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1. TABELA DE CONTATOS: 
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Valéria  Costa Santos Contratos e 

Finanças 
santoscvaleria@gmail.com 
 

+55 31 3307-9089 

Hannelore Telles R. Maciel Assuntos 
regulatórios 

regulatoriocpc@gmail.com +55 31 3307-9089 
 

 
- DNDi: Drugs for Neglected Diseases Initiative 

NOME Área E-MAIL TELEFONE 
Fabiana Barreira  Gerente Clínica  fbarreira@dndi.org  T +55 21 2529-0403                      

C +55 21 98122 4820  
Jayme Fernandes  Monitor Médico jfernandes@dndi.org C + 55 21 98298 6166 
Tayná Marques Monitora de Ensaios 

Clínicos 
tmarques@dndi.org  T: +55 21 2529 0425 C 

+55 21 997840 503  
 
 
INVESTIGADORES / EQUIPE DE PESQUISA 
 

NOME FUNÇÃO E-MAIL TELEFONE 
Dr. Israel Molina Romero Assessor médico do 

patrocinador - IP 
israel.molina@fiocruz.br 55(31) 3349-7700 

Dr. Unaí Tupinambás Co-IP / HC-UFMG uanitupi@gmail.com 55(31) 99979-3052 
Dr. Mateus Westin Co-IP / HC-UFMG mateuswestin@gmail.com 55(31) 98689-2611 
Jacqueline das Graças 
Ferreira de Oliveira 

Co-IP / Hospital Eduardo 
de Menezes - BH 

jacfoliveira@yahoo.com.br 55(31) 991954260 

Dr. Mauro Teixeira Co-IP / ICB-UFMG - BH mmtex.ufmg@gmail.com 55(31) 99945133 
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1. SINOPSE DO ESTUDO  

 
Título do 
protocolo 

Ensaio clínico randomizado aberto de fase IIb para avaliar a 
eficácia e segurança da quimioprofilaxia com cloroquina em 
profissionais de saúde com alto risco para infecção por SARS-
CoV-2  

Nº Protocolo 
do Promotor.: 

 

Fase de 
desenvolvime
nto: 

Fase IIb 

Promotor: Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz) 

Financiadores: FINEP e FAPEMIG 

Responsável 
médico do  
patrocinador e       
coordenador 

Dr. Israel Molina 

Fabricante do 
Medicamento   Farmanguinhos 

Equipe 
investigadora 

Unai Tupinambas (UFMG), Mateus Rodrigues Westin (HC- 
UFMG), , Pablo Martínez de Salazar, Leonardo Pinto, Glauco 
Nardotto, Pedro Augusto Alves, Mauro Teixeira, Flávio da 
Fonseca, , Jacqueline Oliveira Ferreira, Fernando Botoni, Chirley 
Madureira Rodrigues. 

Centros do 
Estudo: 

Hospital Das Clínicas/Filial Ebserh da Universidade Federal de 
Minas Gerais (HC/EBSERH-UFMG) UFMG, , Hospital Eduardo de 
Menezes, Unidade de Pronto Atendimento Centro-Sul da 
Prefeitura de Belo Horizonte, Hospital Julia Kubitschek. 

Objetivos do 
Estudo 

 
Objetivo principal 
Avaliar a eficácia de dose semanal de Cloroquina (CQ) profilática 
em profissionais de saúde que prestam assistência direta a 
pacientes com suspeita e/ou infectados pelo SARS-CoV-2 em 
unidades de saúde de Belo Horizonte, em comparação a uma 
coorte de controle, ao final de 4 semanas de seguimento.  
 
 
Objetivos Secundários 
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• Avaliar a eficácia de dose semanal de CQ na prevenção da 
infecção por SARS-CoV-2 em profissionais de saúde que 
prestam assistência direta a pacientes com suspeita e/ou 
infectados pelo SARS-CoV-2 em unidades de saúde de 
Belo Horizonte, em comparação a uma coorte de controle, 
ao final de 12 semanas de seguimento. 

• Avaliar o perfil de segurança de dose semanal de CQ como 
profilaxia da infecção por SARS-CoV-2 com base em 
eventos clínicos detectados e/ou autorreferidos ao longo 
de 12 semanas de seguimento; 

• Avaliar a carga viral diária nos participantes que 
apresentem COVID-19 confirmada por PCR (subgrupo de 
50 em cada braço). 

• Avaliar o número de participantes com infecções 
assintomáticas por SARS-CoV-2, através de 
soroconversão IgM e/ou IgG, ao final de 12 semanas de 
seguimento. 

• Avaliar a aceitabilidade e adesão da intervenção ao longo 
de 12 semanas de seguimento. 

• Avaliação dos perfis de PK numa subpopulação do estudo 
 

 

Desenho do 
Estudo 

Estudo clínico aberto, randomizado, multicêntrico, controlado por 
um grupo que receberá orientações padrão de prevenção. 

Produto 
Medicinal em 
avaliação: 

Os participantes que cumpram os critérios de inclusão serão 
randomizados em 2 braços:  

• Cloroquina 600 mg / semana durante 12 semanas + 
cuidado padrão; 

• Cuidado padrão (que incluem orientações de prevenção à 
infecção pelo SARS-CoV-2 e uso dos respectivos EPIs 
recomendados).  

 
Em cada grupo serão incluídos 500 participantes. 
A cloroquina é um medicamento amplamente usado em terapia 
profilática antipalúdica. A cloroquina é produzida pela 
Farmanguinhos. 

População 
alvo do estudo 

Profissionais de saúde assistindo pacientes com suspeita e/ou 
infectados pelo SARS-CoV-2  
  

Critérios  de 
elegibilidade 

Critérios de elegibilidade  
O estudo é concebido para a participação de adultos (>18 anos), 
profissionais de saúde que prestam assistência direta a pacientes 
internados com suspeita e/ou infectados pelo SARS-CoV-2. 
Todos os critérios de inclusão e exclusão devem ser atendidos 
para garantir a elegibilidade: 
 
CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 
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Um participante deve atender a todos os critérios a seguir: 
1) Profissionais de saúde que prestam atendimento a pacientes 
com suspeita ou confirmação de infecção por SARS-CoV-2 que 
atuem no CTI/UTI, salas de urgência/emergência ou enfermarias 
em unidades de saúde de Belo Horizonte. 
 2) Ser capaz de fornecer prova de identidade, pessoal e 
profissional, satisfatória ao médico responsável pelo processo de 
inclusão;  
3) Estar disposto a concluir o processo de consentimento livre e 
esclarecido e capaz de fazê-lo; 
4) Estar disposto a aderir ao protocolo do estudo. 
5) Idade igual ou maior a 18 anos  
 
CRITÉIROS DE EXCLUSÃO 
Um participante será excluído se apresentar uma ou mais das 
seguintes condições: 

• 1)  História de alergia conhecida ao medicamento do 
estudo; 

• 2) Sinais e sintomas gripais no momento da inclusão; 
• 3) Gravidez conhecida (não é necessário teste de gravidez) 
• 4) História prévia ou atual de retinopatia; 
• 5) Eletrocardiograma no dia da triagem com intervalo QTc 

aumentado: >470ms para Homens e > 480 para mulheres) 
OU escore de Tisdale >7 (ver anexo 15.1). 

• 6) Peso <40 kg; 
• 7) Qualquer condição imunossupressora ou doença 

hematológica. 
• 8) Apresentar condição clínica, psiquiátrica ou social que, 

segundo a avaliação do pesquisador, possam impedir a 
adesão ao protocolo do estudo; 

 

Variáveis 
principais 

Variáveis de eficácia: 

• Incidência de casos de COVID-19 confirmados por PCR ao 
final de 4, 8 e 12 semanas. 
  

Variáveis de segurança 

• Incidência e gravidade dos eventos adversos ao longo das 
12 semanas de seguimento. 

• Interrupções do tratamento.  

Duração do 
Estudo  

A duração do seguimento do estudo será de 12 semanas, 
independentemente do braço que o participante for alocado. 
O período de inclusão está previsto para ser completado entre 2 e 
4 semanas. 
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Cronograma de todos os grupos de tratamento. 

 
Visita 
Basal 

 

Visita 2 
4ª sem 

 

 
Visita 3 
8ª sem 

 

Visita 
final 

12ª sem 

Visita de 
Evento 
Clínico 

 

Visita de 
Reação 
Adversa 

 

 V1 V2 V3 V4   
Dia da Visita (+/-3 
dias) 

D0 D30 D60 D90   

Consentimento 
informado 

X      

Dados 
demográficos 

X      

Antecedentes 
patológicos 

X      

Hábitos de vida X      
Medicações 
concomitantes 

X X  X X X X 

Anamnese dirigida X  X X X X X 
Exame físico1 X X  X X  X X 
Hematologia2 e 4  X    X  X7 X7 
Bioquímica 3 e 4 X    X  X7 X7 
ECG e Escore de 
Tisdale (anexo 
15.1) 

X X X X  X7 

Sorologia SARS-
CoV-25,6 

X   X   

PK    X X  
PCR SARS-CoV-
25,6 

    X  

Reações adversas  X X X X X 
Randomização X      
Medicação do 
estudo 

X X  X     

1. Exame físico: exame do participante, pressão arterial, frequência cardíaca e 
temperatura. 
2. Hematologia no sangue: Hematócrito; Hemoglobina; VCM; Leucócitos; Neutrófilos; 
Linfócitos; Monócitos; Eosinófilos; Basófilos; Plaquetas. 
3. Bioquímica no sangue: Glicose; Ureia; Creatinina; AST; ALT; 
4. A análise será feita em laboratório próprio de cada um dos hospitais. 
5. Sorologia e PCR (Reação em cadeia da polimerase) para COVID-19. Amostras 
de soro serão armazenadas em freezer -20oC, amostras para PCR serão coletas em 2 
sítios: nasal e faringe nos casos com síndrome gripal. Se PCR negativa ou não tiver o 
resultado disponível, o exame será repetido após 48h do 1º exame. Se PCR positiva, 
serão realizados novos exames sequenciais para avaliar a dinâmica de clareamento 
viral (ver detalhamento na seção 9.2.3).   
6. Amostras serão coletadas e armazenadas, com análise no Instituto de Pesquisa 
da Fiocruz.  
7. Segundo o critério do médico atendente 
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2. UTILIZAÇÃO DO MANUAL OPERACIONAL DO ESTUDO 

Este Manual Operacional do Estudo (MOE) fornece informações sobre procedimentos 

operacionais específicos complementares ao protocolo do estudo e alterações, se 

aplicáveis, aprovadas pelo Comitê de Ética. O objetivo do MOE é orientá-lo a entender 

claramente os procedimentos a serem seguidos no protocolo. O protocolo prevalecerá 

sobre este manual no caso de conflito ou aparente contradição. 

 

O manual apresenta anexos e apêndices contendo os procedimentos operacionais 

padrão (POPs) específicos do estudo, bem como os POPs desenvolvidos pelos Centros, 

que são os da rotina dos mesmos descrevendo os processos adotados em cada um deles 

previamente validados para o desenvolvimento do estudo. 

 

3. INSTRUÇÕES PARA PREENCHER OS FORMULÁRIOS DO CASE REPORT FORM 

ELETRÔNICO (e-CRF) 

As instruções para preenchimento geral e específico dos e-CRFs e o uso do sistema 

podem ser encontradas nas “Diretrizes para preenchimento de formulários de relatórios 

eletrônicos”. 

4. DEFINIÇÕES OPERACIONAIS  

Profissional de saúde: pessoa com vínculo legal com o hospital / unidade de saúde que 

teve contato físico ou esteve por mais de 1 minuto a menos de 2 metros de distância 

de um paciente suspeito de SARS-CoV-2.  

Síndrome Gripal (para fins deste estudo e com finalidade de aumentar a sensibilidade 

de detecção do SARS-CoV-2 a partir da PCR): pessoa com pelo menos um dos 

seguintes sinais e sintomas: febre; tosse (seca ou produtiva); fadiga; dispneia; dor de 

garganta. Outras alterações associadas à COVID-19 e documentadas na literatura que 

levarem à suspeição clínica devem ser consideradas e motivar a coleta de PCR 

conforme julgamento do médico assistente da pesquisa.   
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Participante infectado com SARS-CoV-2: pessoa com resultado positivo de SARS-CoV-2 

em PCR de uma amostra nasal / faríngea / de escarro. 

Sintomas relacionados à gripe no momento da inclusão:  

Em adultos: presença de febre, dor de garganta, tosse, dor no corpo e/ou dor de 

cabeça que podem variar de intensidade. Idosos quase sempre se apresentam febris 

e, às vezes, sem outros sintomas, mas em geral, a temperatura não atinge níveis tão 

altos. (Disponível: https://saude.gov.br/saude-de-a-z/gripe). 

Infecção anterior ou atual pelo SARS-Cov2 confirmada. 

Quando confirmada por exame de PCR para o vírus em amostra de swab nasal, swab de 

nasofaringe ou de escarro ou por exame sorológico: IgM ou IgG específico. 

Gravidez conhecida 

Gravidez à ocasião da inclusão, conforme relato da participante. 

História de retinopatia 

Conforme o relato do participante de qualquer doença ou acometimento retiniano.   

Alargamento do intervalo QT ao ecocardiograma** 

O intervalo QT corresponde à medida compreendida entre o início do complexo 

QRS ao término da onda T, portanto representa a duração total da atividade 

elétrica ventricular. 

Intervalo QT corrigido (QTc): como o intervalo QT é variável de acordo com a 

frequência cardíaca, habitualmente ele é corrigido (QTc) pela fórmula de Bazzet, 

onde: 

 

https://saude.gov.br/saude-de-a-z/gripe
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*QT medido. RR = intervalo R-R 

Os valores do QT e QTc sempre devem ter sua normalidade verificada. Os valores 

para o QTc variam com o sexo e são aceitos como normais até o máximo de 0,45s 

(450ms) para homens e 0,47s (470ms) para mulheres. Para crianças, o limite 

superior do normal é de 0,46s (460ms). 

** Pastore CA, Pinho C, Germiniani H, Samesima N, Mano R. Diretrizes da Sociedade Brasileira de 
Cardiologia sobre Ánalise e Emissão de Laudos Eletrocardiográficos. Arq. Bras. Cardiol.  [Internet]. 
2009  [cited  2020  June  06] ;  93( 3 Suppl 2 ): 1-19. Available from: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0066-
782X2009001800001&lng=en.  https://doi.org/10.1590/S0066-782X2009001800001. 

 

Condição imunossupressora ou doença hematológica  

Presença de qualquer doença que envolva imunossupressão pela mesma ou por seu 

tratamento e doenças hematológicas no geral. 

5. Tratamentos não permitidos: 

Medicamentos que podem prolongar o intervalo QT ou aumentar o número de eventos 

adversos no último mês antes da randomização por mais de 7 dias: azitromicina, 

clorpromazina, cisaprida, claritromicina, domperidona, droperidol, cimetidina, 

eritromicina, halofantrina, haloperidol, lumefantrina, mefloquina, metadona, 

pentamidina, procainamida, quinidina, quinina, sotalol, sparfloxacina, tioridazina, 

amiodarona, dapsona,  alopurinol ou antifúngicos (cetoconazol, itraconazol e 

posaconazol). 

 

6. Procedimento de verificação de adesão ao tratamento                                                                 

O medicamento será entregue ao participante pela farmacêutica ou outro membro da 

equipe delegada pelo pesquisador principal. Em cada visita, um questionário dirigido 

sobre o cumprimento do tratamento será realizado durante o período de seguimento. 

O participante receberá medicação suficiente até a próxima visita programada.  

https://doi.org/10.1590/S0066-782X2009001800001
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Nas visitas de seguimento, os participantes deverão trazer todas as embalagens/frascos 

vazios e restantes dos medicamentos do estudo para verificação da adesão ao 

medicamento. A equipe do estudo é responsável por realizar a contagem e anotar o 

número de comprimidos tomados/restantes na história clínica e no documento fonte. 

Os medicamentos restantes deverão ser armazenados até que o monitor do estudo os 

revisem e os enviem à farmácia para destruição. 

 

Será considerado como aceitável (adesão satisfatória) o cumprimento da tomada da 

medicação superior a 80%. Percentuais mais baixos serão considerados como desvios 

de protocolo e, portanto, o participante só será avaliado dentro da análise por Intenção 

de Tratamento.  

 

Atendendo aos objetivos secundários do estudo, está prevista a determinação de níveis 

de CQ para poder definir o efeito da dosagem nos eventos clínicos.  

 

Aproveitaremos a coleta feita ao final do estudo como marcador indireto da adesão ao 

tratamento.  

7. Definições de farmacovigilância 

Evento Adverso (EA): é qualquer incidência prejudicial à saúde em um participante ou 

indivíduo do ensaio clínico tratado com um medicamento (pode ser qualquer sinal 

desfavorável e não intencional, incluindo uma descoberta laboratorial anormal, sintoma 

ou doença temporariamente associada ao uso de um medicamento experimental), mas 

que não tenha necessariamente uma relação causal com este tratamento. 

Reação Adversa (RA): é toda reação prejudicial e não intencional do medicamento em 

estudo, independentemente da dose administrada. Ao contrário de uma EA, no caso de 

uma RA, há a suspeita de uma relação causal entre o medicamento em estudo e o EA. 
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Evento Adverso Grave (EAG) e Reação Adversa Grave (RAG): qualquer EA ou RA que, 

em qualquer dose: provoque a morte, ameace a vida do indivíduo, exija a hospitalização 

do participante ou prolongue a hospitalização existente, provoque invalidez ou 

incapacidade permanente ou significativa, ou dê origem a uma anomalia ou 

malformação congênita. O conceito de "ameaçar a vida do indivíduo" na definição se 

refere, na opinião do investigador, que o participante está em risco real de morte no 

momento do EA ou RA.  

Reação Adversa Inesperada (RAI): qualquer RA cuja natureza, intensidade ou 

consequências não correspondem às informações de referência para o medicamento 

(manual do investigador, no caso de um medicamento em estudo não aprovado para 

comercialização, ou ficha técnica do produto, no caso de um medicamento já aprovado). 

Nota: Para efeitos de sua notificação, também serão definidas como graves as suspeitas 

de EA ou RA que forem consideradas significativas do ponto de vista médico, embora 

não cumpram os critérios anteriores, incluindo os eventos médicos importantes que 

necessitam de intervenção para evitar uma das consequências descritas acima. Da 

mesma forma, serão notificadas como graves todas as suspeitas de transmissão de um 

agente infeccioso através de um medicamento. 

8. PROGRAMA DE VISITAS 

Fase de triagem e basal (D0) 

Antes de qualquer procedimento do estudo o pesquisador deve concluir o processo de 

consentimento com a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). 

 

Os participantes devem ser questionados sobre: 
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• Antecedentes pessoais; 

• Lugar de trabalho e risco de contato com pacientes com COVID19; 

• Predisposição para participar no estudo; 

• Medicação concomitante em uso no último mês; 

 

Procedimentos da visita: 

• Exame físico com dados vitais e medidas de temperatura. 

• Coleta de amostra de sangue para realização de hemograma completo 

(Hematócrito; Hemoglobina; VCM; Leucócitos; Neutrófilos; Linfócitos; Monócitos; 

Eosinófilos; Basófilos; Plaquetas) e bioquímica (AST, ALT, glicose, ureia e creatinina 

e potássio). 

• Eletrocardiograma (vide anexo I). 

• Coleta de sangue para a determinação da sorologia basal anti-SARS-CoV-2 IgM/IgG. 

 

Nesta visita, o participante será informado de possíveis eventos secundários da 

medicação, bem como da necessidade de consultar o médico da pesquisa diante do 

eventual aparecimento de qualquer um deles ou de algum evento clínico compatível 

com infecção por SARS-CoV-2 (ver síndrome gripal nas definições). 

 

Durante esta visita também será apresentado o diário do participante, onde serão 

recolhidos os dados relativos às atividades diárias. Será solicitado o descarregar o 

aplicativo “MyCap” no celular do participante, com instruções e simulação de uso pela 

equipe da pesquisa durante a visita, assim como será fornecido QRcode para login 

individualizado no mesmo. 

 

Ao final desta avaliação, se o participante não presentar nenhum dos critérios de 

exclusão, será iniciada a fase de tratamento. 

 

Fase de tratamento e acompanhamento:  

A duração da fase do tratamento e acompanhamento será de 12 semanas. 
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Na visita basal (D0), devem ser realizados: 

• Randomização do participante a um dos grupos de tratamento. 

• Anamnese dirigida, exame físico e exames laboratoriais. 

 

Visitas de tratamento / seguimento (D30, D60 e D90) 

Será realizada uma visita presencial ao final da 4ª, 8ª e 12ª semanas. Os participantes 

serão perguntados sobre a ocorrência de eventos adversos ou eventos clínicos 

relevantes. Se o investigador avaliar que tais sinais e sintomas estejam relacionados ao 

medicamento (CQ), todas as medidas que o investigador julgue necessário serão 

tomadas, avaliando cada caso individualmente e, dependendo da gravidade e 

causalidade delas, suspender o medicamento de forma definitiva. Durante essa visita 

será realizado um ECG para monitorar possíveis eventos adversos (em especial o 

alargamento do intervalo QT). A medicação será suspensa em definitivo caso o QTc > 

500 ms e/ou o escore de Tisdale > 11.  

 

Nessas visitas os participantes deveram comparecer às farmácias dos seus respectivos 

hospitais para receber a medicação para o mês seguinte.  

 

Visita de reação adversa: 

Durante a fase de tratamento, qualquer participante poderá consultar o médico, de 

forma espontânea sempre que julgar necessário. Nesse momento, será realizado 

anamnese dirigida e exame físico, com coleta analítica segundo critério clínico 

individualizado (hematologia e bioquímica). 

 

Avaliação de eventos adversos e alterações na medicação concomitante, quando 

possível e necessário. 

 

A retirada da medicação ficará a cargo do médico que trata o participante, tendo em 

conta a gravidade, a intensidade e a extensão das lesões. Além disso, o participante 

poderá optar unilateralmente por suspender ou não a medicação em qualquer 
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momento do tratamento ou diante do surgimento de qualquer reação adversa, avisando 

imediatamente ao médico. 

 

Se, finalmente, decidir-se por retirar definitivamente o medicamento devido a uma 

reação adversa, o participante voltará a ser contatado 14 dias mais tarde 

(presencialmente ou por telefone) e interrogado novamente sobre a possibilidade da 

ocorrência de reações adversas tardias.  

 

Visita de evento clínico:  

Durante toda a fase de acompanhamento os participantes podem apresentar quadros 

clínicos de síndrome gripal (ver definições item 5.2). Os participantes deverão consultar 

o médico responsável da pesquisa em sua instituição para a avaliação.  

 

Nesse momento serão colhidas amostras nasal e faríngea para swab e realização de PCR 

para SARS-CoV-2 seguindo as recomendações do manual de laboratório. O resultado 

será disponibilizado em até 48h. 

 

Configurando-se a suspeita de COVID19 com coleta de swab, os participantes devem ser 

instruídos a manter isolamento domiciliar e a seguirem as diretrizes atuais para 

profissionais de saúde com sintomas após a exposição à SARS-CoV-2. 

 

A cada participante deve ser entregue um kit de swabs para determinação seriada da 

carga viral, diariamente durante os 10 primeiros dias, no dia 15, dia 25 e dia 30. Os 

swabs serão armazenados em casa, seguindo as recomendações do manual de 

laboratório. Posteriormente, o material coletado será entregue ao coordenador da 

pesquisa delegado pelo investigador responsável na instituição no momento em que o 

trabalhador completar os dias de quarentena domiciliar e retornar ao trabalho.  

 

Caso o exame inicial de PCR para SARS-CoV-2 mostre-se negativo ou não esteja 

disponível nesse momento, tal resultado será confirmado com novo swab para PCR 48h 
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após o exame inicial e, se negativo, o participante será reavaliado para eventual retorno 

ao trabalho (conforme normas da saúde ocupacional da instituição) e manutenção de 

uso da profilaxia com CQ (se inicialmente alocado no grupo intervenção), assim como 

serão interrompidas as coletas de swab seriados supra descritas para cinética viral. 

 

Caso o exame inicial de PCR para SARS-CoV-2 mostre-se positivo, o participante será 

mantido em isolamento domiciliar por pelo menos 7 dias E pelo menos 3 dias com 

ausência de febre e sintomas respiratórios, sendo monitorado por telefone diariamente. 

Será realizada nova avaliação presencial após melhora clínica (visita final de evento 

clínico) ou para avaliar necessidade de internação, caso haja piora clínica. Sempre que 

houver internação, haverá acompanhamento clínico da equipe de pesquisa em conjunto 

à equipe assistencial do hospital. Ao final do seguimento necessário aos participantes 

com PCR positivo para SARS-CoV-2, será considerado que terminaram sua participação 

no estudo e serão analisados os swabs seriados supracitados para cinética viral.  

 

Visita de final do estudo (D90): 

Ao final do acompanhamento de cada participante, e coincidindo com a 12ª semana 

após o início do tratamento, o participante deverá ir ao ambulatório para submeter-se 

à última avaliação presencial, quando será realizada uma última coleta de sangue para 

realização de sorologia anti-SARS-CoV-2 e o último ECG.  

 

9. Sorologia e PCR para SARS-CoV-2 

Serão coletadas amostras para sorologia na visita basal e na visita do final de seguimento 

com 12 semanas, além de PCR como descrito na seção 9.2.3. 

 

A validação será centralizada e realizada pelo Laboratório de Imunologia de Doenças 

Virais da Fiocruz Minas. Sendo assim, as amostras não poderão ser objeto direto de 

atividades com fins lucrativos. Contudo, as informações geradas a partir dos estudos 

realizados sobre as amostras podem ser fonte de benefícios comerciais. Em tal caso, 
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pretende-se que estes benefícios se revertam à saúde da população, ainda que não seja 

de forma individual, nem nos doadores das amostras e nem em seus familiares. 

 

As amostras permanecerão sob a responsabilidade do Dr. Unaí Tupinambás e guarda do 

Centro de Pesquisas do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, 

por prazo indeterminado, conforme prevê a regulação atual (Portaria Ministério da 

Saúde No. 2.201, de 14 de setembro de 2011). 

 

Além disso, as amostras serão removidas do biobanco e descartadas a qualquer 

momento em que o doador de qualquer uma delas assim o decidir, obedecendo a 

normatização específica (Portaria Ministério da Saúde No. 2.201, de 14 de setembro de 

2011). A retirada do consentimento pelo participante deverá ser comunicada ao 

pesquisador responsável e ao responsável pela guarda das amostras, localizado no 

Centro de Pesquisas do Hospital das Clínicas, solicitando a sua destruição. 

 

A detecção de SARS-CoV-2 nas amostras será realizada pelo método de RT-qPCR, 

utilizando-se o protocolo estabelecido pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças 

(CDC - EUA). As amostras de swab nasal e/ou de orofaringe serão coletadas nos hospitais 

por pessoal treinado e devidamente paramentado. Após a coleta, o swab será 

acondicionado em um tubo contendo 1,0mL de tampão de lise com guanidina 

(Isotiocianato de Guanidina 4M, Citrato de Sódio 25mM, pH 7,4). As amostras serão 

enviadas em caixa térmica para extração de RNA no laboratório. As amostras de PCR 

seriadas, serão colhidas em domicílio pelo próprio participante após treinamento 

adequado, seguirão o mesmo padrão de acondicionamento e serão recolhidas por 

profissional especializado contratado pela equipe do estudo em até 24h para serem 

encaminhadas à testagem na Fiocruz. 

 

Para a extração de RNA será utilizado o Kit QIAmp® Viral RNA (QIAGEN®, E.U.A). Cerca 

de 140μL de amostra serão adicionados a 560 μL de Tampão AVL e posteriormente 

aplicados a uma coluna com afinidade para o RNA e submetidas a uma centrifugação de 
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8.000 x g por 1 min. Em seguida, as amostras serão lavadas duas vezes: a primeira com 

a solução tampão AW1 e a segunda com a solução tampão AW2. Após o processo de 

lavagem, o RNA será eluído da coluna, pela solução AVE e estocado a -70°C.  

 

Todo o procedimento será feito de acordo com o protocolo estabelecido pelo CDC (CDC 

2019-Novel Coronavirus Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel – Instructions for use). Será 

utilizado o GoTaq® Probe 1-Step RT-qPCR System (Promega). O mix de reação será 

constituído de GoTaq® Probe qPCR Master Mix with dUTP (10,0μL), GoScript™ RT Mix 

for 1-Step RT-qPCR (0,4μL), iniciadores senso e antissenso (1,0μL cada – 500nM), sonda 

(0,2μL – 100nM), amostra de RNA (5,0μL) e água livre de nucleases q.s.p 20,0μL. Para 

cada amostra, o mesmo mix será feito três vezes, já que são dois alvos no gene N (N1 e 

N2) mais a reação de controle interno (RNase P). As condições de termociclagem serão 

as seguintes: transcrição reversa (45℃ por 5 min); inativação da transcriptase reversa e 

ativação da Taq polimerase (95℃ por 2 min); 40 ciclos de desnaturação (95℃ por 15 s) 

e pareamento/extensão (60℃ por 1min). A interpretação dos resultados será feita de 

acordo com a tabela a seguir.  

 

Tabela 1. Interpretação dos resultados do painel diagnóstico de COVID-19 por RT-

qPCR 

SARS-CoV-2 

N1 

SARS-CoV-2 

N2 

RNase P Interpretação do Resultado 

+ + ± SARS-CoV-2 detectado 

Se apenas um dos dois alvos 

for positivo 

± Resultado Inconclusivo 

- - + SARS-CoV-2 não detectado 

- - - Resultado Inválido 
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10. Procedimentos de agenda e problemas relacionados às visitas dos participantes 

O participante não comparece na data programada 

Caso isto ocorra, mas o participante comparece ainda durante o período de janela 

permitido (±3 dias), as datas programadas para as próximas visitas devem ser mantidas, 

mantendo-se o Dia 1 como referência. 

Visitas de acompanhamento 

Para visitas de acompanhamento, o participante deve ser contatado com antecedência 

para confirmar o comparecimento à visita agendada. 

Entrar em contato com o participante duas semanas antes da data programada (uma 

semana antes do início da janela). Se o participante puder comparecer à visita agendada, 

confirme ligando mais uma vez na semana anterior à visita. 

Se o participante não puder comparecer à visita agendada, a visita deverá ser 

reagendada no início do período da janela. 

Se o participante também não comparecer à visita, ele deverá ser contatado no mesmo 

dia por telefone e, se necessário, uma visita domiciliar deverá ser feita a fim de 

reprogramar a nova data, sempre dentro do período permitido pela janela. 

Todos os contatos realizados devem ser registrados no formulário da visita de cada 

participante e também no prontuário médico. Todo esforço deve ser feito para garantir 

que o participante cumpra o cronograma do estudo. 

 

Notas importantes: 

1. É fundamental que o participante e/ou familiares estejam cientes da 

necessidade de comparecer a todas as visitas de acompanhamento. 
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2. Os participantes que descontinuarem o tratamento precocemente devem 

continuar a seguir o cronograma de visita do estudo e concluir todos os 

procedimentos, conforme especificado.  

 

3. Os participantes que forem retirados do estudo não devem continuar com as 

visitas de acompanhamento. 

 
4. Caso o participante não compareça a uma visita agendada e não houver como 

reagendá-la dentro do período da janela do estudo, ela deverá ser registrada no 

CRF como 'NC' = não concluída. 

 
5. As tentativas de contato com o participante devem ser documentadas no 

prontuário médico e / ou no formulário de visita do participante, bem como o 

motivo da sua ausência, se possível (por exemplo, viagem, retorno do 

participante em 3 semanas). O participante permanecerá ativo no estudo e deve 

ser contatado para a próxima visita agendada. Nesse caso, um desvio de 

protocolo deve ser registrado no CRF e no log de desvios de protocolo: 

Log de desvios de protocolo 

• Preencha a data do desvio: 

• Escreva um breve resumo do desvio (por exemplo: visite D3 pela janela + 4 

dias); D3 visita fora da janela +4 dias 

• Escolha a categoria do desvio: exemplo, seria "Visita fora da janela”. 

 

Cronograma de visitas 

Para facilitar o agendamento de visitas, sugere-se a utilização de uma ferramenta 

eletrônica no próprio Centro participante (planilha de excel, por exemplo) para 

calcular as datas das visitas e as janelas permitidas. 

 

Todas as visitas subsequentes serão calculadas automaticamente com base na data 

da visita D1. 
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A cada semana, o(a) coordenador (a) do estudo no centro participantes deve 

observar quais participantes agendaram visitas para o estudo para essas datas e 

qual visita deve ser realizada. Sugere-se imprimir a lista de participantes que serão 

avaliados nessas datas para agendar as atividades da semana. 

 

11. Definição de suspensão e de interrupção permanente do tratamento                                

A decisão de suspender e retomar o tratamento ou interrompê-lo permanentemente 

devido a um evento adverso ou outro evento ficará a critério do médico clínico 

responsável pelo estudo, levando em consideração os critérios descritos nas seções 

abaixo mencionadas. 

 

Suspensão temporária do tratamento  

Esta é uma suspensão temporária do medicamento do estudo devido a critérios médicos 

justificados no histórico médico. Nesse caso, o médico pode retomar o tratamento, se 

parecer conveniente. 

Conforme consta explicado no protocolo do estudo, são regras para o caso de suspensão 

do tratamento ou de sua interrupção temporária: 

− A descontinuação do tratamento não implica na retirada do estudo. Nesses casos, o 

tratamento pode ser interrompido por alguns dias; portanto, o tratamento será 

considerado incompleto ou atrasado. O tratamento pode ser retomado, de acordo 

com a avaliação do investigador do estudo, pelo sujeito. Esses sujeitos devem 

continuar com as visitas e avaliações do estudo, conforme planejado, mas os 

motivos da descontinuação do tratamento devem ser registrados na documentação 

original apropriada e na CRF.  

− Complete a data de início da suspensão (primeiro dia SEM medicação) 

− Complete a data final da suspensão (último dia SEM medicação) 

− Motivo do desvio da dose. 

− O tratamento foi retomado?  

 

Interrupção permanente do tratamento 
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Se o médico do estudo decidir interromper permanentemente o tratamento de um 

participante do estudo devido a eventos adversos ou outra causa, como gravidez, a data 

do término do tratamento (última dose) e o motivo da interrupção devem ser 

registrados no histórico médico e nos documentos da farmácia. Essas informações 

devem ser registradas na seção correspondente do CRF. 

 

O investigador deverá fazer todo o necessário para garantir que o participante receba 

tratamento adequado para sua condição médica relevante. 

 

Assim, ao informar ao participante que seu tratamento será interrompido devido a um 

evento adverso, o investigador acompanhará o participante e a evolução do evento e 

verificar a possibilidade de continuar com as visitas do estudo. 

 

Definições de causas de interrupção definitiva do tratamento  

− Retirada do estudo devido a critérios médicos: Estes são os casos em que o médico 

do estudo decide retirar o participante devido a um EA ou SAE. 

− Retirada do consentimento: quando o participante decide se retirar 

voluntariamente do estudo e assim o manifesta. 

− Perda de acompanhamento: o participante não comparece ao centro e não é 

possível entrar em contato com ele. A causa "perda de acompanhamento" só pode 

ser observada após a data programada da visita final; antes dessa data, todos os 

esforços devem ser feitos para se comunicar com o participante e documentar o 

motivo do não comparecimento. 

− Morte: o motivo da morte do participante deve ser documentado e documentado 

como SAE, se aplicável (dentro do período do estudo). 

− Falha grave no cumprimento do protocolo: falhas repetidas do participante em 

comparecer às visitas agendadas. 
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12.  APÊNDICES - POPs 

Apêndice – Procedimentos regulatórios 

1. Responsabilidade: Coordenador de Assuntos Regulatórios. 

2. Objetivo: Manter a documentação de pesquisas atualizadas. 

3. Descrição do procedimento: 

A. Receber contato do patrocinador para agendamento de visita de pré-seleção para o 

estudo. A infraestrutura do Centro de será avaliada. 

B. Caso o centro seja aprovado, o Patrocinador irá avisar e entrará em contato com o 

setor financeiro do centro para iniciar à parte contratual. 

C. Enviar os documentos iniciais (Currículo, Cópia CRM e Certificado de Boas Práticas 

Clínicas) solicitados pelo Patrocinador do Estudo, assinados pelo Principal 

Investigador. 

D. Encaminhar os documentos (Protocolo, TCLE e orçamento) para todos os setores da 

Instituição envolvidos para a aprovação da realização do estudo. 

E. Submeter a documentação aprovada à respectiva Gerência de Pesquisa – ou 

equivalente na Instituição. 

F. Obter declaração de aprovação da Gerência de Pesquisa. 

G. Submeter a documentação do estudo ao Comitê de Ética através da Plataforma 

Brasil (PB). Todos os documentos do pacote regulatório deverão ser digitalizados. 

H. Após a submissão via PB imprimir o comprovante gerado e arquivar. O mesmo 

deverá ser enviado via email para o Patrocinador. 

I. Aguardar o estudo passar em reunião. Um email será enviado ao responsável do 

regulatório informando sobre atualizações (Aprovação) na PB. O Parecer é liberado 

via PB e o mesmo deverá ser impresso e arquivado. O mesmo deverá ser enviado ao 

Patrocinador via email. 

J. Caso tenha alguma diligência, responder as mesmas e enviar novamente ao Comitê 

de ética. 

K. Aguardar contato do Patrocinador para agendar a visita iniciação.  

 

4. Em caso de não conformidade: Não se aplica. 
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5. Referências bibliográficas: Não se aplica. 
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Apêndice - Elaboração e manutenção dos arquivos de documentos 
 
1. Responsabilidade: Coordenador de assuntos regulatórios, Coordenador de pesquisa 

ou pessoa autorizada pelo Centro de Pesquisas. 

2. Objetivo(s): Elaborar e manter organizados os arquivos do estudo conduzido na 

Instituição, de acordo com as Boas Práticas Clínicas. 

3. Descrição do procedimento: 

A. Elaboração de arquivo: 

1. Receber o documento de um novo estudo, segundo as instruções do item: 

“Manutenção do arquivo”; 

2. Separar a pasta do estudo com a sua etiqueta de identificação (protocolo, 

nome do estudo e site).  

3. Arquivar a pasta do estudo no armário correspondente na sala de guarda de 

documentos para o estudo;  

 

B. Manutenção do arquivo: 

1. Receber o documento. 

2. Verificar qual o destino do mesmo. 

3. Providenciar o xérox do documento, fax, assinatura ou qualquer outro 

procedimento que se fizer necessário antes de arquivá-lo. 

4. Cada documento deverá ser arquivado no fichário, localizado dentro do 

armário correspondente ao estudo, de acordo com o índice que consta no 

mesmo. 

5. Datar, colocar o horário de entrada/saída e assinar na folha de controle da 

sala de guarda de documentos, de acordo com o POP nº 03: Controle de 

Acesso a Sala de guarda dos documentos. 

 

C. Fechamento do estudo: 

1. Fechar o estudo na instituição após recebimento do parecer da ANVISA sobre o 

encerramento do Estudo. 
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2. Colocar a documentação de estudo em caixas de arquivo após a visita de 

encerramento do estudo pelo Patrocinador. 

4. Em caso de não conformidade: Registrar e comunicar ao profissional responsável ou 

a equipe do estudo. 

 

5. Referências bibliográficas: 

1. Manual para Boa Prática Clínica (BPC). Versão Harmonizada Tripartite elaborada pela 

Conferência Internacional de Harmonização (ICH) - Janeiro/1997. 

2. Resolução RE nº 466, de 12 de dezembro de 2012. Diário Oficial da União; Poder 

Executivo, de 13 de junho de 2013. Conselho nacional de Saúde. Ministério da Saúde 

[acesso em 08 de junho de 2016]. Disponível em: www.saude.gov.br  

3. Boas Práticas Clínicas: Documento das Américas. IV Conferência Pan-americana para 

Harmonização da Regulamentação Farmacêutica - República Dominicana, março/2005. 

Organização Pan-Americana da Saúde/OMS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.saude.gov.br/
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Apêndice - Recrutamento e seleção dos participantes de pesquisa 

 

1. Responsabilidade: Investigador principal ou profissional qualificado e delegado pelo 
investigador principal.  
 
2. Objetivo: Recrutar e selecionar participantes potencialmente elegíveis para um novo 
estudo clínico. 
 
3. Descrição do procedimento: 

 
A. Identificar as características dos participantes do novo estudo clínico, por meio 

das informações do protocolo sobre os critérios de inclusão e exclusão do 
participante no estudo. 
 

B. Definir, revisar e obter aprovação por parte do patrocinador do estudo clínico 
do(s) tipo(s) de divulgação (interna ou externa), de acordo com o plano de 
recrutamento definido para o estudo.  
 

C. Obter aprovação do CEP e CONEP, quando aplicável, de toda a comunicação 
voltada para participantes ou aquelas que serão afixadas. 

 
D. Realizar busca ativa dos potenciais participantes, através da(s) ferramenta(s) 

definidas pelo patrocinador juntamente com o investigador principal e sua 
equipe, que podem ser: divulgação do estudo clínico, revisão de prontuários 
médicos e bancos de dados, avaliação de exames complementares disponíveis, 
avaliação da história médica, dentre outras. A divulgação do estudo pode se dar 
por meio de reuniões científicas, eventos sociais com profissionais médicos e 
mídias diversas.  

 
E. Convidar os potenciais participantes para a participação no estudo. 

 
F. Recrutar os participantes por meio da obtenção do consentimento livre e 

esclarecido, conforme descrito no POP nº 4.  
 

G. Selecionar, dentre os participantes recrutados, aqueles que consentiram em 
participar do estudo através da assinatura do TCLE e que preenchem todos os 
critérios de inclusão e não apresentam critérios de exclusão para o estudo. 

 
4. Em caso de não conformidade: Registrar a ação como desvio de protocolo e 
comunicar ao profissional responsável e ao investigador principal no dia da ocorrência.  
 
5. Referências bibliográficas: 
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1. Manual para Boa Prática Clínica (BPC). Versão Harmonizada Tripartite elaborada pela 

Conferência Internacional de Harmonização (ICH) - Janeiro/1997. 

2. Resolução RE nº 466, de 12 de dezembro de 2012. Diário Oficial da União; Poder 

Executivo, de 13 de junho de 2013. Conselho nacional de Saúde. Ministério da Saúde 

[acesso em 08 de junho de 2016]. Disponível em: www.saude.gov.br  

3. Boas Práticas Clínicas: Documento das Américas. IV Conferência Pan-americana para 

Harmonização da Regulamentação Farmacêutica - República Dominicana, março/2005. 

Organização Pan-Americana da Saúde/OMS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.saude.gov.br/
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Apêndice - Processo de obtenção do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido dos 

participantes do estudo 

  

1. Responsabilidade: Investigador principal e sub-investigadores do estudo.  

2. Objetivo(s): Assegurar que a aplicação do TCLE ocorra de forma ética e seguindo o 

GCP e que a mesma seja relatada claramente em documento fonte.  

 

3. Descrição do procedimento: 

3.1 – Antes da aplicação do TCLE: 

 

− O TCLE deverá estar em linguagem acessível para os participantes, se necessário 

contendo termos leigos e simples, devendo-se evitar, sempre que possível, 

termos médicos sem a devida explicação; 

− O TCLE deverá ser impresso em papel de boa qualidade (cópia xerox do mesmo 

é aceita desde que bem legível).  

− Somente o Termo de Consentimento Livre Esclarecido aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa poderá ser utilizado.  

− Além do recomendado nas resoluções pertinentes, O TCLE deverá conter: 

1. Versão da tradução (quando aplicável) e data; 

2. Nome do pesquisador principal na instituição; 

3. Nome da droga em estudo; 

 

3.2 – Obtenção do TCLE:  

− Após recrutamento do participante e agendamento da consulta na instituição, o 

participante terá seu primeiro contato com a equipe do estudo. 

− Um investigador irá confirmar os critérios para participar do protocolo e se for 

selecionado, procederá a aplicação do TCLE antes de qualquer procedimento do 

estudo. 
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− Ao participante, a testemunha imparcial e representante legal deverá ser 

concedido o tempo necessário para que o TCLE seja lido com calma e para que 

dúvidas possam ser verificadas e, posteriormente, dirimidas.  Neste momento 

será informado a todos que o documento pode ser lido em casa, caso preferiram.  

− Após a leitura, será feita uma explicação detalhada em linguagem acessível sobre 

os objetivos e procedimentos do estudo, medicação, riscos envolvidos (incluindo 

possíveis eventos adversos conhecidos até o momento) e direitos do 

participante da pesquisa.  

− O compromisso de manter o participante informado sobre novos achados que 

possam interferir na sua decisão de continuar participando do estudo deverá ser 

explicitado pelo investigador.   

− Deve ser enfatizado que a participação no estudo é voluntária e que o 

participante poderá desistir de participar do estudo e retirar o seu 

consentimento em qualquer momento.  

− O participante será orientado a entrar em contato com o investigador principal 

ou qualquer membro da equipe do estudo caso necessite. 

− Todos os questionamentos do participante devem ser respondidos antes da 

assinatura do documento. 

− Tanto o participante como o investigador deverão rubricar TODAS as páginas 

do TCLE e preencher os campos designados como nome completo, data e 

assinatura em duas vias  

 

4. Observações:   

Todo o processo de obtenção do TCLE deve ser registrado no prontuário do participante 

esclarecendo de forma resumida o processo de obtenção e indicando o dia e o horário 

do mesmo. Um membro da equipe do estudo deve verificar se todos os campos 

necessários foram devidamente preenchidos pelas partes envolvidas e todas as 

assinaturas foram tomadas antes de liberar o participante de pesquisa, testemunha 

imparcial e representante legal. 
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Os participantes deverão assinar e datar novamente um TCLE para a participação do 

estudo caso o comitê de ética da instituição aprove emendas ao TCLE original. Todos os 

participantes efetivos do estudo deverão assinar e datar todas as versões atualizadas 

dos consentimentos, enquanto estiverem ativos no estudo. 

Em caso de algum participante saber escrever o nome, porém não souber ler, e se o 

mesmo exigir colocar o seu nome, isso poderá ser feito mediante aplicação do TCLE na 

presença de uma testemunha (processo descrito acima) e a testemunha também deverá 

assinar o documento. Este processo deve ser detalhadamente descrito no prontuário.  

 

5. Em caso de não conformidade: registrar e comunicar ao profissional responsável e 

ao investigador principal no dia da ocorrência. Re-consentir o participante de pesquisa 

conforme descrição neste POP; comunicar por escrito o COEP e patrocinador, se 

aplicável. 

 

6. Referências bibliográficas: 

1. Manual para Boa Prática Clínica (BPC). Versão Harmonizada Tripartite elaborada pela 

Conferência Internacional de Harmonização (ICH) - Janeiro/1997. 

2. Resolução RE nº 466, de 12 de dezembro de 2012. Diário Oficial da União; Poder 

Executivo, de 13 de junho de 2013. Conselho nacional de Saúde. Ministério da Saúde 

[acesso em 08 de junho de 2016]. Disponível em: www.saude.gov.br  

3. Boas Práticas Clínicas: Documento das Américas. IV Conferência Pan-americana para 

Harmonização da Regulamentação Farmacêutica - República Dominicana, março/2005. 

Organização Pan-Americana da Saúde/OMS. 

 

 

 

 

http://www.saude.gov.br/
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Apêndice - Elaboração e envio de relatórios semestrais ao Comitê de Ética em Pesquisa 

e ao patrocinador de estudos clínicos 

 

1. Responsabilidade: Coordenador de assuntos regulatórios, coordenador de pesquisa 

ou pessoa treinada e delegada. 

 

2. Objetivo: Garantir que os relatórios semestrais e final sejam enviados ao Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) e ao patrocinador de estudos clínicos. 

 

3. Descrição do procedimento: 

A. Elaborar Relatório Semestral ou Final, conforme modelo abaixo em papel 

timbrado da instituição: 

B. Todos os campos abaixo devem ser preenchidos conforme o protocolo 

específico. 

C. RELATÓRIO DE PESQUISA (COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA) 

[   ]  PARCIAL  [   ]  FINAL 
 

Relatório referente ao período de ___\ ___ \ 20__ a ___\ ___ \ 20__. 
 

CAAE no: 

Título da Pesquisa: 

Pesquisador Responsável: 

E-mail: 

Pesquisadores assistentes 

Data da aprovação pelo COEP: 

 
Sobre a pesquisa 

 1.  Apresentação do Projeto: 
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2. Objetivo da Pesquisa: 

 
 
 
 
 

 
 
3. Avaliação dos Riscos e Benefícios:  

  
 
 
 
 
 

 
4.Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:  

 
 
 
 
 
 

5. Desenvolvimento da investigação 
 
 
 
 

6. Resultados alcançados ou a serem atingidos 
 
 
 
 

7. Estado atual da investigação 
 
 
 
 

 
Belo Horizonte, ____/____/_____ 

   
______________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 
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1. No item 7 - Estado atual da investigação - é necessário descrever todos os itens 

abaixo: 

 Data de aprovação do estudo pela CEP; 

 Quantos participantes foram triados, incluídos e não incluídos no estudo, 

desde a aprovação; 

 Se o estudo ainda se encontrar aberto para inclusão de novos participantes; 

 Situação de cada participante no estudo:  

a) Identificação do participante no estudo (iniciais, número de triagem 

ou número de randomização),  

b) Número ou semana da visita,  

c) Eventos adversos graves, 

d) Adesão ao produto investigacional, 

e) Data da visita de close out (Se relatório final). 

2. Salvar uma cópia do relatório semestral ou final em uma pasta eletrônica 

“Relatórios Semestrais ou Final”. Encaminhar o relatório ao Investigador Principal 

do estudo para conferência e assinatura. 

3. Digitalizar o documento assinado, para formato “.pdf” e salvar a cópia digital em 

uma pasta específica criada para o estudo na Instituição: “Relatórios Semestrais 

ou Final”.  

4. Submeter o documento assinado e digitalizado (“.pdf”), assim como o original em 

formato “.doc” ao CEP, via Plataforma Brasil, em caráter de notificação, dentro 

do diretório apropriado relatórios parciais ou relatório final.  

5. Salvar uma cópia digital da notificação (“.pdf”) em: “meu computador – pasta 

exclusiva do CLOVID - Nome do Investigador- Estudo- CEP- Relatórios Semestrais 

ou Relatório Final”.  

6. Enviar via correio eletrônico, a cópia digital assinada do relatório e o comprovante 

da notificação ao monitor de pesquisa. 

7. Arquivar o relatório assinado e o comprovante da notificação no fichário do 

estudo, na aba apropriada. 
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8. Atualizar a tabela de envio de relatórios semestrais disponível no servidor da 

Instituição em: “Relatórios Semestrais ou Final”. 

4. Observação: 

Na cópia salva da notificação devem constar sempre a data da submissão e os 

documentos anexados na notificação. 

5. Em caso de não conformidade: Registrar e comunicar ao profissional responsável ou 

a equipe do estudo. 

 

6. Referências bibliográficas: 

1. Manual para Boa Prática Clínica (BPC). Versão Harmonizada Tripartite elaborada 

pela Conferência Internacional de Harmonização (ICH) - Janeiro/1997. 

2. Boas Práticas Clínicas: Documento das Américas. IV Conferência Pan-americana para 

Harmonização da Regulamentação Farmacêutica - República Dominicana, 

março/2005. Organização Pan-Americana da Saúde/OMS. 

3. Resolução RE nº 466, de 12 de dezembro de 2012. Diário Oficial da União; Poder 

Executivo, de 13 de junho de 2013. Conselho nacional de Saúde. Ministério da 

Saúde [acesso em 08 de junho de 2016] Disponível em: www.saude.gov.br 
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Apêndice - Controle de acesso à sala de guarda de documentos 
  
1. Responsabilidade: Coordenador de estudos e integrantes da equipe do estudo 

devidamente delegados. 

2. Objetivo(s): Restringir e controlar o acesso à sala de guarda de documentos. 

3. Descrição do procedimento: 

A. Passar as cópias das chaves para o coordenador do estudo. 
B.  O acesso à sala de guarda de documentos é restrito ao coordenador do estudo 

e as pessoas delegadas. 
C. Caso o coordenador ou as pessoas delegadas do estudo estejam ausentes, estes 

devem autorizar por escrito a entrada de outro funcionário. Neste caso, quando 
o funcionário entrar na sala do arquivo, deve citar a autorização no campo 
Observações do Logbook de acesso a sala de guarda de documentos. 

D. Toda pessoa autorizada a entrar na sala da guarda de documentos deverá 
preencher o controle do Logbook de acesso registrando a entrada e saída. 

E. Informações para o preenchimento do Logbook de acesso a sala de guarda de 
documentos (Anexo 1) da seguinte forma: 

• Escrever o nome no campo “Nome”, identificando a pessoa que está entrando 
na sala. 

• Colocar a Data em tempo real, registrar a Hora de Entrada e a Hora de Saída da 
sala de guarda de documentos. 

 
4. Em caso de não conformidade: Informar ao coordenador do estudo sobre a não 
conformidade e registrar a causa da mesma no campo de Observações do formulário de 
Acesso a sala de guarda de documentos (item 6). 

 
5. Referência: 
 
1.0 MANUAL de Boas Práticas em Biodisponibilidade/Bioequivalência - Etapa Clínica. 
Disponível em: www.anvisa.gov.br. Acesso em 22/01/2010. 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.anvisa.gov.br/
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6.  Logbook de acesso à sala de guarda de documentos 
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Apêndice – Fluxo de atendimento dos pacientes (continua) 
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Apêndice – Fluxo de atendimento dos pacientes - final 
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Apêndice – Instruções para a autocoleta de amostras de swab nasofaríngeo 

1. Retire o cotonete da embalagem.  

2. Incline sua cabeça ligeiramente para trás, para que as passagens nasais se 

tornem mais acessíveis. 

3. Insira cuidadosamente o cotonete ao longo do septo nasal, paralelo ao palato 

(céu da boca), logo acima do assoalho do nariz até sentir resistência. 

4. Se você detectar resistência para a passagem do cotonete, recue e tente 

reinseri-lo em um ângulo diferente. 

5. O cotonete deve atingir uma profundidade igual à distância das narinas até a 

abertura externa da orelha, conforme figura abaixo.  

6. Deixe o cotonete no local por alguns segundos para absorver secreções e depois 

lentamente remova o cotonete enquanto o gira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Abra o tubo de coleta e insira o cotonete no tubo. Não descarte o conteúdo 

líquido. 

8. Quebre o cotonete na ranhura e descartar o que resta do swab.  

9. Feche o tubo de coleta rotulado e coloque-o na sacola plástica de risco biológico. 

10. O tubo de coleta com a sacola plástica pode ser guardado sem perigo na 

geladeira, até o momento da coleta. 
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Apêndice - Procedimento para coleta de amostras - swab 

1 – Os tubos modelos “Falcon” de 15mL contendo 1mL de solução de lise para extração 

do RNA serão enviados pelo Laboratório de Imunologia de Doenças Virais (IDV) da 

Fiocruz Minas aos locais de coleta.  

2 – O responsável pela coleta das amostras dos pacientes deverá mergulhar o coletor 

tipo “swab” com a amostra (nasal/oral) na solução de lise e deixar submerso 30 

segundos. Após os 30 segundos, retirar o “swab” de forma que possa “espremê-lo” na 

parede do tubo para retirar a solução absorvida. Descartá-lo de forma segura e lacrar o 

tubo.  

3 – Caso proceda a coleta de duas amostras (nasal/oral; recomendável) do mesmo 

paciente, após dispensar o primeiro coletor, submergir a segunda coleta no mesmo tubo 

e deixá-la também na solução de lise por 30 segundos antes de retirar o “swab”. 

Descartá-lo de forma segura e lacrar o tubo.  

4 – Enviar as amostras para o Laboratório de Imunologia de Doenças Virais (IDV) da 

Fiocruz Minas com os tubos devidamente lacrados e com a identificação de cada 

amostra/paciente.  

5 – Todo grupo de amostra enviada deverá vir acompanhado de um formulário de “envio 

de amostras”, no qual consta a identificação de cada amostra como descrito nos tubos 

de coleta.  

6 – Caso não sejam enviadas ao IDV dentro do período de 1 hora, as amostras deverão 

ser armazenadas sob refrigeração entre 2 a 4℃.  

 

Endereço para Envio das Amostras:  

Imunologia de Doenças Virais / Fiocruz Minas 

Av. Augusto de Lima, 1715 - Barro Preto  

Belo Horizonte - MG  - CEP: 30190-002 - Telefone: (31) 3349-7767  

 

Horário de Entrega:  

Segunda a Sexta de 09:00 às 16:00hs 
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Apêndice – Coleta, preparo e transporte de amostras biológicas. 

1. Responsabilidade: Enfermeiro(a) ou profissional treinado e/ou delegado  

2. Objetivo(s): Padronizar a coleta, o preparo e o transporte de amostras biológicas 

3. Descrição do Procedimento: 
A. Verificar previamente (mínimo de 24 horas) as coletas agendadas de acordo 

com a agenda da instituição e o protocolo do estudo;  
B. Conferir se a amostra será analisada na instituição ou encaminhada a laboratório 

externo definido pelo patrocinador do estudo; 
C. Confirmar nome, visita, número do participante e data da coleta na tabela de 

procedimento do estudo que se encontra na pasta exclusiva do estudo; 
D. Preparar documentação de envio conforme orientação da transportadora para 

amostras encaminhadas ao laboratório externo definido no protocolo do estudo. 
E. Checar tabela de identificação dos armários de kits localizada na sala exclusiva 

para o estudo; 
F.  Separar o manual de coleta do estudo e kit referente a visita. 

 
No dia da coleta: 

 
Coleta para análise em laboratório local (instituição).  
A. Solicitar a secretária o pedido de exame;  
B. Dirigir até o laboratório de coleta ambulatorial da instituição; 
C. Perguntar para o atendente do laboratório se participante de pesquisa 

chegou;  
D. Identificar o participante pelo nome completo, documento de identidade; 
E. Confirmar com participante se o mesmo está apto para realização da coleta 

de acordo com o tipo de exame a ser realizado; 
F. Direcionar ao guichê de cadastros para realização do cadastro ou 

confirmação do pré-cadastro. 
G. Direcionar até colhedor informando-o nome completo do participante. 
H. Acompanhar a coleta e caso exista tubos extras fornecê-los; 
I. Solicitar ao colhedor o protocolo de coleta.  
J. Entregar o protocolo de coleta para secretária. 

 
Coleta para análise em laboratório externo:  
A. Receber o participante na sala exclusiva do estudo; 
B. Identificar o participante pelo nome completo, documento de identidade; 
C. Confirmar com o participante se o mesmo está apto para realização da coleta 

de acordo com o tipo de exame a ser realizado; 
D. Realizar a coleta de acordo com o POP da instituição. 
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OBS: De acordo com a demanda do estudo ocorrerão coletas em laboratório local 

e a amostra será processada no hospital. Para essas amostras o enfermeiro 

entregará tubos adicionais específicos do estudo para o colhedor. Após coleta os 

tubos serão acondicionados em caixa térmica e transportados até sala de 

processamento do hospital para processamento. 

 

O agendamento junto a transportadora deverá ocorrer até as dez horas do dia 

anterior a coleta. A pasta onde são armazenados os exames deverão estar 

localizados em armáriopróprio da sala exclusiva do estudo.  

 

4. Em caso de não conformidade:  

− Coleta cancelada por motivo da ausência do participante ou participante não 

está apto a coleta: informar ao coordenador do estudo e aguardar orientações 

do mesmo. 

− Entrar em contato por e-mail com a transportadora solicitando o cancelamento 

da retirada das amostras biológicas no hospital. 

− Perda da amostra durante processamento: Caso participante esteja na 

instituição realizar nova coleta, caso contrário verificar com o coordenador 

reagendamento da coleta.  

− Informar ao coordenador do estudo, pesquisador, monitor do estudo ou 

transportadora.  

− Participante sem acesso viável para coleta: comunicar ao pesquisar e aguardar 

conduta.  

5. Referências bibliográficas: 
1. Recomendações da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina 

Laboratorial para coleta de sangue venoso – 2. ed. Barueri,SP. Minha Editora, 
2010 

2. Manual de vigilância sanitária sobre o transporte de material biológico humano 
para fins de diagnóstico clínico – Anvisa (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária), 2015. 
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Apêndice – Transporte de amostras biológicas 
 

1. Responsabilidade: Enfermeiro e profissional delegado pelo investigador principal. 
 
2. Objetivo: Transportar amostras biológicas das instituições hospitalares ao Instituto 
de Pesquisas da Fiocruz conforme os requisitos do protocolo do estudo e exigências 
regulatórias aplicáveis. 
 
3. Descrição do procedimento: 
A. Para cada transporte realizado, deverá constar um log onde estará descrito as 

seguintes informações: 
1. Horário de saída da medicação. 
2. Temperatura registrada na saída da medicação. 
3. Nome da pessoa responsável pelo despacho. 
4. Horário de entrega. 
5. Temperatura mínima e máxima registrada na entrega. 
6. Nome da pessoa que recebeu. 

 
B. Transporte em Temperatura Ambiente (15ºC a 30ºC): 

a) Separar caixa térmica para transporte das amostras. 
b) Acoplar dispositivo do termômetro dentro da caixa. 
c) Acondicionar as amostras a serem transportadas no interior da caixa. 
d) Realizar o transporte. 
e) Entregar as amostras ao profissional designado. 
f) Verificar se houve desvio da temperatura ideal.  

 
C. Transporte em Temperatura Refrigerada (2ºC a 8ºC): 

g) Separar caixa térmica para transporte do produto. 
h) Acoplar o dispositivo do termômetro dentro da caixa. 
i) Colocar os blocos de gelo (gelox) no interior da caixa e aguardar que o interior 

atinja a temperatura desejada. 
j) Acondicionar as amostras no interior da caixa. 
k) Realizar o transporte. 
l) Entregar as amostras ao profissional designado. 
m) Verificar se houve desvio da temperatura ideal.  

 
4. Em caso de não conformidade:  

− Em caso de acidente durante o transporte, comunicar imediatamente o 
Investigador principal e o profissional designado para recebimento. Prosseguir 
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com procedimentos de limpeza e desinfecção conforme descrito em ITO 004 
QUA Biossegurança da ULPC HC-UFMG. 

− Em caso de desvio da temperatura ideal, comunicar imediatamente o 
Investigador principal do estudo e aguardar orientações de acordo com o 
protocolo do estudo.  

 
5. Referências: Não se aplica. 
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Apêndice - Envio de amostras biológicas em pesquisa clínica 

1. Responsabilidade: Enfermeiro e profissional com IATA delegado pelo investigador 
principal. 
 
2. Objetivo: Garantir que o envio de amostras biológicas seja feito conforme os 
requisitos do protocolo do estudo e exigências regulatórias aplicáveis. 
 
3. Descrição do procedimento: 
A. Preparar a documentação a ser enviada, fornecida pela transportadora 

previamente definida pelo patrocinador do estudo, contendo as informações 
necessárias. 

B. Acondicionar as amostras de acordo com as normas do IATA e orientações contidas 
no protocolo do estudo em caixas próprias fornecidas pelo estudo. 

C. Entregar ao profissional responsável pelo transporte a caixa e os documentos 
devidamente preenchidos e assinados, reter uma via assinada pelo responsável 
pelo transporte e arquivá-la juntamente com a requisição do laboratório na pasta 
referente ao estudo. 

1. Em caso de não conformidade: comunicar à transportadora. 
 

5. Referência bibliográfica:  

 
1. Apostila: CURSO: Atualização/Reciclagem. Transporte de material biológico por 

via aérea, segundo normas da IATA, ANAC e ANVISA. Sociedade Brasileira de 
Profissionais em Pesquisa Clínica – SBPPC 2015. 
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Apêndice - Armazenamento e contabilidade de kit’s e caixas para envio de amostras 

biológicas de pesquisa 

 

1. Responsabilidade: Enfermeiro  
 
2. Objetivo: Armazenar e contabilizar os Kits e caixas para envio de amostras, para 
solicitar novos kits quando necessário.  
 
3. Descrição do procedimento: 
 
     3.1 Registro inicial de recebimento de kit 
 

A. Abrir as caixas e conferir o material recebido;  
B. Registrar no impresso: Inventário de kits de coleta do estudo; 

 
3.2 Contabilidade de Kits 
 
A. Registrar entrada e saída dos kits do estudo;  
B. Realizar o controle de quantidade e validades dos kits e solicitar novos quando 

necessário. 
 

Observação:  
Descartar os kit’s com data de validade vencida e no final do estudo, de acordo com 

orientações do  patrocinador. 

 

4. Em caso de não conformidade: Não se aplica. 

5. Referências: Não se aplica. 
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Apêndice - Protocolo de Farmacocinética 

A coleta de sangue para a monitorização das concentrações plasmáticas de 

cloroquina em todos os participantes que já estarão em tratamento com as doses de 

cloroquina de 600 mg semanal (grupo 1) ou 150 mg por dia (grupo 2) de acordo com o 

protocolo clínico será realizada como descrito a seguir: 

1. Coleta de uma (01) amostra de sangue (5 mL) de vinte (20) participantes do grupo 1 

e 20 participantes do grupo 2 dentro de 2-4 horas após administração do fármaco; 

2. Coleta de 01 amostra de sangue (5 mL) de 20 participantes de ambos os grupos, 

imediatamente antes da administração da próxima dose do fármaco; 

3. Coleta aleatória de 01 amostra de sangue (5 mL) de todos os demais participantes 

de ambos os grupos, ou seja, em qualquer tempo após a administração do fármaco; 

4. Os horários exatos da administração do fármaco (tomada do medicamento pelo 

participante) e coleta da amostra devem ser rigidamente registrados na ficha de 

cada participante; 

5. As amostras de 5 mL de sangue deverão ser coletadas com agulha e seringa ou 

sistema de coleta à vácuo sem a presença de anticoagulantes (ex. sem heparina ou 

EDTA), transferidas para tubos de coleta de sangue contendo EDTA (tubo de 

hemograma ou tubo tampa roxa); 

6. Os tubos contendo as amostras de sangue deverão ser devidamente rotulados com 

a identificação de cada participante; 

7. Os tubos contendo as amostras de sangue deverão ser armazenados em geladeira 

(8 oC) até a centrifugação para obtenção das amostras de plasma (não excedendo 12 

horas após a coleta da amostra);  

8. As amostras de plasma serão obtidas pela centrifugação das amostras de sangue a 

2500 rpm por 10 min; 

9. As amostras de plasma serão transferidas para tubos cônicos plásticos de 2 mL (tipo 

eppendorf) devidamente identificados, e em seguida armazenados em freezer a -80 
oC, até o momento da análise. 
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Apêndice - Protocolo de Farmacocinética – Pk1 

A coleta de sangue para a monitorização das concentrações plasmáticas de cloroquina 

em todos os participantes que já estarão em tratamento com as doses de cloroquina 

de 600 mg semanal (grupo 1) ou 150 mg por dia (grupo 2) de acordo com o protocolo 

clínico será realizada como descrito a seguir: 

− Coleta de uma (01) amostra de sangue (5 mL) de vinte (20) participantes do 

grupo 1 e 20 participantes do grupo 2 dentro de 2-4 horas após 

administração do fármaco; 

− Coleta de 01 amostra de sangue (5 mL) de 20 participantes de ambos os 

grupos, imediatamente antes da administração da próxima dose do 

fármaco; 

− Coleta aleatória de 01 amostra de sangue (5 mL) de todos os demais 

participantes de ambos os grupos, ou seja, em qualquer tempo após a 

administração do fármaco; 

− Os horários exatos da administração do fármaco (tomada do medicamento 

pelo participante) e coleta da amostra devem ser rigidamente registrados 

na ficha de cada participante; 

− As amostras de 5 mL de sangue deverão ser coletadas com agulha e seringa 

ou sistema de coleta à vácuo sem a presença de anticoagulantes (ex. sem 

heparina ou EDTA), transferidas para tubos de coleta de sangue contendo 

EDTA (tubo de hemograma ou tubo tampa roxa); 

− Os tubos contendo as amostras de sangue deverão ser devidamente 

rotulados com a identificação de cada participante; 

− Os tubos contendo as amostras de sangue deverão ser armazenados em 

geladeira (8 oC) até a centrifugação para obtenção das amostras de plasma 

(não excedendo 12 horas após a coleta da amostra);  

− As amostras de plasma serão obtidas pela centrifugação das amostras de 

sangue a 2500 rpm por 10 min; 
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− As amostras de plasma serão transferidas para tubos cônicos plásticos de 2 

mL (tipo eppendorf) devidamente identificados, e em seguida armazenados 

em freezer a -80 oC, até o momento da análise. 
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Apêndice - Recebimento, armazenamento, dispensação, transporte e contabilidade 
do produto investigacional (PI) 
 
1. Responsabilidade: Farmacêutico e profissional delegado pelo investigador principal. 

 

2. Objetivo: Garantir o recebimento, armazenamento, dispensação, transporte e 

contabilidade do produto investigacional conforme os requisitos do protocolo do estudo 

e exigências regulatórias aplicáveis. 

 
3. Descrição do procedimento: 

A. Recebimento: 
1. Conferir no momento do recebimento do produto investigacional os dados da 

nota fiscal e as condições da embalagem de transporte. 

2. Verificar se dentro da embalagem de transporte tem dispositivo de 

monitoramento de temperatura e sua instrução de uso. 

3. Retirar o dispositivo de monitoramento de temperatura e sua instrução de uso. 

4. Seguir os passos descritos na instrução de uso do dispositivo de monitoramento 

de temperatura. 

5. Armazenar o dispositivo de monitoramento de temperatura dentro da caixa de 

descarte do produto investigacional retornado/vencido do respectivo estudo, 

localizada na sala exclusiva do estudo (farmácia). 

6. Verificar se dentro da embalagem de transporte consta o documento packing 

list  ou similar. 

7. Conferir os dados do documento packing list ou similar. 

8. Preencher os campos de recebimento do documento packing list ou similar. 

9. Registrar o recebimento do produto investigacional seguindo as orientações 

específicas de cada protocolo de estudo. 

10. Arquivar a documentação do recebimento do produto investigacional na pasta 

correspondente ao protocolo de estudo localizada na sala exclusiva do estudo. 

 

B. Armazenamento: 
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1. Verificar   no   protocolo   do   estudo   a   especificação   de   acondicionamento   

do   produto investigacional  (temperatura ambiente: 15 a 30°C). 

2. Pegar a chave da sala exclusiva do estudo (farmácia) e abrir a porta dessa sala e 

preencher o log de acesso à mesma. 

3. Identificar a prateleira correspondente ao produto investigacional de acordo 

com a etiqueta do protocolo clínico e o investigador principal nos armários. 

4. Organizar o produto investigacional na sua respectiva prateleira de acordo com 

a sequência crescentes de números dos frascos, se aplicável. 

 

Observações: 

− Para alguns medicamentos coadjuvantes não é necessário o monitoramento da 

temperatura durante o transporte, em caso de dúvida ligar para o patrocinador. 

O produto investigacional deve ser armazenamento o mais breve possível. 

− No recebimento da primeira remessa do produto investigacional, localizar um 

espaço vazio nos armários definidos na farmácia, armazenar o PI neste espaço, 

confeccionar etiqueta conforme  modelo da instituição e identificar a prateleira. 

 

C. Dispensação: 

1. Verificar as consultas marcadas para o dia na Agenda do estudo. 

2. Abrir a planilha da coordenação do estudo e conferir os seguintes dados: 

− Protocolo do estudo e investigador principal. 

− Nome do participante. 

− Data de nascimento do participante. 

− Iniciais do participante. 

− Número do participante (screening ou randomização). 

− Número da visita/ciclo. 

3. Realizar a dispensação conforme protocolo do estudo, de forma eletrônica ou 

manual, preenchendo os campos solicitados com os dados verificados no item 

anterior. 

D. Dispensação Eletrônica: 
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1. Abrir o sistema eletrônico do protocolo do estudo através do endereço 

eletrônico. 

2. Acessar o sistema digitando login e senha (dados pessoais). 

3. Preencher os campos necessários para dispensação. 

Imprimir o relatório de dispensação com a identificação do produto 

investigacional atribuído ao participante. 

4. Pegar a chave da sala exclusiva do estudo (farmácia) e ir até essa sala e abrir a 

porta e preencher o formulário (logbook) de acesso conforme POP específico. 

5. Identificar a prateleira através da etiqueta contendo número do protocolo e 

investigador principal, na qual o produto investigacional está armazenado no 

armário. 

6. Identificar o produto investigacional atribuído ao participante segundo o  

relatório  da dispensação. 

7. Registrar o horário de saída da sala exclusiva do estudo (farmácia) no formulário 

(logbook) de acesso conforme POP específico. 

8. Transportar o produto investigacional conforme descrito no item TRANSPORTE 

deste POP. 

9. Entregar o produto investigacional para o participante, para o enfermeiro do 

estudo ou para funcionário do setor de farmacocinética da instituição, conforme 

o protocolo. 

10. Orientar o participante sobre a forma correta de utilizar o produto 

investigacional, conforme protocolo do estudo, quando o produto for entregue 

diretamente para ele. 

11. Registrar a dispensação do produto investigacional conforme protocolo do 

estudo. 

12. Registrar a dispensação do produto investigacional no prontuário do 

participante, conforme o protocolo do estudo. 

 

E. Dispensação Manual: 
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1. Seguir o protocolo do estudo para definir a quantidade do produto 

investigacional que deve ser dispensado para o participante. 

2. Anotar o número do participante e quantidade do investigacional que será 

investigado. 

3. Pegar a chave da sala exclusiva do estudo (farmácia) e ir até essa sala e abrir a 

porta e preencher o formulário (logbook) de acesso conforme POP específico. 

4. Identificar a prateleira, por meio da etiqueta contendo número do protocolo e 

investigador principal, na qual o produto investigacional está armazenado no 

armário. 

5. Separar a quantidade do produto investigacional atribuído ao participante na 

anotação do item 2. 

6. Transportar o produto investigacional conforme descrito no item TRANSPORTE 

deste POP. 

a) Dispensar o produto investigacional para o participante, para o enfermeiro do 

estudo ou para funcionário do setor de Farmacotécnica da instituição, conforme 

protocolo do estudo. 

b) Orientar o participante sobre a forma correta de utilizar o produto 

investigacional, conforme protocolo do estudo, quando for entregue 

diretamente para o mesmo. 

c) Registrar a dispensação do produto investigacional conforme protocolo do 

estudo. 

d) Registrar a dispensação do produto investigacional no prontuário do 

participante, conforme protocolo do estudo. 

 

F. Transporte: 

Preparar caixa adequada para transporte segundo a temperatura de 

acondicionamento e seguir os seguintes passos de acordo com a temperatura: 

1. Temperatura ambiente (15 a 30ºC) 



_____________________________________________________________________________________________________
Manual de Operação do Estudo “Ensaio clínico randomizado aberto de fase IIb para avaliar a eficácia e segurança da 

quimioprofilaxia com cloroquina em profissionais de saúde com alto risco para infecção por SARS-CoV-2”. Versão 3.0 – 20 de 
julho de 2020. 

58 

− Separar caixa branca localizada na sala exclusiva do estudo (farmácia) e 

identificada para transporte do produto investigacional. 

− Acondicionar o produto investigacional no interior da caixa. 

− Realizar o transporte. 

      2. Temperatura Refrigerada (2 a 8ºC e -40 a -15ºC) 

− Separar caixa térmica localizada na sala exclusiva do estudo (farmácia) e 

identificada para transporte do produto investigacional (providenciar caixa 

adequada). 

− Acoplar o dispositivo de monitoramento da temperatura no interior da caixa. 

− Colocar os blocos de gelo (gelox) no interior da caixa. 

− Monitorar a temperatura até atingir o valor ideal (igual ao de 

acondicionamento). 

− Acondicionar o produto investigacional no interior da caixa. 

− Preencher Log de Transporte (Anexo I) com os seguintes dados: 

• Horário de saída da medicação da guarda de medicamentos. 

• Temperatura registrada na saída da medicação. 

• Nome da pessoa responsável pelo transporte. 

 

G. Contabilidade 

1. Conferir os dados do produto investigacional retornados pelo participante: 

− Tipo de embalagem (frasco, caixa, blíster). 

− Número que identifica o produto investigacional. 

− Quantidade de embalagens. 

− Dados escritos na embalagem. 

− Data da dispensação.  
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2. Contabilizar o produto investigacional retornado, de acordo com o protocolo de 

estudo, preferencialmente na presença do participante. 

3. Verificar a adesão do participante ao tratamento. 

4. Questionar se participante se esqueceu de administrar ou perdeu alguma dose 

do produto investigacional. 

5. Registrar o retorno do produto investigacional nos documentos ou sistemas 

específicos, de acordo com o protocolo de estudo. 

6. Registrar o retorno do produto investigacional no prontuário do participante, de 

acordo com o protocolo de estudo.  

4. Em caso de não conformidade:  

       4.1 Recebimento  

Caso os dados da nota fiscal não correspondam a nenhum protocolo de estudo do 

Centro de Pesquisas Clínicas, não receber. 

Em caso de divergência entre dados descritos no documento ‘’packing list’’ ou similar e 

o produto investigacional recebido, ou algum dado ausente no documento ‘’packing 

list’’ ou similar, entrar em contato com o monitor do estudo e não registrar recebimento 

da entrega. 

 

4.2 Armazenamento  

Se não houver mais espaço nas prateleiras do armário para armazenar o produto 

investigacional, pegar uma prateleira com o administrativo da instituição para ser 

utilizada. 

 

4.3 Dispensação 

Em caso de problemas no sistema de dispensação, entrar em contato com o monitor do 

estudo ou com o suporte do sistema (disponível no próprio sistema). 

 

4.4 Transporte  
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Caso ocorra algum acidente e o produto for perdido, comunicar o monitor do estudo e 

aguardar orientações do mesmo de como proceder. 

     4.5 Contabilidade  

Caso o participante não retorne com o frasco a ser contabilizado, orientá-lo a trazer o 

mais breve possível.  

Caso haja perda de comprimidos durante a contabilização, registrar em documento 

fonte.  

 

5. Referências:  

1. MANUAL para Boa Prática Clínica (BPC). Versão Harmonizada Tripartite 

elaborada pela Conferência Internacional de Harmonização (ICH) - Janeiro/1997. 

 

2. RESOLUÇÃO RE nº 196, de 10 de outubro de 1996. Diário Oficial da União; Poder 

Executivo, de 16 de outubro de 1996. Conselho nacional de Saúde. Ministério da 

Saúde [acesso em 08 de junho de 2016] Disponível em: www.saude.gov.br 

 

3. BOAS Práticas Clínicas: Documento das Américas. IV Conferência Pan-americana 

para Harmonização da Regulamentação Farmacêutica - República Dominicana, 

março/2005. Organização Pan-Americana da Saúde/OMS. 

 

4. CIÊNCIAS farmacêuticas: uma abordagem em farmácia hospitalar. Maria José 

Vasconcelos de Magalhães Gomes, Adriano Max Moreira Reis. -São Paulo: 

Atheneu, 2001. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.saude.gov.br/
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6. Logbook de acesso à sala de guarda de medicamentos 
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Apêndice - Controle de temperatura ambiente e umidade do ar: medicação e amostras 
biológicas 

2. Responsabilidade: Farmacêutico ou profissional devidamente treinado e delegado  

3. Objetivo(s): Manter a temperatura ambiente e umidade dentro da faixa aceitável. 

Verificar corretamente a temperatura e controlar os desvios de temperatura. 

3. Descrição do Procedimento:             

A. Antes de medir a temperatura, o responsável pela verificação, deve conhecer a 

condição de temperatura exigida pela medicação e/ou amostras biológicas de 

acordo com o protocolo do estudo. Normalmente as medicações/amostras que 

ficam em temperatura ambiente devem estar estocadas em áreas com 

temperatura de 15 a 30 C°, as refrigeradas de 2 a 8 C° e as congeladas, a menos 

20 C°. 

B. Verificar a temperatura ambiente do local e a umidade do ar utilizando o 

termohigrômetro calibrado. 

1. Foto ilustrativa do termohigrômetro 

 
C. O termohigrômetro pode fazer aferição de um ou dois ambientes. Os que 

medem a temperatura de dois ambientes possuem um extensor com um sensor 

que deve ser colocado dentro de um armário, dentro do freezer ou dentro da 
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geladeira. Em caso de geladeira ou freezer, o sensor deve estar posicionado no 

meio de geladeira ou freezer. 

D. A temperatura ambiente e umidade do ar deverão ser lidas duas vezes ao dia 

(manhã e tarde), preferencialmente no mesmo horário, para detectar possíveis 

variações fora da faixa. 

E. Para verificar a temperatura: 

• Manter o termohigrômetro sempre na posição vertical. 

• Colocar o termohigrômetro ao nível dos olhos. 

• Verificar a temperatura atual: é a que está no visor do aparelho. 

• Verificar a temperatura máxima/mínima, clicando no botão Máx/Mín. 

localizado na parte de trás do termohigrômetro. Note que no visor 

aparecerão as letras MAX, isso quer dizer que você está fazendo a leitura 

da temperatura MÀXIMA. Apertar o botão escrito MAX/MIN novamente. 

Note que agora aparecerão as letras “MIN”, o que significa que a leitura 

que aparece agora é a da temperatura MÍNIMA. 

• Anotar as temperaturas encontradas e o horário da leitura no Impresso 

de Controle de Temperatura Ambiente e de Umidade do Ar, conforme o 

modelo do anexo 1. 

• Apertar o botão “RESET” para anular as temperaturas anteriores e 
começar uma nova leitura.  

• Colocar o termohigrômetro no seu local. 

 

 
OBS: A calibração dos termohigrômetros serão efetuadas anualmente ou sempre que 

necessário em serviço credenciado pela Rede Brasileira de Calibração. A temperatura 

ambiente é verificada somente em dias úteis. Nos demais dias, deve-se passar um traço 

nas linhas em branco do log de temperatura referente a essas datas, rubricar e datar.  

 

4. Em caso de não conformidade: Verificar se o ar condicionado está ligado. Caso não 

esteja, ligar o aparelho e informar ao farmacêutico ou pesquisador do estudo. Aguardar 

duas horas para nova leitura da temperatura e/ou da umidade. Caso continue fora da 



_____________________________________________________________________________________________________
Manual de Operação do Estudo “Ensaio clínico randomizado aberto de fase IIb para avaliar a eficácia e segurança da 

quimioprofilaxia com cloroquina em profissionais de saúde com alto risco para infecção por SARS-CoV-2”. Versão 3.0 – 20 de 
julho de 2020. 

64 

faixa, comunicar ao Farmacêutico para providências junto à Divisão de Engenharia 

Hospitalar. Anotar no campo ‘observação’ do anexo 1, o desvio ocorrido de 

temperatura, a data e a ação corretiva. Anotar a hora em que a temperatura da sala 

retornou aos limites normais. 

 
5. Referências: não se aplica. 
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6. Formulário de controle de temperatura e umidade 
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Apêndice - Destruição e devolução do Produto Investigacional em ensaios clínicos 
 

1. Responsabilidade: Farmacêutico  

2. Objetivo(s): Preenchimento de formulários de registro de dados clínicos (CRF) 

eletrônicos e em papel. 

3. Descrição do procedimento: 

A. Definir no início das atividades de condução do ensaio clínico, através do 

contrato firmado entre as partes, como será o descarte do produto 

investigacional (PI) utilizado durante a pesquisa clínica. Realizar o descarte e 

destruição do PI conforme o protocolo da cada estudo clínico, que pode ser o 

retorno ao patrocinador ou a destruição no hospital. 

B. Separar os medicamentos vencidos e retornados em caixa identificada com o 

escrito “Medicamentos retornados/vencidos”, e ainda o código do estudo, o 

nome do pesquisador e o número de identificação do centro para a pesquisa, 

quando houver.   

C. Arquivar a documentação que comprova a destinação dos medicamentos no 

Arquivo do Investigador.  

D. A retirada e destruição do produto investigacional (PI) deverá ocorrer da 

seguinte forma: 

− Solicitar a retirada ou descarte dos PIs ao patrocinador. 

− Aguardar a conferência dos PIs pelo patrocinador ou/e CRO e a autorização 

para retirada/retorno ou destruição local. 

− Registrar a saída do medicamento no formulário de contabilização do 

medicamento, de acordo com as orientações do protocolo do estudo. 

− Arquivar, no caso de retirada/retorno o “Comprovante de retirada de material 

de destruição” – formulário específico do patrocinador que confirme a retirada 

dos PIs que não serão mais utilizados. Este formulário deverá estar preenchido, 

assinado e datado pelo representante do patrocinador/CRO.  

− O formulário original deverá ser arquivado na pasta do investigador na seção 

produto investigacional do estudo. 
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− Proceder, no caso de destruição local, de acordo com as normas do Programa 

de Gerenciamento de Resíduos de Serviços Saúde do Hospital. Arquivar os 

documentos de comprovação de destruição nas pastas específicas de cada 

estudo. 

3.1 Fluxo para destruição Local: 

− Preencher o documento “Impresso para Descarte de Resíduos” criado pela 

instituição hospitalar.  No impresso deve ser registrado as seguintes 

informações:  nome do estudo e dos medicamentos no campo descrição do 

resíduo, número dos lotes dos medicamentos, os números de identificação 

dos frascos/caixas, quando aplicável, a quantidade de 

comprimidos/cápsulas/ampolas de cada frasco/caixa; a quantidade total de 

unidades farmacotécnicas que serão descartadas, data e setor de origem.  

Caso o espaço no impresso não seja suficiente, colocar as informações acima 

em anexo. 

− Imprimir este documento em duas vias, a primeira via será destinada ao 

Departamento de Resíduos do Hospital e a segunda via deverá ser arquivada 

na pasta do estudo clínico. 

− Acionar o Departamento de Resíduos do Hospital, por e-mail ou telefone, e 

solicitar a retirada da caixa contendo os PIs juntamente com a sua via da 

relação descritiva do setor responsável do estudo. 

 

4 . Observações:  

4.1 Medicamentos quimioterápicos; ampolas e frascos-ampola utilizados são 

descartados juntamente com o resíduo químico do Hospital para a segurança dos 

manipuladores, conforme ITO 012 do setor de Resíduos “Descarte de resíduos químicos 

(grupo B)”. 

4.2 A solicitação de descarte de medicamento deve ser realizada conforme ITO 017, 

do setor de Resíduos do HC - “Solicitação de descarte de medicamentos impróprios para 

uso”. 

 



_____________________________________________________________________________________________________
Manual de Operação do Estudo “Ensaio clínico randomizado aberto de fase IIb para avaliar a eficácia e segurança da 

quimioprofilaxia com cloroquina em profissionais de saúde com alto risco para infecção por SARS-CoV-2”. Versão 3.0 – 20 de 
julho de 2020. 

68 

5. Em caso de não conformidade: Entrar em contato com o fornecedor do PI, comunicar 

o ocorrido ao Farmacêutico e ao Patrocinador do Estudo. 

 

6. Referências bibliográficas: 

1. Manual para Boa Prática Clínica (BPC). Versão Harmonizada Tripartite elaborada pela 

Conferência Internacional de Harmonização (ICH) - janeiro/1997. 

2. Resolução RE nº 466, de 12 de dezembro de 2012. Diário Oficial da União; Poder 

Executivo, de 13 de junho de 2013. Conselho nacional de Saúde. Ministério da Saúde 

[acesso em 08 de junho de 2016]. Disponível em: www.saude.gov.br 

3. Boas Práticas Clínicas: Documento das Américas. IV Conferência Pan-americana para 

Harmonização da Regulamentação Farmacêutica - República Dominicana, março/2005. 

Organização Pan-Americana da Saúde/OMS. 

4. Ciências   farmacêuticas:   uma   abordagem   em   farmácia   hospitalar.   Maria   José 

Vasconcelos de Magalhães Gomes, Adriano Max Moreira Reis. - São Paulo: Atheneu, 

2001. 
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Apêndice – Registro e controle de acesso à sala de medicamentos 
 
1. Responsabilidade: Farmacêutico e profissional delegado pelo investigador principal. 
 
2. Objetivo: Registrar e controlar o acesso à sala de medicamentos da instituição. 
 
3. Descrição do procedimento: 

 
A. Registrar no formulário (Logbook) de acesso (Anexo 1), os dados descritos no item 

2, sempre que o profissional entrar e sair da sala de medicamentos. 
 

B. Preencher o formulário com os seguintes dados: 
 

1.  Escrever o nome no campo “Nome”, identificando a pessoa que está entrando 
na sala. 

2.  Colocar a data em tempo real, registrar a Hora de Entrada e a Hora de Saída da 
Sala de Medicamentos. 

 
4. Observação: 
O acesso à chave da sala de medicamentos da instituição, deve ser restrito ao 
farmacêutico e ao profissional delegado pelo investigador principal. 
 
5. Em caso de não conformidade:  

− Ausência de registro: o profissional que esqueceu de registrar deve anotar no 
campo de observações que não foi feito o registro em determinada data e 
assinar.  

− Acesso por profissional não autorizado: comunicar ao farmacêutico e ao 
coordenador do estudo para averiguação do ocorrido. 

 
6. Referências: 

1. MANUAL para Boa Prática Clínica (BPC). Versão Harmonizada Tripartite elaborada 

pela Conferência Internacional de Harmonização (ICH) - Janeiro/1997. 

2. BOAS Práticas Clínicas: Documento das Américas. IV Conferência Pan-americana para 

Harmonização da Regulamentação Farmacêutica - República Dominicana, março/2005. 

Organização Pan-Americana da Saúde/OMS. 
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3. CIÊNCIAS farmacêuticas: uma abordagem em farmácia hospitalar. Maria José 

Vasconcelos de Magalhães Gomes, Adriano Max Moreira Reis -São Paulo: Atheneu, 

2001. 

7. Loogbook de acesso à sala de guarda de medicamentos 
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Apêndice - Preenchimento e correção de formulários de registro de dados clínicos 
eletrônicos e em papel. 

 

1. Responsabilidade: Coordenador (a) de estudos, investigador principal e profissional 

delegado pelo investigador principal para tal função.  

2. Objetivo(s): Preenchimento de formulários de registro de dados clínicos (CRF) 

eletrônicos e em papel. 

3. Descrição da Instrução de Trabalho: 

3.1 Preenchimento de CRF eletrônico 

1. Acessar a plataforma online especifica do estudo.  

2. Inserir usuário e senha fornecidos previamente pelo patrocinador.  

3. Selecionar o participante e a visita correspondente.  

4. Preencher conforme documento fonte os dados requeridos.  

5. Salvar todas as informações inseridas. 

 

3.2 Resolução de discrepâncias da CRF eletrônico  

1. Acessar a plataforma online especifica do estudo; 

2. Inserir usuário e senha fornecidos previamente pelo patrocinador. 

3. Selecionar os alertas de discrepâncias, evidenciados pelos sinais em cores 

amarela e vermelha ou selecionar ícone de discrepâncias.  

4. Ler a descrição e corrigir de acordo com documento fonte.  

5. Responder.  

6. Seguir as instruções específicas da plataforma utilizada. O profissional deverá 

familiarizar-se com cada plataforma por meio dos treinamentos obrigatórios 

oferecidos por cada patrocinador.  

 

3.3 Preenchimento de CRF em papel 

1. Conferir no documento fonte utilizado, os dados necessários para 

preenchimento do CRF. 

2. Selecionar as páginas a serem preenchidas para cada visita do participante.  
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3. Preencher os dados requeridos no CRF de acordo com as informações registradas 

no documento fonte; 

3.4 Correção de preenchimento de CRF em papel  

1. Verificar os alertas de dados faltantes ou discrepantes enviados pelo 

monitor(a). 

2. Selecionar as páginas a serem corrigidas.  

3. Sobrepor o dado a ser corrigido com uma linha reta horizontal, escrever o dado 

correto, colocar assinatura da pessoa responsável pela correção e a data 

correspondente, em local próximo à correção. Nunca obliterar o dado anterior.  

 

4. Observações: 

1. O profissional responsável pelo preenchimento do CRF deve ter os dados de 

acesso, nome de usuário de senha, previamente fornecidos pelo patrocinador, 

mediante conclusão dos treinamentos obrigatórios.    

2. Os formulários de registro de dados clínicos em papel são recebidos juntamente 

com os documentos do estudo, sob a forma de fichários. O profissional 

responsável pelo preenchimento destes formulários deve se familiarizar com o 

processo por meio de instruções específicas contidas nos documentos do 

estudo.  

5. Em caso de não conformidade:  

Caso haja dificuldades de acesso aos CRF eletrônicos, seja por falta de conexão internet, 

seja por qualquer outra falha no sistema, entrar em contato com o (a) monitor(a) do 

estudo e seguir as orientações fornecidas por ele(a).  

 

Caso o profissional perca os dados de acesso aos CR eletrônicos, ou caso o sistema não 

mais aceite os dados deste profissional, entrar em contato com o monitor do estudo, ou 

com o suporte técnico da plataforma e seguir as orientações fornecidas pelos mesmos.  

Em caso de perda ou falta de formulários em papel, entrar em contato com o(a) 

monitor(a) do estudo e seguir as orientações fornecidas.   
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6. Referências bibliográficas: 

2. Manual para Boa Prática Clínica (BPC). Versão Harmonizada Tripartite elaborada 

pela Conferência Internacional de Harmonização (ICH) - Janeiro/1997 

3. Resolução RE nº 466, de 12 de dezembro de 2012. Diário Oficial da União; Poder 

Executivo, de 13 de junho de 2013. Conselho nacional de Saúde. Ministério da Saúde 

[acesso em 08 de Junho de 2016] Disponível em: www.saude.gov.br 

4. Boas Práticas Clínicas: Documento das Américas. IV Conferência Pan-americana para 

Harmonização da Regulamentação Farmacêutica - República Dominicana, 

março/2005. Organização Pan-Americana da Saúde/OMS 
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Apêndice - Relato dos eventos adversos, grave e não grave dos participantes de 
estudos clínicos 
 
1. Responsabilidade: Investigadores e Coordenadores de estudos clínicos. 
 
2. Objetivo: Avaliar, reportar e acompanhar os eventos adversos (EA), graves (EAG) e 

não-graves (EANG), desde a assinatura pelo participante do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) até o prazo requerido pelo o protocolo. 

 
3. Descrição do procedimento: 
    3.1 Evento Adverso (EA): Definido como qualquer ocorrência médica indesejável que 

ocorra com um participante de pesquisa clínica que tenha recebido um produto 

investigacional ou não-investigacional durante a sua participação no estudo, e que não 

necessariamente tenha relação causal estabelecida com este tratamento. Um EA inclui 

qualquer sinal desfavorável e não intencional (achados laboratoriais anormais, por 

exemplo), sintomas, ou doença temporariamente associada ao uso do medicamento, 

relacionado ou não a este e também associado a algum procedimento do estudo. É 

também considerado um EA a piora de uma condição clínica pré-existente, como por 

exemplo, uma alteração para pior na intensidade de uma condição reportada na história 

médica pregressa do participante. 

Os EA podem ser classificados quanto à previsibilidade, frequência, gravidade, 

causalidade e seriedade. 

Os EA devem ser avaliados, reportados e acompanhados desde a assinatura do TCLE 

pelo participante até o prazo requerido pelo protocolo, em todas as visitas presenciais 

do participante, conforme requerido pelo protocolo. Também podem ser avaliados 

entre estas visitas, caso o participante venha apresentar qualquer intercorrência 

durante este período. 

A equipe do estudo deve orientar os participantes de pesquisa a comunicarem a 

ocorrência sinais e/ou sintomas sejam eles qualquer intensidade, seja ele de qualquer 

intensidade. A equipe do estudo deve estar obrigatoriamente, estar acessível aos 

participantes de pesquisa para a comunicação de EA, para sua notificação e tomada de 

decisões quanto aos mesmos, incluindo-se internações hospitalares e realização de 



_____________________________________________________________________________________________________
Manual de Operação do Estudo “Ensaio clínico randomizado aberto de fase IIb para avaliar a eficácia e segurança da 

quimioprofilaxia com cloroquina em profissionais de saúde com alto risco para infecção por SARS-CoV-2”. Versão 3.0 – 20 de 
julho de 2020. 

75 

procedimentos previstos ou não pelo protocolo. É essencial que o participante tenha 

fácil acesso aos contatos da equipe do estudo em caso de internação ou necessidade de 

um procedimento não previsto pelo protocolo.   

  

3.2 Evento adverso sério (EAS): Os EA podem ser também considerados graves (EAS), 

de acordo com a avaliação realizada pelos médicos, eles se enquadrem em uma das 

categorias abaixo discriminados, devendo ser reportados conforme determinado pelo 

protocolo. 

É de responsabilidade da equipe do estudo prestar assistência e/ou encaminhar para 

atendimento especializado e acompanhar o participante da pesquisa até que os 

EASG/EANG, relacionados ou não aos medicamentos do estudo, sejam considerados 

resolvidos ou se tornem irreversíveis.  

 

Um evento considerado grave é qualquer ocorrência médica que: 

• Resulte em morte;  

• Resulte em ameaça à vida; 

• Requer hospitalização ou prolongamento de uma hospitalização pré-existente;  

• Resulte em incapacidade persistente ou significante;  

• Anomalia congênita e malformação ao nascimento;  

• Eventos médicos importantes; 

Outros critérios, conforme descrito no protocolo. 

 
Na eventualidade de ocorrência de EA, o investigador e/ou o coordenador de estudos 
devem: 

1. Avaliar detalhadamente o evento e relatá-lo em documento fonte do estudo (ex: 
prontuário). Nele devem ser incluídos: 

A. Nome do evento 

B. Data de início 

C. Data de fim 

D. Sintomas 

E. Graduação do evento  

F. Tratamento dispensado e/ou procedimentos realizados 
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G. Relação de causalidade com o produto investigacional 

H. Outras relações de causalidade - (medicação concomitante, comorbidades 

prévias, desconhecido, outras) 

− Ação tomada em relação ao produto investigacional 

− Interrupção ou não do estudo 

− Descrição detalhada do evento 

 

2. No caso da ocorrência de EAS, o investigador e/ou o coordenador do estudo devem 

também: 

A. Preencher o formulário de notificação de EAS fornecido pelo patrocinador, por 

meio físico ou eletrônico. 

B. O EAS inicial deve ser reportado ao patrocinador do estudo dentro de 24 horas 

da ciência do mesmo pela equipe do estudo no centro de pesquisa, via correio 

eletrônico ou fax. 

C. Prestar informações a respeito do seguimento do EAS inicial e sempre que estas 

já estiverem disponíveis, por meio dos formulários apropriados, enviando-os ao 

patrocinador até a finalização do EAS - que será o formulário de EAS final - 

Imprimir e arquivar todas as confirmações de recebimento dos formulários pela 

farmacovigilância do estudo. 

 

Notificação dos eventos sérios ao Comitê de Ética em Pesquisa 

1. Descrever detalhadamente em papel timbrado da instituição todas as 

informações abaixo sobre o evento adverso grave: 

− Local/Data 

− Número/Título do Protocolo 

− Número da CAAE 

− Destinatário – (Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa) 

− Assunto: Notificação de evento adverso grave (Relacionado ao produto 

investigacional/Não relacionado ao produto investigacional) 

− Número do participante 
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− Nome do evento 

− Data de início 

− Data de fim 

− Sintomas 

− Graduação do evento 

− Tratamento dispensado e/ou procedimentos realizados 

− Relação de causalidade com o produto investigacional 

− Outras relações de causalidade - (medicação concomitante, comorbidades 

prévias, desconhecido, outras) 

− Ação tomada em relação ao produto investigacional 

− Interrupção ou não do estudo 

− Descrição do evento e detalhes 

− Assinatura do investigador principal 

 

Procedimentos adotados em evento adverso sério relacionado ao PI 

A. Além dos procedimentos acima, o investigador e/ou o coordenador do estudo 

deverá preencher o formulário de submissão de EAS à CONEP que deverá ser 

enviado em cópia física (assinada pelo o investigador) e via digital (CD contendo 

documento em formato .doc ou .docx), disponível no backup1_pesquisa 

clínica_regulatório_modelo_CEP GEP CONEP SUBMISSÃO INTERNA 

CPC_CONEP_formulários_EAG CONEP); 

B. Imprimir duas cópias do relatório que deverão ser conferidas e assinadas pelo 

Investigador Principal.  

C. Protocolar o envio destes documentos ao COEP no caderno específico.  

D. Após ciência do COEP, comprovada pelo registro do carimbo no documento, o 

mesmo deverá ser enviado por e-mail para a equipe de monitoria do estudo e 

arquivado na pasta (binder) específica na aba de eventos adversos sérios. 

 
 
4. Em caso de não conformidade:     
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Caso o prazo para a submissão de EAS tenha sido ultrapassado, a notificação ao CEP e 

ação corretiva e os demais procedimentos relacionados deverão ser feitos o mais breve 

possível.  

 

5. Referências bibliográficas: 

1. Manual para Boa Prática Clínica (BPC). Versão Harmonizada Tripartite elaborada 

pela Conferência Internacional de Harmonização (ICH) - Janeiro/1997 

2. Resolução RE nº 466, de 12 de dezembro de 2012. Diário Oficial da União; Poder 

Executivo, de 13 de junho de 2013. Conselho nacional de Saúde. Ministério da 

Saúde [acesso em 08 de Junho de 2016] Disponível em: www.saude.gov.br 

3. Boas Práticas Clínicas: Documento das Américas. IV Conferência Pan-americana 

para Harmonização da Regulamentação Farmacêutica - República Dominicana, 

março/2005. Organização Pan-Americana da Saúde/OMS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.saude.gov.br/


_____________________________________________________________________________________________________
Manual de Operação do Estudo “Ensaio clínico randomizado aberto de fase IIb para avaliar a eficácia e segurança da 

quimioprofilaxia com cloroquina em profissionais de saúde com alto risco para infecção por SARS-CoV-2”. Versão 3.0 – 20 de 
julho de 2020. 

79 

Apêndice – Fluxograma de procedimentos para ocorrência de eventos adversos 
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Apêndice - Atendimento de emergências médicas dos participantes de pesquisa 

1. Responsabilidade: Enfermeiros, médicos e técnicos de enfermagem.  
 
2. Objetivo: Prestar atendimento de uma emergência médica que é definida como uma 
situação que requer intervenção médica imediata. 
Nesta instrução serão abordadas: reação alérgica grave, anafilaxia e reação vaso-vagal. 
Para procedimentos em participantes em parada cardiorrespiratória seguir os 
protocolos institucionais: PCR:  Protocolo de PCR (Participante Adulto) e Protocolo de 
PCR (Pediatria) de cada instituição hospitalar. 
 
3. Definições da Instrução de Trabalho: 

1. Reação Alérgica Grave/ Anafilaxia 
A. Diagnosticar a reação alérgica grave /anafilaxia:  
− Geralmente ocorre dentro de 30 minutos da administração de um 

medicamento e pode levar rapidamente a anafilaxia.  
− A anafilaxia é definida como uma reação alérgica sistêmica que rapidamente 

pode se tornar uma emergência com ameaça a vida. 
− O participante desenvolve uma sensação de desconforto e apreensão com 

várias combinações de sinais e sintomas envolvendo três sistemas: 
• Pele: prurido (coceira), rubor, urticária (urticária), edema (inchaço). 
• Respiratório: dispneia, aperto da garganta, estridor, espirros, rinorreia, 

sibilos, tosse, rouquidão, cianose. 
• Cardiovascular: sudação, rubor ou palidez, taquicardia (pulso rápido), 

palpitações, pulso fraco, tonturas, hipotensão (pressão arterial baixa), 
colapso circulatório completo. 

•  Observar os sinais de gravidade: progressão rápida dos sintomas, 
dificuldade respiratória (por exemplo, estridor, sibilância, dispneia, 
aumento do trabalho de respiração, tosse persistente, cianose), vômitos, 
dor abdominal, hipotensão, arritmia, dor torácica, colapso. 

B. Realizar as seguintes ações simultaneamente:  

− Aplicar epinefrina (1 mg / mL de preparação):  0,3 a 0,5 mg de adrenalina por 
via intramuscular, de preferência na coxa média e externa. 

− Repetir a cada 5 a 15 minutos (ou mais frequentemente), conforme 
necessário.  

C. Na presença de obstrução de vias aéreas superiores: 

http://prescricao.hc.ufmg.br/prescricao/phpscripts/tab_arquivo_protocolos/arquivos/PR06_Protocolo_PCR_Adulto_02.pdf
http://prescricao.hc.ufmg.br/prescricao/phpscripts/tab_arquivo_protocolos/arquivos/Protocolo%20PCR%202.0%20(Pediatria).pdf
http://prescricao.hc.ufmg.br/prescricao/phpscripts/tab_arquivo_protocolos/arquivos/Protocolo%20PCR%202.0%20(Pediatria).pdf
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− Solicitar à enfermeira coordenadora para acionar o plantão de urgência se o 
participante estiver inconsciente. 

− Intubar imediatamente o participante se houver evidência de obstrução 
iminente das vias aéreas por angioedema. 

− Fazer cricotirotomia se insucesso na intubação. 
− Elevar os membros inferiores do participante. 
− Estabilizar o participante. 
− Instituir a ventilação mecânica. 
− Iniciar a monitorização eletrônica contínua cardiopulmonar, incluindo 

medidas frequentes da pressão arterial (PA), frequência cardíaca e 
frequência respiratória, bem como o monitoramento da saturação de 
oxigênio por oximetria de pulso. 

− Solicitar ambulância (ramal telefônico local) e transferir para o Pronto 
Socorro da instituição ou UTI. 

D. Na ausência de obstrução de vias aéreas superiores. 

− Colocar o participante na posição reclinada ou aquela tolerada. 
− Elevar os membros inferiores do participante. 
− Administrar oxigênio, de 8 a 10 L / minuto por meio de máscara facial, com 

70 a 100% de oxigênio. 

2. Sistema cardiovascular 

− Puncionar 2 acessos intravenosos. 
− Infundir endovenosamente, em bolus, IV, de 1 a 2 litros de solução salina 

isotônica (0,9%) para participantes hipotensos. Repetir conforme necessário. 
− Infundir endovenosamente solução salina isotônica (0,9%) a uma taxa de 125 

mL / hora para manter o acesso venoso em participantes normotensos. 

3. Monitoramento 

− Monitar eletrônica e continuamente o estado cardiopulmonar, incluindo 
medidas frequentes da pressão arterial (PA), frequência cardíaca e 
frequência respiratória, bem como o monitoramento da saturação de 
oxigênio por oximetria de pulso. 

4. Reação vasovagal 
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− Diagnosticar a reação vasovagal definida como uma estimulação do nervo 
vago resultando em ansiedade, apreensão, fraqueza, náusea, leveza, palidez, 
diaforese, hipotensão, perda transitória de consciência. 

− Colocar a cabeça do participante entre as pernas se ele estiver sentado. 
− Deitar o participante com os membros inferiores elevados se não houver 

melhora dos sintomas com a manobra acima ou se o participante já se 
encontra deitado. 

− Solicitar à enfermeira coordenadora para acionar o plantão de urgência se o 
participante estiver inconsciente. 

− Monitorar os sinais vitais (pulso, respiração e pressão arterial) até que o 
participante se recupere. 

− Manter o participante em a posição deitada com os pés elevados se ele 
recuperar a consciência dentro de 1 a 2 minutos. 

− Observar o participante por 30 minutos. 
− Providenciar transferência por ambulância para a UTI da instituição caso o 

participante não recuperar a consciência ou se após  minutos apresentar 
bradicardia persistente (frequência cardíaca lenta inferior a 50 batimentos 
por minuto) ou taquicardia persistente (frequência cardíaca rápida superior 
a 130 batimentos por minuto). 

 
5. Referências bibliográficas: 

1. 2017 ACC/AHA/HRS Guideline for the Evaluation and Management of Patients With 

Syncope: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association 

Task Force on Clinical Practice Guidelines, and the Heart Rhythm Society. Shen WK, 

Sheldon RS, Benditt DG, Cohen MI, Forman DE, Goldberger ZD, Grubb BP, Hamdan MH, 

Krahn AD, Link MS, Olshansky B, Raj SR, Sandhu RK, Sorajja D, Sun BC, Yancy CW.J Am 

Coll Cardiol. 2017. 

2. EPINEPHRINE and its use in anaphylaxis: current issues.S imons KJ, Simons FE. Curr 

Opin Allergy Clin Immunol. 2010; 10(4):354. 

3. EMERGENCY treatment of anaphylaxis. Simons FE. BMJ. 2008; 336(7654):1141.  
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Apêndice - Escore de Tisdale: escore de risco para prolongamento de QTc induzido 

por droga  

Fatores  Pontos 

Idade maior ou igual a 68 anos  1 ponto 

Sexo feminino  1 ponto 

Diurético de alça (furosemida) 1 ponto 

K + menor ou igual 3,5 mEq/L 2 pontos 

Qtc basal > ou igual a 450 ms  2 pontos 

Infarto agudo do miocárdio 2 pontos 

Insuficiência cardíaca  3 pontos 

Sepse 3 pontos 

Uso de uma medicação* que prolonga QTc 3 pontos 

Uso de duas ou mais medicações* que prolongam Qtc  6 pontos 

Total 21 pontos 

*Medicamentos que podem prolongar o intervalo QT (considerar uso atual e há mais de 
7 dias): azitromicina, clorpromazina, cisaprida, claritromicina, domperidona, droperidol, 
eritromicina, halofantrina, haloperidol, lumefantrina, mefloquina, metadona, 
pentamidina, procainamida, quinidina, quinina, sotalol, sparfloxacina, tioridazina, 
amiodarona, dapsona. 
 

Definição do risco (Qtc + Tisdale) 

Baixo risco:               

− Qtc <470 ms (homens > 15 anos) 
− Qtc < 480 ms (mulheres > 15 anos) 

ou 
− Tisdale < ou igual a 6 

 

Risco intermediário:  

− Qtc 470-500 ms (homens > 15 anos) 
− Qtc 480-500 ms (mulheres > 15 anos) 

ou 
− Tisdale 7 a 10 

Risco alto 
− Qtc > ou igual a 500 ms  

ou 
− Tisdale > ou igual a 11  
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Apêndice - Revisão e gerenciamento de achados de visitas de monitoria 
 

1. Responsabilidade: Investigador Principal, Coordenador de Estudos e membro da 
equipe delegado pelo Investigador Principal. 
 
2. Objetivo: Revisar os achados das visitas de monitoria, responder aos 
questionamentos e corrigir as não conformidades relatadas no Relatório de 
Acompanhamento de Visitas de Monitoria. 
 
3. Descrição do procedimento: 
 
Após recebimento do Relatório de Acompanhamento de Atividades de Monitoria  
 
A. Verificar os achados descritos no relatório enviado pelo patrocinador, após visitas 

de monitoria, seja remota, seja presencial.  
B. Distribuir os achados não conformes, de acordo com a delegação de cada 

profissional.  
C. Responder aos questionamentos levantados pelo monitor. 
D. Corrigir as não conformidades, de acordo com o documento fonte, e relatar as 

correções no mesmo.  
E. Corrigir as não conformidades no formulário de registro de dados do estudo.  
F. Notificar ao Comitê de Ética em Pesquisa local os desvios de protocolo ou qualquer 

outra notificação presente no relatório.  
G. Assinar o relatório de acompanhamento. 
H. Arquivar o relatório juntamente com os documentos do estudo.  
 
 
4. Em caso de não conformidade: 
 

− Em caso de quaisquer dúvidas, ou impossibilidades de responder aos 
questionamentos presentes no relatório, contatar o Investigador Principal para 
orientações.  

− Em caso de repetição na ocorrência de não conformidades, a equipe deverá ser 
novamente treinada nos procedimentos corretos.   

 
5. Referências: Não se aplica. 
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Anexo 1 – Manual do Eletrocardiograma                       

1. Como utilizar o Sistema de Telediagnóstico ECG TEB 
 

1. Para utilização desse sistema é necessário que você o tenha instalado em seu 
computador. Após a instalação, será criado um ícone na sua área de trabalho 
para acesso ao mesmo. Para realizar um exame, clique no ícone do 
Telediagnóstico: 

 

 
Fig.1 - Ícone Telediagnóstico 

 
2. Preencha o nome do usuário ou o e-mail cadastrado no sistema e a senha. 

 Clique em Confirmar: 
3. No menu do usuário é possível selecionar o modo de recebimento do 

exame (Obrigatório somente para o primeiro exame):  

 

 
Fig.2 - Modo de recebimento do exame 

 
4.  Na tela principal, selecione Novo Exame: 
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                 Fig.3- Tela de Identificação 

 
5. Selecione + para incluir novo participante ou clique na lupa para pesquisar 

um participante já cadastrado: 

 
                              Fig.4 - Incluir e pesquisar participante 

 
6. Após selecionar + (Fig.5), para incluir um novo participante, informe os dados 

solicitados. São obrigatórios: nome do participante, data de nascimento e 
sexo.   

Para salvar as informações, clique em Salvar: 
 

 
Fig.5 - Adicionar participante 
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7. Após selecionar   (Fig.7), informe o nome do participante e clique em 

. Clique em   para o participante desejado ou  para 
alterar dados.  

 
É possível solicitar o cadastramento de novo participante através do botão 
Novo Paciente.  

O botão  permite reiniciar a pesquisa. 

 
Fig.6 - Pesquisar participante 

8. As informações do solicitante são obrigatórias segundo o Ministério da 
Saúde. Clique na lupa e escolha um Estabelecimento. Clique em Pesquisar e 
selecione na lista exibida, o profissional desejado. 

 
            

     
    Fig.7 - Escolha do estabelecimento e solicitante 

 
9. Informe a data de solicitação do exame: 

10. É necessário selecionar se deseja ou não enviar imediatamente o exame para 
a Central de Exames. Caso seja selecionada a opção de não enviar, o mesmo 
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poderá ser enviado posteriormente utilizando o botão de “Enviar Exame” na 
tela principal, no menu de “Exames não enviados”. 

 

 
Fig.8 - Envio para a Central de exames 

 

Clique em  para encerrar o exame sem gravar ou em para 
prosseguir com o exame. 

 
11. Na tela de Indicação, clique em um ou mais motivos de realização do exame 

( item obrigatório). Caso seja Outro, preencha o campo texto à frente com o 
motivo: 

 

 
Fig.9 - Motivo de realização do exame 

 
Informe se há dor no momento do exame ou suspeita de infarto agudo do 

miocárdio ( não obrigatório).  

Clique em Cancelar para encerrar o exame sem gravar, no botão  
para voltar à página anterior ou em Próximo para prosseguir com o exame. 

 
12. Na próxima tela são informados os Dados Clínicos (itens obrigatórios):  
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 Fig.10 - Dados clínicos 

 
Informe pelo menos um dos Medicamentos em Uso ou selecione a opção 
Nenhum. Caso o participante faça uso de algum medicamento que não esteja 
entre as opções, selecione Outro e descreva no campo texto à frente. 
Informe as Comorbidades, Fatores de Risco e História Pregressa, 
selecionando pelo menos uma das opções ou a opção Nenhum.  
Informe o Uso de Marca-passo (Sim ou Não). 
Caso exista alguma observação importante que possa auxiliar o cardiologista, 
descreva no campo Observações. 
Verifique se o equipamento de eletrocardiograma está devidamente 
conectado ao computador. 

Clique em ,  ou  
 

13. A próxima tela permite a recepção do traçado do ECG:  

 
Fig.11 - Tela de recepção do traçado 



_____________________________________________________________________________________________________
Manual de Operação do Estudo “Ensaio clínico randomizado aberto de fase IIb para avaliar a eficácia e segurança da 

quimioprofilaxia com cloroquina em profissionais de saúde com alto risco para infecção por SARS-CoV-2”. Versão 3.0 – 20 de 
julho de 2020. 

90 

 
14. Nessa tela temos uma borda superior em verde com a identificação do 

participante. 

15. Além disso, temos duas barras laterais com botões de informação (à 
esquerda) e de ação (à direita). 

16. O botão Iniciar  permite que se inicie a recepção do traçado diretamente 
do equipamento de ECG. Verifique se o mesmo está conectado com o 
computador através da porta USB, e que os cabos do participante estejam 
devidamente conectados. 

17. O botão Gravar  permite que o registro atual seja gravado. Isso só será 
possível quando o traçado em DII Longo estiver completo. 

18. O botão Limpar   reinicia a gravação do traçado. Isso é útil quando se 
percebe alguma interferência no traçado. 

19. O botão Excluir  permite que o último registro gravado seja excluído.  
 

20. A barra de informação indica quantos registros já foram gravados. O sistema 
permite a gravação de no mínimo 2 registros e no máxmo 4 registros. Como 
pode ser visto acima, o item destacado em verde identifica que um registro 
já foi gravado.  

 

21. O botão  permite o encerramento do exame gravando-o e enviando-
o para o servidor de dados. 
 

22. O botão  ligado permite a estabilização do traçado.  
 

23. Utilize o botão  caso o equipamento de ECG não seja 
reconhecido ou esteja desconectado. 

 
24. Os exames, enquanto não enviados, ficarão disponíveis na área de Exames 

não enviados. Isto poderá ocorrer por falta de conexão à Internet. Sempre 
que isso ocorrer, verifique sua conexão e caso seja necessário entre em 
contato com o Suporte técnico. 

Depois de enviados, os exames ficam aguardando o laudo em Exames 
Enviados.  

Finalmente depois de laudados os exames são armazenados na pasta 
Últimos exames laudados.  
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Fig.12 - Áreas de exames  

 

25. O botão  permite a geração do PDF do exame ainda sem o 
laudo: 

 

 
Fig.13- Visualizar exame 
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Anexo 2 – Avaliação da relação causal entre o produto investigacional e o evento 
adverso e classificação da gravidade do evento adverso 
 
CRITÉRIOS NA AVALIAÇÃO DE CAUSALIDADE 

1. Não relacionado  
2. Possivelmente relacionado 
3. Provavelmente relacionado  
4. Definitivamente relacionado 

  

Critérios na avaliação de causalidade 
 

 

 

 

Certa/Definida  

 

• Evento ou alteração (anormal) em exame laboratorial com 
relação temporal plausível em relação à administração da 
intervenção;  
• Não pode ser explicado por doença ou outra intervenção, 
medicamento;  
• Resposta à interrupção ou retirada plausível 
(farmacologicamente, patologicamente);  
• Evento definido farmacologicamente ou fenomenologicamente 
(i.e. uma desordem objetiva e específica ou um fenômeno 
farmacologicamente reconhecido);  
• Reexposição satisfatória, se necessária. 

 

Provável  

 

• Evento ou alteração (anormal) em exame laboratorial com 
relação temporal razoável em relação à administração da 
intervenção;  
• Improvável que seja atribuído a uma doença ou outra 
intervenção, medicamento;  
• Resposta à interrupção ou retirada clinicamente razoável;  
• Reexposição não exigida 

 

 

 

Possível  

 

• Evento ou alteração (anormal) em exame laboratorial com 
relação temporal razoável em relação à administração da 
intervenção;  
• Pode também ser explicado por doença ou outras intervenções, 
medicamentos;  
• Informação sobre a retirada ou interrupção do tratamento 
pode estar faltando ou obscura. Improvável  
• Evento ou alteração (anormal) em exame laboratorial que em 
relação ao momento de administração da intervenção faz uma 
relação improvável (mas não impossível);  
• Doença ou outros tratamentos subsidiam explicações 
plausíveis.  

Condicional / 
Não classificada  

• Evento ou alteração (anormal) em exame laboratorial;  
• Mais dados são necessários para uma avaliação apropriada, ou;  
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 • Dados adicionais sob investigação.  

Inacessível/ 
Inclassificável  

 

• A narrativa do relato sugere uma reação adversa;  
• Não pode ser classificada porque a informação é insuficiente ou 
contraditória;  
• Os dados não podem ser suplementados ou verificados. + 
Termos para a relação ++ Para classificar a relação usando um dos 
termos, os aspectos observados devem estar razoavelmente 
dentro dos critérios apresentados. 
 

Fonte: MANUAL PARA NOTIFICAÇÃO DE EVENTOS ADVERSOS E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA EM ENSAIOS 
CLÍNICOS Gerência Geral de Medicamentos - GGMED Coordenação de Pesquisa Clínica em Medicamentos e 
Produtos Biológicos – COPEC – 2016 
 
DEFINIÇÕES 
EVENTO ADVERSO GRAVE:  
Aquele que resulte em qualquer experiência adversa com medicamentos, produtos 
biológicos ou dispositivos, ocorrendo em qualquer dose e que resulte em qualquer um 
dos seguintes desfechos: 
 a) óbito;  
b) ameaça à vida;  
c) incapacidade/invalidez persistente ou significativa;  
d) exige internação hospitalar ou prolonga internação;  
e) anomalia congênita ou defeito de nascimento;  
f) qualquer suspeita de transmissão de agente infeccioso por meio de um 
medicamento ou;  
g) evento clinicamente significante. 
Fonte: MANUAL PARA NOTIFICAÇÃO DE EVENTOS ADVERSOS E MONITORAMENTO DE 
SEGURANÇA EM ENSAIOS CLÍNICOS Gerência Geral de Medicamentos - GGMED 
Coordenação de Pesquisa Clínica em Medicamentos e Produtos Biológicos – COPEC – 
2016 
 
GRADUAÇÃO DE EVENTOS ADVERSOS PARA EVENTOS NÃO DESCRITOS NA TABELA 
COMPLETA DO CTCAE v 5.0 
 
GRAU 1 – leve; assintomático ou leve sintoma; apenas observações clínicas ou de 
diagnóstico; sem indicação de intervenção;  
GRAU 2 – moderado; indicada intervenção mínima, local ou não invasiva; limitação das 
atividades apropriadas para a idade relacionadas ao cotidiano, tais como: preparar as 
refeições, sair para compras em supermercado, usar o telefone, gerenciar suas contas 
etc.;  
GRAU 3 – grave ou, do ponto de vista médico, algo significante que não representa risco 
à vida. Indicada hospitalização ou prolongamento desta; incapacitante; limitação do 
autocuidado nas atividades cotidianas, tais como: tomar banho, vestir-se e despir-se, 
alimentar-se, usar o sanitário, tomar medicamentos;  
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GRAU 4 – consequências que representam risco de morte; indicada intervenção 
urgente;  
GRAU 5 – morte relacionada ao evento adverso.  
Por se tratar de uma graduação em que não há uma descrição específica do evento, esta 
coluna não constará no material a ser consultado.  
 
 
 
 
CRITÉRIO COMUM DE TERMINOLOGIA PARA EVENTOS ADVERSOS MAIS COMUNS * 

Evento GRAU 1 GRAU 2 GRAU 3 GRAU 4 
Anemia < LIN - 10,0 g/dl 8,0 < 10,0 g/dl 6,5 < 8,0 g/dl Risco de morte; 

intervenção médica 
urgente 

Anosmia presente - - - 
Artralgia  Dor leve Dor moderada, que 

interfere nas 
atividades cotidianas 

Dor severa, 
incapacitante 

- 

Aumento da 
hemoglobina 

Aumento > 0 - 2 g/dL Aumento >2 - 4 g/dL Aumento >4 g/dL  - 

Aumento da Ureia 1.25 - 2.5 x LSN  2.6 - 5 x LSN 5.1 - 10 x LSN > 10 x LSN 
Aumento de 
leucócitos  

11.000-13.000/ mm3 13.000- 15.000 /mm3 15.000- 30.000/mm3 >30.000/mm3 

Aumento de TGO/AST 
(transaminase 
glutâmico-oxalacética 
sérica)  

> LSN - 3,0 x LSN Assintomático com 
TGO > - 3,0 - 5,0 x LSN; 
> 3 x LSN, com 
aparecimento de piora 
da fadiga, náusea, 
vômito, dor ou 
sensibilidade no 
quadrante superior 
direito, febre, rash ou 
eosinofilia 

> 5,0 - 20,0 x LSN > 5 x 
LSN por duas semanas 

> 20,0 x LSN 

Aumento de TGP/ALT 
(transaminase 
glutâmico-pirúvica 
sérica) 

> LSN - 3,0 x LSN Assintomático com 
TGP > - 3,0 - 5,0 x LSN; 
> 3 x LSN, com 
aparecimento de piora 
da fadiga, náusea, 
vômito, dor ou 
sensibilidade no 
quadrante superior 
direito, febre, rash ou 
eosinofilia 

> 5,0 - 20,0 x LSN > 5 x 
LSN por duas semanas 

> 20,0 x LSN 

Boca seca  Sintomático (p. ex., 
pouca salivação ou 
saliva espessa) sem 
significante alteração 
na alimentação, fluxo 
salivar lentificado > 0.2 
ml/min 

Sintomas moderados; 
alterações na ingestão 
oral (p. ex., água em 
abundância, outros 
lubrificantes, 
alimentação limitada a 
alimentos pastosos e/ 
ou leves, úmidos); fl 
uxo salivar lentifi cado 
0.1 a 0.2 ml/min 

Inabilidade para 
alimentação oral 
adequada; indicado o 
uso de sonda para 
alimentação ou 
nutrição parenteral; 
fluxo salivar < 0.1 
ml/min 

- 

Bradicardia sinusal Assintomática, não 
requer intervenção  

Sintomática, não 
requer intervenção; 

Sintomática;  requer 
intervenção 

Risco de morte; 
indicada intervenção 
médica urgente 
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mudança da 
medicação já em uso 

Broncoespasmo  Sintomas leves; 
intervenção não 
indicada 

Sintomático; 
intervenção médica 
indicada; limitação 
relacionada às 
atividades cotidianas 

Limitação do 
autocuidado; 
saturação de oxigênio 
reduzida 

Comprometimento 
respiratório ou 
hemodinâmico com 
risco de vida; intubação 
ou intervenção urgente 
é indicada 

Congestão nasal  Sintomas leves; não é 
indicada intervenção 

Sintomas moderados; 
indicação de 
intervenção médica 

Associado com 
secreção nasal 
sanguinolenta ou 
epistaxe 

- 

Conjuntivite  Assintomático ou 
sintomas leves; sem 
indicação de 
intervenção 

Sintomático; indicada 
intervenção tópica 
(ex.: antibiótico); 
diminuição leve  da 
acuidade visual, 
limitação em relação à 
atividade cotidiana 

Diminuição moderada 
da acuidade visual, 
limitação do 
autocuidado, 

Diminuição intensa da 
acuidade visual, 
limitação do 
autocuidado 

Constipação  Sintomas ocasionais ou 
intermitentes; uso de 
laxativo; modificação 
da dieta ou aplicação 
de enema 

Sintomas persistentes, 
com uso regular de 
laxativos ou enemas; 
limitação das 
atividades do cotidiano 

Obstipação com 
indicação de 
evacuação manual, 
limitação de cuidados 
pessoais e de 
atividades do cotidiano 

Risco de morte; 
indicada intervenção 
urgente 

Creatinina aumentada  LSN - 1,5 x LSN > 1,5 - 3,0 x LSN > 6,0 x LSN > 6,0 x LSN 
Desidratação  Há indicação de 

aumentar hidratação 
oral; mucosa seca; 
perda do turgor da 
pele Indicada 

Hidratação venosa 
indicada 

Hospitalização Consequências 
fisiológicas com risco 
de morte; indicada 
intervenção médica 

Diarreia  
 

Menos que 4 
evacuações ao dia 

4 a 6 evacuações ao 
dia 

Maior ou igual a 7 
evacuações ao dia; 
incontinência; 
limitação para 
atividades diárias do 
cotidiano; indicada 
hospitalização 

Risco de morte; 
indicada intervenção 
urgente 

Diminuição de Global 
de leucócitos 

<LIN - 3000/mm3 <3000 - 2000/mm3 <2000 - 1000/mm3 <1000/mm3 

Dispneia  Respiração curta aos 
esforços moderados 

Respiração curta aos 
esforços mínimos; 
limitação relacionada 
às atividades 
cotidianas 

Respiração curta em 
repouso; limitação do 
autocuidado 

Consequências 
ameaçadoras à vida; 
indicação urgente de 
intervenção 

Dor  leve leve Dor moderada 
que limita as 
atividades da vida 
diária 

Dor severa que limita 
atividades de 
autocuidado da vida 
diária 

- 

Dor de cabeça  Dor leve Dor moderada, 
limitando as atividades 
da vida cotidiana 

Dor severa, trazendo 
limitação ao 
autocuidado 

- 

Dor no peito / cardíaca Dor leve  Dor moderada, 
limitando as atividades 
do cotidiano 

Dor em repouso, 
limitando as atividades 
de autocuidado 

- 

Febre 38.0 - 39.0 oC > 39.0 - 40.0 oC 
degrees C  

> 40.0 oC por menos 
de 24 horas 

> 40.0 oC por mais de 
24 horas 
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Eosinofilia > LSN ou > valor basal  - Uso de esteróides  - 

Flebite  - Presente - - 

Fraqueza muscular 
generalizada  

Sintomático; fraqueza 
percebida pelo 
paciente, mas não 
evidenciada no exame 
físico 

Sintomático; fraqueza 
percebida no exame 
físico e que interfere 
nas atividades 
cotidianas 

Fraqueza 
incapacitante   

- 

Hipertensão  Pré-hipertensão (PS 
sistólica 120 - 139 
mmHg ou PS diastólica 
80 - 89 mmHg) 

Estágio 1 de 
hipertensão (PS 
sistólica 140 - 159 
mmHg ou PS diastólica 
90 - 99 mmHg); requer 
intervenção médica; 
persistente ou 
recorrente (> = 24 
horas); aumento 
sistemático > 20 
mmHg (diastólica) ou > 
140/90 mmHg se 
previamente dentro 
dos limites normais; 
monoterapia é 
indicada. 

indicada Estágio 2 
hipertensão (PS 
sistólica > = 160 mmHg 
ou PS diastólica > = 
100 mmHg); requer 
intervenção médica; 
mais que um 
medicamento ou mais 
terapia intensiva do 
que a previamente 
usada. 

Consequências fatais 
(p. ex. hipertensão 
maligna, défi cit 
neurológico transitório 
ou persistente, crise 
hipertensiva); requer 
intervenção urgente. 

Hipotensão  Assintomático, não 
requer intervenção 

Requer intervenção 
médica não urgente 

Requer intervenção 
médica ou 
hospitalização 

Consequências fatais e 
requer intervenção 
urgente 

Letargia  Sintomas leves; 
reduzido estado de 
alerta e consciência 

Sintomas moderados, 
limitando as atividades 
da vida cotidiana 

- - 

Leucócitos diminuídos < LIN - 3.000/mm3  < 2.000 - 3.000/mm3 < 1.000 - 2.000/mm3 < 1.000/mm3 

Linfopenia <LIN - 800/mm3;  <800 - 500/mm3;  <500 - 200/mm3;  <200/mm3 

Mialgia  Dor leve Dor moderada, que 
interfere nas 
atividades cotidianas 

Dor severa, 
incapacitante   

- 

Náusea  
 

Perda do apetite sem 
alteração dos hábitos 
alimentares 

Decréscimo na 
ingestão de alimentos, 
sem perda significante 
de peso, desidratação 
ou malnutrição 

Inadequada ingesta de 
fluidos ou alimentos 
calóricos; alimentação 
por sonda; indicadas 
hospitalização e 
nutrição parenteral 

- 

Neutropenia < LIN - 1.500/mm3 < 
LIN -1,5x 109 /L  

< 1.500 - 1.000/mm3  < 1.00 - 500/mm3  < 500/mm3  

Plaquetas diminuídas < LIN - 75.000/mm3 < 50.000 - 
75.000/mm3   

25.000 - 50.000/mm3   < 25.000/mm3 

Prurido  Leve ou localizado; 
indicada intervenção 
tópica 

Intenso ou 
disseminado; 
intermitente; 
alterações cutâneas 
em decorrência de 
esfoliações (edema, 
papulação, 
escoriações); limita as 
atividades diárias; 

Intenso ou 
disseminado; 
constante, limitando o 
autocuidado ou o 
sono; indicados 
corticoides orais ou 
terapia 
imunossupressora 

- 
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indicadas intervenções 
orais 

Rinorréia presente - - - 

Vômito 
 
 

Não requer 
intervenção 
 

Hidratação venosa e 
intervenção médica 

Alimentação por 
sonda; indicadas 
hospitalização e 
nutrição parenteral 

Risco de morte; 
indicada intervenção 
médica urgente 

LIN – limite inferior da normalidade 
LSN – limite superior da normalidade  
*consultar a Tabela CTCAE v 5.0 para outros eventos. 
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	Visitas de tratamento / seguimento (D30, D60 e D90)

	C. RELATÓRIO DE PESQUISA (COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA)
	5. Referências: Não se aplica.
	2. Responsabilidade: Farmacêutico ou profissional devidamente treinado e delegado
	3. Objetivo(s): Manter a temperatura ambiente e umidade dentro da faixa aceitável. Verificar corretamente a temperatura e controlar os desvios de temperatura.
	1. Como utilizar o Sistema de Telediagnóstico ECG TEB

