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RESUMO 

 
ENSAIO CLÍNICO FASE III PARA AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA TERAPÊUTICA 

DE UM MEDICAMENTO FITOTERÁPICO CONTENDO FSP1001, ALS1002, 

CRT303, EM PACIENTES COM TRANSTORNO DE ANSIEDADE LEVE OU 

MODERADA. Ana Lourdes Almeida e Silva Leite. Orientadora: Prof. Dra. Maria 

Elisabete Amaral de Moraes. Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação em 

Farmacologia. Departamento de Fisiologia e Farmacologia, UFC, Fortaleza, 2017. 

 

O ensaio clínico fase III tem por objetivo comparar um novo tratamento 

ao tratamento padrão disponível para a mesma condição médica. A análise dos 

dados obtidos nesta fase pode levar ao registro e aprovação para uso comercial do 

novo medicamento ou procedimento, pelas autoridades sanitárias. A FSP1001. 

Como fitoterápico é utilizada tradicionalmente como sedativo e ansiolítico. Diversos 

ensaios pré-clínicos foram realizados para comprovar sua segurança e 

tolerabilidade, além de esclarecer suas atividades farmacológicas. Este estudo teve 

como objetivo avaliar  a eficácia terapêutica de um medicamento fitoterápico 

contendo FSP1001, ALS1002, CRT303, em paciente com transtorno de ansiedade 

leve ou moderada. Para avaliar o grau de ansiedade dos pacientes foi utilizada a 

Escala de Ansiedade de Hamilton (HAM-A). Realizou-se um estudo multicêntrico, 

duplo cego, com 110 voluntários de ambos os  sexos. Os pacientes incluídos foram 

randomicamente alocados em um dos dois grupos de tratamento: Grupo A 

(medicamento teste) - 1 comprimido da associação de FSP1001 (100mg), 

CRT303 (30mg) e ALS1002 (100mg) associado a 1 drágea de placebo;  Grupo B 

(medicamento referência) - 1 comprimido de placebo associado a 1 drágea de 

ARLA504 (50mg). Os resultados da avaliação dos eventos adversos atestam que a 

associação de FSP1001, CRT303 e ALS1002 foi bem tolerada e que é segura para 

ser utilizada nas dosagens testadas. A análise de eficácia primária (alteração 

média do escore de ansiedade da HAM-A) e eficácia secundárias, ressaltando-se 

os dados responsivos e de remissão da doença, sugerem que a formulação 

estudada apresentou resultados promissores como opção terapêutica no combate 

à ansiedade. 

 

Palavras-chave: Transtorno de Ansiedade Generalizada, Ensaio Clínico Fase III, 

Fitoterápicos, FSP1001, ALS1002, CRT303, ARLA504. 



 

ABSTRACT 

 

 

PHASE III CLINICAL TRIAL FOR THE EVALUATION OF THE THERAPEUTIC 
EFFICACY OF A PHYTOTHERAPEUTIC DRUG CONTAINING FSP1001, 
ALS1002, CRT303, IN A PATIENT WITH LOW OR MODERATE ANXIETY 
DISORDER. Ana Lourdes Almeida e Silva Leite. Supervisor: Prof. Dra. Maria 
Elisabete Amaral Moraes. PhD thesis. Pharmacology Department of Physiology and 
PHarmacology. Faculty of Medicine. Federal University of Ceará. 2017.  
 

The phase III trial aims to compare the new treatment to the standard 

treatment available for the same medical condition. The analysis of the data 

obtained at this phase may lead to the registration and approval by the health 

authorities for the commercial use of the new drug or procedure. FSP1001. As a 

herbal remedy it is traditionally used as a sedative and anxiolytic. Several preclinical 

studies have been performed to prove its safety and tolerability, as well as to clarify 

its pharmacological activities. This study aims to evaluate the therapeutic efficacy of 

a herbal medicine containing FSP1001, ALS1002, CRT303, in patients with mild 

and moderate anxiety disorder and for this purpose it adopted the Hamilton Anxiety 

Scale HAM-A. An open, double-blind monocentric study was performed with 110 

volunteers of both sexes.Patients included were randomly assigned to one of two 

treatment groups: Group A (test drug) - 1 tablet of the combination of FSP1001 

(100mg), CRT303 (30mg) and ALS1002 (100mg) in combination To 1 tablet of 

placebo; Group B (reference drug) - 1 placebo tablet associated with 1 tablet 

ARLA504 (50mg). The results of the evaluation of the adverse events show that the 

association of FSP1001, CRT303, and ALS1002 was well tolerated and that it is 

safe to use in the dosages tested. The analysis of primary efficacy (mean alteration 

of the HAM-A anxiety score) and secondary efficacy, highlighting the responsive 

and remission data of the disease, suggest that the formulation studied presented 

promising results as a therapeutic option in the action against anxiety. 

 

 

 

 

 

Keywords: Generalized anxiety disorder, Clinical Trial Phase III, FSP1001, Herbal 

medicines, ALS1002, CRT303, ARLA504. 
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1 INTRODUÇÃO 

Transtornos de ansiedade são um conjunto de doenças com 

características afins, que têm em comum a interação de vulnerabilidade 

neurobiológica, como características genéticas, adversidades durante a infância 

(medo, abuso, doença) e fatores ambientais, como estresse e trauma. 

(BANDELOW et al., 2012). São os transtornos mais prevalentes, em todas as 

faixas etárias, alcançando 25% de todos os transtornos psiquiátricos, segundo 

Kheirbek e colaboradores (2012). Fazem parte das doenças psiquiátricas mais 

comuns na adolescência, com uma prevalência em torno de 10 a 30%, sendo mais 

comuns em meninas, estando associados à menor escolaridade (POLANCZYK; 

LAMBERTE, 2012, ASSUMPÇÃO JUNIOR; KUCZYNSKI, 2003, MIGUEL; GENTIL; 

GATTAZ, 2011). A ansiedade na adolescência tem sido motivo de principal 

preocupação no âmbito da Saúde Mental considerando-se que prognóstico clínico 

é considerado pior quando identificado antes dos 25 anos e especialmente em 

mulheres, reconhecidas como detentoras de maior prevalência de transtornos da 

ansiedade, atribuindo-se causas biológicas e ambientais (RUBIO; LÓPEZ-ILBOR, 

2007, NAIR et al., 2013). 

O impacto da ansiedade na saúde dos indivíduos não se restringe à 

tensão constante. Ela abrange um maior risco de doenças cardiovasculares e 

cerebrovasculares (LAKHAN; VIEIRA, 2010), afetam a qualidade de vida e a 

produtividade dos indivíduos, e, nas fases mais precoces da vida, podem 

atrapalhar substancialmente o desenvolvimento pessoal e social. Quando os 

transtornos de ansiedade não são devida e precocemente tratados, comorbidades 

como abuso de substâncias, depressão e suicídio são apontados como os 

principais desfechos na vida adulta (FERDINAND; VERHULST, 1995, PINA et al., 

2002).  

No Brasil, são escassos os estudos a respeito da epidemiologia de 

transtornos psicológicos que abranjam a população brasileira e que possam ser 

comparáveis a nível mundial. Durante os anos de 2009 e 2010 foi realizado, por 

Gonçalves e colaboradores (2014), o primeiro estudo multicêntrico brasileiro para 



 17 

investigar a taxa de transtornos mentais comuns (como depressão e ansiedade) e 

suas associações com características sociodemográficas apresentadas na atenção 

primária de 27 unidades de saúde da família de quatro capitais brasileiras. Os 

resultados apontaram taxas maiores que 50% nas cidades analisadas: 51,90% no 

Rio de Janeiro, 53,30% em São Paulo, 64,30% em Fortaleza e 57,70% em Porto 

Alegre. Diferenças significativas foram percebidas  entre Porto Alegre e Rio de 

Janeiro, como também entre Fortaleza e Rio de Janeiro, mesmo quando 

estratificados os parâmetros sócio-demográficos como sexo, renda, situação de 

emprego, raça, condição civil e nível de escolaridade. A análise também indicou 

que os problemas de saúde mental são especialmente altos em mulheres, 

desempregados, em pessoas com baixa escolaridade e com baixa renda.  

Dentre os transtornos de ansiedade, o Transtorno de Ansiedade 

Generalizada (TAG), é um dos transtornos mais frequentemente encontrados na 

clínica (BLOOM; KUPFER, 1995). Um estudo realizado em ambulatório de 

psiquiatria, no Brasil, registra que a frequência encontrada para transtornos de 

ansiedade em geral foi de 75% e que os transtornos específicos tiveram as 

seguintes prevalências: Fobia Específica e Transtorno de Ansiedade Generalizada 

de 26,20%; Agorafobia de 20,20%, Fobia Social de 15,47%, Transtorno de Pânico 

e Transtorno Obsessivo Compulsivo de 11,90%, Transtorno de Estresse Pós-

Traumático e Transtorno de Ansiedade Induzido por Substância de 4,80% 

(MUNARETI; TERRA, 2007). Para Gonçalves e Kapczinski (2008), no seu trabalho 

em Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, o TAG é um tipo de ansiedade, que 

atualmente, apresenta-se como um importante problema de saúde pública, visto 

que é o segundo transtorno mais prevalente em locais de assistência à saúde 

pública, atingindo 11,50% dos atendimentos. Outro estudo diagnosticou que as 

mulheres têm aproximadamente, duas vezes mais probabilidade de terem 

Transtorno de Ansiedade Generalizada do que homens na mesma situação, com 

índices de prevalência total e ao longo da vida de 6,60% e 3,60%, respectivamente. 

O índice de prevalência aumentou para 10,30% entre mulheres com idade igual ou 

maior que 45 anos, mas permaneceu inalterado entre homens da mesma faixa 

etária (3,60%) (GORMAN, 2001, WITTCHEN,2002, KESSLER et al., 2005). Em 

relação ao idoso, caracteriza-se como o transtorno mais comum (IACOVIELLO; 
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MATHEW, 2010), com uma prevalência de 7.30% (ANDREESCU et al., 2011, 

LENZE et al., 2005). 

O início do transtorno costuma ser precoce, lento e insidioso, o que é 

apontado como a principal dificuldade para precisar a idade de início mais 

frequente (MORRIS; MARCH, 2004). A perspectiva mais aceita é a de que os 

transtornos de ansiedade observados na idade adulta podem ter seu início durante 

a infância e adolescência. (ALPERT et al., 1994; MANFRO et al., 2002, MORRIS;  

MARCH, 2004). Quando o transtorno está presente na infância ou na adolescência 

e não há tratamento adequado, há incremento na possibilidade do progressivo 

agravamento da condição mórbida ao longo da vida, e portanto, seguindo um curso 

crônico com sintomas flutuantes. (WALKUP et al., 2008).  

É de extrema complexidade o diagnóstico diferencial entre o Transtorno 

de Ansiedade Generalizada e outras perturbações psiquiátricas ou emocionais. O 

primeiro problema consiste na distinção entre ansiedade normal e patológica. 

Efetivamente, não existe uma fronteira clara e definida entre o normal e o anormal 

no que diz respeito à ansiedade ou à preocupação. A ansiedade é adaptativa e 

está presente em todas as espécies, pelo menos em certa medida. Pode dizer-se, 

contudo, que o que distingue um indivíduo com Transtorno de Ansiedade 

Generalizada de um indivíduo com uma preocupação e ansiedade normais é o 

grau e a extensão da ansiedade e ainda o nível dos danos que causa. Os sujeitos 

com Transtorno de ansiedade generalizada apresentam uma inquietação e 

preocupação desproporcionadas em relação ao nível de stress ou ameaça nas 

suas vidas. Além disso, neles, a resolução de uma situação difícil não conduz a 

uma redução significativa dos níveis de ansiedade, movendo-se rapidamente para 

outra situação geradora de preocupação. Acresce ainda que, se a ansiedade 

normal leva os indivíduos a assumir responsabilidades e a prepararem-se de modo 

efetivo para as contingências da vida, a ansiedade exagerada dos indivíduos com 

TAG resulta numa incapacidade para fazer face ou completar as tarefas 

necessárias (GORMAN, 2001). Finalmente, o aspecto mais difícil inerente ao 

diagnóstico do TAG é a temática da comorbilidade que é extensa entre este 

transtorno, outras perturbações da ansiedade e a depressão (RUSCIO, 2002). 
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Esses transtornos são economicamente dispendiosos, em 1990 estimou-

se que o custo anual do TAG nos Estados Unidos foi de US $ 42,3 bilhões, mais do 

que a metade da que foi diretamente aplicada ao tratamento médico não 

psiquiátrico (GORMAN, 2001) e estão entre os mais comumente subdiagnosticados 

e subtratados (NARDI; FONTENELLE; CRIPPA, 2012). Vários estudos 

demonstraram que o TAG raramente é reconhecida e diagnosticada e, quando o é, 

nem sempre é tratada apropriadamente (USTUN; SARTORIUS, 1995). Wittchen e 

colaboradores (1994) acrescentam que 66% dos pacientes com TAG têm outro 

diagnóstico psiquiátrico concorrente e quase todos (90%) têm uma história de vida 

com outros diagnósticos psiquiátricos. Beesdo (2010) acrescenta que uma 

percentagem de 28% a 35% são corretamente diagnosticados; destes 45% 

recebem tratamento e menos de 10% recebem o tratamento adequado. 

Tem-se considerado que a abordagem de escolha, dentro do tratamento 

específico, é a terapia cognitivo-comportamental (TCC) direcionada ao transtorno, 

com ou sem farmacoterapia. Psicofármacos são utilizados quando não é possível 

tentar psicoterapia inicialmente, quando não há resposta à abordagem 

psicoterápica isolada, quando há sintomas graves e/ou presença de comorbidades 

psiquiátricas, como transtorno depressivo e risco de suicídio (POLANCZYK, G. V.; 

LAMBERTE, 2012). O arsenal terapêutico disponível para o manejo dos distúrbios 

de ansiedade é vasto, incluindo fármacos de diferentes classes terapêuticas e com 

mecanismos de ação diversos (HARDMAN; LIMBIRD; GILMAN, 2001).  

Conforme Kheirbek et al. (2012), o incremento de terapêuticas 

inovadoras e eficazes no tratamento da ansiedade trarão grandes benefícios para a 

sociedade. Dessa maneira, pesquisadores têm investido em formas tidas como 

naturais para tratar ou melhorar a sintomatologia da ansiedade, como por exemplo, 

o uso de ervas. A utilização da natureza para fins terapêuticos é tão antiga quanto 

a civilização humana mas, os conhecimentos empíricos acumulados no passado 

(tradição cultural) e os científicos desenvolvidos, ao longo do tempo, mostram que 

as plantas medicinais e os medicamentos fitoterápicos podem, também, causar 

efeitos adversos, toxicidade e apresentar contraindicações de uso (SIMÕES et al., 

1988). 
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O consumo de remédios à base de ervas e plantas medicinais é prática 

comum para cerca de 80% da população mundial, segundo estimativa da 

Organização Mundial de Saúde (OMS), sendo cada vez maior o interesse sobre as 

plantas e suas possíveis aplicações terapêuticas (BRASIL, 2005). Uma pesquisa 

realizada com população de baixa renda nos municípios do interior do Nordeste, 

94,40% dos entrevistados afirmaram acreditar no poder curativo de plantas 

medicinais e 83,20% possuíam exemplares de ervas cultivados em suas 

residências (MOSSI et al., 2010). 

Para a efetiva  inserção da Fitoterapia na atenção primária no Sistema 

Único de Saúde é necessário que os fitoterápicos, assim como todos os 

medicamentos, ofereçam garantia de qualidade, tenham efeitos terapêuticos 

comprovados, composição padronizada e segurança de uso para a população. A 

eficácia e a segurança devem ser validadas através de levantamentos 

etnofarmacológicos, documentações tecnocientíficas em bibliografia e/ou 

publicações indexadas e/ou estudos farmacológicos e toxicológicos pré-clínicos e 

clínicos (BRASIL, 2004). Para a ANVISA são considerados medicamentos 

fitoterápicos aqueles obtidos exclusivamente de matérias-primas de origem vegetal, 

com qualidade constante e reprodutível e que tantos os riscos quanto à eficácia 

seja caracterizada por levantamentos etnofarmacológicos, documentações técnico 

científicas em publicações ou ensaios clínicos (BRASIL, 2010).  

Muitas são as justificativas para a realização deste trabalho. Inicialmente 

podemos ressaltar que: o consumo de remédios à base de ervas e plantas 

medicinais é prática comum; as informações sobre o uso tradicional e/ou popular 

não atestam a segurança e a eficácia no uso de espécies vegetais (D’ARCY, 1993, 

CALIXTO, 2000) que apesar do grande número de estudos pré-clínicos avaliando o 

potencial efeito ansiolítico de extratos de plantas a comprovação das atividades 

terapêuticas desses produtos necessita de estudos clínicos controlados 

(comparativos, randomizados, duplo-cegos), o que, em relação aos fitoterápicos, 

não ocorre com a mesma frequência que com os medicamentos sintéticos 

(ANDREATINI, 2000) e que a busca por medicamentos mais seguros dão suporte e 

revelam a importância deste trabalho.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 ENSAIOS CLÍNICOS - ASPECTOS ÉTICOS E REGULATÓRIOS 

A ANVISA define Ensaio Clínico como uma pesquisa conduzida em 

seres humanos com o objetivo de descobrir ou confirmar os efeitos clínicos e/ou 

farmacológicos e/ou qualquer outro efeito farmacodinâmico de um medicamento 

experimental e/ou identificar qualquer reação adversa ao medicamento 

experimental e/ou estudar a absorção, distribuição, metabolismo e excreção do 

medicamento experimental para verificar sua segurança e/ou eficácia. Atualmente, 

este tipo de pesquisa é reconhecidamente o padrão ouro da medicina baseada em 

evidências (BRASIL, 2015a). 

O ponto de partida de um estudo clínico é a descoberta de uma nova 

molécula ou seleção de uma molécula já existente. Na fase de 

descoberta/Investigação em medicamentos e produtos biológicos, os cientistas no 

laboratório identificam, projetam e testam milhares de moléculas na busca de um 

composto promissor que possa potencialmente tratar ou prevenir uma doença ou 

condição específica. Uma vez que o composto candidato, a doença ou a condição 

alvo são devidamente identificados, o composto ainda passa por testes não 

clínicos, que inclui experiências de laboratório e estudos em animais em que o 

potencial de efeitos terapêuticos, a segurança, e a toxicidade do composto são 

estudados e analisados para determinar se o composto pode avançar para a fase 

de desenvolvimento clinico (JUSTINA, 2016).  

Caso seja aprovada pelos Órgãos Regulatórios, a nova substância é 

testada em ambiente clínico em três fases de ensaios, classificadas como Fase I, 

Fase II, Fase III. Estas fases se diferenciam pelos objetivos específicos de cada 

tipo de estudo, pelo tipo de delineamento utilizado e principalmente pelo número e 

características dos participantes (ANNAS, 2009).  

O estudo clínico fase I é o primeiro estudo em seres humanos. É 

realizado geralmente em pequenos grupos de pessoas voluntárias, em geral 
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sadias, com um novo princípio ativo ou nova formulação. Estas pesquisas propõem 

estabelecer uma evolução preliminar da segurança e do perfil farmacocinético e 

quando possível, um perfil farmacodinâmico (BRASIL, 2014g). Nesta fase a 

medicação é testada em pequenos grupos (10 – 30 pessoas). Se tudo ocorrer de 

acordo com o esperado, ou seja, se o produto se mostrar seguro, podemos passar 

para a Fase II onde o número de pacientes que participam desta fase é maior (70 - 

100). E tem como objetivo avaliar a eficácia da medicação, isto é, se ela funciona 

para tratar determinada doença, e ainda obter informações mais detalhadas sobre 

a segurança (toxicidade).  

Alcançados resultados satisfatórios nas fases I e II, o medicamento será 

estudado sob forma de um estudo clínico fase III. Nesta terceira fase o novo 

tratamento é comparado com o tratamento padrão existente, tem como meta 

principal avaliar a segurança, eficácia e posologia, e o número de participantes não 

deve ser inferior a 100. Geralmente, os estudos desta fase são randomizados, isto 

é, os pacientes são divididos em dois grupos: o grupo controle (recebe o 

tratamento padrão) e o grupo investigacional (recebe a nova medicação). A divisão 

entre os grupos é feita sob a forma de um sorteio. Assim, os pacientes que entram 

em estudos fase III têm chances iguais de cair em um ou outro grupo de estudo. 

Algumas vezes, os estudos fase III são realizados para verificar se a combinação 

de dois medicamentos é melhor do que a utilização de um medicamento somente. 

Os testes de fase III devem fornecer todas as informações necessárias para a 

elaboração do rótulo e da bula do medicamento. A análise dos dados obtidos na 

fase III pode levar ao registro e aprovação para uso comercial do novo 

medicamento ou procedimento, pelas autoridades sanitárias. 

A fase IV tem início após o medicamento ou procedimento diagnóstico 

ou terapêutico ser aprovado e levado ao mercado. Testes de acompanhamento de 

seu uso são elaborados e implementados em milhares de pessoas, possibilitando o 

conhecimento de detalhes adicionais sobre a segurança e a eficácia do produto. 

Um dos objetivos importantes dos estudos fase IV é detectar e definir efeitos 

colaterais previamente desconhecidos ou incompletamente qualificados, assim 

como os fatores de risco relacionados. Esta fase é conhecida como 
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Farmacovigilância. A vantagem dos estudos fase IV é que eles permitem 

acompanhar os efeitos dos medicamentos a longo prazo. 

Na atualidade, para preservar a integridade física e o bem estar dos 

participantes de estudos clínicos, estes devem obedecer a uma série de ditames e 

convenções internacionais, periodicamente aperfeiçoadas. O propósito de todos os 

atos de regulação é o de tornar racional, aperfeiçoar e, sobretudo, proteger os 

pacientes que virão a utilizar novos fármacos. A declaração de Helsinque, 

promulgada em 1964 pela Associação Médica Mundial, é o documento ético mais 

importante para a regulação da pesquisa clínica com seres humanos. O texto desta 

declaração teve sua última revisão em  Fortaleza no ano de 2013 (DECLARAÇÃO 

DE HELSINQUE, 2016, ANDRADE et al., 2013, WMA, 1997). Além desta 

resolução, e dentre outros importantes documentos,  temos as Diretrizes para as 

Boas Práticas Clínicas respeitando os preceitos internacionais e as normas locais. 

Esses preceitos são chamados de Boas Práticas Clínicas (do inglês Good Clinical 

Practice - GCP), Boas Práticas Clínicas: o Documento das Américas e a Resolução 

do CNS no 466 de 12 de dezembro de 2012. 

A partir do ano de 2000, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) com o intuito de regularizar  os produtos fitoterápicos existentes no 

mercado brasileiro, exigiu que fossem feitos nestes produtos os testes pré-clínicos 

e clínicos, até então só exigidos dos medicamentos alopáticos (BRASIL, 2004). 

O Brasil possui normas específicas para o registro dos medicamentos 

fitoterápicos desde 1967 (Portaria 22, de 30/10/1967, do extinto Serviço Nacional 

de Fiscalização da Medicina e da Farmácia - SNFMF), quando estabeleceu normas 

para o emprego de preparações fitoterápicas (BRASIL, 1967). Essas normas foram 

sofrendo ajustes ao desenvolvimento científico tecnológico ao longo dos anos, 

assim o registro de fitoterápicos segue o disposto na Lei no 6.360/76 

regulamentado pelo Decreto no 79.094/77.  

De acordo com a versão V do Consolidado de Normas da Coordenação 

de Fitoterápicos, Dinamizados e Notificados - COFID (BRASIL, 2015b), são 

regulamentos específicos e vigentes: 
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 RDC – Resolução de Diretoria Colegiada no 13, de 14/03/2013: Boas 

Práticas de Fabricação (BPF) para os produtos tradicionais 

fitoterápicos (BRASIL, 2013a);  

 RDC – Resolução de Diretoria Colegiada no 26, de 13/05/2014: Dispõe 

sobre o registro de medicamentos fitoterápicos e o registro e a 

notificação de produtos tradicionais fitoterápicos (BRASIL, 2014a); 

 RDC – Resolução de Diretoria Colegiada no 38, de 18/06/2014: Dispõe 

sobre a realização de petições pós-registro de medicamentos 

fitoterápicos e produtos tradicionais fitoterápicos e dá outras 

providências (BRASIL, 2014b); 

 RDC – Resolução de Diretoria Colegiada no 66, de 26/11/2014: Altera o 

Anexo IV da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC no 26, de 13 de 

maio de 2014, que dispõe sobre o registro de medicamentos 

fitoterápicos e o registro e a notificação de produtos tradicionais 

fitoterápicos (BRASIL, 2014c); 

 RDC – Resolução de Diretoria Colegiada no 69, de 08/12/2014: Dispõe 

sobre as Boas Práticas de Fabricação de Insumos Farmacêuticos 

Ativos (BRASIL, 2014d); 

 IN – Instrução Normativa no 02, de 13/05/2014: Publica a "Lista de 

medicamentos fitoterápicos de registro simplificado" e a "Lista de 

produtos tradicionais fitoterápicos de registro simplificado" (BRASIL, 

2014e); 

 IN – Instrução Normativa no 04, de 18/06/2014: Determina a publicação 

do Guia de orientação para registro de Medicamento Fitoterápico e 

registro e notificação de Produto Tradicional Fitoterápico (BRASIL, 

2014f);  

 IN – Instrução Normativa no 05, de 18/06/2014: Dispõe sobre os 

procedimentos relacionados ao protocolo do Histórico de Mudanças do 
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Produto e define o prazo de análise das petições pós-registro de 

medicamentos fitoterápicos e produtos tradicionais fitoterápicos, com 

base no disposto na Resolução da Diretoria Colegiada-RDC n° 38, de 

18 de junho de 2014, que "Dispõe sobre a realização de petições pós-

registro de medicamentos fitoterápicos e produtos tradicionais 

fitoterápicos e dá outras providências" (BRASIL, 2015c). 

2.2 ANSIEDADE 

A ansiedade, apesar de ser considerada como um fenômeno universal, 

uma reação natural e necessária ao corpo, vivenciado por todos os seres humanos 

inúmeras vezes ao longo da sua vida, não possui ainda uma definição única e 

exata. Permanece pouco consenso entre o que os vários autores denominam de 

ansiedade, chegando mesmo a ser considerada como irredutível e indefinível, no 

entanto pode ser facilmente notada (SILVA et al., 2008; OLIVEIRA, 2011).  

São várias as teorias que pretendem explicar a ansiedade. Para Freud a 

ansiedade é provocada por um aumento de tensão ou desprazer em qualquer 

situação, pode ser real ou imaginária, esperada ou prevista, quando afeta o corpo 

ou a psique e se torna muito grande para ser ignorada, dominada ou descarregada. 

Conforme o autor algumas situações causam ansiedade: perda de um objeto 

desejado; perda de amor; perda de identidade; perda de autoestima (FADIMAN; 

FRAGER, 1986). 

Desde a década de 1970, Spielberg, Gorsuch e Lushene (1970) 

defendiam que a ansiedade como uma reação natural que motiva o indivíduo a 

alcançar seus objetivos, mas que, contudo, quando em altos níveis, pode se tornar 

patológica e, em vez de contribuir para o confronto da situação, limita, dificulta e, 

muitas vezes, impossibilita a capacidade de adaptação e de enfrentamento das 

situações vivenciadas no dia-a-dia. Outros autores também referem que a 

ansiedade é um sinal de alerta, que adverte sobre perigos iminentes e capacita o 

indivíduo a tomar medidas para enfrentar as ameaças. Consiste numa resposta 

normal e adaptativa perante ameaças reais ou imaginárias, preparando o individuo 
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para reagir face ao perigo. Ocorre assim, diante de uma visão catastrófica dos 

acontecimentos face à antecipação de um perigo, interno ou externo sendo 

acompanhado por disforia e tensão (PALMER; JESTE; SHEIKH, 1997, 

LAURENCE; KIRMAYER, 2001). 

Spielberg, Gorsuch e Lushene (1970) ainda descreveram dois tipos de 

ansiedade: o estado de ansiedade e o traço de ansiedade. O estado de ansiedade 

refere-se a um momento transitório, que pode ser caracterizado por apreensão, por 

tensão e por elevação das atividades do sistema nervoso autônomo, dependendo 

da percepção do indivíduo acerca da situação que o desencadeou, se uma ameaça 

ou estímulo interno ou externo ao sujeito for interpretado como perigoso ou 

ameaçador. Por outro lado, o traço de ansiedade está relacionado à personalidade 

de cada pessoa e se refere às diferenças de reação diante das situações 

percebidas como ameaçadoras. Dessa forma, os indivíduos que possuem alto 

traço de ansiedade tendem a considerar um maior número de situações como 

perigosas e, consequentemente, apresentar um aumento do estado de ansiedade.  

Medo e ansiedade constituem as primeiras respostas naturais de defesa 

frente a um perigo potencial, sendo a habilidade de pressentir o perigo potencial 

uma chave evolucionária para a sobrevivência. Porém esse mecanismo pode 

perder a capacidade de auto regulação transformando-se assim, em um distúrbio 

de ansiedade. Um indivíduo ansioso sente-se exposto ao perigo a todo instante, 

em outras palavras, esse indivíduo é incapaz de “ligar” e “desligar” o seu instinto de 

proteção quando necessário (KIM; GORMAN, 2005). Ansiedade é uma resposta a 

uma ameaça desconhecida, interna, vaga e conflituosa; isso a diferencia do medo, 

que embora seja um sinal de alerta semelhante, é em consequência a uma ameaça 

conhecida, externa, definida e sem conflitos, geralmente um objeto preciso. O 

medo configura uma resposta emocional de uma condição súbita e a ansiedade de 

uma condição insidiosa (DALGALARRONDO, 2008, SYLVERS; LILIENFELD; 

LAPRAIRIE, 2011). Dessa forma alguns teóricos e pesquisadores postulam 

explicações de como o medo e a ansiedade são diferentes, já muitos outros 

conceituam as construções desses conceitos como em grande parte ou totalmente 

intercambiáveis. De qualquer forma, a principal função do medo e da ansiedade é 

agir como um sinal de perigo ameaça ou conflito motivacional e para desencadear 
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respostas adaptativas apropriadas (BLOOM; KUPFER, 1995, SYLVERS; 

LILIENFELD; LAPRAIRIE, 2011). 

A definição de ansiedade pode, muitas vezes, ser fornecida através de 

metáforas, dificultando definições precisas a respeito do objeto estudado, portanto, 

é importante também que se busque uma definição fisiológica para o fenômeno. A 

ansiedade inclui manifestações somáticas (cefaleia, dispneia, taquicardia, 

tremores, vertigem, sudorese, parestesias, náuseas, desordens intestinais etc.) e 

psíquicas (inquietação interna, insegurança, pensamento catastrófico, insônia, 

irritabilidade, desconforto mental, dificuldade para se concentrar etc.) (BRAGA et 

al., 2010, DALGALARRONDO, 2008, ROMAN; SAVOIA, 2003).  

Percebe-se que a definição deste construto é muito ampla e é 

vivenciada de uma forma individual, ímpar a cada nova situação, de modo que o 

indivíduo a manifesta na mais diversa gama de sintomas, sejam eles psicológicos 

ou fisiológicos, tendo como pressuposto experiências remotas, de forma que sua 

manifestação é única em cada indivíduo, uma vez que está relacionada à 

personalidade e à ocorrência de eventos prévios (SOUZA, 2010; RIBEIRO et al., 

2015). 

2.3 TRANSTORNO DE ANSIEDADE GENERALIZADA (TAG) 

A ansiedade pode ser transitória entretanto, a sensação generalizada e 

crônica de nervosismo acoplada a uma série de manifestações psicológicas e 

fisiológicas podem caracterizar a ansiedade patológica (LAKHAN; VIEIRA, 2010, 

BRAGA et al., 2010). Neste caso ao invés de contribuir com o enfrentamento do 

objeto de origem da ansiedade, atrapalha, dificulta ou impossibilita a adaptação 

interferindo na qualidade de vida, no conforto emocional e no desempenho diário 

do indivíduo, e a longo prazo a diminuição de autoestima e o desinteresse pela vida 

(ALLEN; LEONARD; SWEDO, 1995, KAPLAN; SADOCK; GREEB, 1997, LAST et 

al., 1996, APA, 2000). Ou ainda quando são considerados qualitativamente 

diferentes do que se observa como normal para determinada faixa etária. Tais 
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reações desenvolvem-se, mais comumente, em indivíduos com uma predisposição 

neurobiológica (MANFRO et al., 2000).  

O conceito psicopatológico da ansiedade é muito amplo, uma vez que 

pode incluir toda a gama de vivências associadas ao medo e a suas variações (da 

preocupação ao pavor), além dos sintomas fisiológicos da ativação autonômica 

(relacionada aos sintomas físicos típicos dos ataques de pânico), confundindo-se 

com os sintomas de angústia, em que predominam a dor/pressão no peito e 

insegurança inquieta (RAMOS, 2011, GENTIL; GENTIL, 2011). Os transtornos de 

ansiedade estão associadas com a disfunção da regulação fisiológica dos níveis de 

serotonina e norepinefrina, além de outros neurotransmissores (BANDELOW et al., 

2012). 

O Transtorno de Ansiedade Generalizada  embora visto inicialmente 

como um transtorno leve, atualmente se avalia que o TAG é uma doença crônica, e 

muitos pacientes não recebem tratamento adequado, mesmo sendo um grupo que 

utiliza muito os serviços de saúde, e está associado a uma morbidade 

relativamente alta e a altos custos individuais e sociais incluindo altos níveis de 

prejuízos e incapacitação, semelhantes aos da depressão maior (BLOOM; 

KUPFER, 1995). Ainda em relação à cronicidade, Rangé (2001) ressalta que este 

transtorno pode provocar queda na qualidade de vida do paciente prejudicando seu 

desempenho social, familiar e profissional e tem complicações comuns como o 

abuso de drogas e os quadros depressivos com risco de suicídio. 

Os pacientes com TAG normalmente preocupam-se 

desproporcionadamente com o futuro e cometem vários erros do pensamento, 

como a catastrofização, por exemplo, por ter dificuldade de raciocinar com base na 

realidade. Suas interpretações dos eventos tomam grandes proporções, 

exagerando os efeitos, enfatizando os aspectos negativos e ignorando os positivos. 

Por essa razão, são pessoas que têm dificuldades para tomar decisões, para 

solucionar problemas, para aceitar mudanças entre outras dificuldades (OLIVEIRA, 

2011).  

Entre a diminuição da produtividade laboral e o recurso massivo às 

instituições de saúde a TAG representa um enorme custo econômico para a 
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sociedade. Wittchen (2002) refere que em 1990, nos Estados Unidos da América, 

foram gastos entre 42 e 47 bilhões de dólares em Perturbações de Ansiedade, dos 

quais 54% foram utilizados em tratamento médico não psiquiátrico, 31% em 

tratamento psiquiátrico, 10% em custos indiretos no local de trabalho e, apenas 

uma pequena parcela (2%) foi dispendida com materiais farmacológicos. 

2.3.1 Etiologia 

Souza (2010) analisa a existência de vários modelos biológicos e 

psicanalíticos que tentam elucidar a etiologia da ansiedade, porém ainda não se 

sabe ao certo quais as causas exatas que geram tais emoções. Para Bandelow et 

al. (2012), o entendimento atual sobre essas causas incluem vulnerabilidade 

neurobiológica específica (genética, adversidades na infância) e fatores ambientais 

(“stress”, trauma). Também para a Anxiety and Depression Association of América, 

as Perturbações da Ansiedade podem desenvolver-se a partir de um conjunto de 

fatores de risco, incluindo fatores de ordem genética, química cerebral, 

personalidade e life events. Assim, acredita-se que estas perturbações são 

causadas por uma combinação de agentes biológicos e ambientais (LIMA, 

OLIVEIRA, 2016). 

Sobre os fatores genéticos, ainda não foi identificado nenhum marcador 

genético ou cromossómico com pertinência para a TAG, apesar de alguns estudos 

sugerirem, por exemplo, que o risco genético para a Depressão e para a TAG 

envolve uma sobreposição de genes. Isto pode explicar parcialmente a elevada 

comorbilidade entre a Depressão e a TAG (GORMAN, 2001). Para Sadock e 

Sadock (2010) há indícios de que as contribuições de diversos genes parecem se 

somar para determinar uma vulnerabilidade biológica para o desenvolvimento de 

um transtorno ansioso. O risco de um indivíduo sofrer de TAG tendo um familiar em 

primeiro grau com a mesma perturbação é maior do que na população em geral. 

Os estudos estimam que cerca de 40% da vulnerabilidade ao desenvolvimento da 

TAG pode ser atribuído à hereditariedade genética. Alguns estudos com gêmeos 

relatam uma concordância de 50% em gêmeos monozigóticos e de 15% em 

dizigóticos (MIDDELDORP et al., 2005). 
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Dentre os fatores neurobiológicos, são três os aspectos principais: 

neuroanatômicos, neuroquímicos e neuroendócrinos. Neuroanatomicamente, 

alterações funcionais nas regiões cerebrais que modulam emoções e medo 

parecem implicadas na etiologia dos transtornos de ansiedade, principalmente: 

amígdala (condicionamento e resposta ao medo), hipocampo (processamento do 

contexto) e córtex pré-frontal (modulação do medo e suas respostas de extinção) 

(SADOCK; SADOCK, 2010, ASSUMPÇÃO JUNIOR; KUCZYNSKI, 2003, MIGUEL; 

GENTIL; GATTAZ, 2011). No aspecto neuroquímico, os principais sistemas de 

neurotransmissores que desempenham papel etiopatogênico ou de modulação nas 

manifestações do TAG são os sistemas monoaminérgicos, através dos quais 

atuam os inibidores seletivos da recaptação da serotonina (ISRS), os inibidores 

seletivos da recaptação de serotonina e noradrenalina (IRSN), os antidepressivos 

tricíclicos e a buspirona, e o sistema gabaérgico, através do qual atuam os 

benzodiazepínicos (BANDELOW et al., 2014). Recentemente, a importância do 

sistema glutamatérgico no TAG também tem sido estudada (RIAZA et al., 2012). 

Outros autores também concordam que vários neurotransmissores exercem papel 

fundamental no controle da ansiedade, porém a serotonina e o ácido gama-

aminobutírico (GABA) são considerados os mais importantes. A serotonina e o 

GABA são neurotransmissores inibitórios, que controlam a resposta de Estresse. 

Assim, uma alteração desses neurotransmissores no Sistema Nervoso, implica em 

um estado de ansiedade (SADOCK; SADOCK, 2010, ASSUMPÇÃO JUNIOR; 

KUCZYNSKI, 2003, MIGUEL; GENTIL; GATTAZ, 2011, GRAEFF; BRANDÃO, 

1997; RUSH et al., 1998). Para Lemos e Lima (2009) neurotransmissores como o 

glutamato (GLU), um aminoácido excitatório, e o ácido gama-amino-butírico 

(GABA), um aminoácido inibitório, estão envolvidos nos processos de 

hiperexcitabilidade do sistema nervoso central como a ansiedade. E por fim, 

respaldando o aspecto neuroendócrino estão as anormalidades no funcionamento 

e ativação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, componente importante na 

resposta normal e fisiológica ao estresse que são verificadas em alguns transtornos 

de ansiedade (SADOCK; SADOCK, 2010). O eixo hipotálamo-hipófise-adrenal 

orquestra as respostas ao estresse, por meio do aumento na produção de cortisol - 

hormônio glicocorticoide produzido pelo córtex da adrenal e associado ao estresse. 

O núcleo paraventricular do hipotálamo libera o hormônio liberador de 
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corticotropina (CRH) sobre a hipófise anterior, que irá atuar sobre as suprarrenais 

por meio da liberação do hormônio corticotrópico (ACTH) fazendo com que essa 

glândula libere cortisol em resposta ao estresse (BEAR; CONNORS; PARADISO, 

2008). 

Dentre os fatores psicológicos, dois modelos prevalecem na explicação 

da ansiedade, a partir de conceitos cognitivo-comportamentais e psicodinâmicos 

(SADOCK; SADOCK, 2010). A escola cognitivo-comportamental sustenta a 

hipótese de que os pacientes com TAG estejam respondendo incorretamente aos 

perigos que percebem. Esta inexatidão seria gerada por uma atenção seletiva a 

detalhes negativos do ambiente, por distorções no processamento de informações 

e por uma visão demasiadamente negativa da própria capacidade de manejo. 

Assim, o terapeuta busca auxiliar o cliente a fazer uma avaliação mais objetiva e 

realista das situações e também um treino de habilidades e de novos 

comportamentos, com técnicas direcionadas (FARIA, 2011). Os aspectos 

psicodinâmicos propõem que os sintomas ansiosos refletem e são decorrentes da 

existência de um conflito inconsciente e da tentativa de organizar mecanismos de 

defesa para lidar com ele. Esse conflito teria origem em transtornos de vínculos 

afetivos formados na infância, entre pais e filhos (ASSUMPÇÃO JUNIOR; 

KUCZYNSKI, 2003, MARCELLI, 1998).  

Como fatores ambientais, definem-se as situações psicossociais e 

estressantes pelas quais passam as pessoas no decorrer de sua vida. Devido às 

profundas transformações ocorridas no último século, nos âmbitos econômico, 

social e cultural, a ansiedade tem aumentado significativamente na população 

humana, destacando como esses fatores exógenos uma sociedade cada vez mais 

exigente em termos pessoais, na atividade laboral estressante, violências e abusos 

na situação econômica, entre outros fatores (EVRARD; ESCOBAR; TEVAR, 2010).  

Diagnósticos confiáveis são essenciais para orientar recomendações de 

tratamento, identificar taxas de prevalência para planejamento de serviços de 

saúde mental, identificar grupos de pacientes para pesquisas básicas e clínicas e 

documentar importantes informações sobre a saúde pública, como taxas de 

morbidade e mortalidade. (APA, 2014). 
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2.3.2 Diagnóstico  

Os critérios diagnósticos apontados na DSM-IV-TR (Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders, fourth edition- texto revisado) incluem: 

ansiedade e preocupação excessiva e de difícil controle com diversos eventos, na 

maioria dos dias e com duração mínima de seis meses, causando prejuízos no 

funcionamento da vida diária. O quadro deve ser acompanhado por uma variedade 

de sintomas somáticos, que causa comprometimento significativo no 

funcionamento social ou ocupacional e acentuado sofrimento para o sujeito. O 

critério C, no DSM-IV, descreve que a ansiedade e preocupação observadas estão 

associadas a três (ou mais) dos seis sintomas (inquietação ou sensação de estar 

com os nervos à flor da pele, fatigabilidade, dificuldade em concentra-se ou 

sensações de “branco” na mente, irritabilidade, tensão muscular e perturbação do 

sono (KAPLAN; SADOCK, 2007). Essa ansiedade e preocupação (expectativa 

apreensiva) excessivas, estão presentes por mais dias que ausentes e este 

distúrbio não deve ser oriundo de ingestão de drogas de abuso, de uma condição 

médica geral ou ocorrer exclusivamente durante o curso de transtorno de humor, 

transtorno psicótico ou transtorno global do desenvolvimento (APA, 2000). 

De acordo com o CID 10 - F 41.1, o TAG ou Desordem de Ansiedade 

Generalizada caracteriza-se por um estado de ansiedade excessiva persistente 

que não depende do contexto e é desproporcional aos fatos que ocorrem na maior 

parte dos dias por um período de alguns meses. Como a ansiedade é duradoura e 

o estresse um fator presente neste organismo, algumas consequências ocorrem 

como: irritabilidade, palpitações eventuais, tonturas e desconforto epigástrico, mal-

estar, tensão muscular após o trabalho, cefaleia intermitente e fadiga fácil e ainda, 

frequentemente expresso, o medo de sofrer ou de que um de seus próximos 

brevemente possa ficar doente ou sofrer um acidente, além dos distúrbios do sono, 

mais frequentemente a insônia de manutenção do sono e também a dificuldade de 

iniciar o sono (insônia inicial).  (CID 10, 2016, MONTI; MONTI, 2000, LUCCHESI et 

al., 2005). Pelo protocolo de atenção em saúde mental do Município de 

Florianópolis, no TAG é comum a preocupação mudar de foco. (FLORIANÓPOLIS, 

2010). 
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Muitos estudos têm demonstrado que pessoas que sofrem de Ansiedade 

e Depressão cumprem frequentemente critérios para mais do que um diagnóstico. 

Os estudos sugerem também que a grande maioria dos indivíduos com PAG já 

apresentaram um ou mais episódios de depressão clinicamente significativa e 

muitos desenvolvem episódios depressivos recorrentes, aparecendo a PAG como 

um estado intercorrente. Pacientes com PAG geralmente não exprimem 

sentimentos de desânimo ou ideação suicida como os pacientes com depressão. 

Além disso, enquanto nos pacientes ansiosos os medos são acerca de algo que 

pode acontecer, nos pacientes deprimidos o que era temido é algo que já ocorreu. 

Reconhecer quando a PAG se torna numa depressão tem implicações terapêuticas 

importantes (GORMAN, 2001).  

Wittchen (2002), concluiu que um terço dos sujeitos com TAG recorria à 

ajuda médica, com queixas de sintomas somáticos da perturbação. Esses 

pacientes tendem frequentemente a apresentar primariamente queixas de ordem 

somática, mais do que a referir ansiedade e preocupação, de ordem psicológica 

(LYDIARD, 2000). Entre os sintomas mais mencionados podem-se destacar a 

tensão muscular, os tremores, as contrações, as dores, o sofrimento, as mãos frias, 

as náuseas e diarreias, o aumento da frequência de urinar, a boca seca, o suor, 

sendo também comuns as queixas de insónia, particularmente as dificuldades em 

adormecer (GORMAN, 2001). Kaplan, Sadock e Grebb (1997) ainda destacam: 

distúrbios cardiovasculares como a taquicardia e a hipertensão, distúrbios 

psicológicos como fobias, distúrbios alimentares (anorexia, bulimia ou obesidade), 

adesão a vícios como o alcoolismo e o tabaco, isolamento, irritabilidade, 

agressividade e alienação. 

Há um grande número de condições médicas capazes de provocar a 

sintomatologia presente no TAG, portanto, a complexidade do diagnóstico 

diferencial entre o TAG e outras patologias é fator complicador para o diagnóstico 

correto e tratamento precoce da doença Acresce ainda o fato de haver muitas 

vezes relutância por parte do paciente em aceitar que sofre de uma perturbação 

psiquiátrica (GORMAN, 2001). 
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Para orientar o diagnóstico diferencial o Protocolo de atenção em saúde 

mental Município de Florianópolis (FLORIANÓPOLIS, 2010) sugere que: 

 se o humor deprimido for proeminente, ver depressão; 

 se tiver ataques súbitos de ansiedade não provocados, ver transtorno 

do pânico; 

 se tiver medo e evitação de situações específicas, ver transtornos 

fóbicos; 

 se tiver uso pesado de álcool e drogas, ver transtornos por uso de 

substâncias psicoativas. 

Para Beesdo (2010) a TAG está associada a uma elevada 

comorbilidade, em que 90% dos indivíduos são diagnosticados com outra 

perturbação de ansiedade e/ou depressão adicional. De acordo com este facto, os 

pacientes com PAG são muitas vezes diagnosticados erradamente com depressão, 

pois estas doenças partilham 4 de 6 itens quanto ao seu diagnóstico descrito no 

DSM-IV (ROY-BYRNE et al., 2010). 

Foi na área clínica onde surgiram os primeiros estudos para buscar 

entender e conceituar o construto ansiedade. Inicialmente, a observação cuidadosa 

foi a fonte de informação mais valiosa acerca do fenômeno psicológico. Max 

Hamilton foi o primeiro a publicar uma escala de mensuração da ansiedade, a qual 

se baseava em variáveis clínicas sintomatológicas e psicológicas (BERNIK, 1998).  

Na literatura, pode-se encontrar descrição de várias escalas de mensuração de 

ansiedade, dentre elas, podem-se citar: Escala Hospitalar de Ansiedade e 

Depressão – HADS- (TELLES-CORREIA; BARBOSA, 2009, TERLUIN et al., 2009, 

BOTEGA et al., 1995); As Escalas de Ansiedade Multidimensional dos Endler 

(ENDLER et al., 1991); A Escala de Hamilton para Avaliação da Ansiedade – HAM-

A (SOUZA et al., 2008); A Escala de Ansiedade de Beck ou Inventário de 

Ansiedade de Beck –BAI- (BECK et al., 1988); Escala analógica de humor de 

Norris – EAH – ou Visual analogue mood scale – VAMS – (NORRIS, 1971); o 

Inventário de Ansiedade Traço- Estado - IDATE – (SPIELBERGER; GORSUCH; 

LUSHENE, 1970).  
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A Escala de Hamilton para Avaliação da Ansiedade – HAM-A (Anexo A) 

é instrumento de avaliação psiquiátrica para avaliação do grau de intensidade da 

ansiedade generalizada na população em geral (HAMILTON, 1959). HAM-A é 

frequentemente utilizado em ensaios clínicos, pois apresenta medidas consistentes 

e confiáveis. (BALDWIN et al., 2011, LOBO et al., 2002, HAMILTON, 1969).  

2.3.3 Tratamento 

O tratamento dos transtornos de ansiedade é baseado nas preferências 

dos pacientes, na severidade da doença, nas doenças concomitantes, nas 

complicações com o uso de outras substâncias ou risco de suicídio, no histórico de 

tratamentos anteriores, nos custos e nos tipos de tratamentos disponíveis em 

determinada situação. Antes do início do tratamento medicamentoso é fortemente 

recomendado que os fatores psíquicos relacionados à ansiedade sejam explicados 

ao paciente (BRASIL, 2013b; NIMH, 2014). 

Estes pacientes representam um grupo suscetível a tendências suicidas 

e abuso de substâncias. Porém, muitas delas não são reconhecidas e tratadas, 

possivelmente, devido aos vários tipos de desordens, a presença de outros 

distúrbios (em especial depressão), a falta de consciência dos transtornos pelos 

doentes e profissionais, a falta de credibilidade no tratamento pelos profissionais e 

a relativa falta de investigação. Por outro lado, há pacientes que recebem 

tratamento desnecessário ou inapropriado (BALDWIN et al., 2005) e, segundo 

Wittchen e Hoyer (2001), menos de 10% dos pacientes recebe um tratamento 

(farmacológico ou não farmacológico) adequado para a sua desordem. 

Apesar desse cenário, a taxa de tratamento aumentou com o maior 

conhecimento acerca dos transtornos de ansiedade e a busca por uma melhor 

qualidade de vida, ainda que as taxas de transtorno no mundo tenham 

permanecido estáveis na última década, cerca de 29% (BANDELOW et al., 2012). 

A adesão ao tratamento pode aumentar quando as vantagens e desvantagens do 

tratamento são previamente discutidas (BRASIL, 2013b; NIMH, 2014). 
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2.3.3.1 Tratamento Não Medicamentoso 

Uma das propostas terapêuticas para o TAG está alicerçada no modelo 

cognitivo-comportamental que não nega a existência de uma predisposição 

biológica que é ativada no momento em que o ambiente propicia uma experiência 

de forma imprevisível e com sensações de falta de controle. Tal item traz consigo o 

significado de que em alguns casos será necessário um tratamento farmacológico 

concomitante, no qual os medicamentos serão indicados conforme os tipos de 

sintomas apresentados (BARLOW, 1999). 

A terapia cognitivo-comportamental (TCC) consiste basicamente em 

provocar uma mudança na maneira alterada de perceber e raciocinar sobre o 

ambiente e especificamente sobre o que causa a ansiedade (terapia cognitiva) e 

mudanças no comportamento (terapia comportamental) (ANA et al., 2000). É 

tipicamente um tratamento com objetivos claros a serem atingidos. Ela objetiva 

corrigir interpretações catastróficas e os medos condicionados das sensações 

corporais e evitações. É prática, baseada em tarefas, e os papéis do paciente e do 

terapeuta são ativos. A TCC pode ser ministrada individualmente ou em grupos 

(MANFRO; HELDT; CORDIOLI, 2008, CORDIOLI, 2008). O ponto chave para a 

compreensão da terapia é o fato de que eventos que ocorrem corriqueiramente 

ativam os pensamentos e estes, por sua vez, geram emoções. As distorções do 

pensamento (cognitivas) são comuns em diferentes transtornos. Elas são vieses 

sistemáticos na forma como indivíduo interpreta suas experiências, podendo levá-lo 

a conclusões equivocadas, embora sua percepção encontre-se acurada. É 

justamente nesse ponto que se enquadra a terapia cognitiva em retificar as 

distorções cognitivas (KNAPP, 2004). 

Segundo Clark e Beck (2012), a meta central da terapia cognitiva para 

TAG é a redução da frequência, intensidade e duração de episódios de 

preocupação que levariam a uma diminuição associada nos pensamentos 

intrusivos ansiosos automáticos e na ansiedade generalizada. O arcabouço 

terapêutico da Terapia Cognitiva no TAG bem como em qualquer transtorno não é 

estandardizado, pontua Knapp (2004), pois além do psicólogo ser dotado de uma 

base teórica e técnica consistente, é necessário que o mesmo planeje uma 
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intervenção terapêutica criativa e flexível. Até pelo fato de uma das premissas 

desse tipo de terapia não é permanecer anos e anos com a pessoa fazendo 

terapia, mas instrumentalizá-la para que ela faça o automonitoramento de suas 

preocupações (respostas mal adaptadas) (NEWMAN; BORCOVEC, 2003). 

Um dos primeiros passos do processo segundo Hawton et al. (1997, p. 

224) é: 

A explicação racional do tratamento é essencial para 

estimular a colaboração do cliente. Expor o modelo 

clínico, logo nas primeiras sessões, ajudará o cliente a 

entender o que é esperado dele e o porquê de 

determinadas solicitações do terapeuta. Constrói-se ali 

um campo adequado para que a formulação seja 

apresentada e discutida ativamente e as intervenções 

sejam planejadas conjuntamente. É assim que o cliente 

poderá entender que mesmo sua grande variedade de 

sintomas têm uma unidade e que podem ser explicados 

pelo modelo.  

Garantir um espaço onde o paciente possa expor seus sintomas, seu 

quadro possa ser explicado, recebendo orientações sobre gravidade, prognóstico e 

manejo, configura uma etapa de suporte que, embora simples, é muito importante 

(COATES; BEZNOS, FRANÇOSO, 2003). Após os esclarecimentos e pontuações 

do terapeuta e do cliente, e o cliente ter o domínio da estrutura teórica da TC este 

fará a identificação e registro dos pensamentos automáticos que estão 

relacionados aos temas de perigo físico, social e psicológico, pois a detecção dos 

pensamentos automáticos auxiliará no processo de identificação e avaliação das 

distorções cognitivas mais frequentes (KNAPP, 2004). 

2.3.3.2 Tratamento Farmacológico 

Como em toda prática médica, a escolha da prescrição envolve fatores 

como: disponibilidade de tratamento, resposta prévia (própria e de familiares), 

tolerabilidade e perfil de efeitos colaterais, relação custo versus efetividade e 

preferência do paciente (ARANA; ROSENBAUM, 2006, CORDIOLI, 2011). A 
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prescrição deve ser a mais simples possível, preferindo atingir doses máximas de 

um fármaco antes de se adicionar outros, sabendo ser a polimedicação um fator 

que dificulta a adesão plena, principalmente em se tratando de adolescentes 

(STUBBE, 2008; CORDIOLI, 2011).  

Até o momento, o tratamento farmacológico considerado de primeira 

linha para o TAG são os antidepressivos inibidores seletivos da recaptação da 

serotonina (ISRS) e os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e  

noradrenalina (IRSN) (BANDELOW et al., 2014, ALLGULANDER, 2010, BALDWIN; 

WALDMAN; ALLGULANDER, 2011). Tal escolha se deve ao fato de que essas 

classes de antidepressivos têm demonstrado eficácia em diversos ensaios clínicos 

de curto e longo prazo e apresentam perfil favorável de efeitos colaterais 

(BALDWIN; WALDMAN; ALLGULANDER, 2011). Cabe ressaltar que uma parcela 

significativa de pacientes, 30%a 40%, não respondem a essas medicações de 

primeira linha, que a disfunção sexual e o embotamento afetivo se apresentam 

como limitações importantes pelo uso prolongado de ISRS e IRSN (BALDWIN; 

WALDMAN; ALLGULANDER, 2011, BALDWIN et al., 2013). Nesses casos, apesar 

de os ISRS e IRSN se manterem como primeira linha para o tratamento do TAG, 

faz-se necessária a utilização de medicações alternativas, seja para os casos não 

responsivos ou intolerantes aos antidepressivos, seja para aqueles em que essa 

classe está contraindicada (MOCHCOVITCH, 2015). Outros antidepressivos 

(agomelatina, vortioxetina), anticonvulsivantes (pregabalina, valproato de sódio) e o 

antipsicótico quetiapina de liberação prolongada podem ser indicados como 

alternativas monoterápicas (BALDWIN et al., 2013, ALIYEV; ALIYEV,2008, 

LaLONDE; VAN LIESHOUT, 2011, MEZHEBOVSKY et al., 2013, KASPER et al., 

2010). 

Em muitos casos, uma única medicação não é suficiente para a 

remissão dos sintomas do TAG ou para abarcar todas as diferentes manifestações 

sintomáticas de um determinado paciente. Nesses casos, faz-se necessária a 

associação de uma segunda droga ao esquema terapêutico (BANDELOW et al., 

2014). Quando feita essa indicação, os benzodiazepínicos ainda são os mais 

utilizados, e como alternativa aos benzodiazepínicos, por contraindicação clínica ou 

risco aumentado de abuso e dependência, as medicações mais estudadas são a 



40 
 

buspirona (anticonvulsivante) e a quetiapina de liberação prolongada (antipsicótico) 

(MOCHCOVITCH, 2015, BANDELOW et al., 2014, LaLONDE; VAN LIESHOUT, 

2011).  

Até os anos 90, os fármacos benzodiazepínicos eram os medicamentos 

de escolha para o tratamento da ansiedade. A eficácia das BZD está demonstrada 

em tratamentos de curta duração, no tratamento dos sintomas físicos de ansiedade 

e também da insônia, muito comum nesses pacientes. Além disso apresentam um 

início de ação rápida (LaLONDE; VAN LIESHOUT, 2011, BANDELOW et al., 2014). 

Apesar da segurança de seu uso, comprovada pelo seu grande emprego na clínica, 

são relatados efeitos adversos importantes que limitam o uso dos 

benzodiazepínicos como a possibilidade de desenvolvimento de tolerância e o risco 

de abuso e dependência, este último principalmente em pacientes com história de 

dependência química ou transtorno de personalidade (sua utilização não deve ser 

superior a 6 semanas) (BANDELOW et al., 2014, BRASIL, 2013b, HARDMAN; 

LIMBIRD; GILMAN, 2001, STAHL, 2000). A dependência provocada pelo uso 

crônico de BZD se manifesta pelos sintomas de abstinência, como ansiedade 

(maior do que na condição pré-existente), vômitos, convulsões, diarreia, insônia, 

etc. (OGA, 2003). São referidos outros eventos adversos como sedação, amnésia, 

prejuízos de cognição e funções motoras hábeis, particularmente em idosos, 

período no qual são uma causa comum de confusão, delírio e quedas (HARDMAN; 

LIMBIRD; GILMAN, 2001, STAHL, 2000). Além disso, pacientes idosos ou com 

doenças pulmonares, como doença pulmonar obstrutiva crônica, apresentam 

contraindicação relativa ao uso de benzodiazepínicos (MOCHCOVITCH, 2015). 

A buspirona, apesar de ter sido avaliada para o TAG em diversos 

estudos e ter perfil favorável de efeitos colaterais, apresenta, de forma geral, baixo 

tamanho de efeito (BANDELOW et al., 2014, BALDWIN; WALDMAN; 

ALLGULANDER, 2011). A quetiapina de liberação prolongada, por sua vez, 

mostrou eficácia em dois ensaios clínicos controlados em associação a ISRS ou 

IRSN, porém também com baixo tamanho de efeito e efeitos colaterais mais 

significativos, como o desenvolvimento de síndrome metabólica. A risperidona e a 

olanzapina também já demonstraram eficácia no tratamento adjuvante do TAG, 

porém o perfil de efeitos colaterais tende a ser ainda mais desfavorável do que o da 
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quetiapina de liberação prolongada (BANDELOW et al., 2014, LaLONDE; VAN 

LIESHOUT, 2011). 

O sistema glutamatérgico ainda não representa um alvo terapêutico 

importante no arsenal atual das medicações ansiolíticas. Estudos com humanos 

ainda estão em desenvolvimento e precisam ser concluídos para que essas 

substâncias possam ser empregadas no tratamento de transtornos de ansiedade 

como o TAG (MOCHCOVITCH, 2015). 

Dessa problemática, surge como alternativa farmacoterapêutica 

medicamentos ansiolíticos fitoterápicos. O emprego de plantas medicinais na 

recuperação da saúde tem evoluído ao longo dos tempos desde as formas mais 

simples de tratamento local, provavelmente utilizada pelo homem das cavernas até 

as formas tecnologicamente sofisticadas da fabricação industrial utilizada pelo 

homem moderno. Mas, apesar das enormes diferenças entre as duas maneiras de 

uso, há um fato comum entre elas: em ambos os casos o homem percebeu, de 

alguma forma, a presença nas plantas a existência de algo que, administrado sob a 

forma de mistura complexa como nos chás, garrafadas, tinturas ou cápsulas, tem 

propriedade de provocar reações benéficas no organismo capazes de resultar na 

recuperação da saúde. Este algo atuante é o que se chama de principio ativo. 

(LORENZI; MATOS, 2002). Muitos dos produtos naturais biologicamente ativos, 

encontrados nas plantas, se constituem em modelos para síntese de grande 

número de medicamentos (SIMÕES; SCHENKEL; GOSMANN, 2003). 

A seleção de plantas com possível poder farmacológico depende de 

diversos fatores que incluem: conteúdo químico, toxicidade e uso tradicional pela 

população em diferentes culturas, que é conhecido como etnobotânica, mais 

especificamente etnofarmacologia (RATES, 2001). A etnofarmacologia estuda os 

remédios simples ou compostos, produzidos a partir dos vegetais, envolvendo 

sempre o objetivo de corrigir problemas de saúde, tanto na ordem física, como 

mental ou espiritual (CAMARGO, 2003). 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO PRIMÁRIO 

Avaliar os efeitos terapêuticos do tratamento com a associação de 

FSP1001, ALS1002 e CRT303 (F/A/C) versus ARLA504 na alteração média do 

escore de Ansiedade mensurado através da Escala de Ansiedade de Hamilton 

(Anexo A) entre o período basal e 6 semanas de tratamento de pacientes  com 

transtorno de ansiedade leve ou moderada. 

3.2 OBJETIVOS SECUNDÁRIOS 

Avaliar a ação da associação de FSP1001, ALS1002 e CRT303 (F/A/C) 

versus ARLA504, nos seguintes aspectos:  

 alteração no escore médio do Índice de Qualidade de Insônia (Anexo B);  

 alteração nos escores médios da Impressão Clínica Global realizada 

pelo investigador (Anexo C);  

 escores médios da Avaliação Global dos pacientes (Anexo D). 

 taxa de pacientes que evoluíram com melhora sustentada. 

 taxa de pacientes responsivos. 

 taxa de pacientes com remissão da doença. 
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4 PARTE EXPERIMENTAL 

4.1 LOCAL DE DESENVOLVIMENTO DA ETAPA CLÍNICA 

O estudo foi conduzido em dois centros Brasileiros. A Universidade 

Federal do Ceará atendeu 75 pacientes e o outro Centro, os 75 restantes.  

4.2 DESENHO DO ESTUDO  

Trata-se de um estudo fase III, randomizado, duplo-cego, controlado por 

comparador ativo (ARLA504) para avaliar a eficácia da associação de FSP1001, 

ALS1002  e CRT303 em pacientes com ansiedade leve ou moderada. 

O estudo para cada paciente incluído teve duração de 8 semanas, sendo 

que o período de tratamento em regime duplo-cego teve a duração de 6 semanas e 

seguiu-se de uma visita de pós-tratamento 2 semanas após o término da 

medicação, com a finalidade de avaliação de segurança.  

Na visita 1 (seleção/inclusão), após assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, foram realizados os seguintes procedimentos: 

História médica completa, Exame físico completo, Avaliação dos Critérios para 

diagnóstico do Transtorno de Ansiedade Generalizada, aplicação da Escala de 

Ansiedade de Hamilton (HAM-A) (HAMILTON, 1959), aplicação do Índice de 

Gravidade de Insônia, aplicação da Impressão Clínica Global. 

Os pacientes que preencheram os critérios de inclusão e não 

apresentaram critérios de exclusão foram então randomicamente alocados em um 

dos dois braços do estudo (associação de FSP1001, CRT303 e ALS1002 ou 

comparador ativo ARLA504), num esquema duplo-cego.  

Os pacientes foram avaliados com 2 (visita 2), 4 (visita 3) e 6 semanas 

(vista 4) de tratamento. A dispensação da medicação ocorreu nas visitas 1, 2 e 3. 

As medicações não utilizadas foram recolhidas nas visitas 2, 3 e 4.  

Durante o período de tratamento (visitas 2, 3 e 4) os pacientes 

realizaram os seguintes procedimentos: revisão do cartão diário do paciente, 
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devolução da caixa da medicação (com dois frascos) do tratamento duplo-cego, 

aplicação da Escala de Ansiedade de Hamilton (HAM-A), aplicação do Índice de 

Gravidade de Insônia, aplicação da Impressão Clínica Global, avaliação de eventos 

adversos. Na visita 4, com o final do tratamento em regime duplo-cego, foi 

realizada ainda a Avaliação Global do Paciente. 

Na visita 5, realizada duas semanas após o final da medicação em 

regime duplo-cego, foi averiguada a presença de eventos adversos. 

4.3 SELEÇÃO DA POPULAÇÃO 

Os pacientes foram recrutados através de cartaz aprovado pelo Comitê 

de ética em Pesquisa - CEP, que foram distribuídos e anexados em pontos 

estratégicos próximos aos Centros responsáveis pelo desenvolvimento da 

pesquisa, em postos de atenção básica de saúde da rede estadual e municipal dos 

dois estados , e ainda por encaminhamento médico. 

 A inclusão foi encerrada assim que o número planejado de pacientes foi 

randomicamente designado para receber o medicamento em estudo de tratamento 

duplo-cego. 

4.3.1 Critérios de inclusão 

 Pacientes entre 18-65 anos de idade, em atendimento ambulatorial, que 

se enquadrem nos critérios de transtorno de ansiedade generalizada do 

manual de diagnóstico e estatística de transtornos mentais, quarta 

edição (DSM-IV); 

 Escores basais do instrumento Escala de Ansiedade de Hamilton (HAM-

A) acima de 17 e abaixo de 30; 

 Estar apto, na opinião do investigador, a aderir ao protocolo; terem 

assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa. 
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4.3.2 Critérios de exclusão 

 Pacientes que apresentem hipersensibilidade conhecida aos 

componentes da fórmula; 

 Pacientes com diagnóstico de depressão endógena, esquizofrenia e 

tendência suicida; 

 Escore ≥ 30 na escala HAM-A; 

 Pacientes com distúrbios sérios de coração, rins, fígado e pulmões; 

 Gestantes e lactantes; 

 Pacientes em uso de digitálicos, derivados do ácido acetilsalicílico, 

anticoagulantes, inibidores MAO, outros medicamentos com ação 

sedativa ou antidepressiva; 

 Pacientes em psicoterapia inclusive terapia cognitivo-comportamental;  

 Dependência de drogas, inclusive álcool; 

 Histórico de úlcera gastrointestinal; 

 Histórico clínico de alterações de coagulação; 

 Histórico clínico de hemorragia ativa; 

 Histórico de disfunção tireoidiana; 

 Conhecimento ou suspeita de neoplasias; 

 Conhecimento de resultado positivo do teste para o vírus da 

imunodeficiência humana; 

 Participação em qualquer estudo experimental ou ingestão de qualquer 

droga experimental três meses antes do início deste estudo; 

 Ausência de aderência aos procedimentos do protocolo. 

4.3.3 Critérios de Descontinuação / Retirada dos Voluntários 

Os voluntários poderiam ter sua participação no estudo encerrada, 

antecipadamente, em função dos “Critérios de Retirada” descritos abaixo. Além disto, 

com o objetivo de garantir o bem-estar dos voluntários, o estudo poderia ser 

interrompido caso, a juízo do Investigador Clínico ou do Patrocinador, ficasse 
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estabelecido que os riscos a que os voluntários estriam sendo submetidos fossem 

superiores aos antecipadamente previstos. 

 Perda de seguimento 

 Eventos adversos graves ou outros eventos a critério do investigador; 

 Solicitação do paciente; 

 HAM-A > 30; 

 A critério do investigador; 

 Encerramento do estudo pelo patrocinador. 

Quando da descontinuação ou retirado do paciente o investigador 

notificou o patrocinador e, quando possível, realizou os procedimentos indicados 

para a visita 5 (Visita de Pós-tratamento). 

Os pacientes retirados do estudo (Quadro 3) não foram substituídos, 

independente da razão da retirada. Esforços foram empenhados para determinar 

as caudas que levaram o paciente a não retornar às visitas necessárias, ou sair do 

estudo. Estas informações foram registrados nos documentos fontes do paciente. 

4.4 TRATAMENTOS 

4.4.1 Tratamentos administrados 

Durante o período de tratamento cada paciente incluído foi 

randomicamente alocado em um dos dois grupos de tratamento: 

Grupo A - 1 comprimido da associação de FSP1001, CRT303 e 

ALS1002 associado a 1 drágea de placebo.  

Grupo B - 1 comprimido de placebo associado a 1 drágea de ARLA504. 

Os pacientes incluídos no estudo receberam nas visitas 1, 2 e 3 uma 

caixa de medicação contendo dois frascos, o primeiro com 28 comprimidos e o 

segundo com 28 drágeas, para utilização em um período de 2 semanas. Em um 

dos frascos encontrava-se o produto com princípio ativo e no outro placebo. O 
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tratamento em regime duplo-cego foi realizado com a administração de 1 

comprimido e 1 drágea, por via oral, duas vezes por dia. Não houve flexibilização 

de dose neste estudo. 

A aderência ao medicamento em estudo foi determinada pelos cartões-

diário dos pacientes e pela contagem dos comprimidos devolvidos. Os pacientes 

foram orientados a registrar o uso da medicação (2 comprimidos, duas vezes por 

dia) diariamente em seus cartões diários. Os cartões diários foram devolvidos em 

cada visita. 

O monitor médico do patrocinador foi contatado quando um paciente 

deixasse de tomar de forma consecutiva a medicação do estudo, para discutir a 

retirada do paciente diante da situação. 

4.4.2 Identificação do produto investigacional 

O medicamento em estudo foi fornecido em um Kit contendo 3 caixas. 

Cada caixa com 2 frascos com medicação para 14 dias, contendo 28 comprimidos, 

por frasco. Cada caixa e cada frasco tem um rótulo de identificação com o número 

do protocolo, número de randomização e um espaço reservado para registrar o 

número e as iniciais do paciente.  

Cada caixa de GRUPO A continha 2 frascos, sendo: 

  1 frasco: 28 comprimidos revestidos, redondos e de coloração laranja. 

Cada comprimido revestido continha: Extrato seco de FSP1001: 100mg, 

Extrato seco de CRT303: 30mg, Extrato seco de ALS1002: 100mg, 

Excipientes: lactose, celulose microcristalizada, amido glicolato de sódio, 

talco, estearato de magnésio, corante 1.a. amarelo, dióxido de titânio, 

dióxido de silício, copolímero ácido metacrílico, polietilenoglicol, 

polissorbato, simeticona e trietilcitrato. 

  1 frasco: 28 drágeas de placebo, de aspecto indistinguível do 

comparador ativo. 
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Cada caixa de GRUPO B continha 2 frascos, sendo: 

 1 frasco: 28 comprimidos de placebo revestidos, indistinguível da 

medicação teste. Cada comprimido revestido continha Excipientes: 

lactose, celulose micro cristalizada, amido glicolato de sódio, talco, 

estearato de magnésio, corante 1.a. amarelo, dióxido de titânio, dióxido 

de silício, copolímero ácido metacrílico, polietilenoglicol, polissorbato, 

simeticona e trietilcitrato. 

 1 frasco: 28 drágeas. Cada drágea com: Extrato seco de ARLA504: 

50mg. 

Atendendo às exigência regulatórias as informações contábeis precisas 

e completas, da medicação utilizada, não utilizada ou parcialmente utilizada, 

consistiam da data de recebimento, data da administração, quantidade 

administrada e nome do paciente para qual a medicação foi administrada. Todas as 

caixas, utilizadas ou não, eram recolhidas e armazenadas. 

4.4.3 Terapia concomitante anterior 

Permitido: As medicações concomitantes (com exceção daquelas 

listadas na seção de tratamentos proibidos) para tratar quadros clínicos 

intercorrentes, a critério do investigador, estavam autorizadas. Todas as 

medicações e tratamentos concomitantes prescritos foram registrados na ficha 

clínica. 

Proibido: Foi proibido durante o estudo o uso das seguintes medicações 

e tratamentos não farmacológicos: 

 

 

1- Digitálicos; 

2- Anticoagulantes;  

3- Uso de ácido acetilsalicílico;  

4- Uso de antidepressivos / ansiolíticos que incluíram, dentre outros, 

antidepressivos tricíclicos, inibidores seletivos da recaptação de 

serotonina, inibidores seletivos da reabsorção da serotonina e 
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norepinefrina (ex.: venlafaxina), agonistas da serotonina, inibidores da 

mono-amino-oxidase, bupropiona, nefazadona, mirtazipina, 

benzodiazepínicos; 

5- Outras preparações fitoterápicas que não as deste estudo (ex.: erva de 

São João, Kava); 

6- Uso de agentes antipsicóticos e lítio; 

7- Pacientes em psicoterapia, inclusive terapia cognitivo-comportamental. 

4.5 RANDOMIZAÇÃO E MASCARAMENTO 

4.5.1 Método de alocação 

Um cronograma de randomização foi gerado com a utilização do 

software R versão 2.7.2 (The R Project for Statistical Computing), para codificar e 

embalar o medicamento em estudo. 

Para cada paciente foi designado um único número, respeitando o 

cronograma de randomização. Todos participantes do estudo, bem como todos 

aqueles que administraram as intervenções, estavam cegos em relação à 

alocação. 

4.5.2 Mascaramento 

A partir do cronograma de randomização gerado para este estudo, foram 

elaborados envelopes lacrados contendo a identificação do tratamento. Estes 

envelopes foram enviados aos centros de pesquisa. Este mecanismo permitiria 

uma rápida identificação do tratamento ministrado no caso de uma emergência 

médica, sem quebrar o caráter cego dos demais participantes da pesquisa. 
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4.6 DESFECHO DE EFICÁCIA E SEGURANÇA  

4.6.1 Variável de eficácia primária 

Foi considerada como variável primária de eficácia a alteração média no 

escore da Escala de Ansiedade de Hamilton-HAM-A (Anexo A) entre o período 

basal e 2, 4 e 6 semanas de tratamento nos dois grupos. Esta escala é um 

instrumento tradicionalmente utilizado em ensaios clínicos, para avaliação do grau 

de intensidade do Transtorno de Ansiedade Generalizada, pois apresenta medidas 

consistentes e confiáveis. 

A HAM-A é composta de 14 itens, sendo 7 referentes aos sintomas 

psicológicos (itens 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 14) e os outros 7 aos sintomas somáticos (itens 

7, 8, 9, 10, 11,12 e 13) o que possibilita obter escores separadamente para cada 

grupo de itens. As definições que se seguem à declaração do item são exemplos 

que norteiam a avaliação. Cada item é classificado segundo o grau de gravidade, 

numa escala de 0 a 4, sendo: 0- ausência de sintomas; 1- intensidade ligeira; 2 - 

intensidade média; 3 - intensidade forte; 4 - intensidade máxima (incapacitante). Os 

graus de manifestação de todos os 14 itens são somados formando o escore total, 

sendo o máximo escore de 56. Para o diagnóstico de ansiedade leve e moderada o 

total de pontos não deve ser menor que 17 e não ultrapassar 30 pontos (BALDWIN 

et al, 2011). 

4.6.2 Variáveis de eficácia secundária 

Foram analisadas como variáveis de eficácia secundária:  

 a alteração entre o período basal e 2, 4 e 6 semanas de tratamento no escore 

médio do Índice de Qualidade de Insônia;  

 a alteração nos escores médios da avaliação clínica global realizada pelo 

investigador entre o período basal e 2, 4 e 6 semanas de tratamento nos dois 

grupos;  

 os escores médios da avaliação global das pacientes realizado ao final do 

tratamento (6a semana). Além da análise do escore total da escala HAM-A, 
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foram analisados os escores médios dos 7 itens referentes a sintomas 

psicológicos, 

 a análise separadamente por grupo de tratamento dos pacientes responsivos, 

pacientes com melhora sustentada e pacientes em remissão.  

Pacientes responsivos são definidos como aqueles que apresentaram 

uma redução do escore total HAM-A ≥ 50%. Melhora sustentada é definida como 

uma redução ≥ 30% no escore total HAM-A. Remissão é definida como escore 

HAM-A ≤ 7 (DOYLE; POLLACK, 2003). 

4.6.3 Segurança 

Avaliação de segurança foi realizada pela avaliação dos eventos 

adversos (EA) ocorridos durante o tratamento. Os EAs foram avaliados em todas 

as visitas e foram registrados e relatados a partir do momento que o participante da 

pesquisa assinou o TCLE, estendendo-se por duas semanas após a última dose da 

medicação em esquema duplo-cego. 

Define-se EA como qualquer evento contrário, indesejável, não 

planejado na forma de sinais, sintomas, doenças ou observações laboratoriais ou 

fisiológicas ocorridos durante o tratamento em estudo, cuja data de início seja igual 

ou posterior à data da primeira dose do medicamento do estudo em regime duplo-

cego, até 14 dias após a descontinuação permanente do estudo em regime duplo-

cego. Um evento adverso grave (EAG) é qualquer evento que resulte em morte, 

ofereça risco à vida, requeira hospitalização ou prolongamento de uma 

hospitalização existente, resulte em inabilidade ou incapacidade permanente ou 

significativa, resulte em câncer, resulte em anomalia congênita ou defeito de 

nascimento. 

A relação do evento com a medicação do estudo foi classificada como 

definida, provável, possível, condicional, ou não relacionada. Foi ainda relatado 

qual a ação tomada quanto à medicação em estudo (nenhuma, redução dose ou 

suspensão da medicação), e o resultado (recuperado, não recuperado, estável, 

sequela ou fatal). 
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Todos os EAs, que resultaram na descontinuação do estudo foram 

resumidos para cada grupo de tratamento com base nas taxas de incidência. 

Todos os EAs foram acompanhados pelos investigadores até que os mesmos se 

redimissem, voltado ao nível basal ou estabilizassem. 

4.7 CRONOGRAMA DO ESTUDO 

O Quadro 1 apresenta o fluxograma do estudo, com a frequência das 

medidas de eficácia e segurança. 

 

Quadro 1. Cronograma do estudo 

 
Pré-

tratamento 
Período de tratamento 

duplo-cego 
Pós-

tratamento 

Visita 1 2 3 4 5 

Dias 0 12-14 26-28 40-42 54-56 

TCLE X     

História médica X     

Exame físico X     

Avaliação dos Critérios para 
Diagnóstico do TAG - DSM-IV 

X     

Escala HAM-A X X X X  

Critérios de inclusão / exclusão X     

Índice de Gravidade de Insônia X X X X  

Impressão Clínica Global X X X X  

Randomização X     

Dispensação medicação X X X   

Dispensação dos cartões diários X X X X  

Coleta medicamento em estudo  X X X  

Coleta cartões diários  X X X X 

Averiguação eventos adversos  X X X X 

Avaliação global dos pacientes    X  

 

5 DADOS DE GARANTIA DA QUALIDADE  

Este estudo seguiu as normas preconizadas pela Declaração de 

Helsinki, Diretrizes para as Boas Práticas Clínicas e normas regulatórias aplicáveis. 

O protocolo do estudo e o TCLE  foram aprovados por escrito, de acordo 

com legislação aplicável, pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
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Federal de São Paulo e Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do 

Ceará, sob o Parecer de no 210/08. 

Todos os voluntários participaram do Processo de Obtenção do 

Consentimento Livre e Esclarecido e assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido antes que quaisquer procedimentos especificados no protocolo 

fossem realizados. O termo de consentimento livre e esclarecido foi assinado e 

datado por cada participante da pesquisa e por um investigador do estudo, em 

duas vias (uma para arquivo do centro de pesquisa/instituição e outra para o 

participante da pesquisa). 

Durante a condução do estudo, o Investigador foi responsável pela 

comunicação com o CEP, devendo:  

 Encaminhar Eventos Adversos Sérios (quando aplicáveis); 

 Encaminhar emendas (quando aplicáveis); 

 Submeter desvios e violações de protocolos; 

 Enviar periódicos sobre o andamento do estudo; 

 Notificar o término do estudo através de um relatório final. 

Tendo em vista a privacidade dos participantes da pesquisa, a 

identificação foi codificada e todos os dados pessoais dos mesmos foram omitidos 

em toda a análise de resultados.  

6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

6.1 DETERMINAÇÃO DO TAMANHO DA AMOSTRA 

A amostra foi dimensionada para detectar diferença clinicamente 

relevante entre os efeitos da associação de FSP1001, CRT303 e ALS1002 e da 

formulação de ARLA504 no tratamento do transtorno de ansiedade leve ou 

moderada, considerando um poder de 80% (β = 0,20) e ao nível de significância de 

5% (α = 0,05), tomando-se como base a variação (redução) do escore total da 

Escala de Hamilton para Ansiedade (HAM-A), definida como o desfecho primário, 
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obtida pela diferença entre o valor basal pré-tratamento e o escore verificado no 

final da etapa de tratamento. Para tanto, estabeleceu-se que a diferença mínima a 

ser detectada entre os efeitos dos dois tratamentos corresponderia a 3,0 pontos na 

redução do escore total da escala HAM-A, considerando um desvio padrão dessa 

variável estimado em 6,2 pontos. Ademais, definiu-se que a taxa de alocação seria 

de 1, ou seja, os grupos teriam tamanhos iguais. Assim, considerando que o 

desfecho primário é uma variável quantitativa, o cálculo do tamanho da amostra de 

cada grupo (n) foi calculado conforme a seguinte expressão (ZHONG, 2009): 

 

 

 

 

 

Onde z1-α/2 e z1-β correspondem ao valor da variável normal padronizada 

(z) associada, respectivamente, ao nível de significância (α = 0,05; z 1-α/2 = 1,960) 

e ao poder do estudo (β = 0,20; z 1-β = 0,842) adotados, enquanto δ e σ são 

iguais, respectivamente, à diferença a ser detectada (3,0) e ao desvio padrão (6,2) 

referentes à variável de desfecho primário, isto é, a redução do escore total da 

escala HAM-A. 

Então: 
 
 
 

 

Portanto, para que os requisitos precitados sejam satisfeitos, o tamanho 

da amostra foi calculado em 68 participantes em cada grupo. A esse valor, 

adicionaram-se 10% para suprir eventuais perdas de seguimento, de modo que o 

tamanho final da amostra foi estimado em 75 pacientes em cada grupo, ou seja, 

um total de 150 pacientes. 
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6.2 PLANOS ESTATÍSTICO E ANALÍTICO PREVISTOS 

As variáveis quantitativas, contínuas e discretas, foram inicialmente 

analisadas pelo teste de Kolmogorov-Smirnov para verificar a normalidade da 

distribuição. Para a estatística descritiva, calcularam-se a média e o desvio padrão 

(dados paramétricos) ou a mediana, intervalo interquartil e valores mínimo e 

máximo (dados não paramétricos). Comparações entre os grupos F/A/C e 

ARLA504 em cada visita do estudo foram feitas mediante o uso do teste t para 

variáveis não emparelhadas (dados paramétricos) ou do teste de Mann-Whitney 

(variáveis não paramétricas).  

Variáveis qualitativas nominais foram expressas como frequência 

absoluta e relativa e analisadas pelo teste exato de Fisher. Variáveis qualitativas 

ordinais foram expressas como mediana, intervalo interquartil e valores mínimo e 

máximo, e analisadas pelo teste de Mann-Whitney (comparações intergrupos) ou 

pelo teste de Wilcoxon (análise intragrupo). 

Nas comparações entre os grupos, determinaram-se a diferença de 

médias, para variáveis quantitativas, ou de proporções, para variáveis qualitativas, 

bem como os seus respectivos intervalos de confiança de 95%. 

Em todas as análises, estabeleceu-se o nível de significância em 0,05 

(5%), sendo considerado como estatisticamente significante um valor P menor que 

0,05.  

Os softwares GraphPad Prism® versão 5.00 para Windows® (GraphPad 

Software, San Diego, Califórnia, USA, 2007) e SPSS® versão 19.0 para Windows® 

(Statistical Package for the Social Sciences, SPSS Inc., Chicago, Illinois, USA, 

2010, www.spss.com) foram utilizados para a realização dos procedimentos 

estatísticos. Os gráficos foram elaborados usando-se também o software 

GraphPad Prism® versão 5.00. 
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7 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

7.1 PARTICIPANTES DE PESQUISA DO ESTUDO 

A Figura 1 mostra que foram incluídos um total de 150 pacientes, 75 

pacientes/braço. 

Figura 1. Fluxograma dos participantes do estudo de eficácia terapêutica de um 

medicamento fitoterápico contendo FSP1001, ALS1002, CRT303, em paciente com 
transtorno de ansiedade leve ou moderada 
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Estes pacientes foram incluídos num período de 3 anos e seguiram os 

critérios de inclusão e exclusão previstos no protocolo. Dos 150 pacientes 

randomizados 40 não completaram o estudo, sendo 20 do grupo de Intervenção e 

20 do grupo comparador ativo.  

Idealmente todos os pacientes incluídos no estudo deveriam completá-lo 

cumprindo todos os critérios estabelecidos no protocolo inicial. Na prática, esta 

situação quase nunca acontece, por motivos diversos. Comumente ocorrem 

perdas, faltas de adesão aos tratamentos e outros desvios do protocolo (MATILDE 

SANCHEZ; CHEN,2006). Neste estudo dos 150 pacientes randomizados 40 não 

completaram o estudo, sendo 20 do grupo de Intervenção (F/A/C) e 20 do grupo 

comparador ativo (ARLA504), porém, os dados foram analisados até o momento 

em que cada paciente permaneceu no estudo.  

O número de pacientes descontinuados durante o estudo foi maior do 

que o previsto. Havia sido estimada uma taxa de retirada de 10%. Contudo, dos 

150 pacientes randomizados apenas 110 completaram as seis semanas de 

tratamento em regime duplo-cego, sendo 55 em cada grupo. Assim, o número 

previsto de 67 sujeitos em cada braço do estudo, para a análise por protocolo não 

se concretizou. Porém, de acordo com alguns autores o tamanho mínimo da 

amostra para a detecção de efeito ansiolítico de um medicamento varia entre 30-40 

pacientes por grupo de tratamento, o que foi atingido com folga neste estudo 

(RICKERS et al., 1994). Importante salientar que a taxa de descontinuação 

prematura foi similar nos dois grupos, nove participantes foram descontinuados por 

retirada de consentimento, vinte e cinco por perda de seguimento e que apenas 5 

pacientes foram descontinuados devido a eventos adversos não graves, sendo 3 

pacientes no grupo F/A/C e 2 pacientes no grupo ARLA504. 

Idealmente, uma análise por “intenção de tratar” deveria ser conduzida 

para avaliar a efetividade do tratamento. Pode-se considerar como falha 

terapêutica todos os casos que foram retirados do estudo por razões de efeitos 

colaterais e aqueles nos quais não foi possível completar o seguimento de 

avaliação. 
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Neste tipo de análise a avaliação final é a última avaliação disponível 

para cada paciente, e todos os pacientes incluídos no estudo (75 em cada grupo) 

foram avaliados, pois caso o paciente não tenha feito a avaliação em V4, foi 

utilizada a avaliação em V3, se não fez a avaliação em V3, foi utilizada a avaliação 

em V2, e se não dez V2, foi utilizada a mesma avaliação de V1. A vantagem deste 

procedimento é possibilitar uma melhor aproximação da aplicação de uma 

intervenção no contexto da prática clínica real, pois assim como no estudo, os 

pacientes também podem abandonar o uso de determinado tratamento prescrito na 

clínica (KENDRACH; FREEMAN, 2006).  

7.2 CARACTERÍSTICAS BASAIS DOS PACIENTES ESTUDADOS 

A Tabela 1 analisa as características basais, dos pacientes estudados, 

verificadas na etapa de pré-tratamento (V1). Percebe-se que houve uma 

homogeneidade dos grupos quando não observadas diferenças significativas em 

relação ao sexo (0,8344), idade (0,0749) e IMC (p=0,3414), escala de ansiedade 

de Hamilton (p=0,1367), índice de gravidade da insônia (p=0,8601) e impressão 

clínica global (p=0,746), na visita basal.  

Tabela 1. Características basais, dos 150 pacientes randomizados, verificadas na etapa de 
pré-tratamento (V1) do estudo de eficácia terapêutica de um medicamento fitoterápico 
contendo FSP1001, ALS1002, CRT303, em paciente com transtorno de ansiedade leve ou 
moderada 

Característica ARLA504 F/A/C 

Tamanho da amostra 75 75 

Sexo
a
 

   Masculino 
   Feminino 

15 / 75 (20,00%) 
60 / 75 (80,00%) 

13 / 75 (17,33%) 
62 / 75 (82,67%) 

Idade (anos)
b
 39,52 ± 11,75 43,05 ± 12,36 

IMC (kg/m
2
)
c
 26,67 ± 4,97 27,51 ± 5,51 

Escala de Ansiedade da 
Hamilton (HAM-A)

d
 

23,36 ± 3,37 22,55 ± 3,29 

Índice de Gravidade de 
Insônia

e
 

11,32 ± 5,57 11,48 ± 5,53 

Impressão clínica global
f
 3,93 ± 0,76 3,97 ± 0,75 

a
P=0,8344 (teste de Fisher). 

b
P=0,0749; 

c
P=0,3414; 

d
P=0,1367; 

e
P=0,8601; 

f
P=0,7464 (teste t): média ± desvio padrão. 



 62 

Uma base importante dos ensaios clínicos é a certeza de que a 

comparação será feita entre grupos homogêneos. A adequada aleatoriedade na 

distribuição dos objetos de estudo reduz a atribuição subjetiva de tratamento aos 

participantes. Se os participantes não forem divididos aleatoriamente entre os 

grupos experimentais, estes provavelmente irão diferir em relação aos fatores 

prognósticos no início do estudo (baseline), o que também causará diferença entre 

estes grupos em relação ao prognóstico (PANNUTI et al., 2011). Goldenberg et al. 

(2010) também reforça que a não alocação aleatória dos indivíduos elegíveis para 

o estudo determinam um desbalanceamento nas características de ambos os 

grupos, que poderiam agir como fatores de confusão para os desfechos 

encontrados após a intervenção. Respeitando princípio da aleatorização o 

processo de randomização realizado, neste trabalho,  permitiu a cada paciente a 

mesma probabilidade de ser alocado em um dos grupos de estudo, eliminando o 

viés de seleção, um dos problemas que podem comprometer o resultado pois as 

diferenças nos desfechos podem estar relacionados com as diferenças entre os 

grupos e não com a intervenção. Portanto, a randomização realizada contribui para 

que as características da amostra fossem homogêneas quanto ao sexo (0,8344), 

idade (0,0749) e IMC (P=0,3414), escala de ansiedade de Hamilton (p=0,1367), 

índice de gravidade da insônia (p=0,8601) e impressão clínica global (p=0,746), na 

visita basal. A similaridade entre os grupos foi a segurança de que os sujeitos de 

ambos os grupos possuem características semelhantes e que a intervenção 

terapêutica foi a única variável divergente a ser estudada.  

Dos 150 pacientes randomizados, as mulheres correspondem a 80% do 

grupo ARLA504 e 82,67% do grupo F/A/C. Em relação à diferença entre sexos, 

revelou-se uma constante na literatura as mulheres, quando comparadas com o 

sexo masculino, serem apontadas como detentoras de níveis mais elevados de 

ansiedade e com maior incidência de comorbilidade com o estado depressivo 

(ALMEIDA, 2011; SÁBADO; BENITO, 2003). Segundo Wittchen (2002), as 

mulheres têm aproximadamente, duas vezes mais probabilidade de terem 

Transtorno de Ansiedade Generalizada do que homens na mesma situação. E para 

Kessler et al. (2005), o índice de prevalência aumentou para 10,3% entre mulheres 

com idade igual ou maior que 45 anos, mas permaneceu inalterado entre homens 
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da mesma faixa etária (3,6%). O resultado deste estudo reflete estas constatações 

quando um número significativamente maior de mulheres foi randomizada, 

indicando uma maior procura do sexo feminino pelo tratamento. 

Com relação à idade verificou-se a mesma tendência dos dados obtidos 

na literatura. Os pacientes randomizados para o grupo ARLA504 encontravam-se 

com idade média de 39,52 ± 11,75 e os do grupo da formulação  em estudo com 

43,05 ± 12,36. Essa faixa etária está comtemplada no trabalho de Kessler e seus 

colaboradores (2005), quando registra que três quartos de todos os casos de 

transtornos da vida começam por volta dos 24 anos. Para LAYNE et al. (2008) os 

pacientes têm dificuldade de identificar o momento em que os sintomas de 

ansiedade começaram, no entanto, para Iacoviello e Mathew (2010), esse início é 

mais comum a partir da metade até a fase tardia da idade adulta, sendo observado 

um aumento significativo da incidência na faixa etária dos 35 aos 45 anos, sendo 

essa a faixa etária dos participantes desta pesquisa.  

Os participantes apresentaram todos os critérios de diagnóstico positivos 

para Transtorno de Ansiedade Generalizada leve ou moderada, de acordo com 

critérios da Escala HAM-A, e foram respeitado os critérios de inclusão e exclusão. 

7.3 GRAU DE ANSIEDADE DOS PACIENTES 

O grau de ansiedade verificado nos pacientes conforme o domínio 

sintomas psicológicos (humor ansioso, tensão, medo, insônia, dificuldades 

intelectuais, humor depressivo, comportamento na entrevista) e domínio sintomas 

somáticos (sintomas musculares, sensoriais, cardiovasculares, respiratórios, 

gastrointestinais, geniturinário, sistema nervoso autônomo), da Escala HAM-A, 

também foram analisados separadamente.  

Na comparação entre os grupos de tratamento, segundo dados da  

Tabela 2, não houve diferença estatisticamente significativa entre eles quando 

consideramos apenas os sintomas psicológicos da escala HAM-A (humor ansioso, 

tensão, medo, insônia, dificuldades intelectuais, humor depressivo, comportamento 

na entrevista), embora o grau de ansiedade referente ao grupo F/A/C, em V3, 
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tenha sido significantemente maior quando comparado ao grupo ARLA504 

(*P=0,0248) 

Tabela 2. Grau de ansiedade verificado nos pacientes dos grupos ARLA504 e F/A/C, nas 
etapas de pré-tratamento (V1) e tratamento (V2, V3 e V4) conforme o domínio sintomas 
psicológicos da escala HAM-A.  

Visitas 
ARLA504 

Média ± DP (n) 
F/A/C 

Média ± DP (n) 
Significância 

(teste t) 
Diferenças 

médias 
IC 95% 

V1 13,69 ± 3,28 (75) 13,27 ± 2,19 (75) P=0,3498 0,42 -0,46 a 1,32 

V2 9,25 ± 4,66   (61) 9,89 ± 3,38   (65) P=0,3725 -0,64 -2,06 a 0,77 

V3 7,36 ± 4,02   (58) 9,15 ± 4,48   (59) P=0,0248 -1,79 -3,35 a -0,23 

V4 6,45 ± 3,64   (55) 7,29 ± 4,76   (55) P=0,3027 -0,84 -2,44 a 0,77 

DP: desvio padrão; IC 95%: intervalo de confiança de 95% da diferença de médias. 

Na Tabela 3, constatou-se que, em V3, a redução do escore do domínio 

sintomas psicológicos da escala HAM-A verificada no grupo F/A/C foi 

significantemente menor que a observada no grupo ARLA504 (*P=0,0163). Mas ao 

final do tratamento,(V4), não houve diferença significativa entre os grupos. 

Tabela 3.Variação do escore do domínio sintomas psicológicos da escala HAM-A em 
relação ao pré-tratamento (V1) verificada nos pacientes dos grupos ARLA504 e F/A/C nas 
etapas de tratamento (V2, V3 e V4)  

Visitas 
ARLA504 

Média ± DP (n) 
F/A/C  

Média ± DP (n) 
Significância 

 (teste t) 
Diferenças 

médias 
IC 95% 

V2 4,13 ± 4,47 (61) 3,40 ± 3,33 (65) P=0,2981 0,73 -0,64 a 2,10 

V3 6,05 ± 4,74 (58) 4,02 ± 4,28 (59) P=0,0163 2,03 0,38 a 3,69 

V4 6,93 ± 4,81 (55) 5,80 ± 4,62 (55) P=0,2130 1,13 -0,66 a 2,91 

DP: desvio padrão; IC 95%: intervalo de confiança de 95% da diferença de médias. 

A Tabela 4 analisa o grau de ansiedade dos pacientes, conforme o 

domínio sintomas somáticos da escala HAM-A, e mostra que não foram 

constatadas diferenças estatisticamente significantes entre os grupos ARLA504 e 

F/A/C em nenhuma das visitas de avaliação. 
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Tabela 4. Grau de ansiedade verificado nos pacientes dos grupos ARLA504 e F/A/C, nas 
etapas de pré-tratamento (V1) e tratamento (V2, V3 e V4)  conforme o domínio sintomas 
somáticos da escala HAM-A. 

Visitas 
ARLA504 

Média ± DP (n) 
F/A/C  

Média ± DP (n) 
Significância 

 (teste t) 
Diferenças 
de médias 

IC 95% 

V1 10,00 ± 2,84 (75) 9,28 ± 2,68   (75) P=0,1122 0,72 -0,16 a 1,60 

V2 5,77 ± 3,18   (61) 6,68 ± 3,53   (65) P=0,1334 -0,91 -2,08 a 0,27 

V3 5,02 ± 3,14   (58) 6,10 ± 3,85   (59) P=0,0981 -1,08 -2,37 a 0,20 

V4 4,25 ± 3,54   (55) 5,25 ± 3,95   (55) P=0,1654 -1,00 -2,42 a 0,42 

DP: desvio padrão; IC 95%: intervalo de confiança de 95% da diferença de médias. 

A Tabela 5 mostra a variação do escore do domínio sintomas somáticos 

da escala HAM-A em relação ao pré-tratamento (V1) verificada nos pacientes dos 

grupos ARLA504 e F/A/C nas etapas de tratamento (V2, V3 e V4). Constatou-se 

que a redução do escore do domínio sintomas somáticos da escala HAM-A 

verificada no grupo F/A/C foi significantemente menor que a observada no grupo 

ARLA504 nas visitas V2 (P=0,0071), V3 (P=0,0011) e V4 (P=0,0023). 

Tabela 5. Variação do escore do domínio sintomas somáticos da escala HAM-A em 
relação ao pré-tratamento (V1) verificada nos pacientes dos grupos ARLA504 e F/A/C nas 
etapas de tratamento (V2, V3 e V4). 

Visitas 
ARLA504 

Média ± DP (n) 
F/A/C  

Média ± DP (n) 
Significância 

 (teste t) 
Diferenças 

médias 
IC 95% 

V2 4,57 ± 3,83 (61) 2,75 ± 3,64 (65) P=0,0071 1,82 0,52 a 3,12 

V3 5,45 ± 3,59 (58) 3,17 ± 3,79 (59) P=0,0011 2,28 0,93 a 3,63 

V4 6,22 ± 3,72 (55) 3,93 ± 3,96 (55) P=0,0023 2,29 0,84 a 3,74 

DP: desvio padrão; IC 95%: intervalo de confiança de 95% da diferença de médias. 

Os resultados das tabela 2, 3, 4 e 5, parecem indicar que a ARLA504 

apresenta um efeito mais marcante sobre os sintomas somáticos da escala HAM-A, 

tal como observado com os benzodiazepínicos, cujos estudos também demonstram 

uma redução mais marcante dos sintomas globais somáticos quando comparados 

com os sintomas globais psicológicos, avaliados . Na análise relativa à variação do 

escore domínio sintomas somáticos da escala HAM-A, os resultados indicam a 

redução do escore domínio sintomas somáticos acontece, de forma significativa, no 
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grupo ARLA504, nas visitas V2 (P=0,0071), V3 (P=0,0011) e V4 (P=0,0023). A 

literatura mostra que o extrato de ARLA504 atua no sistema gabaérgico e diversos 

autores têm demonstrado que apresenta um efeito sedativo comparável ao 

diazepam e clorpromazina e que por sua vez a FSP1001, apesar de também atuar 

sobre o sistema gabaérgico, apresentaria um efeito sedativo menor, por maior 

envolvimento dos sistemas opioide, da serotonina e noradrenalina. Esta diferença 

de mecanismo de ação entre os fitoterápicos pode justificar as diferenças 

encontradas em nosso estudo, entre os dois grupos. Na análise em separado dos 

sintomas psicológicos, ao final da etapa de tratamento (V4), não houve diferença 

significativa na variação deste escore entre os grupos (P=0,2130).  

As Tabela 6 e 7 apresentam a avaliação do grau de ansiedade nos 

pacientes dos grupos ARLA504 e F/A/C, nas etapas de pré-tratamento (V1), 

tratamento (V2, V3 e V4), conforme o escore total da escala HAM-A. Constatou-se 

que, em V3, os escores da escala HAM-A referentes ao grupo F/A/C foram 

significantemente maiores que os relativos ao grupo ARLA504 (*P=0,0292). É 

importante observar que ao final do tratamento (V4) não foram observadas 

diferenças significativas entre os dois grupos (P=0,1912), demonstrando a eficácia 

no controle sintomático da ansiedade dos dois tratamentos. 

Tabela 6. Grau de ansiedade verificado nos pacientes dos grupos ARLA504 e F/A/C, nas 
etapas de pré-tratamento (V1) e  tratamento (V2, V3 e V4) conforme o escore total da 
escala HAM-A. 

Visitas 
ARLA504 

Média ± DP (n) 
F/A/C  

Média ± DP (n) 
Significância 

 (teste t) 
Diferenças 

médias 
IC 95% 

V1 23,36 ± 3,37 (75) 22,55 ± 3,29 (75) P=0,1367 0,81 -0,25 a 1,88 

V2 14,82 ± 6,45 (61) 16,57 ± 6,15 (65) P=0,1216 -1,75 -3,95 a 0,45 

V3 12,38 ± 6,57 (58) 15,25 ± 7,47 (59) P=0,0292 -2,87 -5,45 a -0,30 

V4 10,71 ± 6,39 (55) 12,55 ± 8,14 (55) P=0,1912 -1,84 -4,61 a 0,93 

DP: desvio padrão; IC 95%: intervalo de confiança de 95% da diferença de médias. 

 A variação do escore total da escala HAM-A em relação ao pré-

tratamento (V1) e tratamento (V2, V3 e V4), verificada nos pacientes dos grupos 

ARLA504 e F/A/C está registrada na Tabela 7. Ficou constatado que a redução do 



 67 

escore total da escala HAM-A verificada no grupo F/A/C foi significantemente 

menor que a observada no grupo ARLA504 nas visitas V2 (P=0,0253), V3 

(P=0,0014) e V4 (P=0,0254).  

Tabela 7. Variação do escore total da escala HAM-A em relação ao pré-tratamento (V1) 
verificada nos pacientes dos grupos ARLA504 e P/S/ C nas etapas de tratamento (V2, V3 e 
V4). 

Visitas 
ARLA504 

Média ± DP (n) 
F/A/C  

Média ± DP (n) 
Significância 

 (teste t) 
Diferenças 

médias 
IC 95% 

V2 8,62 ± 6,29   (61) 6,15 ± 5,96   (65) P=0,0253 2,47 0,33 a 4,61 

V3 11,21 ± 6,49 (58) 7,19 ± 6,81   (59) P=0,0014 4,02 1,58 a 6,46 

V4 12,82 ± 6,29 (55) 9,73 ± 7,92   (55) P=0,0254 3,09 0,39 a 5,80 

DP: desvio padrão; IC 95%: intervalo de confiança de 95% da diferença de médias 

A composição química da ARLA504 inclui iridoides (valepotriatos). Os 

valepotriatos são designados, normalmente, como sendo responsáveis pelo efeito 

principal da ARLA504, que é a atividade sedativa. Baseado na literatura é possível 

supor que embora a ARLA504 mesmo não sendo um agente ansiolítico primário, 

mas com poder de promover alívio dos sintomas de ansiedade através da sedação, 

tenha apresentado uma resposta mais precoce. 

7.4 ÍNDICE DE GRAVIDADE DA INSÔNIA 

Na Tabela 8 está demonstrado o Índice de gravidade de insônia 

verificado nos pacientes dos grupos ARLA504 e F/A/C, nas etapas de pré-

tratamento (V1), tratamento (V2, V3 e V4). Não foram identificadas diferenças 

estatisticamente significantes entre os grupos ARLA504 e F/A/C em nenhuma das 

visitas de avaliação.  

A comparação entre os grupos, indicou índices semelhante, de 

gravidade da insônia, nos dois grupos, com redução gradual ao longo do tempo. 
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Tabela 8. Índice de gravidade de insônia verificado nos pacientes dos grupos ARLA504 e 
F/A/C, nas etapas de pré-tratamento (V1), tratamento (V2, V e V4). 

Visitas 
ARLA504 

Média ± DP (n) 
F/A/C  

Média ± DP (n) 
Significância 

 (teste t) 
Diferenças 

médias 
IC 95% 

V1 11,32 ± 5,57 (75) 11,48 ± 5,53 (75) P=0,8601 -0,16 -1,94 a 1,62 

V2 6,52 ± 4,87   (61) 7,62 ± 5,20   (65) P=0,2275 -1,10 -2,85 a 0,67 

V3 6,10 ± 4,97   (58) 7,05 ± 5,53   (59) P=0,3319 -0,95 -2,87 a 0,98 

V4 4,95 ± 5,04   (55) 5,89 ± 5,43   (55) P=0,3461 -0,94 -2,93 a 1,04 

DP: desvio padrão; IC 95%: intervalo de confiança de 95% da diferença de médias. 

A Tabela 9 demonstra a variação do índice de gravidade de insônia em 

relação ao pré-tratamento (V1) verificada nos pacientes dos grupos ARLA504 e 

F/A/C nas etapas de tratamento (V2, V3 e V4). Analisando a variação deste índice 

percebe-se semelhanças entre os grupos e não foram constatadas diferenças 

estatisticamente significantes em nenhuma das visitas de avaliação 

Tabela 9. Variação do índice de gravidade de insônia em relação ao pré-tratamento (V1) 
verificada nos pacientes dos grupos ARLA504 e F/A/C nas etapas de tratamento (V2, V3 e 
V4). 

Visitas 
ARLA504 

Média ± DP (n) 
F/A/C  

Média ± DP (n) 
Significância 

 (teste t) 
Diferenças 

médias 
IC 95% 

V2 4,80 ± 5,14 (61) 4,00 ± 5,01 (65) P=0,3763 0,80 -0,97 a 2,58 

V3 5,34 ± 5,20 (58) 4,54 ± 5,57 (59) P=0,4223 0,80 -1,17 a 2,78 

V4 6,27 ± 5,76 (55) 5,65 ± 5,59 (55) P=0,5688 0,62 -1,53 a 2,76 

DP: desvio padrão; IC 95%: intervalo de confiança de 95% da diferença de médias. 

Os estudos publicados mostram que tanto a ARLA504 como a FSP1001 

mostram efeitos positivos sobre a estrutura e percepção de sono.  

7.5 IMPRESSÃO CLÍNICA GLOBAL 

A Tabela 10 mostra a Impressão clínica global realizada pelo médico 

nos pacientes dos grupos ARLA504 e F/A/C, nas etapas de pré-tratamento (V1), 

tratamento (V2, V3 e V4). Ficou constatado, em V3, que os escores da avaliação 
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clínica global referentes ao grupo F/A/C foram significantemente maiores que os 

relativos ao grupo ARLA504 (P=0,0284).  

Tabela 10. Impressão clínica global realizada pelo médico nos pacientes dos grupos 
ARLA504 e F/A/C, nas etapas de pré-tratamento (V1), tratamento (V2, V3 e V4). 

Visitas 
ARLA504 

Média ± DP (n) 
F/A/C  

Média ± DP (n) 
Significância 

 (teste t) 
Diferenças 

médias 
IC 95% 

V1 3,93 ± 0,76 (75) 3,97 ± 0,75 (75) P=0,7464 -0,04 -0,28 a 0,20 

V2 2,93 ± 1,01 (61) 3,22 ± 1,05 (65) P=0,1302 -0,29 -0,64 a 0,08 

V3 2,53 ± 1,08 (58) 2,98 ± 1,11 (59) P=0,0284 -0,45 -0,85 a -0,05 

V4 2,29 ± 1,21 (55) 2,55 ± 1,32 (55) P=0,2939 -0,26 -0,73 a 0,22 

DP: desvio padrão; IC 95%: intervalo de confiança de 95% da diferença de médias. 

O grau de ansiedade dos pacientes e a efetividade dos tratamentos 

foram avaliados pelos investigadores, também, através da Escala de Impressão 

Clínica Global (Clinical Global Impressions - CGI), um instrumento que permite ao 

clínico pontuar a gravidade da doença, a mudança no quadro clínico ao longo do 

tempo e a eficácia da medicação utilizada, levando em consideração a condição 

clínica do paciente e a gravidade dos efeitos colaterais (WILLIAMS, 2000). Os 

pacientes foram avaliados em todas as visitas de tratamento (V1, V2, V3 e V4),  e 

na ótica desses observadores, os resultados indicam que todos os pacientes, em 

relação à gravidade da doença, apresentaram uma boa resposta, e ao ser 

analisada a variação dos escores da impressão clínica global em relação ao pré-

tratamento nenhuma diferença estatisticamente significativa foi encontrada entre os 

dois tratamentos.  

A Tabela 11 apresenta a variação dos escores da avaliação clínica 

global em relação ao pré-tratamento (V1) verificada nos pacientes dos grupos 

ARLA504 e F/A/C nas etapas de tratamento (V2, V3 e V4). Constatou-se que, em 

V3, a redução dos escores da avaliação clínica global verificada no grupo F/A/C foi 

significantemente menor que a observada no grupo ARLA504 (P=0,0175). No 

entanto, na ultima avaliação (V4) nenhuma diferença estatisticamente significativa 

foi encontrada. 
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Tabela 11. Variação dos escores da impressão clínica global em relação ao pré-tratamento 
(V1) verificada nos pacientes dos grupos ARLA504 e F/A/C nas etapas de tratamento (V2, 
V3 e V4). 

Visitas 
ARLA504 

Média ± DP (n) 
F/A/C  

Média ± DP (n) 
Significância 

 (teste t) 
Diferenças 

médias 
IC 95% 

V2 1,03 ± 1,09 (61) 0,77 ± 0,95 (65) P=0,1505 0,26 -0,09 a 0,62 

V3 1,45 ± 1,29 (58) 0,93 ± 1,01 (59) P=0,0175 0,52 0,09 a 0,94 

V4 1,71 ± 1,36 (55) 1,36 ± 1,31 (55) P=0,1772 0,35 -0,16 a 0,85 

DP: desvio padrão; IC 95%: intervalo de confiança de 95% da diferença de médias. 

Ao final do tratamento (V4) a variação dos escores da impressão clínica 

global em relação ao pré-tratamento (V1) apresentou P=0,2939. Alguns autores  

afirmam que tanto a FSP1001 como a ARLA504, tradicionalmente, têm sido 

utilizadas em casos de ansiedade. 

7.6 AVALIAÇÃO EVOLUÇÃO CLÍNICA REALIZADA PELOS PRÓPRIOS 

A Tabela 12 demonstra a avaliação da evolução clínica realizada pelos 

próprios pacientes dos grupos ARLA504 e F/A/C na última visita de tratamento 

(V4). Não foi evidenciada diferença estatisticamente significante entre eles 

(P=0,3230). 

Tabela 12. Avaliação da evolução clínica realizada pelos próprios pacientes dos grupos 
ARLA504 e F/A/C na etapa de tratamento (V4). 

Visita 
ARLA504 

Média ± DP (n) 
F/A/C  

Média ± DP (n) 
Significância 

 (teste t) 
Diferenças 

médias 
IC 95% 

V4 1,07 ± 1,04 (54) 1,29 ± 1,23 (55) P=0,3230 -0,22 -0,65 a 0,22 

DP: desvio padrão; IC 95%: intervalo de confiança de 95% da diferença de médias. 

Como a avaliação do grau de ansiedade é muito subjetiva, procurou-se 

investigar também a opinião dos próprios pacientes, por meio de  um questionário 

simples aplicado na ultima visita de tratamento (V4).  

A Tabela 13 apresenta as avaliações feitas pelos próprios pacientes dos 

grupos ARLA504 e F/A/C na última visita de tratamento (V4), categorizados 
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conforme a ocorrência ou não de melhora da doença. Os dados analisados 

evidenciaram diferenças estatisticamente significantes entre os grupos ARLA504 e 

F/A/C em relação a proporção de pacientes que relataram melhora da doença. 

P=0,7758. No grupo ARLA504 somente 54 dos 55 pacientes fizeram a auto-

avaliação. Um dos pacientes deste grupo recusou o preenchimento do  formulário 

específico para esta análise. 

 
Tabela 13. Avaliação Global realizada, ao final do tratamento, pelos pacientes dos grupos 
ARLA504 e F/A/C categorizados conforme a ocorrência ou não de melhora da doença, 
considerando “melhora como os escores 0, 1 e 2 da escala.  

Grupos 

EVOLUÇÃO DA DOENÇA CONFORME AVALIAÇÃOO DO PACIENTE 

Melhora 
(leve, moderada, acentuada) 

Inalterada ou pior Total 

ARLA504 48 (88,9%) 6 54 

F/A/C 47 (85,5%) 8 55 

Total 95 14 109 

 

Esta análise mostra que 85,5% dos pacientes avaliados no grupo 

FSP1001, ALS1002 e CRT303 e 88,9% dos pacientes do grupo ARLA504 

consideraram que os sintomas relacionados ao Transtorno de Ansiedade 

Generalizada ficaram ligeiramente, moderadamente ou acentuadamente melhores 

que na avaliação basal. Não foram evidenciadas diferenças estatísticas 

significantes entre os grupos ARLA504 e F/A/C em relação a proporção de 

pacientes que relataram melhora da doença (P=0,7758). Este resultado reflete os 

achados na literatura que atestam a atividade ansiolítica da FSP1001 e da 

ARLA504 e o uso popular no tratamento da ansiedade  

7.7 TAXA DE PACIENTES COM MELHORA SUSTENTADA 

Na Tabela 14 apresenta a taxa de pacientes que evoluíram com melhora 

sustentada, isto é, aqueles cuja redução no escore total da escala HAM-A foi maior 

ou igual a 30%, verificada nos participantes dos grupos ARLA504 e F/A/C nas 

etapas de tratamento (V2, V3 e V4). Constatou-se que, em V3, a proporção de 
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pacientes com melhora sustentada verificada no grupo ARLA504 (72,41%) foi 

significantemente maior (P=0,0224) que a observada no grupo F/A/C (50,85%) e 

que a diferença significativa observada em V3 é recuperada na visita seguinte (V4) 

e, ainda, que não houve diferença estatística significativa entre os grupos 

(p=0,2616). 

 
Tabela 14. Taxa de pacientes que evoluíram com melhora sustentada, isto é, aqueles cuja redução 

no escore total da escala HAM-A foi maior ou igual a 30%, verificada nos sujeitos dos grupos 
ARLA504 e F/A/C nas etapas de tratamento (V2, V3 e V4). 

Visitas 
ARLA504 
S / G (%) 

F/A/C  
S / G (%) 

Significância 
 (teste exato 
de Fisher) 

Diferenças de 
proporções (%) 

IC 95% (%) 

V2 31 / 61 (50,82) 28 / 65 (43,08) P=0,4752 7,74 -9,70 a 25,18 

V3 42 / 58 (72,41) 30 / 59 (50,85) P=0,0224 21,56 3,93 a 39,20 

V4 45 / 55 (81,82) 39 / 55 (70,91) P=0,2616 10,91 -4,97 a 26,79 

S: número de pacientes com melhora sustentada; G: total de pacientes no grupo; IC 95%: intervalo 
de confiança de 95% da diferença de proporções. 

7.8 TAXA DE PACIENTES RESPONSIVOS 

A Tabela 15 apresenta a taxa de pacientes responsivos, isto é, aqueles 

cuja redução no escore total da escala HAM-A foi maior ou igual a 50%, verificada 

nos sujeitos dos grupos ARLA504 e F/A/C nas etapas de tratamento (V2, V3 e V4). 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes entre os grupos 

ARLA504 e F/A/C em relação à proporção de pacientes responsivos em nenhuma 

das visitas de avaliação. 
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Tabela 15. Taxa de pacientes responsivos, isto é, aqueles cuja redução no escore total da escala 

HAM-A foi maior ou igual a 50%, verificada nos sujeitos dos grupos ARLA504 e F/A/C nas etapas de 
tratamento (V2, V3 e V4). 

Visitas 
ARLA504 
R / G (%) 

F/A/C  
R / G (%) 

Significância 
 (teste exato 
de Fisher) 

Diferenças de 
proporções (%) 

IC 95% (%) 

V2 
20 / 61 
(32,79) 

15 / 65 
(23,08) 

P=0,2394 9,71 -5,94 a 25,36 

V3 
29 / 58 
(50,00) 

21 / 59 
(35,59) 

P=0,1368 14,41 -3,53 a 32,34 

V4 
35 / 55 
(63,64) 

29 / 55 
(52,73) 

P=0,3339 10,91 -7,53 a 29,35 

R: número de pacientes responsivos; G: total de pacientes no grupo; IC 95%: intervalo de confiança 
de 95% da diferença de proporções. 

7.9 TAXA DE PACIENTES COM REMISSÃO DA DOENÇA 

A Tabela 16 mostra a taxa de pacientes com remissão da doença, isto é, 

aqueles cujo escore total da escala HAM-A foi menor ou igual a 7, verificada nos 

sujeitos dos grupos ARLA504 e F/A/C nas etapas de tratamento (V2, V3 e V4). Os 

dados estatísticos analisados não evidenciaram diferenças estatisticamente 

significantes entre os grupos ARLA504 e F/A/C em relação à proporção de 

pacientes com remissão da doença em nenhuma das visitas de avaliação. 

Tabela 16. Taxa de pacientes com remissão da doença, isto é, aqueles cujo escore total da escala 

HAM-A foi menor ou igual a 7, verificada nos sujeitos dos grupos ARLA504 e F/A/C nas etapas de 
tratamento (V2, V3 e V4). 

Visitas 
ARLA504 
R / G (%) 

F/A/C  
R / G (%) 

Significância 
 (teste exato 
de Fisher) 

Diferenças de 
proporções (%) 

IC 95% (%) 

V2 9 / 61 (14,75) 6 / 65 (9,23) P=0,4143 5,52 -5,79 a 16,84 

V3 14 / 58 (24,14) 8 / 59 (13,56) P=0,1623 10,58 -3,59 a 24,74 

V4 22 / 55 (40,00) 14 / 55 (25,45) P=0,1544 14,55 -3,00 a 32,09 

R: número de pacientes com remissão da doença; G: total de pacientes no grupo; IC 95%: intervalo 
de confiança de 95% da diferença de proporções. 
 

As taxas de pacientes que apresentaram melhora sustentada, as taxas 

de pacientes considerados responsivos e a taxa de pacientes em remissão foram 

avaliadas a fim de colocar os dados em um contexto clínico. Nestas três ultimas  

tabelas  observa-se que o numero de pacientes, que apresentaram melhoras, 
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aumentas ao longo do tratamento nos dois grupos, e não mostram diferenças 

estatísticas significativa quando feito a comparação entre os grupos. 

7.10 EVENTOS ADVERSOS 

As Tabelas 17 e 18 analisam os eventos adversos registrados no 

estudo. Foram relatados 74 diferentes eventos adversos, a maioria com frequência 

abaixo de 2%. O evento reportado com maior frequência foi a cefaleia, sendo 

referido por 49,3% dos participantes tratados com ARLA504 e 45,3% dos pacientes 

tratados com a associação de FSP1001, CRT303 e ALS1002. Pela análise 

estatística não ficou evidenciado diferenças estatisticamente significantes entre os 

grupos ARLA504 e F/A/C em relação a nenhum dos eventos adversos observados. 

Tabela 17. Principais eventos adversos relatados pelos pacientes dos grupos ARLA504 e 
F/A/C ao longo das etapas de tratamento (V2 ,V3 e V4) e pós-tratamento (V5).  

Evento adverso 
ARLA504 
R / G (%) 

F/A/C  
R / G (%) 

Significância 
 (teste exato de 

Fisher) 

Cefaleia 37 / 75 (49,33) 34 / 75 (45,33) P=0,7438 

Sonolência 9 / 75 (12,00) 4 / 75 (5,33) P=0,2451 

Tonturas 8 / 75 (10,67) 3 / 75 (4,00) P=0,2089 

Infecção de vias aéreas superiores 8 / 75 (10,67) 6 / 75 (8,00) P=0,7800 

Insônia 7 / 75 (9,33) 7 / 75 (9,33) P=1,0000 

Epigastralgia 4 / 75 (5,33) 5 / 75 (6,67) P=1,0000 

Mialgia 4 / 75 (5,33) 1 / 75 (1,33) P=0,3665 

Palpitações 4 / 75 (5,33) 3 / 75 (4,00) P=1,0000 

Constipação 0 / 75 (0,00) 4 / 75 (5,33) P=0,1200 

Náuseas 3 / 75 (4,00) 0 / 75 (0,00) P=0,2450 

Dor abdominal 3 / 75 (4,00) 2 / 75 (2,67) P=1,0000 

Dor nos membros inferiores 3 / 75 (4,00) 3 / 75 (4,00) P=1,0000 

Dismenorreia 3 / 75 (4,00) 0 / 75 (0,00) P=0,2450 

Lombalgia 3 / 75 (4,00) 3 / 75 (4,00) P=1,0000 

Ansiedade 1 / 75 (1,33) 3 / 75 (4,00) P=0,6199 

Distúrbio de memória 0 / 75 (0,00) 3 / 75 (4,00) P=0,2450 

Hipertensão 1 / 75 (1,33) 3 / 75 (4,00) P=0,6199 

Refluxo gastroesofágico 0 / 75 (0,00) 3 / 75 (4,00) P=0,2450 

Infecção do trato urinário 0 / 75 (0,00) 3 / 75 (4,00) P=0,2450 

R: número de pacientes com relato de um dado evento; G: total de pacientes no grupo. 
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Tabela 18. Outros eventos adversos relatados pelos pacientes dos grupos ARLA504 e 
F/A/C ao longo das etapas de tratamento (V2 e V3) e pós-tratamento (V4). 

Evento adverso 
ARLA504 
E / G (%) 

F/A/C  
E / G (%) 

Abscesso 1 / 75 (1,33) 0 / 75 (0,00) 

Anemia 0 / 75 (0,00) 1 / 75 (1,33) 

Artralgia 1 / 75 (1,33) 2 / 75 (2,67) 

Atraso menstrual 1 / 75 (1,33) 1 / 75 (1,33) 

Aumento do trânsito intestinal 0 / 75 (0,00) 1 / 75 (1,33) 

Boca amarga 1 / 75 (1,33) 1 / 75 (1,33) 

Boca seca 2 / 75 (2,67) 1 / 75 (1,33) 

Calor no corpo 0 / 75 (0,00) 1 / 75 (1,33) 

Candidíase vaginal 0 / 75 (0,00) 1 / 75 (1,33) 

Cervicalgia 1 / 75 (1,33) 0 / 75 (0,00) 

Crise asmática 0 / 75 (0,00) 1 / 75 (1,33) 

Depressão 0 / 75 (0,00) 2 / 75 (2,67) 

Desconforto anal 1 / 75 (1,33) 0 / 75 (0,00) 

Diarreia 2 / 75 (2,67) 0 / 75 (0,00) 

Dificuldade de concentração 0 / 75 (0,00) 1 / 75 (1,33) 

Disestesia nas extremidades 1 / 75 (1,33) 0 / 75 (0,00) 

Dispepsia 1 / 75 (1,33) 2 / 75 (2,67) 

Dispneia 0 / 75 (0,00) 2 / 75 (2,67) 

Dor nos olhos 1 / 75 (1,33) 0 / 75 (0,00) 

Dores no corpo 1 / 75 (1,33) 1 / 75 (1,33) 

Dormência nas mãos 1 / 75 (1,33) 0 / 75 (0,00) 

Dorsalgia 1 / 75 (1,33) 1 / 75 (1,33) 

Edema de mãos 1 / 75 (1,33) 0 / 75 (0,00) 

Esternutações 1 / 75 (1,33) 1 / 75 (1,33) 

Fadiga 0 / 75 (0,00) 2 / 75 (2,67) 

Faringite 0 / 75 (0,00) 1 / 75 (1,33) 

Febre 1 / 75 (1,33) 0 / 75 (0,00) 

Flatulência 0 / 75 (0,00) 2 / 75 (2,67) 

Ganho de peso 1 / 75 (1,33) 0 / 75 (0,00) 

Gastrenterocolite aguda 0 / 75 (0,00) 1 / 75 (1,33) 

Herpes labial 1 / 75 (1,33) 0 / 75 (0,00) 

Hipotensão 1 / 75 (1,33) 0 / 75 (0,00) 

Inapetência 0 / 75 (0,00) 1 / 75 (1,33) 

Inquietação 1 / 75 (1,33) 2 / 75 (2,67) 

Irritabilidade 2 / 75 (2,67) 0 / 75 (0,00) 

Labirintite 0 / 75 (0,00) 1 / 75 (1,33) 

Lentidão de raciocínio 1 / 75 (1,33) 0 / 75 (0,00) 

Mastalgia 0 / 75 (0,00) 1 / 75 (1,33) 

Nictúria 0 / 75 (0,00) 1 / 75 (1,33) 

Polaciúria 0 / 75 (0,00) 1 / 75 (1,33) 

Polidipsia 0 / 75 (0,00) 1 / 75 (1,33) 

Precordialgia 2 / 75 (2,67) 2 / 75 (2,67) 

Prurido nasal 0 / 75 (0,00) 1 / 75 (1,33) 

Prurido no corpo 0 / 75 (0,00) 1 / 75 (1,33) 

Prurido nos membros inferiores 1 / 75 (1,33) 0 / 75 (0,00) 
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Rinite alérgica 0 / 75 (0,00) 2 / 75 (2,67) 

Taquicardia 1 / 75 (1,33) 0 / 75 (0,00) 

Tensão muscular 1 / 75 (1,33) 1 / 75 (1,33) 

Torcicolo 0 / 75 (0,00) 1 / 75 (1,33) 

Tosse 1 / 75 (1,33) 0 / 75 (0,00) 

Tristeza 1 / 75 (1,33) 1 / 75 (1,33) 

Urgência de micção 0 / 75 (0,00) 1 / 75 (1,33) 

Visão turva 1 / 75 (1,33) 1 / 75 (1,33) 

Vômitos 1 / 75 (1,33) 0 / 75 (0,00) 

R: número de pacientes com relato de um dado evento; G: total de pacientes no grupo.  

A Tabela 19 apresenta a ocorrência de eventos adversos nos grupos 

ARLA504 e F/A/C que causaram o desligamento do paciente do estudo. Cinco 

pacientes, dois no grupo ARLA504 e três no grupo F/A/C, apresentaram evento 

adverso que motivaram o desligamento do estudo. Dados analisados pelo teste 

exato de Fisher, que não evidenciou diferença estatisticamente significante entre os 

grupos ARLA504 e F/A/C em relação à proporção de eventos adversos que 

provocaram o desligamento do sujeito do estudo (P = 1,0000 

Tabela 19. Ocorrência de eventos adversos nos grupos ARLA504 e F/A/C que causaram o 
desligamento do paciente do estudo.  

Grupo 

Evento adverso como causa de 
desligamento do estudo 

Total 

Presente Ausente 

ARLA504 2 (2,67%) 73 75 

F/A/C 3 (4,00%) 72 75 

Total 5 145 150 

P = 1,0000 (teste de Fisher). 

 

No grupo ARLA504 os eventos reportados que levaram ao desligamento 

do estudo foram enxaqueca, náuseas e dor nos membros inferiores; no grupo 

F/A/C foram enxaqueca, sonolência e mastalgia. Quanto ao desfecho todos se 

apresentaram como “recuperado” com a suspensão da medicação. 

Deve existir a consciência de que as plantas apesar dos seus efeitos 

benéficos não são isentas de efeitos adversos. Na avaliação de segurança o 

evento reportado com maior frequência foi a cefaleia, sendo referido por 45,30% 
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dos pacientes tratados com a associação de FSP1001, CRT303 e ALS1002 e por 

49,30% dos sujeitos tratados com ARLA504. Em seguida encontramos a 

sonolência referida por 5,33% dos pacientes do grupo F/A/C e por 12,00% dos 

pacientes do grupo tratado com ARLA504. E por fim a imensa maioria com 

frequência abaixo de 2%. A literatura registra que a cefaleia é uma das 

manifestações somáticas presentes nos quadros ansiosos (BRAGA et al., 2010, 

DALGALARRONDO, 2008, ROMAN; SAVOIA, 2003, CID 10, 2016, MONTI; 

MONTI, 2000, LUCCHESI et al., 2005). Em relação à sonolência, as evidências 

geradas, até o momento por uma revisão sistemática dos ensaios clínicos 

disponíveis, mostram que os extratos de ARLA504 apresentam resultados 

promissores como uma alternativa terapêutica nos distúrbios do sono. A sonolência 

está sempre entre os eventos adversos relatados com o uso da FSP1001 e 

distúrbios do sono é uma das indicações de uso da CRT303. Em nenhum momento 

foi observada diferença estatística significativa quanto ao número de pacientes que 

apresentaram algum evento adverso entre os grupos. Nenhum evento adverso 

sério foi relatado ou diagnosticado. 

Em resumo, constatou-se a ação ansiolítca e boa tolerabilidade dos dois 

tratamentos. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao final da sexta semana de tratamento (V4) não foram observadas 

diferenças significativas, no Índice de Gravidade de Insônia, na Impressão Clínica 

Global e na Avaliação Global do Paciente entre os dois grupos de tratamento.  

A melhora, observada através dos instrumentos utilizados, foi 

clinicamente significativa, como indicado pelas taxas de pacientes responsivos, 

pacientes com melhora sustentada, e pacientes em remissão da doença, ao final 

do estudo, não havendo diferença estatística significativa entre os grupos quanto a 

estas respostas.  

A formulação testada foi ainda bem tolerada, não sendo observadas 

diferenças significativas entre os dois tratamentos quanto ao perfil de eventos 

adversos.  
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9 CONCLUSÃO 

O estudo revela uma redução significativa, a cada visita, do escore total 

da escala de ansiedade de Hamilton, não sendo observadas diferenças 

significativas entre os dois grupos ao final do tratamento.  

Os resultados sugerem que a formulação estudada apresentou 

resultados promissores como mais uma opção terapêutica viável e segura de 

tratamento da ansiedade leve e moderada, como alternativa ao tratamento 

convencional com medicamentos controlados. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             REFERÊNCIAS  

 



 83 

10 REFERÊNCIAS 

 

ALIYEV, N. A.; ALIYEV, Z. N. Valproate (depakine- chrono) in the acute treatment 
of outpatients with generalized anxiety disorder without psychiatric comorbidity: 
randomized, double-blind placebo- controlled study. Euro Psychiatry., v. 23, p. 
109-14, 2008. 

ALLEN, A. J.; LEONARD, H.; SWEDO, S. E. Current knowledge of medications for 
the treatment of childhood anxiety disorders. Journal of the American Academy 
of Child Adolescent Psychiatry, v. 34, p. 976-86, 1995. 

ALLGULANDER, C. Novel approaches to treatment of generalized anxiety 
disorder. Curr Opin Psychiatry.,v.23, p. 37-42, 2010. 

ALMEIDA, M. C. M. Ansiedade, Depressão, Ideação suicida, Coping em 
idosos institucionalizados e não institucionalizados. 2011. 79 f. Dissertação 
(Mestrado em Psicologia, Aconselhamento e Psicoterapias) - Faculdade de 
Psicologia, Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias de Lisboa, 
Portugal, 2011.  

ALPERT, J. E.; MADDOCKS, A.; ROSENBAUM, J. F.; FAVA, M. Childhood 
psychopathology retrospectively assessed among adults with early onset major 
depression. Journal of Affective Disorders, v. 31, p. 165-171, 1994. 

ANA - AMERICAN NURSES ASSOCIATION;  AMERICAN PSYCHIATRIC 
NURSES ASSOCIATION; INTERNATIONAL SOCIETY OF PSYCHIATRIC-
MENTAL HEALTH NURSES. Scope and standards of psychiatric-mental 
bealth nursing practice. Washington, DC; American Nurses Publishing. 2000.  
62 p. 

ANDRADE, M. L.; SILVA, O. S.; DUARTE, M. R. et al. Código de Nuremberg e 
Declaração de Helsinki: transformações e atualidades. EFDeportes.com, Revista 
Digital. Buenos Aires, Ano 18, nº 183, Agosto de 2013. Disponível em: 
http://www.efdeportes.com. Acesso em: 05 maio 2016. 

ANDREATINI, R. Uso de Fitoterápicos em Psiquiatria. Revista de Psiquiatria, v. 
22, n. 3, p.104-5, 2000. 

ANDREESCU, C.; GROSS, J. J.; LENZE, E. et al. Altered Cerebral Blood Flow 
Patterns Associated with Pathologic Worry in the Elderly. Depression and 
Anxiety, v. 28, p. 202-209, 2001. 

ANNAS, G. J. Globalized clinical trials and informed consent. The New England 
Journal of Medicine, n. 360, p. 2050-2053, 2009. 

APA - AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Manual Diagnóstico e 
Estatístico de Transtornos Mentais-DSM - IV-TR. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 
2000. 

http://www.efdeportes.com/


 84 

APA - AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Manual Diagnósico e 
Estatístico de Transtornos Mentais - DSM -5, 5 ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.  

ARANA, G. W.; ROSENBAUM, J. F. Terapêutica medicamentosa em psiquiatria. 
4a ed. Rio de Janeiro: Revinter; 2006.  

ASSUMPÇÃO JUNIOR, F. B.; KUCZYNSKI, E. Tratado de psiquiatria da 
infância e adolescência. 1ª ed. São Paulo: Atheneu; p.247-63, 2003. 795 p. 

BALDWIN, D.; ANDERSON, I. M.; NUTT, D. J. et al. Evidence-based guidelines 
for the pharmacological treatment of anxiety disorders: recommendations from the 
British Association for Psychopharmacology. Journal of Psychopharmacology, 
v. 19, n. 6, p. 567–596, 2005. 

BALDWIN, D. S, WALDMAN, S.; ALLGULANDER, C. Evidence-based 
pharmacological treatment of generalized anxiety disorder. International Journal 
of Neuropsychopharmacology. v.14, p. 697-710, 2011. 

BALDWIN, D; WOODS, R.; LAWSON, R.; TAYLOR, D. Efficacy of drug treatments 
for generalised anxiety disorder: systematic review and meta-analysis. British 
Medical Journal, v. 342, n. 1199, p, 637, 2011. 

BALDWIN, D. S.; AJEL, K.; MASDRAKIS, V. G.; NOWAK, M.; RAFIQ, R. 
Pregabalin for the treatment of generalized anxiety disorder: an update. 
Neuropsychiatric Disease and Treatment. v. 9, p. 883-92, 2013. 

BANDELOW, B.; SHER, L.; BUNEVICIUS, R.; HOLLANDER, E. et al. Guidelines 
for the pharmacological treatment of anxiety disorders, obsessive – compulsive 
disorder and posttraumatic stress disorder in primary care. International Journal 
of Psychiatry in Clinical Practice, v. 16, p. 77-84, 2012. 

BANDELOW, B.; LICHTE, T.; RUDOLF, S.; WILTINK, J.; BEUTEL, M. E. The 
diagnosis of and treatment recommendations for anxiety disorders. Deutsches 
Ärzteblatt International. v.111, p. 473-80, 2014. 

BARLOW, D. H. (org). Manual clínico dos transtornos psicológicos. 2. ed. 
Porto Alegre: Artmed, 1999. 584 p. 

BEAR, M.F.; CONNORS, B.W.; PARADISO, M.A. Neurociências: desvendando 
o sistema nervoso. 3 ed. Porto Alegre: Artmed, 2008. 896 p. 

BECK, A. T.; EPSTEIN, N.; BROWN, G.; STEER, R. A. An inventory for 
measuring clinical anxiety: Psychometric properties. Journal of Consulting and 
Clinical Psychology, v. 56, n. 6, p. 893-897, 1988. 

BEESDO, K. Incidence and risk patterns of anxiety and depressive disorders and 
depressive disorders and categorization of generalized anxiety disorder. Archives 
of Geneneral Psychiatry, v. 67, p. 47-57, 2010. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Anderson%20IM%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=16272179
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nutt%20DJ%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=16272179


 85 

BERNIK, M. A. Dificuldades na utilização de escalas de avaliação de sintomas 
ansiosos em psicofarmacologia clínica e experimental. Revista de Psiquiatria 
Clínica, v. 25, n. 6, p. 326-330, 1998. 

BLOOM, F. E.; KUPFER, D. J. Psychopharmacology: the fourth generation of 
progress. p. 1349-59, New York: Raven Press; 1995. 2002 p.  

BOTEGA, N. J.; BIO, M. R.; ZOMIGNANI, M. A. et al. Transtornos do humor em 
enfermaria de clínica e validação da escala de medida (HAD) de ansiedade e 
depressão. Revista de Saúde Pública, v. 29, n. 5, p. 355-363, 1995. 

BRAGA, J. E. F.; PORDEUS, L. C.; SILVA, A. T. M. C. et al. Ansiedade 
Patológica: Bases Neurais e Avanços na Abordagem Psicofarmacológica. Revista 
Brasileira de Ciências da Saude, v.14, n.2, p. 93-100, 2010.  

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Portaria 
no 22 de 30 de outubro de 1967. Estabelece normas para o emprego de 
preparações fitoterápicas, de 30 de outubro de 1967. 

BRASIL, 1967. Lei no 9782, de 26 de janeiro de 1999. Define o Sistema Nacional 
de Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigi;ância Sanittária, e dá 
outras providencias, de 27 de janeiro de 1999.  

BRASIL, 2004. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 
Resolução RDC nº48, de 16 de março de 2004. Dispõe sobre o Registro de 
medicamentos fitoterápicos. Disponível em: 
http://www.anvisa.gov.br/medicamentos/fitoterapicos/registro.htm 

BRASIL, 2005. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Política 
Nacional de Medicina Natural e Práticas Complementares. Brasília: Ministério da 
Saúde; 2005. 

BRASIL, 2010. Ministério da Saúde. Agência Nacional de vigilância Sanitária. 
RDC no 14, de 31 de março de 2010. Dispõe sobre o registro de medicamentos 
fitoterápicos. Brasília, D.O.U., nº 63, 5 de abril de 2010. 

BRASIL, 2013. Ministério da Saúde . Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 
RESOLUÇÃO - RDC no13 de março de 2013: Boas Práticas de Fabricação (BPF) 
para os produtos tradicionais fitoterápicos. Brasília, DF, D.O.U., 14 de março de 
2013a. 

BRASIL, 2013. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 
Transtornos de Ansiedade. Saúde e Economia, Ano V, n. 10, Dezembro, 2013b. 

BRASIL, 2014. Ministério da Saúde . Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 
RESOLUÇÃO - RDC no 26, de 13 de maio de 2014. Dispõe sobre o registro de 
medicamentos fitoterápicos e o registro e a notificação de produtos tradicionais 
fitoterápicos. Brasília, DF, D.O.U., 14 de maio 2014a. 

BRASIL, 2014. Ministério da Saúde . Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 
RESOLUÇÃO - RDC no 38, de 18 de junho de 2014. Dispõe sobre a realização 



 86 

de petições pós-registro de medicamentos fitoterápicos e produtos tradicionais 
fitoterápicos e dá outras providências. Brasília, DF, D.O.U., 20 de junho de 2014b. 

BRASIL, 2014. Ministério da Saúde . Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 
RESOLUÇÃO - RDC no 66, de 26 de novembro de 2014. Dispõe sobre o registro 
de medicamentos fitoterápicos e o registro e a notificação de produtos tradicionais 
fitoterápicos. Brasília, DF, D.O.U., 27 de novembro de 2014c. 

BRASIL, 2014. Ministério da Saúde . Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 
RESOLUÇÃO – RDC no 69, de 08 de dezembro de 2014. Dispõe sobre as Boas 
Práticas de Fabricação de Insumos Farmacêuticos Ativos. Brasília, DF, D.O.U., 09 
de dezembro de 2014d. 

BRASIL, 2014. Ministério da Saúde . Agência Nacional de Vigilância Sanitária. IN 
no 02, de 13 de maio de 2014. Publica a "Lista de medicamentos fitoterápicos de 
registro simplificado" e a "Lista de produtos tradicionais fitoterápicos de registro 
simplificado". Brasília, DF, D.O.U., 14 de maio de 2014e. 

BRASIL, 2014. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. IN 
no 04, de 18 de junho de 2014. Publica a "Lista de medicamentos fitoterápicos de 
registro simplificado" e a "Lista de produtos tradicionais fitoterápicos de registro 
simplificado". Brasília, DF, D.O.U., 20 de junho de 2014f. 

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Considerações e definições 
para Pesquisa Clínica. http.www.anvisa.gov.br/medicamentos/pesquisa/def.htm. 
Acessado em: 15/04/2014. 2014g. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. RDC n° 9, 
de 20 de fevereiro de 2015. definir os procedimentos e requisitos para realização 
de ensaios clínicos com medicamentos, incluindo a submissão do Dossiê de 
Desenvolvimento Clínico de Medicamento (DDCM) a ser aprovado pela Anvisa. 
Brasília, DF, D.O.U., 03 de março de 2015a. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 
Consolidado de normas da COFID (Versão V). Brasília, DF, janeiro, 2015b. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. RDC n° 
38, de 18 de junho de 2014 Dispõe sobre a realização de petições pósregistro de 
medicamentos fitoterápicos e produtos tradicionais fitoterápicos e dá outras 
providências. 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2014/rdc0038_18_06_2014.pdf. 
Acesso em 01/07 2015. 2015c 

CALIXTO, J. B. Efficacy, safety, quality control, marketing and regulatory 
guidelines for herbal medicines (phytotherapeutic agents). Brazilian Journal of 
Medical and Biological Research, v. 33, n. 2, p. 179-89, 2000. 

CAMARGO, M. T. L. A. Etnofarmacobotânica: conceituação e metodologia de 
pesquisa. 1, ed.  São Paulo, Humanitas/FFLCH/USP, 2003. 94 p. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2014/rdc0038_18_06_2014.pdf


 87 

CID 10. Disponível em: http://cid10.bancodesaude.com.br/cid-10-
f/f411/ansiedade-generalizada. Acesso em: 29 junho 2016. 

CLARK, D. A.; BECK, A. T. Terapia Cognitiva para os Transtornos de 
Ansiedade. Porto Alegre:  Artmed, 2012, 640 p. 

COATES, V, BEZNOS, G. W.; FRANÇOSO, L. A. Medicina do adolescente. 2a 
ed. rev. e ampl. São Paulo: Sarvier; 2003.  

CORDIOLI, A. V. Psicoterapias: abordagens atuais. 3. ed., p. 317-37. Porto 
Alegre: Artmed, 2008. 800 p. 

CORDIOLI, A. V. Psicofármacos: consulta rápida. 4a ed. Porto Alegre: Artmed; 
2011. 

DALGALARRONDO, P. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. 
2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2008. 

D’ARCY, P. F. Adverse reactions and interactions with herbal medicines. Part 2 - 
drug interactions. Adverse Drug React Toxicol Rev., v. 12, n. 3, p. 147, 1993. 

DECLARAÇÃO DE HELSINQUE. Disponível em: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Declaração_de_Helsinque. Acesso em: 23 maio 2016. 

DOYLE, A. C.; POLLACK, M. H. Establisment of remission criteria for anxiety 
disorders. J. Clin. Psychiatry., n. 64, n.15, p. 40-45, 2003. 

ENDLER, N. B. S.; PARKER, J. D. A.; BAGBY, R. M.; COX, B. J. 
Multidimensionality of State and Trait Anxiety: Factor Structure of the Endler 
Multidimensional Anxiety Scales. Journal of Personality and Social 
Psychology, v. 60, n. 6, p. 919-126, 1991. 

EVRARD, E. R.; ESCOBAR, E. S. E.; TEVAR, J. P. Depresion, ansiedad y 
fibromialgia. Revista de la Sociedad Española del Dolor. v. 17, n.7, p. 326–332, 
2010 

FARIA, K. F. Uma Revisão Bibliográfica de Técnicas Cognitivas e 
Comportamentais Utilizadas no Transtorno de Ansiedade Generalizada, 
Transtorno de Pânico e Fobia Social. 2011. 38 f. Monografia (Especialização 
em Psicologia Clínica Terminalidade em Terapia Cognitiva e Comportamental). 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Dez, 2011. 

FERDINAND, R. F.; VERHULST, F. Psychopathology from adolescence into 
young adulthood: An eight-year follow-up study. American Journal of 
Psychiatry, v. 152, p. 586-594, 1995. 

FLORIANÓPOLIS. Protocolo de atenção em saúde mental Município de 
Florianópolis. Prefeitura de Florianópolis. Secretaria Municipal de Saúde. 
Santa Catarina, Tubarão: Ed. Copiart, 2010. 

http://cid10.bancodesaude.com.br/cid-10-f/f411/ansiedade-generalizada
http://cid10.bancodesaude.com.br/cid-10-f/f411/ansiedade-generalizada


 88 

FADIMAN, J.; FRAGER, R. Teoria da personalidade. p. 2-40. São Paulo: 
Harbra, 1986. 383 p. 

GENTIL, V.; GENTIL, M. L. Why anguish? Journal of Psychopharmacol., 
Jan;25(1):146-7. Epub 2009 Dec 9. 2011. 

GOLDENBERG, N. A.; TRIPPUTI, M.; CROWTHER, M. et al. The “parallel-cohort 
RCT”: Novel design aspects and application in the Kids-DOTT trial of pediatric 
venous thromboembolism. Contemporary Clinical Trials. v.31, n.1, p.131-3, 
2010. 

GONÇALVES, D. M.; KAPCZINSKI, F. Prevalência de transtornos mentais em 
indivíduos de uma unidade de referência para Programa Saúde da Família em 
Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil. Cadernos de  Saúde Pública, v. 
24, n 9, p. 2043-2053, 2008. 

GONÇALVES, I. M. B. M. A ansiedade no idoso. Licenciatura (Gerontologia 
geral). Escola Superior de Educação João de Deus, Lisboa, 2012. 33 p. 

GONÇALVES. D. A.; MARI, J. J.; BOWER, P.; GASK, L. et al. Estudo 
multicêntrico brasileiro sobre transtornos mentais comuns na atenção primária: 
prevalência e fatores sociodemográficos relacionados. Cadernos de Saúde 
Pública, Rio de Janeiro, v. 30, n. 3, p. 623-632, 2014. 

GORMAN, J. M. Generalized Anxiety Disorder. Clinical Cornerstone, v. 3, n. 3, 
p. 37-43, 2001.  

GRAEFF, F. G.; BRANDÃO, M. L. Neurobiologia das doenças mentais. 4. ed. 
São Paulo: Lemos Editorial, 1997. 188 p.  

HAMILTON, M. C. The assessment of anxiety states by rating. British Journal of 
Medical Psychology, v. 32, p. 50-55, 1959. 

HAMILTON, M. C. Diagnosis and rating of anxiety. British Journal of Medical 
Psychology, v. 3, p. 76-79, 1969. 

HARDMAN, J. G.; LIMBIRD, L. E.; GILMAN, A.G. Goodman & Gilman’s The 
Pharmacological Basis of Therapeutics. 10 ed., cap. 19, p. 447-483. Nova 
York: McGraw-Hill, 2001. 

HAWTON, K.;  SALKOVSKIS, P. M.; KIRK, J.; CLARK, E. D. M. Terapia 
cognitivo-comportamental para problemas psiquiátricos: um guia prático. 
São Paulo: Martins Fontes, 1997. 613 p.  

IACOVIELLO, B. M.; MATHEW, S. J. Anxiety disorders. ACP Medicine, v. 1, n. 
11, 2010. 

JUSTINA, M. F. Careers in Biostatistics and Clinical SAS® Programming: An 
Overview for the Uninitiated. Paper 7940-2016. Independent Consultant. San 
Diego, CA. p.1. 2016. Disponível em: 

https://www.estantevirtual.com.br/autor/k-hawton-p-m-salkovskis-j-kirk-e-d-m-clark


 89 

http://support.sas.com/resources/papers/proceedings16/7940-2016.pdf. Acesso 
em:  30 maio 2016. 

KAPLAN, H.I.; SADOCK, B.J.; GREBB, J. A. Compêndio de Psiquiatria: 
Ciências do Comportamento e Psiquiatria Clínica. 7. ed. Porto Alegre: Artmed. 
1997. 1169 p. 

KAPLAN, H. I.; SADOCK, B. Compêndio de Psiquiatria: ciências do 
comportamento e psiquiatria clínica. 9.ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. 1584 p. 

KASPER, S.; HAJAK, G.; WULFF, K.; HOOGENDIJK, W. J.; MONTEJO, A. L.; 
SMERALDI, E. et al. Efficacy of the novel antidepressant agomelatine on the 
circadian rest–activity cycle and depressive and anxiety symptoms in patients with 
major depressive disorder: A randomized, double-blind comparison with sertraline. 
J Clin Psychiatry.,  v. 71, p. 109-20, 2010. 

KENDRACH, M.G.; FREEMAN, M.K. Controlled Clinical Trial Evaluation. “In”: 
Malone PM, Kier KL, Stanovich JE. Drug Information a guide for pharmacists. 3a 
edição. Nova York: McGraw‐ Hill; 2006. p. 139‐ 211. 

KESSLER, R. C.; BERGLUND, P.; DEMLER, O. et al. Lifetime prevalence and 
age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey 
Replication. Archives of Geneneral Psychiatry, v.62, n. 6, p. 593-602, June, 
2005. 

KHEIRBEK, M. A. et al. Neurogenesis and generalization: a new approach to 
stratify and treat anxiety disorders. Nature Neuroscience, v. 15, n. 12, 2012. 

KIM, J.; GORMAN, J. The pshychobiology of anxiety. Clinical Neuroscience 
Research, v. 4 , p. 335-347, 2005. 

KNAPP, P. Terapia cognitivo-comportamental na prática psiquiátrica. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 2004. 520 p. 

LAKHAN, S. E.; VIEIRA, K. F. Nutritional and herbal supplements for anxiety and 
anxiety- related disorders: systematic review. Nutrition Journal, v. 9, n. 42, p. 1-
14, 2010.  

LaLONDE, C. D.; VAN LIESHOUT, R. J. Treating generalized anxiety disorder 
with second generation antipsychotics: a systematic review and meta-analysis. J 
Journal of Clinical Psychopharmacology, v. 31, n. 3 , p. 326-33, 2011. 

LAST, C. G.; PERRIN, S.; HERSEN, M.; KAZDIN, A. E. A prospective study of 
childhood anxiety disorders. Journal of the American Academy of Child and 
Adolescent Psychiatry, v. 35, p. 1502-1510, 1996. 

LAURENCE, J.; KIRMAYER, M. D. Cultural Variations in the Clinical Presentation 
of Depression and Anxiety: Implications for Diagnosis and Treatment. The Jounal 
of Clinical Psychiatry., v. 62, n. 13, p. 22-30, 2001. 

http://support.sas.com/resources/papers/proceedings16/7940-2016.pdf


 90 

LAYNE, A. E.; BERNART, D. H.; VICTOR, A. M.; BERNSTEIN, G. A. Generalized 
anxiety disorder in a nonclinical sample of children: Symptom presentation and 
predictors of impairment. Journal of Anxiety Disorders, v. 23, p. 283-289, 2008. 

LEMOS, T.; LIMA, T. C. M. Farmacologia para biologia. 1. ed. Florianópolis: 
Biologia / EAD / UFSC, 2009. v.1. 124 p. 

LENZE, E. J.; KARP, J. F.; MULSANT, B. H.; BLANK, S.; SHEAR, M.;… 
REYNOLDS, C. Somatic Symptoms in Late-‐ Life Anxiety: Treatment Issues. 
Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology, v. 18, n. 2, p. 89-96, 2005. 

LIMA, C. F.; OLIVEIRA, L. G.  A Perturbação da Ansiedade Generalizada. 
Dispnível em: http://www.psicologia.pt/artigos/textos/TL0018.PDF. Acesso em: 03 
junho 2016. 

LOBO, A.; CAMORRO, L.; LUQUE, A.; DAL-RÉ, R., et al. Validación de las 
versiones en español de la montgomery Anxiety Rating Scale para la evaluación 
de la depresión y de la ansiedad. Medicina clínica, v. 118, n.13, p. 493-499, 
2002. 

LORENZI, H.; MATOS, F. J. A. Plantas medicinais no Brasil: nativas e 
exóticas. São Paulo: Instituto Plantarum de Estudo da Flora; 2002. 512p. 

LUCCHESI, L. M.; PRADELLA-HALLINAN, M.; LUCCHESI, M.; MORAES, W. A. 
S. O sono em transtornos psiquiátricos. Revista Brasileira de Psiquiatria, v. 27, 
n. 1, p.  27-32, 2005. 

LYDIARD, R. An Overview of Generalized Anxiety Disorder: Disease State-
Appropriate Therapy. Clinical Therapeutics, v. 22, A3-A24, 2000. 

MANFRO, G.; ASBAHR, F. R.; RECONDO, R.; CASTILLO, A. R. Transtornos de 
ansiedade. Revista Brasileira Psiquiátrica, v. 22 , Supl II, p. 20-3, 2000. 

MANFRO, G., ISOLAN, L.; BLAYA, C.; SANTOS, L.; SILVA, M. Estudo 
retrospectivo da associação entre transtorno de pânico em adultos e transtorno de 
ansiedade na infância. Revista Brasileira de Psiquiatria, v. 24, n. 2, p. 26-29, 
2002. 

MANFRO, G. G.; HELDT, E.; CORDIOLI, A. V. Terapia cognitivo-comportamental 
no transtorno de pânico. In: CORDIOL, A. V. Psicoterapias: abordagens atuais. 
3. ed., p. 431-48. .Porto Alegre: Artmed, 2008. 800 p. 

MARCELLI, D. Manual de psicopatologia da infância de Ajuriaguerra. 5a ed. 
Porto Alegre: Artmed, 1998. 412 p. 

MATILDE SANCHEZ, M.; CHEN, X. Choosing the analysis of population in non-
inferiority studies: per protocol or intent-to-treat. Statistic in Medicine. v.25, n.7, 
p.1169-81, 2006. 

MIDDELDORP, C. M., CATH, D. C., VAN DYCK, R., BOOMSMA, D. I. The co-
morbidity of anxiety and depression in the perspective of genetic epidemiology. A 

http://www.psicologia.pt/artigos/textos/TL0018.PDF


 91 

review of twin and family studies. Psychological Medicine, v. 35, n. 5, p. 611-24, 
2005. 

MIGUEL, E. C.; GENTIL, V.; GATTAZ, V. F. Clínica psiquiátrica: a visão do 
departamento e do instituto de psiquiatria do HCFMUSP. São Paulo, Barueri: 
Manole, 2011. 2231 p. 

MEZHEBOVSKY, I.; MÄGI, K;. SHE, F.; DATTO, C.; ERIKSSON, H. Double-blind, 
randomized study of extended release quetiapine fumarate (quetiapine XR) 
monotherapy in older patients with generalized anxiety disorder. International 
Journal of Geriatric Psychiatry. v. 28, p. 615-25, 2013 

MOCHCOVITCH, M.D. Atualizações do tratamento farmacológico do Transtorno 
de Ansiedade Generalizada. Revista debates em psiquiatria, v. mar/abr 2015 , 
p. 14-16, 2015. 

MONTI, J. M., MONTI, D. Sleep disturbance in generalized anxiety disorder and 
its treatment. Sleep Medicine Reviews. v. 4, n. 3, p.  263-76, 2000. 

MORRIS, T. L.; MARCH, J. S. Anxiety Disorders in Children and Adolescent, 
2. ed, p. 125-140. New York: Gilford Press. 2004. 395 p. 

MOSSI, A. J.; MAZUTTI, M .A.; CANSIAN, R. L. et al. Chemical variability of 
volatile and semi-volatile organic compounds in native populations of Maytenus 
ilicifolia. Química Nova, v. 33, n. 5, p.1067-70, 2010.  

MUNARETTI, C. L.; TERRA, M. B. Transtornos de Ansiedade: um Estudo de 
Prevalência e Comorbidade com Tabagismo em um Ambulatório de Psiquiatria. 
Jornal Brasileiro de Psiquiatria, v. 56, n. 2, p. 108-115, 2007. 

NAIR, M. K. C.; RUSSELL, P.S.; MAMMEN, P. et al. ADad 3: The Epidemiology of 
Anxiety Disorders Among Adolescents in a Rural Community population in India. 
Indian Journal of  Pediatrics, v. 80, n. 2, p. 144-148, 2013. 

NARDI, A. E.; FONTENELLE, L. F.; CRIPPA, J. A. S. Novas tendências em 
transtornos de ansiedade. Revista Brasileira de Psiquiatria, v. 34, n.1, p. 505-
508, 2012. 

NIMH - NATIONAL INSTITUTE FOR MENTAL HEALTH. Disponível 
em:<http://www.nimh.nih.gov/health/topics/anxiety-disorders/index.shtml>. acesso 
em: 09 setembro 2014. 

NEWMAN, M. G.; BORCOVEC, T. Cognitive-Behavioral Treatment of 
Generalized. Journal of Geriatric Psychiatry, v. 11, n. 1, p. 92-96, 2003. 

NORRIS, H. The action of sedatives on brain stem oculomotor systems in man. 
Neuropharmacology, v. 10, n. 2, p. 181-191, 1971. 

OGA, S. Fundamentos de toxicologia. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2003. 474p. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nair%20MK%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=24043513
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Russell%20PS%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=24043513
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mammen%20P%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=24043513


 92 

OLIVEIRA, M. I. S. Intervenção cognitivo-comportamental em transtorno de 
ansiedade: Relato de Caso. Revista Brasileira de Terapias Cognitivas, v. 7, n. 
1, p. 30-34, 2011. 

PALMER, B. W.; JESTE, D. V.; SHEIKH, J. I. Anxiety disorders in the elderly: 
DSM-IV and other barriers to diagnosis and treatment. Journal of Affective 
Disorders, v. 46, n. 3, p. 183-190, 1997. 

PANNUTI, C. M.; ROSA, E. F.; GUGLIELMETTI, M. R.; MOREIRA, R. T. B. . 
Avaliação Crítica de Ensaios Clínicos. Revista Odontológica do Brasil Central. 
v. 20, n.52, 2011. 

PINA, A. A.; SILVERMAN, W. K.; ALFANO, C. A.; SAAVEDRA, L. M. Diagnostic 
efficiency of symptoms in the diagnosis of DSM-IV: generalized anxiety disorder in 
youth. Journal of Child Psychology and Psychiatry, v. 43, n. 7, p. 959-967. 
2002. 

POLANCZYK, G. V.;LAMBERTE, M. T. M. R. Psiquiatria da infância e 
adolescência. 1. ed. Barueri: Manole; 2012. 400 p. 

RAMOS, R. T. Transtorno de ansiedade generalizada. In: MIGUEL, E. C.; 
GENTIL, V.; GATTAZ, W.F. Clínica psiquiátrica. Vol. 1. Barueri: Manole; p. 795-
806, 2011. 

RANGÉ, B. Psicoterapias Cognitivo-Comportamentais: Um diálogo com a 
psiquiatria. Porto Alegre: Artmed. 2001. 61 p. 

RATES, S. M. K. Plants as source of drugs. Toxicon: official journal of the 
International Society on Toxinology, v. 39, p. 603-613, 2001. 

RIAZA, BERMUDO-SORIANO. C.; PEREZ-RODRIGUEZ, M. M.; VAQUERO-
LORENZO, C.; BACA-GARCIA, E. New perspectives in glutamate and anxiety. 
Pharmacology Biochemistry Behavior. v. 100, p. 752-74, 2012 

RIBEIRO, C. R. G.; MOURA, C. C.; SOUZA, V. H. S. et al. Ansiedade – 
Conceitos e causas: Uma revisão de literatura. Simpósio Mineiro de pós-
Graduação, Saúde Pública e Desenvolvimento Sustentado, I, 2015, Alfenas-MG. 
Anais… Alfenas-MG, 2015. https://www.unifal-
mg.edu.br/caex/inscricoes/submissoes/S06171.pdf 

RICKERS, K.; NOYES, R. JR.; ROBINSON, D. S.; SCHWEIZER, E.; 
UNLENHUTH, E. H. Evaluation druf treatment of generalized anxiety disorders 
and adjustment discords with anxious mood. In Clinical Evaluarions of 
Psychotropic Drugs. Principles and Guidelines, Prien RF, Robinson DS (eds). 
Raven Press: New York, 1994; p 373-409. 

ROMAN, S.; SAVOIA, M. G. Automatics thoughts and anxiety in soccer team. 
Psicologia: Teoria e  Prática., v. 5, n. 2, p. 13-22, 2003. 

ROY-BYRNE, P.; CRASKE, M. G.; SULLIVAN, G. et al. Delivery of evidence-
based treatment for multiple anxiety disorders in primary care: a randomized 

https://www.unifal-mg.edu.br/caex/inscricoes/submissoes/S06171.pdf
https://www.unifal-mg.edu.br/caex/inscricoes/submissoes/S06171.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Craske%20MG%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=20483968
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sullivan%20G%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=20483968


 93 

controlled trial. Journal of the American Medical Association. v. 303, n. 19, p. 
1921-1928. 2010. 

RUBIO, G.; LÓPEZ-ILBOR, J. J. Generalized anxiety disorder: a 40 year follow-up 
study. Acta Psycgiatrica Scandinavica, v. 115, p. 372 – 379, 2007. 

RUSCIO, A. Delimiting the boundaries of generalized anxiety disorder: 
differentiating high worriers with and without GAD. Anxiety Disorders, v. 16, p. 
377-400, 2002. 

RUSH, A. J.; ARMITAGE, R.; GILLIN, J. C. et al. Comparative effects of 
nefazodone and fluoxetine on sleep in outpatients with major depressive disorder. 
Biological Psychiatry, n. 44, p 3-14, 1998. 

SÁBADO, J. T.; BENITO, J. G. Variables Realcionadas com la Ansiedad ante la 
muerte. Revista de Psicologia General y Y Aplicad. v. 56, n. 3, p. 257-279, 
2003. 

SADOCK, B. J.; SADOCK, V. A. Compêndio de psiquiatria: ciência do 
comportamento e psiquiatria clínica. 9. ed. Porto Alegre: Artmed; 2010. 1584 p. 

SILVA, F. T.; ARAÚJO, R. F.; MOURA, G. S.; GAMA, M. M. A. Ansiedade-traço 
em estudantes universitários de Aracaju. Revista de Psiquiatria do Rio Grande 
do Sul, v. 30, n. 1, p. 19-24, 2008. 

SIMÕES, C. M. O.; MENTZ, L. A.; SCHENKEL, E. P. et al. “Plantas da medicina 
popular no Rio Grande do Sul”. Editora da Universidade/UFRGS, Porto Alegre, 
ed. 5. 1998. 172 p.  

SIMÕES, C. M. O.; SCHENKEL, E. P.; GOSMANN, G. M. et al. Farmacognosia: 
da planta ao medicamento. 2. ed. cap. 1, p. 11-24. Florianópolis: Editora UFSC; 
Porto Alegre: UFRGS, 2003. 

SOUZA, A. M. A., FRAGA M. N. O., MORAES, L. M. P. et al. Grupo Terapêutico 
Com Mulheres Com Transtornos De Ansiedade: Avaliação Pela Escala De 
Ansiedade De Hamilton. Revista da Rede de Enfermagem do Nordeste, v. 9, n. 
1, p. 19-26, 2008. 

SOUZA, L. Prevalência de sintomas depressivos, ansiosos e estresse em 
acadêmicos de medicina. 2010. 213 f. Tese (Doutorado em Medicina) - 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: 
<file:///C:/Users/Carla/Downloads/LucianoSouza.pdf> Acesso em: 08 agosto 2015. 

SPIELBERGER, C. D.; GORSUCH, R. L., LUSHENE R.E. Manual for the state–
trait anxiety inventory (‘‘self-evaluation questionnaire’’). Palo Alto, CA: 
Consulting Psychologists Press. 1970. 24 p. 

STAHL, S. M. Essential Psychopharmacology – Neuroscientific Basis and 
Pratical Aplications. 2. ed. cap. 8, p. 297-333. New York: Cambridge University 
Press, 2000. 660 p. 



 94 

STUBBE, D. Psiquiatria da infância e adolescência. Porto Alegre: Artmed; 2008.  

SYLVERS, P., LILIENFELD, S. O., LAPRAIRIE, J. L. Differences between trait 
fear and trait anxiety: implications for psychopathology. Clinical Psychocology 
Review, v. 31, p. 122-173, 2011. 

TELLES-CORREIA, D.; BARBOSA, A. Ansiedade e Depressão em Medicina: 
Modelos Teóricos e Avaliação. Acta Médica Portuguesa, v. 22, p. 89-98, 2009. 

TERLUIN, B.; BROUWERS, E. P. M.; VAN MARWIJK, H. W. J. et al. Detecting 
Depressive and Anxiety Disorders in Distressed Patients in Primary Care; 
Comparative Diagnostic Accuracy of the Four-Dimensional Symptom 
Questionnaire (4DSQ) and the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). 
BMC Family Practice, v. 10, n. 58, 2009. 

USTUN, T. B.; SARTORIUS, N. Mental Illness in General Health Care: An 
International Study. Chichester, UK: John Wiley. 1995. 398 p. 

WALKUP, J. T.; ALBANO, A. M.; PIACENTINI, J. et al. Cognitive behavioral 
therapy, sertraline, or a combination in childhood anxiety. New England Journal 
of Medicine, v. 359, p. 2753-2766, 2008. 

WILLIAMS, J. B. W. Mental Health Status, Functioning and Disabilities Measures. 
In: Rush AJ, editor. Handbook of psychiatric measures. Washington, DC: 
American Psychiatric Association; 2000. p. 100-102. 

WITTCHEN, H. U.; ZHAO, S.; KESSLER, R. C.; EATON, W. W. DSM-III-R 
generalized anxiety disorder in the National Comorbidity Survey. Archives of 
Geneneral Psychiatry, v. 51, n. 5, p. 355-64, 1994. 

WITTCHEN, H. U.; HOYER ,J. Generalized anxiety disorder: nature and course. 
Journal Clinical of Psychiatry, v. 62, n. 11, p. 15-19, 2001. 

WITTCHEN, H. U. Generalized anxiety disorder: prevalence, burden, and cost to 
society. Depression and Anxiety, v. 16, n. 4, p.162-171, 2002. 

WMA - WORLD MEDICAL ASSOCIATION. Declaration of Helsinki: 
Recommendation guiding physicians in biomedical research involving humans 
subjects. Journal of the American Medical Association. v. 277, p. 925-926, 
1997. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          ANEXOS 

 



96 
 

 

11 ANEXOS 

11.1  ANEXO A - ESCALA DE ANSIEDADE DE HAMILTOM – HAM-A 

 

Escores 

0 1 2 3 4 

Ausência 
Intensidade 

ligeira 
Intensidade 

média 
Intensidade 

forte 

Intensidade 
máxima 

(incapacitante) 

HUMOR ANSIOSO: inquietude, temor do pior, apreensão quanto 
ao futuro ou presente, irritabilidade 

0 1 2 3 4 

TENSÃO: sensação de tensão, fatigabilidade, tremores, choro 
fácil, incapacidade de relaxar, agitação, reações de sobressalto 

0 1 2 3 4 

MEDO: de escuro, de desconhecidos, de multidão, de ser 
abandonado, de animais grandes, de trânsito 

0 1 2 3 4 

INSÔNIA: dificuldade de adormecer, sonhos penosos, sono 
interrompido, sono insatisfatório, fadiga ao acordar, pesadelos, 
terrores noturnos 

0 1 2 3 4 

DIFICULDADES INTELECTUAIS: dificuldade de concentração, 
distúrbios de memória 

0 1 2 3 4 

HUMOR DEPRESSIVO: perda de interesse, humor variável, 
indiferença às atividade de rotina,, despertar precoce, depressão 

0 1 2 3 4 

SINTOMAS SOMÁTICOS GERAIS (MUSCULARES): dores e 
lassidão muscular, rigidez muscular, mioclonias, ranger dos 
dentes, voz insegura 

0 1 2 3 4 

SINTOMAS SOMÁTICOS GERAIS  (SENSORIAIS): visão turva, 
ondas de calor ou frio, sensação de fraqueza, sensação de 
picada, zumbidos 

0 1 2 3 4 

SINTOMAS CARDIOVASCULARES: taquicardia, palpitações,, 
dores precordiais, batidas, pulsações, sensação de desmaio 

0 1 2 3 4 

SINTOMAS RESPIRATÓRIOS: sensação de opressão, dispneia, 
constrição torácica, suspiro, bolo faríngeo 

0 1 2 3 4 

SINTOMAS GASTROINTESTINAIS: dificuldade de engolir, 
aerofagia, dispepsia, dor pré ou pós-prandial, queimações, 
empanzinamento, náuseas, vômito, diarreia, constipação, perda 
de peso 

0 1 2 3 4 

SINTOMAS GENITOURINÁRIOS: micções frequentes, urgência 
de micção, frigidez, amenorreia, ejaculação precoce, impotência 

0 1 2 3 4 

SINTOMAS DO SISTEMA NERVOSO AUTÔNOMO: secura na 
boca, ruborização, palidez, sudorese, vertigens, cefaleia de 
tensão 

0 1 2 3 4 

COMPORTAMENTO NA ENTREVISTA: Geral: tenso, pouco à 
vontade, agitação das mãos, dos dedos, tiques, inquietação, 
respiração suspirosa. Fisiológico: eructações, taquicardia em 
repouso, ritmo respiratório > 20 rpm 

0 1 2 3 4 

TOTAL DE PONTOS:      
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11.2 ANEXO B - ÍNDICE DE GRAVIDADE DE INSÔNIA 

 

1. Por favor, avalie a gravidade atual da sua insônia (por exemplo, nas duas 
últimas semanas) em relação à: 

 

a) Dificuldade em pegar no sono 

Nenhuma Leve Moderada Grave Muito grave 

0 1 2 3 4 

 

b) Dificuldade em manter o sono 

Nenhuma Leve Moderada Grave Muito grave 

0 1 2 3 4 

 

c) Problema de despertar muito cedo 

Nenhuma Leve Moderada Grave Muito grave 

0 1 2 3 4 

 

2. Quanto você está satisfeito ou insatisfeito com o padrão atual de seu sono? 

Muito satisfeito Satisfeito Indiferente Insatisfeito Muito insatisfeito 

0 1 2 3 4 

 

3. Em que medida você considera que seu problema de sono interfere nas suas 
atividades diurnas (por exemplo: fadiga diária, habilidade para trabalhar/executar 
atividades diárias, concentração, memória, humor, etc.) 

Não interfere 
Interfere um 

pouco 

Interfere de 

algum modo 

Interfere 

muito 

Interfere 

extremamente 

0 1 2 3 4 

 

4. Quanto você acha que os outros percebem que o seu problema de sono 
atrapalha sua qualidade de vida? 

Não percebem 
Percebem um 

pouco 

Percebem de 

alguma modo 

Percebem 

muito 

Percebem 

extremamente 

0 1 2 3 4 

 

5. O quanto você está preocupado/estressado com o seu problema de sono? 

Não estou 

preocupado 

Um pouco 

preocupado 

De algum modo 

preocupado 

Muito 

preocupado 

Extremamente 

preocupado 

0 1 2 3 4 
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11.3 ANEXO C - IMPRESSÃO CLÍNICA GLOBAL 

 

SEVERIDADE DA DOENÇA 

 

Considerando toda sua experiência clínica com esta população em 

especial (Transtorno de Ansiedade Generalizada), quão doente o paciente esteve 

com sintomas relacionados ao Transtorno de Ansiedade Generalizada no período 

desde a última avaliação? 

 

0 = Não avaliada 

1 = Normal, nem um pouco doente 

2 = No limite de estar doente 

3 = Levemente doente 

4 = Moderadamente doente 

5 = Acentuadamente doente 

6 =Gravemente doente 

7 = Dentre os pacientes mais extremamente doentes 
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11.4 ANEXO D -  AVALIAÇÃO GLOBAL DO PACIENTE 

 

 

AVALIAÇÃO GLOBAL DO PACIENTE 

 

Em comparação ao período basal (interpretado como o início do estudo, 

antes do tratamento), você acredita que no momento, seus sintomas relacionados 

ao Transtorno de Ansiedade Generalizada estejam: 

 

 (0) Acentuadamente melhores 

 (1) Moderadamente melhores 

 (2) Ligeiramente melhores 

 (3) Inalterados 

 (4) Ligeiramente piores 

 (5) Moderadamente piores 

 (6) Acentuadamente piores 
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11.5 ANEXO E - CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS DO TRANSTORNO DE 
ANSIEDADE GENERALIZADA. 

 

A. Ansiedade e preocupação excessivas (expectativa apreensiva), ocorrendo 

na maioria dos dias por pelo menos 6 meses, nos diversos eventos ou atividades 

(tais como desempenho escolar ou profissional).  

B. O indivíduo considera difícil controlar a preocupação. 

C.  A ansiedade e a preocupação estão associadas com três (ou mais) dos 

seguintes sintomas, presentes na maioria dos dias nos últimos 6 meses. Nota: 

Apenas um item é exigido para crianças: 

(1) inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele 

(2) fatiga 

(3) dificuldade em concentrar-se ou sensações de "branco" na mente 

(4) irritabilidade 

(5) tensão muscular 

(6) perturbação do sono (dificuldades em conciliar ou manter o sono, ou sono 

insatisfatório e inquieto). 

D.  O foco da ansiedade ou preocupação não se refere a ter um Ataque de 

Pânico, ou ficar  embaraçado em público (como na Fobia Social), ou ser 

contaminado (como no Transtorno Obsessivo-Compulsivo).  

E.   A ansiedade, a preocupação ou os sintomas físicos causam sofrimento 

significativo ou prejuízo no funcionamento social ou ocupacional ou em outras 

áreas importantes da vida do indivíduo.  

F. A perturbação não se deve aos efeitos fisiológicos diretos de uma substância 

(droga de abuso, medicamento) ou de uma condição médica geral (por ex., 

hipertireoidismo). 

 

 


