimento pelo m~dico

nio sEr~ afetado pela concord~ntia DU recusa do paciente em

part Icipar do estudo.
6.2. Informa~5es ao Paciente ou Responsdvel e Consentimento

05 pacientES ou seus rEspons~vEl5 d€vem SEr I n f 1:)1" m,ul o s

sobre os riscos e beneffclos advindos dD tratamento. O

Investigador dever~ usar linguagem Simples que facilite o

entendimento pelo paCientE ou SEU responsávEl.

6.3. Comit~ de Revis~o e ~tlca
~5te protocolO ser~ sub~etido a um comitt dE rEvis50 E

dE dticC\, sendo qUE a BProvaçio dEvEr~ ser o~tlda Em um documEnto
especfflco, devendo ser Enviado ao RuCHE PElo InvEstIgador

responsdvEI do estudo, antes de inici~-lD.

6.4. Declara~ão de Helsinque
Este protocolei fOI e lab ora do d(,:" ac ordo com i:I'1i uorre as da

"Ueclaraç~o de HElsinque", rEvi5Rda~ Em Id~I\I" e VFn~~a. parm

pesquisas em seres humanos.

o de senvc Iv iment o dEste estudo igualmente

obedec~-las.
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07. RELATOR 10 DE HONITORIZAÇ~O

7.1. Ficha Clrnica de Evolu~5o do Paciente
() in v r.~!:; t: I!J i:1 ri n r' d e v (!. IH ,·1 n t: c I" o i·1 di: q 1.1 '" d n f' r: IJ 1 r:I ;:1.dom o

arquivo das fichas c){nicas dE Evoluç;o e controle das avaliaç5es

dos paciEntE~;, qUE sio fornEcidas pele ROCHE.

obsEFva~aES E dados relacionados ~ invEstiga,iD cl rnica dEVEm ser

anotados nesta ficha.
Estas fichas devem estar sempre prEEnchidas Em todos os

seus rtEn~:;, de +or'ma t es Ivei . de modo i,' I:/(·:rmitir·o l me d i a t o

levantamento dos dados.
Recomenda-se a utilizaçio de caneta esferogr~fica PFeta,

de modo a possibilitar a reaJizaçio da cdpia xerogr~fica, caso

necessc{rio. As avaliaç6es e as fichas cJ fnicas devem estar em

correspond~ncia com as orienta;5es contidas ne protocolo.

7.2. Relatdrio Final
Ao t~rmino do estudo e andlisp. estatfstica, dever~ ser

preparado um relatdrio final. Sugere-SE que este rElatdFlo

contenha os seguintes itens: objetivos; ru&todos do estudo;

altera;Bes do protocolo (caso haja);

quanto ao valor das drogas, inclUindo Eticdcia absoluta E

relativa, facilidade de utiliza;io E Efeitos colatErais) •

._0··
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7.3. lnterrup~ão do Estudo
Caso ocorra intErrup;io do estudo por quaisquer das

partEs, deVEria SEr providenciados:
a) documento explicando as razHes qUE levaram ~

interrup;io do estudo~
b) devoluçio de todo o material dE PEsquisa qUE nio foi

utilizado: medicamento, fichas clrnicas E outros ,qUE hDuver

rECEbido, do DEPto M~dico dE Produtos RochE ~Urmico5

Farmacêuticos S.A.'.

7.4. Monitoriza~ão
O monitor do Estudo, ou um prot'issicrlal rEPrEsentantE da

EquiPE do OEPtO. M~dico ~Esta companhia. dever~ proceder ~s

visitas r(::gIJlarE'sao t nve st igaclcw duran t e todo o ea t ud o , com ,:\
finalidadE' dE' mantEr a adesio ao protocolO, assim como verificar
a E l': a t i d I~o d c\ t: r' an s c r i ,dio d D ~; 1:1a d o s p .:\1" .,\ d t:; I i c li .:\!,; c:1 f I"t i 1::"," ':i " ()

monitor dEverd ainda VErificar SE o preenchimEnto dos dados Estio
SEndo rEalizados de forma complEta Em todos os itens rEqUEridos.

Todas as fichas clfnicas dEVErio Estar disponrVEis Em cada

visitar para a rEvisio PElo monitor.

7.5. Publica~ão dos REsultados
Os rEsultados pOdErio SEr apr~$Ent~~os em reuni5es E 01.1

publicaç5es por dECisio dE comum acordo entt'E o inVEstigador E

Produtos RachE Qu{miC05 E Farmacêuticos S.A ••
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08. AN~LISE ESTAT1STICA
Estarrl a cargo da estat{stica do Uepto. Midico d~ Produtos

os r e au lt ado s aval í ado s ao í nve st igiHI!:wr para que PI"()c(~da t:\

pr€para~io do relatdrio final sobrE o Estudo.
A an~lis~ estatfstica deste Estudo será da s~guintE forma:
a) 05 grupos sErio comparados quanto ~ homogeneirtRrtE dos

dados demDgr~~icos por meio dE testes paramdtrlcos para:
peso e altura; ~ por testes,n~o param~trlcos para: sexo R etnia.

b) A efic~cla e a tolerabilidade dos ffiEdicam~ntos ~m Estudo

s~rio avaliados utilizando-se o teste de Mann Whitney, teste t

de student e teste qui-quadrado, quando aplic~v€i5.
c) As reaç5es adversas seria analisadas qualitativamente, por

tabelas de frequ~ncia.
d ) ,~S aval iações globais Em Ci!lflC:i!W'..tpn. fEIt:<:\~;t;'Hltn pelo

Investigador quanto pelo paciente, SEria comparadas PElo teste

qui-quadrado e/ou teste exato de Fisher.

09. RESPONSABILIDADES PESSOAIS E CONTROLE DE QUALIDADE

9.1. Investigador Principal
!:)~?r.,~ Y"E5P(Jnsj{vl;:1p c la ob t cnc ão d',1 'HII"o'JaçãoPElo I;nl'nlt:ff:

ele I~Evi~~ã()E de I!.tica do 11"1l:i,\1 on de ~;CI';~ l'I:;ili~'7..:\d!:l o f':':il:',do, de
documento que concorde e autorize a realizaçio do estudo cl rnico
proposto (modElo no ap.ndic€ Irl).
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9.2. Monitor
Será responsável por:
a) Orgmnlzmç~o de rauni5Em pr~ n póm Estudo, quando

indicado;
b) Monitoriza~~o durante todo o estudo;
c) Obtenç~o das fichas clrnicas de evoluçio e avaliaçio

dos pacientes já completadas e organizaçio das mesmas.

9.3. Farmac~utico Respons~vel
O farmac~utico de Produtos Roche Q.F. S.A. sd ser.

responsável pelos medicamentos fabricados por nds.
Outros m~dicamentos que seria adquiridos no mercado.

dentro dos seus prazos de validade, terão a responsabilidade de

cada companhia que os comercialize.

9.~. Companhia
Os Produtos Roche Gurmicos e Farmac~uticos B.A. ser.

responsável por:
a) Fornecer as medlca~5es do estudo, apropriadamente

embaladas;
b) Fornecer as fichas clrnicas de controle de evoluç5es

dos pacientes;
c) Arquivar os dados do estudo e realizar as an~lises

estatrsticas.

37
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11.AP~NDICE I
11.1. lnforma~5es ao Paciente e Consentimento

<.> c o ri !; E,:ri t:im(:~ri t:o d o P i':1 c: I(':':n t: c d c 'I c:-: I',:\!;;C I' o ti t id o i:11'I t: c:-: t:; c:Ii':\

admissio do paciente no estudo. Os pacientes devem SEr

informados da naturEza e riscos do estudo, pelo invEstigador.

Os Produtos Roche &urmicos e Farmactuticos S.A. fornecer~ ao

investigador qualquer novo conhecimento sobre o produto qUE

implique Em risco significativo para os pacientes, bem como
+or mu 1ál~i o padronizado da DIVlS~O NACIONAL DE VIGILANClf:~

SANITÃRIA DE MEDICAI'IENTOS, conf or me P(:)I"ti':\I~iano. 16 de ::D'/i1./81,

TErmo de Conhecimento dE Risco (TeR).

11.2. Elementos para Informa;io

Visando obter o consentimento, algumas informa~5es
dEVEm ser transmifidas aos paciEntES.

1. Declaraçio dE que o estudo envolVE pe5qUIS~~
Explica~io dos objetivos da PEsquisa e orieni:a;ilio quanto ao
tEmpo de participa~io do paciente no estudo; descrl~in dos
procedimentos a serEm seguidos e jdent:itic~ÇUD de Qualquer
procedimento que seja experimental.

-,
r..•• flua 1crur.r I" I ::;CO 01.1

desconforto para o paciente.
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3. Descriç~o de quaisquer benefrclos que possam s~r

esperados com o estudo, sejam para o paciente em questio, ou para

outros.

4. Declaraç~o de que 05 dados de identificaç~o do

paciente ser~o mantidos em sigilo.

5. Para pesquisas que envolvem riscos maiores, dever~

haver explanaç~o sobre as compensaç5es e os tratamentos midicos
que o paciente receber~, caso ocorra qualquer dano, assim corno

quais são estes possrveis danosR

6. Os pacientes devem ser avisados de que estio livres

para se recusarem a participar do estudo, ou retirar-se deste a
qualquer momento, sem preju{zo para com a relaç~o m~dlco-

paciente. O atendimento m~dico nio ser. alterado pela

concordAncia ou recusa em participar do estudo.

41
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11.3.TERMO DE CONHECIMENTO DE RISCO (T.C.R.)

Nome Idade

abaixo assinado, ou sob a responsabilidade de seu parente

próximo abaixo identificado, ou nos casos necess~rlos, sob a
responsabilidade do m~dico que assina este documento, declara ter

1 ido ou ouvido o presente termo de responsabilidade que lhe

informa estar ciente do seguinte:

a) Que vai ser subru~tido ~ administraç~o de um produto ou •
m~todo terapfutico sobre o qual ainda n~o existe decisio ou
recomendaç~o do órgio, competente do Governo Brasileirop

b) Que n~o existe certeza de maior efic~cla em relaçio a outros

produtos j~ registrados pelo Minist~rio da Sadde, nem existe

maior segurança quanto ~ menor incidtncia de efeitos colaterais,

previsrveis ou imprevlsrveis~

c) Que, quando importado para uso prÓprio, o medicamento n~o est~

SUjeito l verificaç~o de controle de qualidade~

d) Que tem citncia do exposto acima, e que realmente deseja
utilizar o produto ou m~todo terap@utico recomendado pelo m~dico

que subscreve este documento;

42
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e) O m~dico que aplica esta medicaç~o ou novo m~todo i

responsivel e o laboratdrio produtor ~ co-respons~vel pela
medicaç~o, estando a Uni50 isenta de responsabilidade por danos

que possam ocorrer ao paciente decorrente do uso do produto ou

m~todo teraptutico aplicado~

f) Na eventualidade de importaç~o para uso prdprio; o paciente ou
seu respons~vel e seu m~dico assjstente assumem total e qualquer

responsabilidade por risco ocasionado por efeitos adversos,

isentando a Unilo de responsabilidade por todo e qualquer agravo

~ sadde frsica e mental;

g) O m~dico se compromete a informar ~ Secret~ria Nacional de

Vigilância Sanitaria do Minist~rio da Saude, em Bras rI ia,

Distrito Federal, CEP 70058, a ocorrência de efeitos adversos ou

tóxicos, se ocorrerem.
Data ••••••••••••• / •••••••• / ••••••

Produto ou mdtodo
teri\pélJtico •••••••••••••..••••••••••••••••••••••••••••••....•.•.•••

Apresentação ..................................................................................................
Pac ient e OIJ

respons~ve'l •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• li ••••••••••••

Assinatura

Nome do Mid ico
respons~vel pela pesquisa ..............................................................................

.. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Assinatura do Mddico

43
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12. APENDICE 11
Oeclara~ão de Helsinque
R~comendaçSes para a orientaç~o dos m~dicos na pesquisa

biomidica ~nvolv~ndo s~r~s humanos.

Adotada p~la XVIII Assembl~ia M~dica Mundial, Helsinque,

Finl~ndia, 1964, revisada na XXIX Mundial,
Ass~mbljlal"dquio, Japio, 1975 e novamente revisada na XXXV

M~dica Mundial. Veneza, lt~lia, 1983.

INTRODUC~O
A missio do m~dico ~ zelar p~la sadd~ das p~ssoas. Seus

conhecimentos e sua conscl~ncia s~o d~dicadas ao cumprim~nto

desta ~issio.

A Declaraçio de Genebra da Associaçio M&dica Mundial
compromete o m~dlco com as seguintes palavras: A sadde do meu
paciente estar~ sempre em primeiro lugar; e o Código

Internacional de ~tica M~dlca declara que: O midico deve agir
somente no interesse do paciente ao dar assist~ncia m.dica que

possa causar um enfraqueclm~nt~ da condiçio rrsica e mental do

paciente.

o objetivo da pesquisa biomldica envolvendo seres humanos
deve ser de aprimorar os procedimentos profll~tico, terapêutico e
de diagndstico e o entendimento da etiologia e da pato9tnese da
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doença.

Nl',\ p r' fi •..r ,I i 'liC II t: fi ~I

diagnclsticos, teraptuticos ou profil~ticos envolvem riscos.

Isto se ap} ica especialmente no caso de pesquisabiom~dica.

o progresso da medicina se baseia em pEsquisas que em dltima

an~lise dEpendem, em parte, dE experimentos realizados com seres

humanos.

No campo da pesquisa biom~dica uma diferença fundamental

deve ser feita entre a pesquisa m~dica, cujo objetivo ~

essencialmente o diagnóstico ou o tratamento do paciente, e a
pesquisa biom~dica cujo propósito principal é puramente

cientrfico e sem nenhum valor de diagndstico ou de tratamento
para o indiv(duo que participa da pe~quisa.

Na realizaçio de pesquisas que podem afetar o meio-ambiente

s~o necessirios cuidados especiais, devendo-se respeitar o bem

estar dos animais usados para esse fim.

Visto que ~ de fundamental importAncia que os resultados

dos experimentos laboratoriais sejam aplicados em seres humanos
com o objetivo de ampliar os conhecimentos cientrficos, aliviando
o sofrimento da humanidade, a Associa~lo Mddica Mundial elaborou
as seguintes recomendaç:8es para servirem de guia para todos os
midicos na PEsquisa blom&dica envolvendo seres humanos. Estas

.-.---.
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recomendaç5~s deveria ser revisadas +u t: 1.11" amen te.

enfatizar que os modelos, conforme delineados s~o apenas um guia

para os m~dicos em todo o mundo. Os m~dlcos n~o est~o isentos

de responsabilidades criminais, c(vis e .ticas, estabelecidas

pelas leis de seus parses.

I - PRINCIPIOS B~SICOS
1. As pesquisas biom&dicas envolvendo seres humanos devem estar

de acordo com os . ".prlnclPlos cientff'icos comumente aceitos,

devendo basear-se em experimentos laboratoriais e com animais,

realizados adequadamente e em um profundo conhecimento da

1 t t er at ur a c ien t rf'ica.

O planejamento a execuçio de cada procedimento

eNPerimental envolvendo seres humanos deve ser
formulado em um protocolo experimental que deve ser ent~egue a

uma comiss~o independente, especialmente designada, para

consideraç~o, coment~rios e orientaç~o.

3. A pesquisa biom&dica envolvendo seres humanos deve ser
conduzida apenas por pessoal qualificado cientificamente e sob a
supervisio de um clrnico respons~vel. A responsabilidade pelO

ser humano deve ser sempre de um m~dico qualificado e nunca do

indiv(duo participante da pesquisa, mesmo no caso deste ter dado

o seu consentimento.

J~6

--'---
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4. A pesquisa bioM~dica envolvendo seres hUManos nio pode ser

legitiMaMente realizada, a Menos que a iMPort~ncia do objetivo

5€Ja proporcional ao risco inerente para o Indlv(duo.

5. Todo proJeto de pesquisa bioM~dica envolvendo seres hUManos

deve ser precedido de UMa an~lise cuidadosa riscosdos

prognosticiveis eM COMParaç~o COM os benef(cios previs(veis para
o indivrduo OU outras pessoas envolvidas na pesquisa. O

interesse do indivrduo deve seMpre prevalecer sobre o interesse

da ci~ncia e da sociedade.

6. O direito do indivrduo eM defender sua integridade dever~

ser sempre respeitado. Deve-se tomar todas as precau~aes para se
respeitar a privacidade do indiv{duo e minimizar o impacto do
estudo sobre sua integridade F{sica e mental, bem como sobre sua

personalidadeR

7. Os m~dicos devem evitar sua participa~lo em projetos de

pesquisa envolvendo seres humanos, a menos que estejam certos de

que os riscos envolvidos possam de certa forma ser prevIstos.

Toda a pesquisa deve ser interrrompida caso os riscos envolvidos

sejam maiores do que o potencial ben~fico esperado.

8. Na publica~io dos resultados de sua pesquisa, o m~dico i

obrigado a manter a exatid~o dos resultados. Os relat6rios

sobre experimentos que n~o forem elaborados de acordo com os
princrpios estabelecidos nesta declara~io cDrrer~o o rIsco de

47
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nio s~rem aceitos para publica~io.

9. Em qualqu~r tipo de pesquisa com seres humanos, cada

indivrduo d~v~r~ s~r informado clarament~ sobr~ os obj~tivosr

m~todos, b~n~frcios pr~vistos, riscos pot~nciais do ~studo ~ do

d~sconforto vinculado a ~ste. Ele ou ~la deve ser informado que

ter~ liberdade para se retirar do estudo a qualqu~r mom~nto. O

m~dlco deveri obter uma d~clara~io concedida de livre e

espontAnea vontade, preferivelmente por escrito.

10. Ao obter o consentimento para o projeto de pesquisa o m.dico

deve ser extremamente caut~loso em verificar se o indivrduo

~stjver sob uma r~la~~o d~ d~p~nd~ncia a ele ou se esti

concedendo a permissio por constrangim~nto. N~ste caso o

consentim~nto dever~ ser obtido por um m~dico qu~ nio esteja
envolvido na investiga~io e que seja completam~nt~ independente

dest~ tipo de rela~~o oficial.

11. No caso de imp~dimento l~gal para tal ato, o consentimento
de particjpa~ão dev~ ser obtido do responsável legal d~ acordo

com a l~gisla~io do pars. No caso d~ uma Incapacidade frsica ou
mental onde torna-se imposs{vel obtEr um consEntimento ou no caso
de menores, a permiss~o concedida por um parente responsdvel,

substitui o consentimento fornecido pelo indivrduo, desde que de

acordo com a legisla~~o do pars. Sempre que o menor ~stiv~r

apto a conceder uma p~rmlssio, esta d~ve ser obtida do menor al.m

---_ ...
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do consentimento do re6Pons~yel legal deste.

1'').... No protocolo de pesquisa devEr~ constar semprE uma

declaraç~o das conslderaç5es ~tjcas envolvidas, devendo indicar

que os princ(plos enunciados na presente declaraç~o est~o sendo

observados.

11 - PESQUISA .M~DICA ASSOCIADA ~ ASSIST~NCIA PROFISSIONAL
(Pesquisa Clrnica)

1. No tratamento de uma pessoa doente o m~dico deve ser livre

para uso de novos procedimentos de diagndstico

terap~uticos, sempre que houver esperança de salvar uma vida,

restabelecer a sadde ou aliviar o sofrimento.

2. Os benefrcios potenciais, rjs~os e desconfortos do novo

m~todo devem ser levados em consideraçio comparando-se com as

vantagens dos melhores mitodos de diagndstico e teraptuticos

usados atualmente.

3. A recusa de.um paciente em participar de um estudo Jamais
poder~ interferir no relacionamento mddico-paciente.

4. Caso o m~dico considere essencial a nlo obtençio de um

consentimento, as raz5es especrflcas para este ato devem estar

expressas no protocolo experimental para serem remetidas a um
c om i t ê independente. (1.2).

-_ -

----- ...



Costa, Sidney de Brito

5. O m~dlco poderd associar a pesquisa m~dica ~ assisttncia

prof i 5.S i on a t ,

conhecimentos m~dicos, apenas quando esta pesquisa for

just Ificada pelo seu potencial de diagnóstico ou valor

terapfutico para o paciente.

111 - PESQUISA BIOM~DICA N~O TERAP!UTICA ENVOLVENDO SERES HUMANOS
(Pesquisa Medica Não-Clrnica)

1. Na aplicaç~o puramente cientrflca da pesquisa médica

realizada com seres humanos e obrigaç~o do m&dico permanecer como

responsivel pela vida e sadde da pessoa que participa dessa

pesquisa.

2. Os indivfduos devem ser volunt~rios - sejam eles pessdas

normais ou pacientes para os quais o projeto experimental nio

esteja relacionado com a doen~a do paciente.

3. O pesquisador ou a equipe de pesquisadores deve interromper
a pesquisa quandO, de acordo com seu Julgamento, esta poder~ ser
prejudicial para o indivrduo c~so n~o interrompida.

4. No caso de pesquisas com seres humanos, o interesse da
cifncia e da sociedade n~o dever~ Jamais estar acima das
consideraç5es relacionadas ao bem-estar do indivrduo.

50

.. . _ .... ~... .
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13. AP~NDICE 111

t-lodf~io p ar a documen t o j;\ !:iCI" c.~!:i!:;ilí"fln PCli:\ C()l'tli<;'~i\:~I) (I(,~

REVisio dos hospitais ondE sio ~Ealizados ensaios clrnicos.

OEve SEr Emitido Em paPEl tlmbrado da Institui~io.

ESTUDO CLfNICO-TERAP~U1ICO COM MEDICAMENlu ••••••.•••••

CErtificamos qUE o protocolo do Estudo no. +oi

Examinado por esta comissio E aprovado quanto ROS SEUS aspectos

lticos E cient(ficDS. o Estudo,' a ser desenvolvido sob a

~EsponsabilidadE do (or.) (Prof.> foi.......... " .

planEJado de modo a nio submeter 05 p~cientEs a '" I se o !.o;

Assembllia MedIca Mundial (Helsinki 1964;

190:3) •

Tóquio, 1975; VenEza,

Data:

MEmbros da Comiss5o 1':lSS i n at ur a s

-------------------------------- ------------------------
._. - ._ •••••••• _" •••••••••••••••••••••••••••••••••• _ ••••• " ••••••••• " ••••••••••••••••••••••• _. 0,0 ••••• ,.

-------------------------------- .. " _ -. _ _ , -

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

til.
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D~PARrAMENTO DE PES~UISA CLINICA

14. RECOMENUAÇUES PARA U PREENCHIMENIO UaB QUESTION~RIOS

1. Iodos os qu€stion~ri05 devem ser datados E assinados PElo

pesquisador respons~vEl. mesmo com relaçio aos casos qUE nio

completem o tratamento (nessa eventualidade, o m~dlcD deve

informar a razlo da interrupçio).

2. ~m princ[pio todos os itens dE cada qUEstion~rio devem SEr

I~espond idos. Caso alguma resposta SEja desconhecida, favor

1"ePEt idos.

3. Para anota~Ge5 de valores E unidades, registre cada
.:\lgi:\I'·islllnn ou f::r:jP i":\<':: o s f':\PI"oprli:\do~;i"1',1;·:,1")IJ~'IJ i cr: i';,~;C i·;,"'.';1:; 11t:,rCiildi:l.~:i

P que se destinam. codiflcaçio para o computador. N~o escrEva
algarismos fora das casas nem acreSCEnte casas ao qUEst ionJrio.

Se um determinado valor for muito Extenso e n~o couber no local
determinado, preencha todas as casas disponfveis com D algarismo

9. e ta~a uma anotaçio na margem •

•i , E.m caso de er r os nas ~-\no\:c\ç:r.h~!::'7I" 1r,;qUf':com uml:l'i:\ÇC) e

coloque o valor correto ao lado, datando e rubricando.

s. COfl\entdrios E explica~5es devem SEr registrados no local
apropriado (nComent~riosU) ou no verso da {olha.

'~i2.
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6. Por raz5es de ~tica, n~o indIque o nome do paciente no

I. lendo em vista tratar-se dE um estudo com mEdic~mento

experimental, cada paciEntE deve SEr Informado dESSE fato E dEve

concordar Em participar do Estudo. o consentimEnto do paciente

deve SEr registrado no local apropriado do question~rio.

B. A ordem de entrada dos pacientes no estudo dEVE SEmprE

obedecer ~ lista de randomizaç~o, Isto é, o primeiro pacientE

deve ser tratado com o medicamEnto do frasco no. 1 E assim por
diante, de modo a nio alterar a ordem j~ Estabelecida pela

randomizaçio. (quando aplicado).

9. TOUAS AS ANOTACOES DEVEM SER FEITAS ~ M~QUINA OU COM

CANETA PRE"IA, EM L~THA LEGtV~L.



CO!i".t~. b idlH~~lelE' l:ir i t: C)

:i. 5. AP~NDICE IV

A osteoartrite ativa ~ demon$trad~ por três dos seguintes

itens presentes no Joelho:

i. Um valor de pelo menos J (e$c~Ja 1 a 5) na avallaç50

dE uma at iVldade com dor provocada PElo P~SO.

2. Um valor de pelo menos ~ (escala 1 a 5) na aval i~;5o

da dor noturna.

~. Rigidez com dura~io de pelo menOB 1~ minutos ao levantar

OU apds um perfodo prolongado de inatividadE.

4. Um valor de pelo menos 8 (escala i a 5) na avalla;io da

intensidade da dor.

5. Um valor de pelo menos ~ (escala 1 a~) na aval iaçio

global do paciente da condi~io de atividade da doença.

Ad!c:!on~\ll\lent:E~r n ac í eu t c s dt.: '!I,HIII 1(~I',,!1i ,',I:I!',,"'(", ,,1'11.1,

inflamatdrios nio esterdides devem apresentar no Dia 14 ap6s a
descontinuaç~;o uma piora em do i s dos pr'imC-::II"()!5 quatro crit&Y'ios e
na avaliaç~o global do paciente de sua condi~~o cOMParativamente

ao mOMento da seleçio.
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16. AP~NDICE V

AVALIAÇr:iO CL:rNICA DO INV[STIGA[)()I~

(A AVBliaçio Clfnica do InvEstigador d8VE SEr rEall~ada

A. Dor Articular ~ PrEssio
ApliqUE pre55io • artlculaçio selECionada e regi5tr'E o

valor da dor como SEgue:

i.:! -- l cve

5 - ruuito intensa

8. O grau de incha~o prESEntE na articulaçio SElecionada

sErJ registrado como SEgue=

:I. _. aIJSEI"lt f? ::1 ". mo d €:'I" ,:\11 o

~ .... '1 eVE 4 ... i n t: (.~n s o

~ - Illuito Intenso

c. CrEPitaçio: ausEnte OU presente.
D. O grau de eritema preSEntE na arlticula;io SElEcionada

sErJ registrado como SEgue:

2 .- lEve

;j - h'IOcI (·,'1" a cI o

"I - i n t (~n!F,()

~S .•.. IHIJ.i to i nt en s o



Co s t a , S i dn(?~J d e til"i t: o

~. Aval ia~io da AmplitudE dE Movimento

A) ~lexio do Jo~lho
A mobilidadE da al"tlculaçâo do JOElho é mEdid~ PEla

movim~ntaçio paSSiva, empregando-se um 90nlbmetro, com o paciente

em posi~io supina.

(a) SE o JOElho pode SEr estendido, entio a posi~io
inicial sEr~ a posiçio ZEro para mediçio a partir dE 0 (zero)

gralls. A FLEXAu ~ medida a partir da rOSlç~O ZERO e registrada

(b) SE o joelho nia pode SEI" Estendido, a DD51Çio

inicial sEr~ registrada como DEFuRMIDADE DE FLEXAo INICIAL medida

em graus a partir da POSIçAo ZERO. (Veja Figura 2). A FLEX~O ser~

rEgistrada como a fl~xio (em graus) a part ir da POSICAO ZE~O.

';:i6
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F. A Bvaliaçio global do invesitigador da condiçio do

paciente 5er~ registrada como segue:

1 = muito boa 4 - rUim

") - boa ~ - muito ruim~ ~

3 = regular

LEG~~UéS Das EIGURêS Dê ~~GINA 5 DO ~~~~OICE U

Posiçio Zero

Figura i.

FIExio

Figura 2

Posiçio lero

Ueformidade de flEx~o
Inicial

Posl~io Inicial

FIExio
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17. APe:NDICE VI

AVALIA~~U DO PACIlNJ'[

A. Uor Provocada pelo Peso
Dor eXPErimentada em atividades selecionadas (ficar em

levantar-se dE uma

cadeira, subir escadas et c , ) • na ar t i c u t aç:i,\o SE 1e c Ion acla ,

registrada como SEgue:
l, = au sen t e

2 = leve

:3 .- mod (·::r· ad a

4 ,.,
í nt cn s a

~.;.i -- ml.l i ':(1 Intensa

B. UOI~ Noturna

Ild:'·'·II:I'.\I:lC, pn.',".li':'f) dn

sono etc.
j, = au s en t e

2 = leve 4 ,- i n t en s a

~ = muito intensa

o 9 r: ::\1.1 méd i o de (j i s t •.ilrb io ríur an+ I:: fi" '.íl t i mo-s di t,l::; ou

semana dEVE ser determinado.
o distdrbio noturno ser~ registrado pelo paciente em um

d idi" io.



C. Uuraçio da RigidEz
REfe~E-se ~ dura~~o da rigidez apÓs ficar SEntado por

t e:OIP C) FI r o 1o n 9 a clC) rJU Ir <:\ n t €~ O d i a • S f:: r (':\ P ft I" çJl.1l'd: ,Hl c PC\ c i e n t f~: ,.'~;C n t E

rigidEZ apds ficar SEntado?" SE sim, "Por quanto tempo?".

Registre a duraçio no Espaço apropriado na ficha. SE n~o

rigidez. registre: 0. a rigidEz no dia do exame

rEPrEsEntar EXPEriéncia rEcEnte at rpicar

~ltimos dias ou da SEmana dEVE ser Esta a rEgistrada.

D. A avalia;io da intEnsidade da dor pelo paciEnte deve SEr

rEgistrada C()~O SeguE~
lo -- nu scn t e ::1 .... lundcl",:.,c1a

2 -, lEVE 4 -- i nt en~::<':\

5 - muito Intensa

rEgistrada como SEgUE:
j, = mu i to boa ~l .... I" f.'~9 U .! i?, Y'

2 = boa '* -- I"I.!. i 11',

~:.i .... mu I tCl 1"1.1I m

I" • ü Pi:lcient:t:::d(,::vf-:I",:\ t er 1.11111'1:.91:,'.1.1'(' ti" qU,IIII.I(litc.!C d,

antiricido de qUE tenha fEito 1.150 (embora este procedimento nâo

dEva SEr inCEntivado pElO inVEstigador). r:-I::, , a cada v I s r t a , o

paciente deVE informar ao m~dico quantas VEzes fEZ 1.150 do

anti~cido (marca comErcial, posologia E tEmpo de uso).
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12.~. AN~XO~: FICHA UE EVOLUÇ~O LLINICA 00 PACIEN1'E
( um exemplo ,.

~26



Visita n. 1

~)ac i en t: e n , I I I I
1._ ••••• I _._. 1 •.•.•••• I

Criterios de Inclusão _. As c on d ic óc s ab a i i:o (:I(:,:'/(.':·me st ar PI"Pf:;cllt',~m
P i:\ I" c:\ CJ 1.1 f:: fi p .:\C ic n t: c ',;r: .J ,',1 i n c 11.1 1 ri o 110 (' ~:;I: 1I (11 ' .. r'l i'I ',; "j ( . I1 t ,11'" f I"

aus~ncia dE qUalquEr uma delas o paciente estar~ exciufdo
automaticamente.

(1) - Idade: Entre 18 e 75 anos , I
1- I

(2) - Sexo: Homens e mulheres nio gr~vidas, ris-
co de gravidez ou amamentando • II_I

(3) - Paciente com artrose degenerativa do joelho con-
firmado por Raio X e critdrio clrnlco • I••••.I

(4) - Uma h r s t dri a de r e so o s t a positiva Pi:\I"Í'\ 11111 ou
mais anti Inflamatdrio nio hormonal • II •.•. I

(5) - Crit~rios de Raio X para artrose degenerativa
de Joelho: Raio X para diagnóstico (aCEito se
realizado at~ h~ 6 meses) devendo incluir 2
(dois) dos seguintes critrlrios :
(a) Estreitamente assim~trico do espa~o artiCU-

lar com esclerose sub-condral
(b) ~orma~ffiD marginal de Dstenfltos
~c) P ~;f? 1.1d o c i s t ()5 S 1.1b c ()n d Y' a i m c 0111 P ii\ I" F d r; ';i L ". r: '1c, ....

rdticam

, I, ._ I

(6) - Crit~rio cl (nico para artrose degenerativa de
Joelho: dor no Joelho afetado ao movimento ou
em repouso, mais pe'1o menos 1 (um) dos SEguintes
i t en s :
(a) Limita~lo dos movimentos
(b) Uor ~ presslo
t c ) In ch ac o
(d) Crepita~io ao movimento
(e) RigidEZ ls~ja rigidez matinRI ou rl~lrl~z após

inat:ividade prolongada)

, I
1 •••• I

I I
I _I As condiç;:6es acima foram revisadas e tDdos estio

PlresEnt ES.

Assinatura do InVEstigador
ou Carimbo

TILATIL ROCHE



Visita n. 1 (Sele~ão> Protocolo Br.Md.D L 08 / 87.
Paciente n. 1 __ 1 __ 1 __ 1 Iniciais 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1

--------------------------------------------------------_._-------
C~lt~~los de Exclusio: As condiç5es abaixo devem estar ausentes
para que o paciente posma ser inclurdo no estudo. Se houver
presença de qualquer um dos rtens abaixo, o paciente esti
automaticamente exclu(do do estudo.

Presente

1. Paciente que nunca recebeu drogas anti inflamatd-
rias n~o esterdides para tratamente de osteo-
artrite ou que experimentou alguma rea~io ad-
versa. , ,

,_ I

2. Hipersensibilidade previamente conhecida. drogas
anti inflamatdrias nio ester6ide. • I'_I

3. Paciente que recebeu corticosterdide por via oral
atd 6 meses antes desta visita, ou tenha recebido
inje~~o intra-articular o~ parenteral de cortl-
coide h~ pelo menos 1 (um) ano antes desta visita. I I

l_I

4. Paciente que tenha participado de qualquer estudo
com NSAIDs hi menos de 1 m~s, ou tenha recebido
Tenoxicam previamente. I I

l_I

~. Ulcera pdptica constatada ou hist'dria de sangra-
mento gastrointestinal hi menos de ti anos.

6. Paciente que nio tenha tolerado tratamento com
aspirina a qualquer tempo ou tenha apresentado
rea~ão adversa a esta. , ,1_'

7. Significante insufici~ncia renal, cardraca, pul-
monar ou hematoldglca. , I'_I

8. Paciente com creatinina alta no sangue. I ,._ I

9. Paciente com altera~5es ou patologias qUE inter-
firam com a absor~io, dlstribuiç~o, metabolismo
ou excreç50 de droga.

10. Paciente com evid~ncia de doença concomitante a
qual pode afetar as articula~5es, tais como pso-
ríase, neuropatia sifllrtica, ocronose, doença
óssea metabdllca, doen~a Inflamatdrla dos Intes-
tinos ou traumatismo agudo. I_I

Crlterlos de Exclusão (contlnua~ão)



11. Coexist~ncia de qualquer outra alteraçio ou
agressão do tecido conjuntivo.

1"~.Paciente submetido ~ cirurgi~ de grande porte h.
menos de 6 semanas. I •

I_I

13. Paciente com diabetes recebendo hipoglicemiante
ou com signl~icante complicaç5es do diabetes. I I'-1

14. Paciente recebendo anticoagulante oral ou
parenteral. I I1_'

10:.'-..J. Paciente que esteja recebendo qualquer medlcaçio
com anormalidades enzimiticas hepáticas ou dro-
gas que se saiba estejam associadas l hepatite
medicamentosa e aquelas que possam interagir com
os derivados dos oxicans. • I._1

16. Paciente com histdria recente de alcoolismo ou
abuso de drogas (h~ menos de i ano). I •

I_I

17. Histdria de rloença maligna passada ou presente,
com exceçlo do carcinoma basocelular ressecado
com sucesso. I I

I_I

18. Paciente com distdrbio psicoldgico ou pSlqui.tri-
co Importantes. <incapaz)

19. Paciente com histdria de doença cut~nea cr6nlca. I I
I_I

20. Paciente com in~ecç~o severa atual ou recente
(inclusive tuberculose ou paciente em profilaxia
antituberculosa com droga). I ,1_'

21. Paciente com ~ator reumatdide positivo e clini-
camente significante. I I.- ,

22. Paciente com qualquer condi~io ou patologia qU€
requeira terapfutica medicamentosa nova, simul-
t~nea com a admissio a este estudo. I ,

I_I

I •1_' Todas as condições acima ~oram revisadas e todas est~o
au s en t e s ,

--------------------------Assinatura do Investigador
OIJ Car imbo

TILATIL ROCHE
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Visita n. 1 (Sele~ão)
Paciente n.

P~otocol0 Br.Md.O L 08 I 87.

t • f I1 __ 1 __ 1_-1

--------------------------------------------_._-------------------
1. Identlflca~ão

AI t ur a I I
I_I Masc. I I

1- I Fem.

Ra~a l_I Pd l_I Outra,_: Ng

Queixa principal _

Anamnese suscinta

HDA

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

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

Dlagndstico Prim~rio I Artrose Degenerativa dE Joelho l-I
Olagndstico Secundãrlo

2. Exame F(slco

Cabe~a
Pesco~o
ToraN
Cora~ão
Pu lnlão
Abdomen
Membro sup.
Membro inf.
Gen itc{lia
Outro

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

Normal Anormal DEscriç&o Suscinta
I I
I_Il_I
I
l-

I
1-

l-
I-
I
l-

I
l-

I
1-

-------------------------------
1-

Pressão arterial (sentado)
. ,Pulso 1 __ 1 __ 1 __ 1 btm./mln.

Respira~ão 1 __ 1 __ : i.r./min.

------_ ... _--

----------------------------Assinatura do Investigador
OIJ Caroimbo

TILATIL ROCHE



Visita n. 1( Sele~ io) Protocolo 8r.Md.D L 08 1 87.

3.Medicação Anterior: :_: Não
NomE' ComE'rcial

4.ME'dicação Concomitante
(inclusivE' antiácidos)

NomE' COnlE'rCiaI

5.ME'didas dE' FisiotE'rapia

Metodo

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

Posologia

I I
I_I

Posologia

No. dE' VE':i:E'S

Data
Ini'cio

__1__/_-

__1__1_-

__1__1_-

Sim

Data
Início

__1__1_-

__1__1_-

__1__1_-

I I
I-I Sim

Data
Térm ino
__1__1_-

__1__1_-

__1__1_-

Data
Term ino
__1__1_-

__1__1_-

Data
T~~rm ino
__1__1_-

...._.1._ .•.1 •..._

_..1__1_.-

Assinatura do InvE'stigador
ou Car imbo .

6.RE'cE'bE'u o primE'iro frasco dE' Paracetamol?

~-~ ....

Data
In Ic io

__1__1_-

__1__1_-



I_I
I I
I_I

Não,
Sim

porque ~-------------------

7.P~clente é alérgico I

I I
I_I Não sabe

NmoSim, a que? _
I I
I_I

8. Estado de Consci~ncia :
1_: Coma
l_I 'rorpor
l_I Consci~ncia Plena

9. Consentimento Informado obtido?
I I
I_I

I I
I_I

Não
Sim .... I_I Oral

l_I Escrito

1e. Exame de lorax (AP e Perfil)
I I
I_I

I I
I_I

Normal
Anormal. Especificar -----------------------------------

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

----------------------------Assinatura do Investigador
ou Car inlb o

TILATIL ROCHE

6

.. -._--
-----.- ..



Vi~~ita n , j. (SelEção)

Paciente n. t I I II _ •••I __.• I ••••_ I

Protocolo 8r.Md.U L 08 / 87.
:[ fi I c:: i (:\i s I_ : _:._'_0 : •• , ••o: :

----------------------------_ .. _-------_ ..._-_ ....._-------_ ..._---------
AVALIAÇOES DO INVESTIGADOR

A. 'l'Empo para andar 15 metros :
A.l. U$~va algum aparElho para oajuda~ a caminhar:

I I
I _I Sim I I

I _. I

I I
I_I

I I•• _ I

j'1uleta
s ens at "I
OIJtr·C) :

B. Avaliação das artlculaç5Es do
(assinale aPEnas 1 das ~)

c. SEnsibilidadE

1- AIJSEntE
~;.~- l..F.ve
3- nod er ada
4-' lnt:(;:n~;i':'

D. Uor Espont~nEa
na ar t i cu í acãc

i- HIJSEnte
2- LP.VE
~~.-f'jodEradt~
"t-· IntEnsa

E. Uor • prE5sio
na ar t iCI.1'1aç:fi,o

j.- fo)l.l!:.EntE
2- l.EVE'
3- t1odE'rada
4- lnt E'nsa

F. Calor na articl.11aç:io

._---_ _ ..•. _ __ .--_ - --_ _._- ..- _--

I I
I •.••I

I I
1._ •

..Im:.'1 h o [) i r E i t o
~JCH:'·J 1'10 ES;quErdD

JOE '1hos
E [)

I I I I
I - I I - I

I I I I
I .- I , ... ,
I I I I
I ..- , I ..- I

I I I I
I .... I I .. I

.Juel ho s
E [)

. • . I
I •.•.I I _. I

I I I I
I .- I l- I

I I I •I _••I I _. ,
I I I I•.... I •.... I

.JCH': 1 h o s
E D

I I I I
I -I f "H •

I I I I
I .- I l- I

I I I I• o.· I l- I

I I I I,- I l- I

•.JCH~I h o s



1- ~~lJsente
~.~-Leve
::l -- ModErada
4-· Intensa

F [)

I I I I...... 1._ I

I I I I
I ._. I I ... I

I I I I
I - I ,- I, , I ,
1_. I I •••. I

G. Grau dE inchaç50
presEnte na Junta seleto

..J()(.~" li o !i:.

E O
1-- (~usEnte
~!- I...~VE

I I I I
I - I "R' I

I I I ,
I ._ I I

_.
I

I I I I
I - I l- I

I I I I
1_. I ,- I

~- Moderada
'l- Int ensa

H. Grau dE erltEma na
art icuJaçio selec.

•Joe l ho u
~~ f.)

~l··· l'loderada
4- IntEnsa

, , I I
1._ I I -- I, I , ,
I _I 1_. I

I I I ,
I •.••I 1_. I

I I I I
I ••.• I ••..I

t- AusentE
2- LevE'

I. CrEPitaçt~o I I
I_I

I I
I _. I

Ausente
PrEsEnte:

J. Grau de Avalia,io da Amplitude dE' MDvjm~nto
(p~gjnas 46-48 = aPEndice V)

Flex~() do joe:lho:
1. FlEXão inicial de:
a. FI e:·:5o

:__ :__ :__ : grBU$ (marqUE ZEro 0)
:__ :__ :__ : graus

K. Opiniio do investigador quanto a situacio global do paciEnte:
I I 1. nu ito boaI _I

I I r) BoaI_I ,,;;.
I I ::l. F<egular1._ ,

I I ~.. MauI_I

I , o::- Mu ito MalJ. .... . .J •

L. ~E' C E ti E '.1 o p a c: j E n t E P a r i:\ C E' t: c:\ 111o I n .\ m 1:1 11 () I i:l. ':i q IJ~:: .:\n t: f..; I:: E 1:1c r ';l.lol

~\ c on s u 1 t a?
: .•. : Sim
: _: N~\o

Assinatura do Investigador
OIJ Célrimb o

TILATIL ROCHE



Visita n. 3. p,,·()t()cn.lt> 1:!r·.11d.D L ~B I 8/.

PaI: i en t e n , , I I •
1 ••••••••••••.••••• , ••••• _ I 111 I C I I I I I;~ : •••..••.~ •., .•.. I .._ ! ._". ! !

-------------------------------._---------------------------------
Aval iaç:ões do Paciente «) m6c:1.r.:o d(:::Vf~ .:H;~;in;·:d;:' .•- C0111 i':. C:-:Cf::to
ti IJi:\ n <:I o '1-' <:I I . t: C mP o )

A. Dor provocada pelo peso:

i . DE p(.~ ............... : _: AIJsp.n t: e : ._:l.eve : __: noder ad o : _.: lnt en s o
") Ao c am i nh ar : _: Ause.'nt:f. :._: LevE : __: rtod erad o : __: Int IWSOc:.:.. .............
3. Ao de i t ar+s e 01,1

I evan t "u- +s e ela cama • :_.:Ausente :_:Leve : __: rtod er ad o :_:IntEnso
4. ~~o levantar-se da

cadeira ............ :_:AlJsente :_:Leve : ._.: t'lod er ad o :_:Intenso
I!!' Ao subir e sc ada s : _.: AlJsc::nt F.: :_:Leve : _..: noder ado : _.: lnt en so'-l. ...
B.Dol" ~\ no i t e s •••••••• l ,..:AIJ5p.ntp. :_:L(~ve : ...:Modp.rado :_.:Intenso

c. Interfere com o sono : ._.: N~,() SimI I
I ....I

D. Oura~io da Rigidez Matinal:

• I._.
• I· _. N~\o

Sim • I I
1 •.•••••• I __ I

I I ,
I •.••0.0 I ....•._ I

E. Intensidade da Dor ~spont'nea ~

:_:AlJs.~nt€ :._:Lp.vc-:~ : ...:Iioderii\do :_:Intenso

F. Como o paciente julga selJ estado gel"81 =

: _: MIJi to Bom 1_: Bom I I
I_I

, ,
1_'

I I
I _I

I I•• _ I

N~,o
Sim --------------------_ ..• •• (~Ui:\1 ?

_ •••••••••••• •••• _ ••••••••••••••••••••••••• - ••••••••• _ ._. 0_ ••••••••••• 0'0 ••••••••••••••••••• _. _. __ .- ••••••••••••••••••••• _ •• _.- ._.

----------------------------AS5inatu~a do Investigador
C)l.J Carimbo

TILATIL ROCHE
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Visita n. 2 <Pr~-tratamento) Protocolo Br.Md.U L 08 / 87.

Pacient:n' n , I I • ,I _._. I _ ••. I __ I :I n i c i ;:'i s : "h , •• : h •• , •• : •••••• : ••••••• :

-----------------------------------------------------------------
crit~rlos de Inclus~o - As condiç5p5 rlcy~m ~star prEsEnt:ps para
que (J P •.1t:' IC" t: c c n t: I"c no f' ';;I. 1.1fi o " ()11 ';1 I1''' 11' I ".1li !:i i: nc I" ,'.',.I' II f')

paciente do estudo.

1. Osteoar'trite ativa é demonstl"ada POI" pelo meno s
8 (trts) dos seguintes itens, presentES no Joe-
'1tio afet ad o ,

, ,,-,

- Oor provocada pelo peso
... Dor not ur na
_ Rigidez de pe'1o menos 10 minutos dE dura~~o ao

levantar-se da cama ou apds um per rodo de pro-
longada at ividade
Avalla~io da intensidade da dor

_ Ava'1iaçio glObal do paciente da condl'~o de
atividade da doen~a

Adicionalmente. pacientes de quem foram retirados
anti inflamatdrios nio esteróides, devem RPresen-
tal" no 14. dia apds a descontinuaçior uma piora
em 2 <dOIS) dos primeiros quatro critdri0S B na
avaliaçio global do paciente de sua condi~io com-
parativamente. visita de seleçio <Visita 1).

(a) PacIentes dos quais foram retirados anti in-
~lamatdrios n;o esterdides <inclusiVE aspiri-
ra) devem mostrar uma piora em ~ (dois) dos
primeiros critclrios listados acima E na ava-
'1iaç50 global do paciente cDmparatiY~mRntE ~
VIsita de sEIE~io (Visita 1).

, ,, ..•. ,

(b) PacientE que n~o VInha utilizando quaJqu~r
medIcação an t IinflamatÓI"lê:\, df~·Vf.~rn r.,·::ih iI"
do~nça ativa da mEsma forma qUE no VIsita 1.
E ex ib ir resultados dos exame s 1ab orat OI' í a í s , , ,,-,

(C) Paciente tomando piroxicam ou indo~etacina
ure:tardU dEve realizar um perrodo de uwash-
out" de pelo menos 10 dias.

, ,,-,

2. Histdria de resposta cl rnlca positiva para anti-



inflamatório nio estErdidE, E nenhum et~ito ad-
VErso significante. , ,

I ..•.I

3. Valores de exames laboratoriais normais, exceto
desvio na vElocl~,~. de hemossedlmentaçio. Oy
anormal Idades associadas i mFdicaçio PE~mi~ ida.

, ,,- ,

4. Paciente ~ capaz de ingerir qyalqyer medicaçiD
por Via oral.

, ,
1._ I

I_I lodos os critdrios de inclysio acima foram rEvisado~ E to-
dos estio presentes, bem como os crjt~vios de inc]ys;o da
visita 1 foram revisados.

I_I Crit~rlos de exclysio da visita 1 conLinyam aysentes.

1...1 C()nmcnt: í mcn t o pÔs""ln·\"C:II"Ii.iHlnrio j:,;'\C 11'111,. foi 01.>1:r do ,

-----_._---------------------Assinatura do InvE5tig~dor
ou Cal"imb o

TILATIL ROCHE

l.i



Visita n. ~ CPrd-tratamento) Protocole Br.Md.U L 08/87.

Paciente: n. I • I I
•••••._ I ••.•._ f ••••••• I In i c i .:1. i s I I , I I I

1 ••••• _ I •••••••• I ••..•••• I •••••••. t •••.•••.•

-----------------------------------------------------------------
A. E>:ame F(sico

Cabeça
Pescoço
ldra:-:
Coraç;f:\o
Pu l mão
f.)bdomen
Membro SlJP.
t-Iembro i n+,
GEn i teU i a
out r o

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
•• o-
I'0_,
1-

-------------------------------........ _ •...- _ _. --_ _-- -_.__ .. --_ __ .-
-------------------------------

B. Glleixas do PaciEnte: ----------------------------------------

--------------------------------------------------------------______________________________________________________ 0.-------

c. Press~\o ~~df.:ri a l (se:ntado) : I I I '" I t I I1__ '-_' __ 1 ~ '__ 1--'--'

I ~~IIIP" r·h:' i 1:\1" : : .0... : r : _00_: L

R F.SP i r a~ão I __ : __ I __ : i. r ./m in.

D. MEdicaçlo Concomitante I I
1 •••• 1

I I
I ••••,

Nr,\I:)
Sim

Nome Come," 1:: , •..• I p o!~o I !:lI' i,', [);i' I: .,

[" j'(., ti

•• _/0'0_1 _00.0

I) i:' ~: ;0"
I ,:, ,,,i ,I< I
......1 o. 0_ I •...•------------------------

------------------------ ---------------- __I__I _0'.0 _o _o / o•••• 01 _0._

------------------------ _ ._ .••.• ••• - •••• _ •••••• _ •••• ".0 •••• .•._1._ .. 1 __ 0.'0_/ _0••1_0 _

------------------------ ----_ .... _. _ ....._-- -'- ,- .... 0_0_1_-/_-

E. Medidas de fisioterapia : _: N~}io



Método No. de VEzes L>ata
:r: ri f c io

_._/ __ / --
Dat .;\

lh'mino
-_/_.-1_-------------------------

_ /_._./ .------------------------
------------------------ ----------------
------------------------ _._-_.- _ _--_ _ . ._.../__I_._

F. Devolveu 1. frasco de Paracctamol =

• •._. comprimidos. fCHIlDU :_._:__ : comprimo

• •. _. Nio. Por que'~ ---------------------- ..---------------------

G. Recebeu o ~. frasco de Paracctamol 1

· .. _. i:)im
I •._. Nio. Por que? --------------------------------------------

H. Recebeu o 1. ~rasco da Droga em estudo?
I •. _. Sim
• •._. N~~o. Por que? ----------------------_._--------------------

I. Eventos clfnicDs concomitantes:

----------------------------------------_._--------------------
--------------------------------------------------------------

J. Coment~rios :

--------------------------------------------------------------
- - - - - •••••••••••• _. - •••• - •••••••••••••••• _ ••••• _ ••••••••••••••••••••• - __ •••••• ~ ••••••••• o••••••••••••• _ ••• ,. 0.0 ••••••••• _ ••• 0.0 •••••••••••••••••••• _ •••• "0 •••• •••• •• •• o o ••• • ••••••••••••

-----------------------------AS5lnatu~a do InVEstIgador
QIJ Car imbo

TILATIL ROCHE

~.3



Visita n. 2 (Pr~-tratamento) Protocolo Ur.Md.U L 08 / 87.

Pc\(: i €nt:e n , I I , I
, __ • _••••.I ••••_ I 1n i t:: i ,';1 i!:; : _ : _ : : : :

-----------------------------------------------------------------
AVALIACOES 00 INVESTIGADOR

A.i. Usava algum aparelho para ajudar a caminhar:
I I
I _. I Não
I I
I _I Sim I I

••_ I

I II __,

I I,-,

t'llJ 1€t a
Bengala
Outro : --------------------------------

B. Avalia,ic das articulaç6€s do
(assinalE aPEnas :\.das ~)

, ,
I _I

, I
,_ I

.Joe '1 h o Di r e i t o

.Joelho EsquerrJo

c. ~ensibilidade JOE'lhIJ!ã
f.:: [)

1- Ausente
~- Leve
3-- t"iodel'ad a
At -- Ln t en s a

I I I I, - , I ..- ,
I I I I
I - , I ._. I

I I , I
I -- I I .... I

I I I I
I ..•. I I .... I

D. Dor esponU\nEa .Joe 1ho s
na ar t í cu t acão E. lJ

:l- AI.lsente , I I I,-, ,_ I

2- LEve , , , ,
'.o' , -- ,

:3- rlc)dErada , , I ,,-, ,-,
Jf-' intensa , I , ,,-, 1- I

E. Uor ~ prEssio
1'\ a ar t i c IJ 1aç:f:\O

•.JOE '1h O!;:·
~_ LJ

:\,-Ausente
::!- Leve
:3--ModErada
4- Intensa

I I I I
I ._. I I ._. I

I I I I
I .... I I -- I

I I I .
I -- I I .- I

I I I I
I -- I I -- I

F. Calor na articulaç:5o .Joe Ih os

1.4



j, -, f)',Hi en t: e
~,~- t.eve
::l-- nod er ad a
.•.~- Ln t en s a

r n

I I I I
I .... I 1 _" I

I I I I
I .., I I ." I

I I I I
I - • I - I, I , I
I .... I I ... I

G. b I" n IJ dc I n c h i:lç ~:io
presente na Junta sElet.

•.IPI" 11111"
E~ D

i·· (4usent E'

~:.!- Lf::VE
3-· ModErada
4- lntEnsa

I I I I
I ." I I -, I. I I I
I ,- I I ,- I

I I I I
I -, I I - I

I I I I
I .- I I -, I

H. Grau dE' eritema na
articula~50 selE'c.

,.JoElho!-:;
E:. [)

::.(_.ModEr'i:\da
'l- lnt ensa

I I I I
I ,.' I I -- I

I I I I
I _" I I ,_. I

I I I I

I ,.. I I ,- I

I I I I
I

_. , I ." I

:1'- f.)l.1sent E'

~_. Le ve

I I
1._ I

I I
I _I

'~usEnt E
PresEntE

J. Grau de Avalia~io da Amplitude de MOVimEnto
(p~ginas 46-48 : apE'ndicE' V)

Flex5c do JOElho:
i. Flex50 inicial de l __ l __:__l gral.15 (marquE ZEro 0)
a. F 1 e:·:f:io

K. Opini50 do inVEstigador quanto a situac~o global do paciente:
I I 1- Mu i to boaI _I

I I o', Bo.:\I_I 0:.. •

I , 3. 1~E'gularI _I

I I "l • Mau1_. ,

I I •.•... Mu ito MauI _I \_t.

L. l~ccclJcl.l o pac i cn t c PiH·õ:\t::et,:IIIIt:o.I 110.":; o 11'" ,,'. 'PI\. 1:'"1./:/, dI I 11111

~\ consulta?
, _.. : ~) i m
l_I Ni~o

----------------------------Assinatura do InVEstigador
ou Caro imbo

TILATIL ROCHE



Visita n. 2 (Pr~-tratamento) Protocolo Br.Md.D L 08 I H~.

FlaciEntE n , I I I I1__ 1__ 1--'

-----------------------------------------------------------------
Avaliaç5Es do PaciEnte: (O midicD dEve aSSInalar com X, ~xceto
quando for tempo)

A. Dor provocada pelo PESO:

1. DE P(·~ ••• li ••••••• " ••
1_IAI.1SEnte: :_:Leve : _ : noder ado : _,: Int en s o

"1 Ao caminhar 1_: AIJsent e : .. : Leve : _ : norler ado I_:lntenso
,. ........
3. Ao dEitar-SE ou

"1 Eyantar··sE da cama o :_:AusE·~nte :_ :Le:y€-~:_ :i"lodErado : _: Int en s o

4. Ao lEvantar-se: d a
cadeira ............ :_: AIJsent€-: : ... : L~;:v(z : .. : ríod cr ad (J 1"•..: Int: en s o

o:- Ao sub iI~ e s c ad a s :_:Ause:nte :..1Le ve :...:nodEI~ado :_: lnt en s o
.:I. o ••

B.Dor' ~:\noite: •••••••• :_:AIJsente :..l Leve :_:i"loderado :_:Intenso

c. IntErfEre com o sono
, I,-, , ,

I ••••I Sim

D. Oura~io da Rigidez Matinal:
, ,
, _I

I ,
I_I

Nf:\o
Sim

, , ,
1 •••••••• I •••••••• I hnr a s

, , I
1._._ I ..•••.•• I mino

E. IntEnsidade: da Dor Espont~n€a :

F. Como o pacientE julga seu Estado geral:

: _: Mu i t o Bom
I I1_' 1'1 i:\IJ I ,

I_I ~11.1i to mau

G. Usando outra me:dicaçio (inclusiYE anti~ridn~)=

I ,
I _I

, I1_'
Ni:\o
Sim • •• (\lua1 : -----------------------~-------------------

--------------------------------------------
---_.----_._-----------_._-----

AssinBtuFa do InVEstigador
(J'J Cal'" i mb o

TILATIL ROCHE

1.6

_-_o .-_.. -



Paciente n. • I f II _._ I __ I __ f

Protocolo Br.Md.D L 08 / 87.

A. E>tame Frsico
-----------------------------------~-----------------------------

Normal Anor·mal

CabEça
Pescoço
T<ka:·:
Coraç:i:io
P IJ1mf:io
I~bdomen
Membro SIJP.

Membro inf.
Gen i t;,{1 i a
out r o

l-

I
l-

I
1-

OE5CFIç:io Suscinta

" , - ....•........- ._ -_ _.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. ~ueixas do Paciente: ----------------------------------------

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

Mespira~io 1 __ : __ 1 __ 1 i.r./min.

D. Medicaç:io Concomitante

Nome Comercial

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

.......

I I I I \I I I • I
1 •.••••••••.•••••. , •••••••• I ,'o I _ ••••• 1._ •••• t ••••••.• I mrnHg

• •._.
I •
1._ I

N~:\Cl
Sim

Poso'!ogla [)at.:\
Início

..._/ .__1.__.

1.i;;I.t "',
I O:~'I~mino
....•./ ..._./ _._.

_._1_._/ __ o

._._/ __ ./_- ....... / ._.._/_-

\.7



E. Medjdas dE Fisioterapia : ._.1 Nf:{()
I I
1._ I Sim

Método N(). de VEzes L>ati'il
Ln f'c io

.•._.1.- _1._ ....

LJi:lta
Iér'mino

./ 1 .

__ /_._1_- _ / 1_._

------------------------ __1__1_.- _._./_._/ --

F. \.)EVO'lVE,'1J I)1:.. t'rasco de Par ac et amol
, ,
'-' Sim com , , ,

' __ 1 __ 1 comprimIdos. .\omou : __ : __ : c omp r r m ,

I •1_' Por --------------------------------------------
----------------------------------------------------------

G. Eventos clfnicos concomitantes ~

-----------------------------------------_._-------------------
--------------------------------------------------------------

H. Comenh'il" i os

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

----------------------------Assinatura do InvEstigador
(JIJ CaI" imb o

TILATIL ROCHE

H3



Visita n. ~ (Avalia~ão) Protocolo 8r.Md.U L 08 I 8/.

PacientE n. I • I II __ I _•._ t _._ I Ln I C i a i s : __ 1__ ' __ 1.__ 1....._.1

-----------------------------------------------------------------
AVALIACOES DO INVESTIGADOR

A. lEmpo para andar 15 mEtros:

A.i. Usava algum aparelho para ajudar a caminhar:
I ,
I _I Ni~\o

, ,, -, Sim ; _; MIJ 1et a
I I
1 •••• 1, ,
I •...I

Bem9i:\ 1,,\
Outro : ._.0.0 •••••••••••••••••••••••••••••••• 0'0 ••• 0'0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0·0 ••• -,.. • •••••••••••••••

B. Avalia~io das articulaç6Es do
(assinalp. apEnas 1 das 2)

, ,._.
, .
I •.••I

.Joe UH) Di r· P. i to

.Jce 1 h o 1:~sqI.1E:r·do

c. SensibilidadE JOEI ho s
E O

1- AIJSEnt E
'1_ LeVE1:-~- M()dE:'lrada
'l-- Ln t en s a

I I I I
I - I I - •
• • • I

•
_.

I • - •
I I I I
• ... I I .... I

I , I •I .... I , .... •

D. \)or ESP on ti!ir,,::a .Joe 1ho s
na art iCIJIaç:ão E o

1- A1.l5p.ntE I I , II _. I I •••.I

2- LP.VE I I • I.-. ._ I

3- M()deraclÜ\ I • I •1._ I I .•..I

4- IntEnsa • I I II _. I , ••.•I

E. Dor ~ prp.ssio
na art í cu lac âo

.Jcie l h o s
I~_ I)

1- ~)IJSEnte
2- LEVE
3- ModErada
4- intEnsa

I I I I
1 •••• 1 1- I

I I I II _, I
l-

I I I ,
•• _ t . _.,
I_I I I

l- I

F. Calor na articl.llaç:ão .Joe 1ho s



1- AusentE'
r)_ LEvec..

3- nod er ada
4- Intensa

F I)

I I I I
I

_ .
I 1. _ I

I I I I
I ... I , HOO I

I I I I
I .... I l- I

I I I I
I .... I •.... I

.Jo c t "n!"
F D

I I I I
I •.. I I ••.•I

I I I I
I ••••I I ... I

I I I I
I - I 1_. I

l- I I I
I I

_.
I

1- AIJSp.ntE
~!- Leve
3- nod er ad a
4- In t en sa

G. l3r·':\I.l de Inch,:\ç~:i.o
prcsEnte na Junta SElet.

H. Grau de Eritema na
articula~~o selec.

.Jo el h o s
E [)

2- LevE'
:~.-/'lodE'l~ada
4- lntensa

I I I I
I _. I I .. I

I I I ,
I - I I - I

I I I I
I .- I •.... I

I I I I
I - I I ••.• I

I. Cr ep i t c\di.o I I
I_I AUsEnte
I _ I ,Prc!!ient(-~

J. Grau de Avalia~io da Amplitude dE Movimento
(p~gina!!i 46-48 : apendice V)

FIEX50 do Joelho:
1. Flexilio inICial dE
a. ):"1 €N~\O

1__.1. •... : '.'_ I ~Jr au s 0,,;',\1" oue z er o ~n
: __ 1 __ 1 __ 1 graus

K. Opiniio do inve!!itigador quanto a situac50 910bal do paciente:
I I 1- Mu ito boa'_1
I I .') BoaI_I 1:.. •

I I 3. I-<egularI _I

I I 4. MauI_I

I I c:' Mlj ito MauI _I .J •

L. RecE'beu o paCIEnte Paracctamol nas 6 horas que antecederanl
l':\ consulta?

I I t"1._1 .,1 I m
: ...: N~i.()

----------------------------Assinatura do InVEstigador
ou Caro i mb o

TILATIL ROCHE



Visita n. 3 (Avaliaçio) Protocolo Br.Md.U l 08 I 81.

Pac:i(·:nte n , I I , ,
, ._.....I ._•.•.I •.••.•.••

In i c i ,:1 I ,,:.
I I I • I ,
1 •.•••••• I •••••••• 1 ••••••••••••••• I •••. O".

-----------------------------------------------------------------
Avalia~5es do Paciente (U m~dico dEVE assin~l~r com X,
quando for tempo)

A. 001' provocada pelo peso:
1. • DE P(~ ....................... :_: ~hlsent E : _.: Le ve :_.:('loelerado :_:Intenso
2. Ao caminhar ............... :_:Ausente : _.1 L.z-vf.. .. :._:i"locl!:":r'ado:_:Int~:mso
3. ~~o de it ar-se ou

"1 evan t ar'-SE ela c ama .:_ :AIJ!i;€nt e : _: LE'VE :._: nod er ado :_:Intt:wso
4. Ao levantar-se d ,':\

c: ade ira •••••••• li ••••••••••••••
1_IAusente :_:LEVE : .,_: nod er ad o 1._:1n1:<::nso

•... Ao sub iI" es c a da s :_ :~\IJsent e :._: Lt::vf.: : ._ : ,'"IDel en:HJo : ...: lnt tE'nso
'-I. ...

.. .. .. .. .. .. .. ..

c. lnterfere com o sono : ....: N~,o : ....: Sim

D. Dura~50 da RigidEZ Matinal
I I
I •••I

I •. _. N~:\n
Sim

• I ,
, ._•..•I .•••.M. I

I I I
r ._ ••••• I ..•.••••I mino

E. Intensidade da Uor Espont~nEa =

F. Como o paciente julga SEU estado geral

:_: Mu i t o Bom :_: Bom I I
I_I I'll,l i t: D mau

G. l)!;;andt:lou t ra medici:\ç:ãcl c in cl i..\!:;iv(? í,\nt:ii.,\I::idp':;)::

; _: Ni:\o
I •. _. Sim ••• (~IJal? --------------------------------------------

--------------------------------------------
----------------------------Assinatura do Inv€stlgador

()IJ Caro imb o
TILATIL ROCHE



Visita n. 4 (Avalia~io) Protocolo 8r.Md.D L 08 I H/.

PaciE::nt:E' n , I I I I1 __ .' •••• _. I •__ • I

-----------------------------------------------------------------
A. E>:ame F(sico

Nor ma1 ~'\nor ma1

Cabeça
Pescoço
ldra:·:
Coraç:ão
Pulmão
r~bt1DIl\e:n

Membro SIJP.
t'iembt-o in+",
Gen i tc:{} i <:\

Outro

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_O, ,-,, ,

••..•I

, I,-,

---------------------_._--------
•••••••• _ •••••••••••••••••••••••• 0·0 0'0 •••• _. __ ._. _ ••••••••• _ •••••• _ ._ •• _ ••••••••• 0-. _. __ • _

-----------------------------------------_._-------------------
8. ~l.1eixas do Paciente: ----------------------------------------

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

I I I I ••, I I I I
, •••• __ • - _. , 'M' •••• I ,'o I _ .•_ I _. _••• _ •..• , I\\Il\Hg

.\ p.nlp. (.~:.:i 1ar : _0_: '_'.0: • : _'_0: C

i.r./min.

D. Medicaçio Concomitante , ,
I ..• I, ,
1._ •

N~!IO

Sim

NOIllE' C ()III € I" C i·c\ 1 P o s o J. 09 i ê:\ Data
Ln Ir; in

__1__1__0

I.hta
1,,1'1"111 ino
......1.__1_ ..•------------------------

------------------------ -_/ __ /_- .'.'.0/ _._/ __

------------------------ _0_/ __ / __ .__/ _...1_.-

------------------------
E. Medidas de Fisioterapia I ,,-, Não

') "")
1:..1:'

-----



. (.".
.•.• ..) I IH

Método üata
r n fc io

..._/__I__o

Da t <:\

lét· m ino
._..1__I__o

....•../ ... _ ../ •..... .. 1 / ••. -

_....i_...../ ._._

_._1_._1_-. ..._1 __ / __

F. Devolveu 1. frasco dE droga em estudo ...
•_. Sim com lomou • • •1_ ••••1 ••.•_1

•_. Não • Por --------------------------------------------
------------------------------------------~---------------

G. RecE'beu o ")
t•• droga Em Estudo

• •·_. Sim

• •. _. Nio. Por qUE? _

----------------------------------------------------------
H. Eventos clrnicos concomitantes

--------------------------------------------------------------
I. (.;omenbir ios

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

Assinatura do Investigador
o u Gar imbo

TILATIL ROCHE



Visita n. 4 (Avaliaçio)
PaI: I cn t e n , • I • I

••••.•..., .•••.•••' ''''''0'

Protocolo Br.Md.O L 08 I 8/.

J n I f' i ;1 i "; : I 1 : .. : I
... I

AVALIACOES DO INVESTIGADOR
-----------------------------------------------------------------

A. lempo para andar 15 metros:

I I, -, N~\o

A.i. Usava algum aparelho para ajudar a caminhar:

I ,, -, Sim , ,
,_. I, ,,-,, ,, -,

Muleta
Benga 1,':\
Ou t: ,~o :

B. Avaliaçio das articulaçSes do
(assinale apenas i das ~)

c. Sensibil idade

1- (4usent:e
2- Leve
3- nod erada..~- 1n t en ~;c:\

D. Dor espont~nea
na ar t í cu t ac ão

1- Ausente
2- LevE'
~~-t'I(Jden:,d~.\.
4- Intensa

E. Oor à pressão
na ar t í cut acão

1- AIJsent e
2- Leve
::)-Moderada
.)- Int ensa

F. Calor na articula~io

I ,,-,
I ,1_'

•..íoe í ho u l r e í t o
.Joe Itio E!:;qlJerdo

Jo~:lhos
E:: [)

I , , I
I - , ,- ,, , I ,
I - , , -. I, I , ,, ... I , I, I I ,
I .•. , , ... I

Joelhos
E D

, , , I
1- , , .- ,, , , ,, - , ,- ,, , , I, - , , .- I

I , I I,_. I 1_. I

.Jo e I ho s
r. tJ

I I I I, - I I _. I

I I I ,
I - I 1- ,, I I I
I - , l- I

I I I I
I - I l- I

•.10&:1hos



1- fW,SE'nte
~,~-Leve
3- Moderada
.1- lnt en s a

F O

• • I I

• -, I l- I

• I I I
I - I I .,' •
I I I I
I -" I I - I

I I I I
I .... I I .... I

.!oe- I I,fi ::,

~, [)

I I I I
I -- I I .... •
I I I I
I .." I I -, I

I I I I
I -" I I .." I

I I I I
I -- I I - I

1- ':~IJsen te
~.~-LeVE
3- Mode:,~ada
i~-- Ln t en s a

G. I,I' ,'\ '.1 dc i,I C li i':\ Ç. ::in
presente na Junta sElec.

H. Grau de erite:ma na
articula~;o selet.

,..I0e:HlO!E,
E [)

1- f~I.lsente
~!-.. LEVE'

I I I I
I -, I I -, I

I I I I
I ".. I I ..• I

I I I I
I ,- I I - I

I I I I
I - I I - I

:~-, riml er ad a
.l- Intensa

I. Crep itad\o I I
I _I

I I
I _I

~~usente
Presente

.J. üralJ de Aval iaç:ao da Ampl l t ud e d e MoviltlF.'nlcj
(p~ginas 46-48 : apendice V)

Flexio do joclho:
1. Flex~o iniciai de :__ 1 __ 1 __ 1 graus ~marque ZEro U)

K. Opinião do investigador quanto a 5 it uad~Cl 9 1ob a I do e ac i en t e s

I I 1. MIJ ito boaI _I

I I 'O) I:loa1_' 1:'.
I I a, Regular· _.
• I 4. MauI_I

• • 0;' MIJ ito Mau
• ._ I ;;J.

L. I~ec eb E'J o Pac i en te Parac et amo 1 na s Ó h ()f 1:\':, q I.lf.'~ an t ec f'.'c:! ('.'1" ":\'"

~:\ c onsu l t a?
:_: Sim
:_: Não

----------------------------Assinatura do InVEstigador
l1'J Car imb o

TILATIL ROCHE

'I"":'~.. .J



V i5 ita n. Al (AvE!J ia c ão) rrotoc~10 Br.Md.O L 08 / 8).

P •.u::i cnt c n , • I , I'0.0 •... 1 •••••••• , ••••••••• ,I.11 I('I'oi I'; I '" "" I ." ". I ,.,

-----------------------------------------------------------------
Avalia~5es do Paciente (O m&dico dEve assinalar com X, Exceto
quandD ·rol' tFllIPO)

A. Uor provocada pelo peso=

1. l)e p~~ •••••••• li •••••••• li •••• :_: f':\usente :_.:Leve : _: ncder ao o : _ I In t en so
') Ao caminhar :_: ~~IJs€nt:p. :_.ILf.~ve : ._ : nod er ad o 1_IIntensoCo •• • ••••••••••• li

3. Ao de i t ar+ s e 01.1

1evan t ar+ s e da cama .:_:AUSp.ntE 1_ILev€ I _.Inoder ado 1_.:lnt f!'r)SO

4. Ao levantar-se da
cadeira ••• li ••••••••••• li ••• :_: AIJsent f: :_:U,'vt::I_I nodcr ad o :_Irntenso

..,. Ao subir p.scadas l_I ~~usent e 1_IL.eve 1...1nod er ado 1_llntenso
;:I. ...

I I
I .•••, SImC. Interfere com o sono

D. Duraç:~o da Rigidez Matinal:
N~\o
Sim

I I
I _I

I I
I_I 1_._. I l horas I I I

1._ •••• 1 ••••.- I

E. Intensidade da Uor E5Pont~np.a =

F. Como o paciente julga seu estado geral =

i'H:\U I _ I Mu I t: o mauI I
1._ I1_: Regular

G. Usando outra medicação (inclu5iv~ ~nti~rirl0~):

: _: N~~c)
••• Qual?SimI I

I_I --------------------------------------------
__ ••••••••• _ •••• _ •••• __ ••••• _. _ •••••••••••• _._ ••••• _ •••••••••••• " •••••••••• o •••••••• _. •• •••• 0_' ._ •••.• -o •••••• ._ ••••

A5sinatura do Investigador
CHl Car i mb o

TILATIL ROCHE

mino



Visita n. ~ <Final) Protocolo Br.Md.D L 08 ; 87.

Paciente n. I I I ,
1-_1 __ 1--' In i c ia i s I I , t I II I __ • __ , __ o I _._. I

-----------------------------------------------------------------
A. E>:ame F(sico

CabE~a
Pescoço
Tdra:·:
Coraç:ão
PIJ 1mão
Abdomen
Helllbl~osup ,
"'Iembro i n+",
GenitiÁlia
Outro

I
_I --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I
1-

I
l-

I
1-

--------------------------------------------------------------
B. ~ueixas do Paciente ----------------------------------------

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

: •••••••• : ••••'-0 : •••.•••• ~ ,.~
I I I

..•.....I •••••_ 1.__ I

P IJ150
I , I I• __ I _._ f __ I btm./min. I I " I,_._ •••••• _ t , r .••• _•. I c

I I I I1 __ 1 __ 1 __ 1 i.r./min.

D. Medicaçio Concomitante: I I'_1
I I1 __ I

N~\o
Sim

Po!:',ologia Uata
Jnfc io

._._/ .__ / --
[)i:1 t ,.:\

, (~·I . IH i n o
......./ ..._1_.-------------------------

.....1__/ __------------------------
_..../ _....1_.-------------------------

...•../ .•...•1 _ .•. ....... / / _ .------------------------

2/



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

E. MEdidas dE fiSIDtErapla I I Nr;,I')
• 0'0 I

I I silíi1._ I

No. de Vezes [)ata
Início

...._1 __ /_-

Método

------------------------
/

......./__I.__.

F. Uevo1vey 2. frasco da droga em estYdo ..
"

,-, Sim dnlgp-i:\s •com ., omou I I ,
••••• H' I •••••••.•

I-, N~\o• Por

Uata
'1 ~~rmino

,. ,.
_'.'0' ..__ ~ __ o

/

_ ..../ -_/--

......1__1__

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

G. ~ventos cl{nicos concomitantes ...
--------------------------------------------------------------
--~-----------------------------------------------------------

H. Comen t ,,'Ir' ios

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

----------------------------Assinatyra do Investigador
OIJ Car imb o

TILATIL ROCHE

~!.8



Visita n. ~ (Final)
Pacicntf:o~n. I I I ,

I __ f •••• _ I ."._ I

Protocolo Br.Md.U L 08 I 8/.

J.n I C 1,·.1I S • I I I • I
t ._._ •• _ •••. , _•.•••••••..•••.•..•.•..••

-----------------------------------------------------------------
AVALIACOES DO INVESTIGADOR

A. '·effipopara andar 15 metros :

A.i. Usava algum aparelho para aJudar a caminhar:
I I
I _I Nf:\o

I I
I _I Sim I I,_ ..

I I
I_I

I I
I _I

nuí e t a
Benga 1 é!\
()IJt r o :

B. Avaliaçio das articulaçBes do
(assinale apenas 1 das 2)

c. Sensibilidade

1- Ausente
~)- Leve
::1- r+orí er ad a
AI··· Int: enr,Í;\

D. Dor espont~nea
na ar t I cu Iaç:f:\o

jo- Ausente
•.~- Leve
:3- nod er ad a
4- i n t en s a

E. Uor à pressão
na ar t iculaç:f:\o

1- Ausente:
;,,!- Leve
~J- Moderada
4- Intensa

F. Calor na articulação

....-_ _ _ - __ ._--_ _---_ _--_.

I I
1._ I

I I
I •.••I

.Joe lho Direito
JOE 1ho l:::sql.1E'nJo

JCIF.'lhO!ã
E O

I I I I
I o- I I _o I

I I I I
I - I I o- I

I I I I
I o•• I I .... I

I I I ,
I 00 I I .. I

.Joe 1ho s
E D

I I I I
I - I I _o I

I I I I
I - I I _.0 I

I I , I
I .... I I ... I

I I I I
I o·. I I .... I

.Jcre I h o s
E [)

I I I I
I 0- I I - I

I I I I
I _I I - I

I I I I
I - I I .... ,
I I I I
I_I l- I

.)oF.' "I tios



1. - f~US€'ntf!
'1 U"v~~,:.. -
:;l'- tlode:n'\da
4- Ln t en sa

1'" o
. • • I
I _. I l- I

I • I •I .... I I ... I

I I • I
I ... I I ... ,
I I I ,, .... I I .... ,

G. Grau dE inchaç50
presEntE na Junta se:lEc.

JD0~ 'I h o~:;
E D

i o. A'JSEnte
;..!- L.evE
;3- MDde:rada
4- lnte:nsa

, , , ,, .0. , , ... ,
, , , ,, -, , .- ,, , I ,,- I • .- ,
I , , ,
1- , , .. ,

H. Grau dE Eritema na
articula~io sEIEC.

Joe:lho!:>
~~ [)

:1.- A'J5e:ntE
-r.; LEVE".
3- MOdErada
4- Xnte:nsa

I . · ., ... , • .... ,. , , ,,
.0'

, I 00
,

, , · ,,- I I _. ,, , , ,,- , ,- ,

I. CrEP i t açf:\fJ :
, ,,-,, ,, ._,

~\usEnte:
Pre:se:ntE

J. Grau dE Avaliaç~o da Amplitude: dE MDvimento
(p~9ina5 46-48 : apf!ndic€' V)

F'lt~):~il) 1:10 •.joeJho:
1. Fle:x5o inIcial dE
~;!. f- 1E~·tf:\O

:.__: l ._ l rII" i"u !'; \ 1"11 i':\I' q '.H~ Z (,: ro .:,)
1 __ 1 __ : __ 1 graus

K. Opiniio do inVEstigador quanto B situac~o global do paCIEnte:
, . 1- nu i t: o boa. _.., , '1 \:)0 ar _. I t:..., , ~.Re:g'.11ar, -,, I 4. Mau,-,,. , ~.,-ju i to Mau, -,

L. I.(f~(:(,t)f.:u I) p a c i e n t e I·/i:\I'·i·H:cti:\l'lIt:11 "'oiI!i: Ó 11"1 "o: 'Iue i"ll:('r:('dl"~I'"

~o\ consulta?
I • ('~',.-, .:> I m
: _: Nãc)

----------------------------Assinatura do Inve:stig~dor
()(.1 Cal" i mb o

TILATIL ROCHE



í s i t a n. ti (f- i nal )
Protocolo 8r.Md.D L 08 ! 8i.

aciente n. I I I II __ I __ • _.•••I

, , I I I I
1 •.•.••••••••••••• I _._. I .•••••••I •.•••..•I

----------------------------------------------------------------
Ivallaç5es do Paciente cO m&dicD dRVE assin~18r co~ X,
luando ~or tempo'

~. Dor provocada pelo peso:

I. • DE p€ ...... " ................ 1_IAusEnte 1..1Leve I...:iiClderado 1_IInt(;~nso
·1 Ao caminhar :_IAusente I._IL.eve I...:t'lClc!e:rado:_.IIntfmso
:... .. ............
3. Ao d e it ar -1:;(.;: ou

levantar-se da cama • 1.. 1Ausent E 1_: Leve :._Inod er ad o :._:Int en so

4. ':'-'0 1E'vant f:\I~-SE d '"i\

c ad e t r a .......... " ............ : _. : f.)IJsen te: I...: t.cvc : ....: t'lDt1 er-i:\do:_: Int cn so
... Ao sub i,~ escada!;; :..:Ausent e: :._:LI:~v~~:_..:11oderado : _: Ln t €nsc)
;;l.

...
B • üor ~:\ n o i te: •••• " •• li ••••••

c. Interfere: com o sono
1 1, ....• Sim

D. Oura~io da Rigidez Matinal:
: _: t~~\O
:_1 Sim 1 , ,

1- •.•• 1 •••.•...1 h or as : ._0 _. : _ .. _: fll' n ..

E. Intensidade da Dor Espontinea =

F. Como o paciente julga seu estado geral

: _: M IJ i t o 1:II:)fll :_: ~om 1 1
I •••.I

1 1
I _. I t'iui t o mau

1 I
1 _I

1 1
1_.1

N~!\o
Sim --------------------------------------------

--------------------------------------------
----------------------------Assinatura do Investigador

[l1J Carimbo

3~.



ROCHE - PESQUISAS CLtNICAS

Tenoxicam ou outros AINEs I Seguran~a

-----------------------------------------------------------------
Identifica~io do Paciente
Iniciais I I , I I. __ . __ . __ . __ . No. do Pac. • I I I.__ . __ . __ .

Data de Nascimento 1 1 _ (dia/ffiEs/ano)
-----------------------------------------------------------------
Tratamento
lnfcio 1 1 _ tdia/mesianoJ
l~rmjno 1 1 _ (dia/mes/ano)

Droga utilizada -------------------------------------------
Dose di~ria usual-----------------------------------------------------------------
Eficácia Clrnica • I1 __ '

1. Excelente
2. Bom
3. Moderado
4. Wuim-----------------------------------------------------------------
Tolerabilidade 1 11 __ 1

1• Nenhuma
2. Rea~ões
3. Rea~aes
4. Rea~ões

reaç50 adversa
adversas leves
adversas moderadas,capacitado 8 continuar tratamento.
adversas graves, paciente retirado ou em estado graVE.

-----------------------------------------------------------------
Opinião Global do Investigador

(Eficdcia elolerabilidade ) • I1 __ '

1• EXCElente
") Bom~.
3. Moderado
4. Ruim-----------------------------------------------------------------
Mol~stias preexistentes durantE 05 dlt imos 3 mesEs:

32



--------------------------------------------------------
_______________________________________________________ o

NomE 9Endrico ou Marc~ I'n·-.Io
:

[11 ;~I" j a
E:o !;C ore S :

-------------------------------------- , I, .... ,
1.. r+orma 1

-------------------------------------- , I,- ,
z , e:1evado

-------------------------------------- , ,
I •••.I

Mol~stlas que apareCEram durante a terapia

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

Medicaçio para as mol~stias concomitantEs

NomE 9Encirico ou Marca IJO';f~
U j,,k la

• I-------------------------------------- ._, 1. Normal, ,-------------------------------------- ,_. o,...
, I-------------------------------------- ,-,

lnterrup~~o do Tratamento , ,1 __ • ,

1. tiim
a, Não
Motivo da interrup~ão do estudo , ,

I _..... I

i , InEficácl':\
2. REaç5Es AdVErsas
3. ~ão ComparecimEnto

Mol~stica IntErcorrente
Sem Sintomas

4.
C'd.

6. Outros. ESPEcificar --------------------------------------

____ '0-----------------------ASSinatura do InVEstigador
OIJ Cal"i mb (J

33



TILATIL ROCHE

Protocolo Br. Md. D. L-08 / 87

-------------------------------------------------------------
EXAMES LABORATORIAIS na s€l~cao e ao final)

A. Sangue

*-----------------------------------------------------------*Per iodos :Antes do tratam. Pos-tratamento
Data / / / /-----------------------------------------------------------

Hemacias-----------------------------------------------------------
Hema t ocr ito-----------------------------------------------------------
Hemoglobina-----------------------------------------------------------

t Bal:;of' i 1o li>-----------------------------------------------------------Eosinofilos-----------------------------------------------------------
Neutrofi los-----------------------------------------------------------

I L in foc itos:----------~------------------------------------------------:
:Monoe it O~.I------------------------------------------~----------------:
:Plaquetas*-----------------------------------------------------------*

-----------------------------Assinatura do Inyestigador
ou Carimbo

.............
......-_ ....-_._~-~-



B. B ioq ui m i c a

*-----------------------------------------------------------*P~riodos :Antes do tratam. Pos-trataru~nto
Data / / / I------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------
CrE'atinlna:-----------------------------------------------------------

:GliC~l\lia:-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
Bilirrubina total-----------------------------------------------------------
B11. dir~ta-----------------------------------------------------------
B i 1. indlr~ta-----------------------------------------------------------
T.G.O.-----------------------------------------------------------
1.G.P.-----------------------------------------------------------
Sodlo-----------------------------------------------------------
Potassio,-----------------------------------------------------------:

:Clol"o:-----------------------------------------------------------:
:Cal(: i o:-----------------------------------------------------------:
:Bical"bonato;-----------------------------------------------------------:
:Prot~inas Totais:---------------------------------------_._------------------
'Albumina-----------------------------------------------------------

Fosfatase Alcalina-----------------------------------------------------------
Hdl-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
?)c i do Ur I c o----------------------------------------~-------------------
VHS------------------------------------------------------------
T~mpD d~ Pl"otombina-----------------------------------------------------------
Fat Ol~ R~ljmat o i d~------------------------------_.----------------------------
Nivel d~ salicilato **-----------------------------------------------------------*
(* Se nece5sario)

....._.- --_._-_ ...

....._ .._ .....•
...----------.- ....- .._., ...

\



c. Urina

*-----------------------------------------------------------*IAntes do tratam. Pos-tratamento
I I I I

Per iodos
Data-----------------------------------------------------------

Cor----------------------------------------_._-----------------
Densidade-----------------------------------------------------------
PH-----------------------------------------------------------
Albumina I1-----------------------------------------------------------

IGlicose I:-----------------------------------------------------------
IAcetona:-----------------------------------------------------------
:GV I campo-----------------------------------------------------------

GB I campo-----------------------------------------------------------
Cilindros I campo______________________________________________________--~--l

Bacterias I campo-----------------------------------------------------------
Outros*-----------------------------------------------------------*

D. Fezes

*-----------------------------------------------------------*
I Per iodos IAntes do tratam. Pos-tratamento

Data I I I I:-----------------------------------------------------------
ISangue OCIJ1t o*-----------------------------------------------------------*

----------------------------Assinatura do Investigador
ou Carimbo

-----_._---_._-_ .._--

---.-.. -------



Costa, Sidney de 8rito

12.J. ANEXO~: RELAÇ~O DOS ESTUDOS LOM A PARTICIPAÇ~O DO
AUTOR.

U ••• se um indivfduo sa dedica, durante di-
versos anos seguidos. ~s fun~5es dE admj-

n ist r ad or , ou E'rll •varias

or9aniza~ae5, estar~ credenciado a extra-

ir dessa experiénci~ ensinaMentos v~lidos

para outros indlvfduDS em situaç5es seMe-
1hant es •.'1

GONCALU PER~IRA DE FARIA, 1979

") "....c. I:" I



Costa. Sidney de 8rito

ESTUDOS DE QUE PARTICIPOU AT~ A PUBLICACAO

1 - '~)ytll ii:\d\o cl f'n i c a do Tigan i n t r amu scu lar em ni:hlSeaS c vomi t o s

infant is, A FOLHA M~DICA, RIO de JanEiro, 78 (1): 6J-b~, Jan.

1979.

2 - Uso da Amoxicilina em infecç;o de tecidos moles, A FOLHA
Hl:':DICA, Ino de .Jan e ir o , 7H (6): 597-M'~:,~,J',HI. 1(1'79.

3 - Ter-ap~utica em pneumopatias infecciosas com assoe i aç:~\o

Amoxil-Bromexina, A FOLHA H~DICA. Rio de Janeir-o, 79 (1): 61-64,

j'Jl.1979.

4 - Estudo cl{nico e bibliogr~fico a cEt'Ca dE dois casos dE

doença de Hilroy, JORNAL DE PEDIATRIA, Rio dE JanEiro, 48 (3):

16B-17:-'j, i98~.

~,:; -, I~ Fll.lc:lD:·:ê':\cilini:\(·::.'Illillfecc;í:;c~;o t ori i n o l n r "·'f.loló!:Jit::;·.•,,;,(\ FOLHA

ME!:DICA. I<io de .Jan e ir o , BIô U,): 101-10~'j, .i au , i~j)8\,.

6 - Avaliaç:5o do tratamento COIll" icar-cil ina em crianças com
meningite bacteriana de diferEnte etiologias, A FOLHA H~DICA, Rio

de Janeir-o, 81 (3): 363-365, setA 1980.
1 - Ampicilinas BEmzatina e S6dici:\ no 1'!""lti'tr,,(!~ntoela sinusite
aguda, A FOLHA H~DICA, ~io dE Janeiro, U6 (sl.lplem. 1): 421-423,

jun. 198:~.

8 Uso da associaç:~o de AmpiciJ inas Scidic:a e Benzatina, em
pacientes portadores de otite mEdia aguda - estudo multicéntr-ico.
A FOLHA H~DICA, Mio de Janeiro, 81 (4): 235-237, out. 1983.

9 - Av""l iação cl In Ica comparat iva e-ntre Ln d oram i n a e ríe t i ld oc a

i
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estudo multic~ntrico, A FOLHA M~OICA, Rio de Janeiro, 87 (4),

out. 198::1.

10- Clebopride vs Placebo na sfndrome disp~ptica, A FOLHA M~OICA,
Rio de Janeiro, 88 (suplem. 2): 347-350, 1984.

11- Clebopride vs Metoclopramida na srndrome disp~ptica, A FOLHA
M~OICA, Rio de Janeiro, 89 (3): 247-252, seta 1984.
12 - Avaliaç~o clfnica comparativa entre Indoramlna e Metildopa,
como drogas ~nicas no tratamento da hipertens~o arterial, A FOLHA
M~DICA, Rio de Janeiro, 89 (4): 325-330, out. 1984.
13 - Ampicilina de aç~o prolongada em infecç5es pulmonares
pediátricas, A FOLHA M~OICA, Rio de Janeiro, 90 (1-2): 51-54,

jan./fev. 19~5.
14 - Gastrite aguda tratamento com Anti~cido e Anest~sico local,
A FOLHA M~OICA, Rio de Janeiro, ~2 (1-2), j~n. 1986.
15 - Tratamento da ~lcera duodenal com Anti~cido de alta
pot~ncia, A FOLHA M~OICA, Rio de Janeiro, 92 (6): 403-406, Jun.

1986.

• OUTROS ESTUDOS PUBLICADOS EM QUE ATUOU

1 - Estudo duplo cego cruzado, randomizado, da aç:ão da
Trimebutine em pacientes portadores de sintomas digestiVOS altos,
A FOLHA M~DICA, Rio de Janeiro, 78 (2): 125-130, fev. 1979.
2 - Uso da Flucloxacllina em pacientes portadores de infecç:5eds
otorrinolaringológicas, A FOLHA M~DICA, Rio de Janeiro, 79 (2):

. -+_.----"



Costa, sidney de Brito

ago. 1979.
_ Ensaio terap~utlco com a Fluclox~cilina Em infec~5e$

otorrinolaringoldgicas, A FOLHA M~DICA, Rio de Janeiro, 79 (2):

131-135, ago. 1979.
4 - A Carfecilina no tratamento de infecç5es urin~rias cr6nicas

por bactirias gram negativas, A FOLHA H~DICA, Rio de Janeiro, 79

(3): 205-208, set.1979.
5 - A avaliaç~o da Carfecllina <BRL 3475), em infecç5es n~o

complicadas do trato urin~rio, A FOLHA H~DICA, Rio de Janeiro, 79

(4): 299-302, out. 1979.
6 - A avaliaçio da Carfecillna em infec~5es urindrias nio
complicadas, A FOLHA H~DICA, Rio de Janeiro, 79 (5): 383-386,

novo 1979.
7 - Avaliaçio da Carfecilina <BkL 347~), em infecç5es complicadas

do trato urin~rio, .A FOLHA M~DICA, Rio de Janeiro, 79 (6): 463-

466, dez. 1979.
B - Avaliaçio clrnica da Triruebutine no rleo paralrtico pós-
operatdrlo, A FOLHA M~DICA, Rio de Janeiro, 81 (2): 229-232, ago.

1980.
9 - Estudo multic~ntrico sobre a efic.cia da Amlodarona no tra
tamento de angina do peito, A FOLHA H~DICA, Rio de Janeiro, 84

(1-2): 77-82, Jan./fev. 1982
10- Nrveis sérlcos da Penicilina G Benzatina após administração
intramuscular, ARQUIVOS BRASILEIROS DE CARDIOLOGIA, XL (1): 3-8,

jan. 1983.

3
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11- Doses altas de Fentiazac a longo prazo no tratamento da
i:\lrtl"itf?I'EUIlli':\tdidc.A FOLHA ME:':DICA"I~i('lrir ,1;\111':11"0,06 LU: j~r,i""

199, mal". 198::1.

12- Uso da associa~io de Ampicilinas Benzatina e s6dlca, em

amigdalites agudas, A FOLHA M~DICA, Mio de Janeiro, 86 (4): 273-

276, ab r. t 98::1"

13- Avalia~io clfntca, laboratoriaJ E ESPlrDm~trlca de paCIEntes
hipertensDS portadores de doença pulmonar obstrutiva cl'6n1ca, A

FOLHA M~OICA. Rio de Janeiro, 81 (2): 111-116, ago. t973.
14- Associaçio de Ampicilinas sddica E Benzatina, no tratamento

de infecç6es pulmonares, A FOLHA M~DICA. Rio de Janeiro. 87 (5-

6): 313-316, dez. 1988.

:1.5- Comp are,tive study of Lormetazepam ~nd Flunitrazepam in

treatment of insomnia, CLINICAL THERAPEUTICS, 6 (4): 500-508,

1984.
16- Estudo comparativo entre Lormetazepam E FlunitrazEPam no
tratamento d insBnia, A FOLHA M~DICA, Rio dE JanEiro, 88 (t-2):

3~-41, jan./fev. 1984.
17- Nrveis s~ricos de Ampicilina apds inJeçio intramuscular da
a s soc iL~ç.:~i(J (:1,,\5 +or ma s Sdd ic a f.': BI::IlZi':\tIn u , A FOLHA HI!OICA I H in dE-:

Janeiro, 88 (4): 191-196, abro 1986.
18- Ampicilina Benzatlna em duas doses didrias no tratamento de
infec~aes pulmonares em pediatria, A FOLHA H~DICA, Rio de

Janeiro, 88 (6): 4~/-410, jun. 1984.
19- Effect o~ intramuscular clebopride Dn posoperativ€ nausea and
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vomiting, CLINICAL THERAPEUTICS, 7 (3): 365-871, 1985.

pacientes hipertensos, A FOLHA M~DICA, Rio de Janeiro, 91(1):

21- Pneumonias bacterianas - Avaliaçio cl{nica da associaç;o de

Ampicilina Sódica e Benzatina em dose ~nlca di~ria, A FOLHA
MEDICA, Rio de Janeiro, 91 (2): 1~7-169, ago. 1985
22- Compara~~o clfnica entre lndaramina e Popranolol. Estudo

c ome ar at ivo da fun~io cardfaca avaliada por t~cnica n~,o

invasivas, A FOLHA M~DICA, Rio dE Janeiro. Yl (3): 239-245, set.

1985.
~~3- Ampicilina em infecções da s v ia s ;",,~·n::;;\t:;. 1.. Ot:itr: rll(~diC:\

aguda, A FOLHA MEDICA, Rio de JaneIro.

A FOLHA M~DICA, Rio de Janeiro. Y3 (2): 149-151, ago. 1986.

• OUTROS ESTUDOS EM QUE ATUOU AINDA NAO PUBLICADOS

1 - Lorazepam em ansiedade na gastroenterologia, multicéntrico.
2 - L o r a z e p a IIIe m a n 5 ie d a d e n a c a r ti í o 1 o 9 ia, 1111.11 t iI:li~n t r ic C,\ •

~ _ Levonorgestrel e etinilestradlol, como ~nticoncepclonal, na

ob s t e t r f c i a ,

4 - Lormetazepam em ansiedade na gastroEnterologia, unicentro.
~ _ Hidróxido de Alumfnio, Hidróxido de Ma9n~slo e Oxitacarna V$

Hidrdxido de Alurnfnio e Hidrdxldo de Magn~sio E silicone, no
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tratamento agudo da dlcera piptica.

,.' ~~mp Ic:i J Ina em i nY(,:cr; i:; [o' !;; d.:\';; 'I i ;'''''i li D ',;fi In',~i;',

simplificada, na pEdiatria. 3. faringitE aguda.
7 - Nonoxinol-9, €spermicida tópico, como anticoncepcionaJ, em

obst et r rc ia.

8 - Hidrdxido de Alumfnio, Hidrdxido de Magn&sio € silicone, em
altas doses, estudo de neutrallza~io Nin vitroU

, confidencial,

n~o s€r~ publicado.
9 _ Ampiciljnas BEnzatina e Scidica em pacientes adultos, 1 vez ao

dia vs duas vezes ao dia.
10- Idem anterior outro centro.
11- Midazolam vs diazepam em processos diagndstico de curta

dura~iD, em volunt~rios.
1 ;;!... Cef t: r' I ':\HOI'l a C;: 111 In f e: c ç: c':>e li; dE ('1,,'0 lo',} 1"'1

pedic,{trica.
13- lenoxicam em artrose degenerativa do joelho, em reumatoJogia.

14- fenm:icam em CQ),:al"trosEE gDnal"tr'os~:, ~::II) 1"€l,lmatologia.

j "",,;;;J- Idem antel"ior, outro centro em I"eumatologia.
16- Teno~,:icam em ar t t r Lte I"eumatdide, E 11) I"eulflatcl'logia.

18- Ornldazol em infecç5es cir~l"gica5, em Cirurgia geral.
19- Idem anterior, em outro CEntro, Em Clrl,lrDia geral.

20- Ornidazol em prevenç:io de infecç5es pds-cirdrgicas, em

cirurgia geral.
~1- Idem estudo anterior, em outro centror Em cirurgia geral.

6
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~2- Clonazcpam em Labirintopatias, em otorrinolaring6109ia.
23- Intcrferon-A em sarcoma de Kaposi (nIO~', em intectnlQ9ia.

24- AnexatE, bloqUEador bEnsodiaZEPfnlcos Em intoxicaç5es. em

anestesiologia.

25- Ticlopidina Inibiçio d~ agregaç50 emna

cardiologia.
26- Normopride Enzimdtico sintomas djsp~pt ices,

gastroenterelogia.
27- ~cido Clavultnico em infecç6es urinJrias resistentes, em

urologia.
28- CleboprldE dispepsia idiopJtica, Uruguai, emem no

SBstroenterolosia.
29- 81ebopride sfndrome do colo esp~stico, emna

gastroEnterologia.
30- Idem ~studo anterior, em outro centro, em .gastroenterologia.

31- Hidrdxido de Alumrnlo, Hidróxido de Magn~sio e Sillcone

Placebo para tratamento de ~lcera p~ptica, outro centro, em

gastroenterologia.

I
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Ilustra~ão N o. 1. ESQUEMATIZAÇ~O DAS ETAPAS DO DESENVOL-
VIMENTO DE UMA NOVA DROGA.



e:S~UEMATIZACj'.\O

srntese de uma nova
subst~ncia qurmica

1.
J
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J

BEtapa Pré clrnca

-""

DAS ETAPAS 00 DESENVOLVIMENTO

DE NOVA DROGAUMA

- Fato acidental = Anest./Penicilin.
- Eng. molecular = Bloqueadores H

- Interes. Econ. = Modific. de Radicais

- Rela~. entre estrutura e atividade

- Nomenclatura •••••• e •••••• Sinonrmea
- Peso molecular ••• Cor ••• Ponto d~ Fus~o
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1
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,
Etapa
Pre IClrnica

J

Vias de AdministraE.
- Farmacocinetica Di6trlbui~io

Biotransforma~ão
El imlna~ão

t - Farmacodin~mica Local de A~io
Mecanismo de A~io
A~ões e Efe itos
Efeitos Terap~utic05
Efe it06 Td>tiCOS

- Intera~ões Medicamentosas

t - Teratogenicldade e Embriogenicidade

- Efeitos Especiais Fecundidade
Capacidade Reprod
Carcinogenicidade
Ml.ltagenicidade
Senslbiliza~ão

- Indica~ões Principais

- Posologia (real e proporcional)

t

(5
Etapa Cl(nica

I
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Etapa
Cl i'nica

Fase I - Farmacologia Clrnica
FarlllacocincH ica

POUCOS
Farmacod im1m ic é.'

PACIENTE!:,
Tox t co l os i a

Indicações
Posologia

t Fase 11 - Est IJdO$ Clfnicos-teraptuticos
Etapa

J
Confirmação teraptut ic a

Clrnica Ainda, com poucos pacientes

• ( Tipos de estudos clTnicos = abertos

t controlados

t

t

-

-----' -- .

FaDe 111 - Estudam clrllcos-terapêticos
Estudos comparativos cegos

Fase IV - Estudos clrnicos-teraptuticos
Farmacovigil~ncia
Novam Indicaç5es € Apre$enta~.
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Ilustração N o.
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")r:.;.. PROCESSO DE TRIAGEM E TEMPO REQUERIDO
NO DESENVOLVIMENTO DE UMA NOVA DROGA
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PROCESSO DE TRIAGEM F lEMP0 RE~UER]D0

Ob t G:n~ão d.,., ma
t:é'r'lC:I prima

~~IJ im I c a

CI in i CC\ Fi:\!5€ I

ClfnlcB FasE 11

Clfnlca FasE III

R (';:!:J I '.~ t: I" C!

MEN'IE

. '.A I

r.·...

''')
I:.•

1

'I E. I"IP (>

:l. - 2

1

.-)
c.

l,

1

,";' ..



rlustra~~o N o. 3. COMPARAÇ~O DOS CUSTOS PARA O DESENVOL-

VIMENTO DE UMA NOVA DROGA
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CUSTO Mr!OIO DO

DESENVOLVIMENTO DE
UM NOVO AGENTE
TERAPr-;:UTICO

.' ,

CUSTO ESTIMADO
DA EXPLORAC?\O
PERFURAC?JtO DA
TEXACO <EUA)

us$SOmilr.,> milhões

••• _ ••••••••• M ••



Ilustraç~o N o. 4. ~EGU~NCIA SISTEM~TICA PARA O DESENVOL-
VIMENTO DE UMA NOVA DROGA

2.3 i
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Ilustra~io N o. 6. TIPOS DE PESQUISAS F~RMACO-CLtNICAS

( ESQUEMATIZAÇ~O
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- ABERTOS

AUErnos

'/IPOS DE ENSAIOS CL :CNICOS

CEGOS
< FECHADOS

CEGOS
<FECHADOS)

- Slmples-Ce9()

Duplo-cego

-----_ .•....• --- - "

Simpl€s--cego

Duplo-cego

NAO COMPARATIVOS

Grupos ParalElos
1:;I' 1.1P n m !:i fi C'II.l F 11 C I ,.,I til

Cr' o s s - OVE-:I"

Duplo Placebo (D. Dumruy)



Ilustração N o. I. PESQUISAS F~RMACO-CLINICAS
ROTEIRO PARA CONTROLE DE MONITORIZA-
C(~O )

2.34
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ROCHE

Relatório de Monitoriza~ão

Nome do Investigador: ------------------------------------------
Centro de Estudo : ----------------------------------------------
Endereç:o .. ------------------------------------------------------
Bairro: ------------------------ Fone : _

Título do Estudo: ----------------------------------------------
Droga/Produto : -------------------------------------------------

Alteraç:ões/Adendos ao Protocolo ( No. e Data ) :

-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
Mon itor : -------------------------------------------------------

Ultima visita: -----/-----/----- efetuada por ----------------
Data desta visita: ----/----/---- efetuada por

Ndmero de pacientes:
Total : : 1 : (de~cordo com o protocolo ou adendo)

I • I ,' 1 1 1 inclurdos at~ a presente data

Uata estimada para início do estudo: ------/-------/-------
(conforme relatdrio do pr~-estudo)
Data estimada para conclusio do EstudoC ------/-------/-------
(conforme relatdrio do pr~-estudo)

Data real do inrcio do estudo ------/-------/-------
Data atualmente prevista para a
conclusão do estudo: ------/-------/-------

1

- __ --_ ..-
,__ ---" I""

-, '. _ __ .•._ _-------



rdpICOS

S in, Não N/A

1. Mudan~as de pessoal : Pesquisadores ou
Laboratório • f , I , •• _, 1_' ._.

2. Mudan~a5 no Centro ou no Laboratdrio , I , • t I
• _. t _. 1_'

Descreva: ----------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------

3. Adequa~io ao Protocolo (especialmente em rela-
ç~o aos crit~rios de exclusio). • I I I I I._. '_1 1_'

4. Hi controle adequado ao materi~l de estudo. I I
I_I

I I
I_I

I I
I_I

5. O pesquisador possui suprimento suficiente. , I
I_I

, I
I_I

, I
I_I

6. As fichas estio $~ndo devidamente preenchidas , ,
I •.••I

I I
I .•_ I

No. de fichas coletadas nesta visita: ti' •1 1_- __ 1-- __ 1

7. Comparou-se alguma ficha com o prontu~rio
original?

I I , I I t1_' 1_' ._ I

8. As rea~5es adversas ou mortes ocorridas fo-
ram adequadamente reportadas pelo InvEstigador? , ,

'-'

9. H~ resultados de laboratdrio com signifi-
cado cl rn ico ?

, ,._. I ,'_1
I ,._.

10. O consentimento foi obtido segundo o pro-
tocolo ?

I •1_' • •I_I
I •
1- I

")c..

. .._._ - --
-------



S Inl Não N/A

11. Os "Drop-out" estio devidamente documentados?
, ,
'-'

No. dc.NDrop-out" at~ o momento 1 :--_:_-_:

12. As visitas e testes estão d€ acordo SE-
guindo com o protocolo?

t • , I , •
f_I I_I ._.

13. As ficha~ ~~tão preenchidas de maneira
legrvel e completa ~

I I • I • t
I_I • _ f l_I

Observa~ões ---------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------

Relatório preparado por ---------------------------------------

Assinatura .. ----------------------------------------------------
Uata ------_/_-----_/_--------

..... _ ..__ .-.__ .-.
...... --_ ..-------~._.... -_ .•...



Ll u s t r ac âo N o. 8. GRADES I~ELATIVAS NOVA

de:- 1 a 15 )

_. __ .---_.



ESTUDOS fi UIf~E.JA()()S-------------------

---------------------------
Pê:ll"a Ano _ ..•_ - _ ..- _ ..__ ._ - - _.-- .

*----------------------------------------------------------*Produto Indicacao Caracterlstica------------:---------------------:-----------------------
------------,---------------------:-----------------------
------------ ---------------------:-----------------------
------------ ---------------------:-----------------------
------------ ---------------------:-----------------------
~-----------.--------------------- ---------------- -------
------------ ~-------------------- -----------------------
------------ --------------------- -----------------------
------------ -----------

---------------------:-----------------------:
------------ ---------------------:-----------------------..

,------------:---------------------:-----------------------,..
;J, - ,--~---------.---------------------,-----------------------

.' ------------,---------------------:-----------------------:
------------ ---------------------:-----------------------
_ .._ .•.. -, _.._ - ...• -_. - ...•-_ ....• -_ - _ -, . ., .

------------ --------------------- -----------------------
------------ --------------------- -----------------------:
------------ --------------------- -----------------------:

*----~~----------------------------------------------------*



GRADe: ;z

ES1UOOS ? L A N E J A O O S
------------------------------------

Ano

Para Ano

t---------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Produto lndicacoEs Caract~risticas :No. Pae.: POSSiVEIS ~Entros
:------------------:----------------------------:----------------------------:--------:-------------------------:
:------------------:----------------------------1----------------------------:--------!-------------------------:
:------~-----------:----------------------------:----------------------------:--------:-------------------------:
:------------------:----------------------------:----------------------------:--------:-------------------------:
:------------------:.----------------------------:----------------------------:--------:-------------------------;
:------------------:----------------------------:----------------------------:--------:-------------------------:
,:--~----,----------:----------------------------:----------------------------:--------:-------------------------:

'.\; .

,/

.~~;'.~.'. . : .

. :~~------------:----------------------------:----------------------------:--------:-------------------------:'., '','

:--:~~-------------:----------------------------: ------------- .---------------: ---_._---: ------------------------- :
!I:;.,,~•

:~~~.:..:--------:----:---------------------------: ---~------------------------ :--------: ------------------------- :
,".

O'

I'

r, :--~~--------------:----------------------------:----------------------------:--------:-------------------------:
:--~----~--------:----------------------------:----------------------------:--------:-------------------------:
:-------~----------:----------------------------:-------~r------------------:--------:-------------------------:

:----~-~-----------:----------------------------:----------------------------:--------:-------------------------:
:------------------:----------------------------:----------------------------:--------:-------------------------:

:;~';:'~'(,~~-----------:----------------------------: ----------------------------: --------: ----------:---------------:
:---.-.--------------:----------------------------:----------------------------:--------:-------------------------:
:---,---------------:----------------------------:----------------------------:--------:-------------------------:

'O,

:------------------:----------------------------:----------------------------:--------:-------------------------:
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

_____ •• _ •• •• M ••



: E!\t lal~r CII:UR : O1u : O1ta ; Dltl : Dita : ~Itl : ;)Ih : iIItl i)r~1 : F ,(bIS ; O\itr~

CIO"OGIA~A

1-----'----------------- , r I Z o s UI

',aGvio ~a,tltOU LOCli :-----
j--_ •._-------;----:-----;------;----,-----,-----.---:------------

2 3 6 I

------ ---------------;--------------;----------:--------;------.------:------:-----;-------;-----;------;-------;---:------;------:
-------;-------;------:----j---;------;-----;-----,-----,-----,----;-----;-----;

----------------,------;------,-----;------;------- -----,------- ------,---.------;------
;----- ------- ----- ------ -----;---,----,---.---,---.--- ----.----;---.---.

---.-------'t-------- -------- ------- ------: ---- .-----.-----.---- ----- ---- ---- ---- ---- ---
;------- ------,---- ._---- -------;----- ---;---- ------ --- ---- ----.----.---.---;
.------- --------------- .---------------- --------- --------- -------- ------. ------. ------. ------- ------ ----- -----. ---- .------- ----,

----- --------,----------------- ------- --------.------, ----.----,----,---:---;--- ---,--- --- ----
----- ------ ------,------ ---- ------,----,------ ----- ----'----- -----

,-----,-- -------------, ---------------- --------- --------, -------. ----;----.------ ,----,----, ------- ----,---. -------, ------,
;----,--'----- ;-------------, --------,------. --------: ---:----;------: -------; ----,------ -----,---;----,------;

,-------------, -----------' ---------, -------; ------ ----- ;------.-----;------; ----- ;------ -----.---,----, o;

;--_.._-- -------------;-------------- ------- ------_.._,--------:--- -----,-----;------------;-------------,--- --- ----o
.------------------------------------------------------------------------ ,--------------------

, ; - jr[:~"'Q C( ,,"::c-:oio r ~I(ii Cf Ivail.Cl0 CG :iC·(a:!.

, - "ontiar 'OH 'It'S ,nvut:SI;oru.
:i - 'rr<l'O cc u:r-'II 11" o e"voo.
A •• !')ll"!tlr Q ru·!co.
5 - 'O>':t.",ncl~ , I '(f,OOOS,'c-or:er.,nIGOS I.
o .• éicr·rlJt.ltO
1 - In;:!' OI ~o,n I ti, ,.91 c~.~'Pro-Iucre"
d - ~.tt"I'S ;ar~tt"ios.
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"A! AGO OJT hOU DEZ

(fi '::SI

-------------.
Cvstodo Estuco
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GI~ADE ::; Pesquisa Cli'nica ROCHE

Relatdrio de Monitorlza~ão

Nome do Investigador : ------------------------------------------
Centro de EgtlJdo : ----------------------------------------------
Endereç:o .. ----------------------------------------------------_.-
Bairro:

Fone : _------------------------

T{tulo do Estudo : ----------------------------------------------
Droga/ProdlJto : -------------------------------------------------

Alteraç:ões/Adendos ao Protocolo ( No. e Data ) :

------------------------------------------------------------------
"-----------------------------------------------------------------
Monitor : ~ _

Ultima Visita: 1 1 _ ef"etuada por

Data desta visita: ----1----1---- efetuada por

N~mero de pac~entes :

Total f I I •
' 1 1_-_1 (de acordo com o protocolo ou adendo)
I I t I1 ' ' ' inclu{dos atJ a presente data

Data estimada para infcio do estudo ------1-------1-------
(conforme relatdrio do pr~-€studo)
Data estimada para conclusio do estudo: --1-------1-------
(conforme relatdrio do pr~-€studo)
Data rEal do inrcio do estudo: ------1-------1-------
Data atualmente prevista para a
conclusio do estudo ------I-------/~------

~------_.~.._---
.•....-_ .._ ..- ._--_ ...__ ._-

•••• _ ••••••••••• _ •• _ ._ •• , M ,""0
_ •••. .M~'

---_ •• - o



T<1PICOS

SIRI Não N/A

1. Mudan~as de pessoal Pesquisadores ou
Laboratório I I I I I I,_ .. - .. _.

2. Mudan~as no Centro ou no Laboratdrio I • I I 1 I
,_, 1_' ._ I

Descreva: _

------------------------------------_._------------------------
3. Adequa~io ao Protocolo (especialmente em rela-

ção aos crit~rios de exclus~o). I I f ti'
I_I '_1 ._.

4. Hi controle adequado ao material de Estudo. I I • I I •1_' 1_' f _.

5. O pesquisador possui suprimento suficiente. • I I I t I
l_I l_I 1-'

6. As fichas estio sendo devidamente'preenchidas I I • f • •
•.•.•• 1._' • _ I

No. de fichas coletadas nesta visita: I I I II I I ._ I

7. Comparou-se alguma ficha com o prontu~rio
original? I I I , I I

I_I 1_' ,_ I

8. As rea~5es adversas ou mortes ocorridas fo-
ram adequadamente reportadam pelo InVEstigador?

9. Hi resultados de laboratório com slgnifi-
cadoclinico? , I I I I I

'_1 I_I ._.

10. O consentimento foi obtido segundo o pro-
tocolo ?

I I I f I I'_1 1_' .-.

,.,
c,

.._ .._---_ ..__._----------



Sim Não N/A

11. Os "Urop-out" €stio d~vidam€nt€ documEntados? I I
I_I

I I
I_I

No. de "DroP-oIJt" at é O momen t O
• I I I1_--,- __ , 1

12. As visitas € t€st€S €stão d€ acordo se-
guindo com o protocolo?

I I I • I •
'_I I_I ._1

13. As fichas estão pre€nchidas de maneira
l€grv€l € compl€ta ?

t I I I I I1_' 1_' 1_'

Observaç:ões ---------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
-------------------------------------~---------------------------
----------------------------------------------~------------------

Relatório preparado por ---------------------------------------

?\SS i n a t ur a : ----------------------------------------------------
Data ------_/_-----_/_--------

3

--------_. __ ._.__ ._._ ... ~.- ...- .



GRADE 6

CONn~TO t1EDICO
---------_ ..----

P .,.nl: Deo 1o I'~o. .................................•-.-_.-._--

------------------------------------_ ..._-
.. ---------------------_ .._-----------Investigador

*-------------------------------------------------------------~
I

~--------------
,--------------I

,--------------I

:--------------

----------------------------------------------
----------------------------------------------
----_ --- -_ _- - _..- ..•. _ - _. _ - - .........•................... _ -'- ---- ._-

----------------------------------------------
----------------------------------------------:--------------,
-----------------------------------------------------_ .._----

. _ __ ._----_ _ .
I

--------------
_._---------_ .... -

._---_.---------

*--------------'I

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

----_ ..... _--------_ ..- •... _-_ _ ; .

----------------------------------------------
----------------------------------------------
---------------------------------_ .._----------
----------~~----------------------------------
------------------- -----------------------

-------------- -------------_.
------------------------------------------------------------

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

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

~----------------------- .......................•...• ·il
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~Off do ?cc.to : _

Cl'lC(!"St lU O Enuao : _

NUllrJ do ~r=toc~.o : _

.---------------------------------
:PAC :

:PAC:
::H:C:IOA:SU: ~~CA

CRITmo :f~5::-
: D.:.O. ~éOIC~CAO

:~O.: ; -JE: ;-----.:----- -----; .._-- CO~CO~4TASTE

:-;-.-;--:--;---:--,--:---;---.----;--,-.-.

~'.

".

'=:-

,------------------------------------------- ---------------------_._--------------------------------------, ,
;;.
i

\ ,.'.
"
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6'A:)< d-S

~Olf do 'roellto I _

'arae!" 1St ICU DOt!tueo : _

~ultro ao hotocoio I . _

inV!stl910or frlnc"11 : _

·1
I
i

;~ p;
;U ~; MiA llA vlSrõ4
:~ C:
:E I:
;i :.
:0 .;

't~?OP/ i::..."~~~;
t~ tnrM
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._-------;----;----- ----.--.--- ---;----;-----

--- --- ---,--- -- --.-- -,--:-,--,-:- - -:--:--.- -,-- --;-- --.-,-- --.- -,- - --

,---------------------_._----
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~'~CU·lSt leu ao tStuco

"'luro ao 1,otocoia : • _

InvUtlll00f' ~rtnclPlI 1 _
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lU ~:-------------------------------------
:" C:
:E1:----------------
:1 E: Li ~E
:0 'ii

AVAilACAO ClIhlCA mo PAClt~TE
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00. ':':~L DA :&lGaA;,. ~ :
IIOTU~NA : (.,aijt~): !IOf :COIIIIICAO m
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6kAOE 9

CONTROLE F 1 H A N C E I R O
---------------------------------------

P. A ü A H ~ H T O o A P t ~Q U 1 5 A
-----------------------------------------

lstudo ------------------------_._------ -_ .._---------------------------
lnvE5tigador : .. -----

Protocolo No. : .._.--------- ..------------

Valur

l-----------------------------------------------------------------------------
~anco Oata d€

Pagt\rarnt
Nele Data dI!

Sei icItacao
:----------------------:---------------:--------------:--------------:---------
:----------------------:---------~------:--------------:--------------:---------
:-----_._---------------: ----------------: --------------: ------------- .• :..__ ..-----

·1•
:----------------------;----------------:--------------:--------------:---------
:----------------------:----------------!--------------:--------------:---------
:----------------------:----------------:--------------:--------------:---------

•I
:----------------------:----------------:--------------:;:_-----------:---------
:----------------------;----------------:--------------:--------------:---------
:----------------------:----------------:--------------:--------------:---------
:---------------------: ----------------: --------------: ---_ .._ .._--_ ..... : .... _ .._----

:----------------------:----------------:--------------:--------------:---------
:----------------------:----------------:--------------:--------------:---------
:----------------------:----------------:--------------:--------------:---------
.-------------------------------------------------------------------------------

..._ ....--_ ....-.

-------------------1
lI:.l ar Valor

a Pagari r ~j (l

---:---------------:
-----:---------------:

._. --:---------------:
- : _. -_.-.---------:

-;---------------

..._---:---------------
--------------!

.-- :---------------:

_1 --- 1

• I

. -- :---------------:

_·-------------------1
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ôRAOE I'

CUTROLE flNAliCEIIO HOIH--------------

.----------------_._------------
huarntos Ehtndos (Cd I

'rcouto fEU IlAI Jlt : AíiO OOT NOV DEl:-----:------:--------:-----
------;--------; ------;----:----:----:----:------:------:---;----:-----:----:---:-----:----;

---------:---:------;----;----:----:-----:------:----:------:-----.----:----:----:
: .--------- ---------- ----------:----;---:----;----:----:-----:-----:-----:-----:----:-----;----:----:

;--------;--------- ;---;----,----,---'---:---:---;---;----;--- ---- ---;----
------ ,---------;----;---·---,---;----;----;---i---;----,--- ----;---;----;

.--------. '--:'-:'~"~--:-------- ---.----:---,----,---,--- ---:---- --- ---:---;,
;--------, -------- . ._----;----,---:---. ---;---;---;---;----.---:---- ---- __ o __ ; ;

.-----.----- ----- ----- ----.---- ----;---- ---.--- -----;---;--- ---.---;---;

;------ -------,---------.-----.---- ---,--- ---- --- ----;----,----.---- --- ---;---
;------,-------- ---------,--- ----,--- ----,----,----;----,---;-----,--- ---- ---;---,

-- --------.---- -----,--- ---.---,----.----;---;---,--- --- ----;---
;------ ---- --- --- ----;---.---:---;---;---;--- ---;----:---:
----.------; ;---,----,--- ----;---;----:----:---;----;--- ---;----:-----:

:-------,-------.----------;---- ---,----.-----,-----;-----,---;----;----:---- ---;---;---

:--------------- ---------j---- ----------- -----:-------_...-:----;------;----:--------------:---:
--------,------ ---------:---- ---- ---- ----;---; ....__..._-;---;------ ---,---- --- ----o ---,
:------,------ --------i---.----,---- -----:----; : : , ; . : ;



( :.. ~.

:.-'1:-:

CONHOLE

1-----------------
ftitrr ,ai EntrrlU

"aDulo ütUDO l~vrH "aDor f.V P.AI SE~ OUT Total
:------;-------:----------:-

:-.•._-----:------- -----------'----;--- --- ---- --- ---;---:---:----:--- ---,---,----:
------- -------;----------,----,--- ---:--- ----:---:--- ---:--- --- ---:----;----;

:-------;--------,------ ----;--- ----,----;----:-----;----;---;---_._-- ---;---;----;

-------;--------;--------------'-----,-- ---,----;----;---.---;---;----;--- --- --- ----
:-------:-------;-- ------.---- --'-- ---;--- ----,---,---, ._-:---,---- ----;--- ---
;-------;--------:-_--:.~~------:-------- --- ---,----.--- ---:---;---:---- ----.--- --'---:

--------:-------.------------,----,------ -----,----,------,---.----;---- --- --- ---o
------,--------.---------------- ----- ---- --- ----- -----'--- ---.---- ---- ---- ---- ---- -----
,------ --------.--------_._----,------ --- ---- ----,-----;----.----;---,---,--- ----,---- -----;
---_ .•.__ .•.._----------.------------------.-----.--- --- .•._----- ------ ----- --_ .•.-.---,----;--- --- ---- ----
,-------- ------ --------------,------,---- ---- --.•._-.-----;--- ---:---- ----.---- --- ---- -----
,-------;-------;-----------,---- -- ----,---;---- ---,---:--- --- ---- ---,---,---:
--------;------.-----_ .•._-_ .•..•.- .•._----,--- ----- ---- ---:--- ---:----;---;--- ---;--- -----

; -------:---_._-----, ••_----------,----,--- ----, ----:----. ----.-----; -----;----,---- o. • ;

·------------; --.•.------: --------------- .------. ----- --- -----:---: --- -----; ---,----;---- ----- ----.---
·--_ ...•.._--. ---~ .•.__ .•. ---_ .._--_ .•._-_ ..•.•...•.-~.•.------- ------ --- .•..•.•-----:-----. ------. ------: ----;----- .----- ------ -----. ----;
·---- --; -------, ------------.------.--------- ----; -------i-----. ----- ;----.----, ---- "'--- .._--- ----,

r~f~_
t------------------------------------ - --t



GkAOE 12-A

PESQUISAS lLINI~AS - ROLHE

ViSITAS OE HONIIOKIZACAO

Per iodo

.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

Local Estudo invEstigador
Oatas dE'

tlon i t or Izacilo hon itor

:------------------:----------------------------:------------------------:----------------:--------------------------:.:
:------------------~----------------------------:------------------------~----------------:--------------------------:
:------------------:----------------------------:------------------------:----------------:--------------------------:
:------------------:----------------------------:------------------------:----------------:--------------------------!
:------------------:----------------------------:------------------------:----------------:--------------------------:
:------------------:----------------------------;------------------------:----------------:--------------------- e:
:------------------; ----------------------------: ..__ .• _ .•--.. -. - :...--. -----------: ...-..--- -_.._---------------1
:------------------:----------------------------:------------------------:----------------:--------------------------:
:------------------:----------------------------:------------------------:----------------:--------------------------:
:------------------:----------------------------:------------------------:----------------:--------------------------:
:------------------:----------------------------:------~----------------:----------------:-----------------------__e:
:------------------:----------------------------:------------------------:----------------:------------------- e_e:
:------------------:----------------------------:------------------------:----------------:--------------------- e:
:------------------:----------------------------;------------------------;_ .._-------------:--------------------------:
:------------------!----------------------------:------------------------:----------------:--------------------------:.
:------------------:----------------------------:------------------------:----------------:--------------------------:
1----·-------------------------------------------------- A

----- ---------_._- ....-



GI<ADE 12-~

VIAG~NS DE MONI10RIZACAO

MonItor

• Ass i5tEnt~ Mes

t---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------f

Local Objetivo Contato Ass'Jnlo
:-------------------:------------------------------:--------------------------:---------------------------------------:
:-------------------:------------------------------:--------------------------:---------------------------------------:
:-------------------:------------------------------:--------------------------:---------------------------------------:

:~ :-------------------:------------------------------:--------------------------!---------------------------------------:
,I,
"

:, :-------------------:------------------------------:--------------------------:---------------------------------------:
:-------'------------:------------------------------:--------------------------:---------------------------------------!
:-------------------:------------------------------:--------------------------:---------------------------------------!
:-------------------!------------------------------;--------------------------:---------------------------------------:
:-------------------;------------------------------:--------------------------:---------------------------------------:
:-------------------;------------------------------:--------------------------:---------------------------------------
:-------------------:------------------------------:----~--------------------:---------------------------------------:
:-------------------:------------------------------:--------------------------~---------------------------------------,
:-------------------:------------------------------:--------------------------;---------------------------------------:
:-------------------:------------------------------:--------------------------:------------------------------~-------:
--------------------;------------------------------:--------------------------:---------------------------------------:

--:------------------------------:--------------------------:---------------------------------------:
ji------------------------------------------------------------------------------------:;---------------------.



COIITlOlE &E IA L

-------------------- •

'rrv. Canel.

'rrvl~a
ar

&asta

&.lsto
: '"IIUda

Dihrr~el
t:ltrt

&anils

~D. dr
Orcra

Pracuto lnYlst ilidar Indiuclo hClrntn
:-----

:------;------ ------- -----:---------:--------- -------
:------;.._----- ------- ;------:-------;------- ------- -------
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----------;-------:----:------;--------- -------

:------ ---- ----- -----:---.----:------.----;-_._--
:--------:------.------ ----------.------ ------ ._---:----_._---- ---- -----

• Ho:,'; . .i _. . . ;_. _ -:----.-----:----;-----,----
__________________________ -C. ; _ ---- -----_._---._---;-----.-----,

;------ -----.-------- ---------_._-----:----------;-------- -----;------,------,-----.------.

:------ ------- --------- ------------ ------_._-------.------------ ---,------;------ -----
:------ -_._--- --------- ------ -------._-- ._-------.---.-------.------.-----

------.---- ------ ------.---------:-------;----;----;-------;---- ----
:-------;---------:-------- ------------_.------ --------:-------------;-----;------:-------
:-----;------:------.-----------.------ ---------; ._----------:----- :------;------ ------
:----- -------.-------- ------------ -------; ---------;------------.-----j------;------:-------;--------
!-------, ------ ------ ...--- ----- ..---------; -------: --_ ..-------. --- .•-----------: ------ ~------; --1---- ~---------------;
; o_o ; --------- -------------- -------; --------. -------------------. ------ .---------: -----;----- .---------;

t----- ---------- ---------------------



.~UAlILACAO----_ .•.-------------

--------------------------'------ ------------------ ._--------------_._---- -------t

Jr~t ecere
'rocuto :(Is:>E~II,c1Coes): lnvtSt'~.~1I"

a.tiS
"rrvISIOJ

:-'----?ilC 'rntrs-----
: arO'-OIIt

inicIo ; Ttr.lna :;~CUtftlO ; role. :1i.~"~.:i::.'lr~.:i!Co~~lClSi :anuto
A~11i SE

~sta:I s: ica
~unl,clclD;----------: fi ;------;

.---,-----; ,---,--:---,--,--,---,---,----:-'---- ----,-----;------------
---, ------ --- --- ----,--,-- ---'---- ---'---- ----'----'-----------
---, ----- ---- ----,---- --,-- ---;--- ---,----- ----:------,----,----'-----

,--------,----,---,--- ---,-- --- ---- ----,---- ----,-------;----
---'----- ----- ---:---,--- --,-- --,--- --- ---- ---- ----- -------- -:

,---,------,------,-----,---'--, - --,-- ---,----- ------,----,---- -------
---- '~~----,----,----,--,-------,-----,------,----- -----'-----,----------------

---- ---- ---,--- ---,-- ---;--- ---,---- ----:-----,--------
,---,,----- -----.---.---;---;--;--- ---;--- --- -----.---- ---- ------------
;---:----- ----- ---- --- ---.--,-- ---,--- ---,--- ----;------;--------- -,

,---;---- ---- .-----,----,----_._-;-_._--;----.-----; ,--- ----;-------:------------
,----;------;----- ---.---,---;--;---,-- ---- --- ---- ----;-----,----------
,---,-----,------'---;--;---;--:--;--;---- ---;---- ----
.---.----;-----.---.---,--- --;--.--;--,--- ---- ----;----;-------------
,---,-----;---- ---- ----,----.--,-- ---;-----:----;-----,------,--------,--------------
:----.------,------ -----,----;-----,--;--,---;----,----;-------,-----;-----. ._----------
,---,----+;------;---;---;---,--;--,---;----.----:---- ----,-----,----------

,----------------.

\



GRAO~ 15

t N SAl O S C L 1 N 1 C O S L O l: fi 1 !i

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

CkONOGkAMA Ol ~USL1CACOES

Ano -----_ .•._-------

.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

:----------------:--------------------:--------------------------:----------------------:---------------------:
Hes di

Publ icacao
Produto lndlcaCDES tnVlo para

editora alE

:----------------:--------------------:--------------------------:----------------------:---------------------:
:----------------:--------------------:--------------------------:----------------------:---------------------:
:----------------:--------------------:--------------------------:----------------------:---------------------:
:----------------:--------------------:--------------------------:----------------------:---------------------:
:----------------:--------------------:--------------------------:----------------------:---------------------:
:----------------:--------------------:--------------------------:----------------------:---------------------:
:----------------:--------------------:----------------~---------:----------------------:---------------------:
: : 1 -----:----------------------:---------------------:

:----------------:--------------------:---_._--------------------:----------------------:---------------------:
:----------------:--------------------:--------------------------:----------------------:---------------------:

~.r

:----------------:--------------------:--------------------~-----:----------------------:---------------------I
I, .: : 1 : .• ---- .• ----------------: ---------------------:

:----------------:--------------------:--------------------------:----------------------:-----------:---------:
:----------------:--------------------:--------------------------:----------------------:---------------------I·
:----------------:--------------------:--------------------------:----------------------:---------------------:
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

.-_.'_--
-_ ....-..- ..•..•---


