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RESUMO 

 
Utilização da Flutamida em indicações não aprovadas pela ANVISA – aspectos 
referentes à segurança, efetividade, avaliação do risco e estratégias para 
contorná-lo. Patrícia Mandali de Figueiredo. Orientadora: Profa. Dra. Maria 
Elisabete Amaral de Moraes. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Farmacologia do Departamento de Fisiologia e Farmacologia da 
Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará para obtenção do grau de 
Mestre em Farmacologia. Fortaleza, 2004. 
 

 

A Flutamida é um medicamento anti-androgênico não esteróide aprovado para o 
tratamento do câncer de próstata. Seu efeito hepatotóxico foi conhecido desde o 
início do período de comercialização, há mais de 10 anos. Em março e junho de 
2002, a Unidade de Farmacovigilância da ANVISA recebeu as primeiras 
comunicações de óbitos por hepatite fulminante associados ao uso da substância 
(medicamento manipulado) em jovens do sexo feminino. A literatura mundial nunca 
registrara caso semelhante. O objetivo deste trabalho foi revisar e acrescentar 
informações a respeito da segurança da Flutamida quando utilizadas por pacientes 
do sexo feminino para o tratamento de hirsutismo, acne e alopecia androgenética. 
Foram realizadas pesquisas para conhecer a indicação aprovada em outros países e 
as notificações de reações adversas graves em mulheres no banco de dados da 
OMS. Além disso, por meio de busca ativa, tentou-se identificar outros casos no 
Brasil; rever as informações das bulas de todos os medicamentos comercializados e 
analisar se as informações obrigatórias e relevantes para diminuir o risco de reações 
hepáticas graves estavam presentes.  Por fim, foi realizada pesquisa com os 
prescritores, por meio de questionário eletrônico, para conhecer as informações de 
que dispunham sobre a utilização do medicamento em mulheres e comparar estas 
informações com uma revisão crítica da literatura no que tange à segurança e 
eficácia. Os resultados de todas estas estratégias mostraram que a substância 
também é utilizada off label em mulheres em outros países, e também causou 
reações adversas graves, mas nenhum óbito no sexo feminino fora relatado.  
Durante o trabalho, outros casos de óbito no Brasil foram identificados. Todas as 
bulas comercializadas no Brasil mencionavam que a substância não devia ser 
utilizada por mulheres, assim como mencionavam as reações hepáticas graves.  As 
respostas dos prescritores ao questionário permitem afirmar que a Flutamida se 
constitui em importante arsenal terapêutico, e que o risco de seu uso vem sendo 
subestimado. O trabalho permite concluir que a Flutamida mostra-se eficaz para as 
condições em que vem sendo utilizada em mulheres. Entretanto, os riscos 
evidenciam uma relação benefício/risco inaceitável para as condições estéticas em 
que vem sendo empregada. 
 
Palavras-chave: Flutamida, Anvisa, Medicamento, RAM, causalidade, uso off label, 
farmacovigilância. Risco, Segurança. 
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Utilização da Flutamida em indicações não aprovadas pela ANVISA – aspectos 
referentes à segurança, efetividade, avaliação do risco e estratégias para 
contorná-lo. Patrícia Mandali de Figueiredo. Supervisor: Professor Maria Elisabete 
Amaral de Moraes. Dissertation presented for the title of Master in Clinical 
Pharmacology. Department of Physiology and Pharmacology, Faculty of Medicine, 
Federal University of Ceará. Fortaleza, 2004. 
 
Flutamide is a non steroid anti-androgenic drug used to treat prostate cancer 
patients.  When it became commercialized, more than 10 years ago, the hepatotoxic 
effect of flutamide was already recognized.  In March and July 2002, the first cases of 
deaths in young females caused by fulminant hepatitis associated to off label use of 
this substance (magistral drug) was reported to the Pharmacovigilance 
Office/ANVISA. Up to now, similar cases were not described in the international 
literature.  This work aimed to review and add information about the adequate use of 
flutamide by female patients to treat hirsutism, acne and androgenetic alopecia. To 
identify the standard prescriptions and the reported serious reactions in females 
worldwide, an extensive research through data provided by OMS was conducted. 
Moreover, using active search we looked for new local cases and review the 
information from package insert of all commercialized drugs in Brazil to analyze if the 
required and relevant information warning patients against the serious hepatic risks 
were provided.  Finally, a survey with the prescribers was carried on through the web 
to identify the available information about the use of this drug in females and to make 
comparisons with data from the literature about the safety and efficacy of the use of 
this substance.  The results showed that this substance is also used off label by 
women from other countries, who also presented serious adverse reactions.  
However, it was not reported any case of female death.  Over the study, new cases 
of obituary occurred in Brazil, despite all analyzed package insert explain that this 
substance should not be used by females and mention serious hepatic reactions.  
The answers of the prescribers to the survey indicated that flutamide is an important 
therapeutic arsenal and that the risk of the use of this substance seem to have been 
underestimated.  We concluded that flutamide is effective for the women treatment 
which it has been used.  However, the threats of this drug point to the unacceptable 
use of this drug when applied for the esthetic finality.   
 
Keywords: Clinical trial, adverse event, adverse reaction, causality, flutamide, off 
label use, pharmacovigilance. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A palavra grega pharmakon significa corante, remédio, veneno. O termo 

“droga” expressa várias ideias: de medicamento, de substância entorpecente, drogas 

de abuso ou expressa, ainda, algo desagradável ou mesmo de pouco valor. O termo 

“tóxico” origina-se do grego toxon, que representa uma tigela ou recipiente onde se 

colocava veneno para banhar a ponta das flechas. Venenum significa beberagem, 

tintura, corante (NASCIMENTO, 2003).  

 

Todos os medicamentos podem provocar reações adversas, alguma delas 

muito grave. Embora conscientes deste fato, os profissionais de saúde podem ter 

dificuldades em identificar as reações adversas a medicamentos (RAM) porque a 

morbidade e mortalidade frequentemente podem ser interpretadas como sinais da 

doença subjacente. O grande número de medicamentos disponíveis à população 

vendidos com ou sem prescrição, além do acesso precário das informações sobre 

sua segurança, torna quase uma tarefa hercúlea ter o conhecimento necessário para 

usá-los com segurança (WOOD, 1998; AVORN, 2001).  

 

As reações adversas inerentes ao uso de cada fármaco multiplicam-se 

com o crescimento do consumo. A noção de que os medicamentos envolvem riscos 

e que podem ameaçar a saúde e, em alguns casos, a própria vida, é ainda pouco 

difundida para o usuário A concepção de que sejam produtos inofensivos e 

potencialmente úteis à saúde é veiculada com frequência. A propaganda massiva e 

a facilidade de acesso em farmácias, supermercados e até bancas de camelôs dão a 

impressão de serem produtos livres de riscos. Além disso, estimula o uso 

indiscriminado, o que nem sempre resulta nos efeitos prometidos e expõe os 

consumidores a reações indesejadas. O discurso da mídia também potencializa a 

crença no poder dos medicamentos, apresentando-os como síntese de ciência e 

tecnologia a serviço da saúde e do bem estar, e como solução mágica para 

problemas típicos do mundo contemporâneo (NASCIMENTO, 2003). 

 

Hoje, a imagem da saúde está associada à juventude e beleza. Além da 

cura ou do alívio de enfermidades específicas busca-se no medicamento “o ajuste 

ao modelo de juventude permanente que encanta a sociedade contemporânea”. O 
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que motiva as pessoas a consumir medicamentos não é, apenas, a percepção de 

que algo ameaça a integridade do organismo, provocada por sensações diversas 

tais como dor, desconforto, ou mesmo um simples mal estar. Algumas buscam 

solução para emagrecer ou engordar, driblar a calvície ou alguns sinais de 

envelhecimento. A crença de que uma pílula seja capaz de eliminar ou pelo menos 

amenizar estes problemas é um fator complementar e primordial para o consumo 

(NASCIMENTO, 2003). O mesmo autor diz ainda: 

 

As teorias científicas a respeito de medicamentos estudados nem sempre 

apresentam um discurso único ou consensual. A verificação dos fatos não tem se 

mostrado capaz de garantir acordo nas controvérsias sustentadas pela multiplicidade 

de resultados científicos sobre uma mesma substância farmacológica. Se, outrora, a 

ciência conseguia apagar o incêndio às paixões, hoje acrescenta lenha à fogueira. 

Isso não quer dizer que suas teorias sejam necessariamente falsas, inexatas, 

mentirosas, ideológicas, mas que perderam a capacidade de produzir certezas ou 

verdades aceitas sem debate e de antemão.  

 

Strom (2000a) transcreve no seu livro Pharmacoepidemiology uma 

interessante citação do Médico Sir William Osler: “O desejo de usar medicamentos 

é, talvez, a grande característica que distingue o homem de outros animais”.  

 

A descoberta e o desenvolvimento de novos medicamentos têm envolvido 

um processo complexo que envolve a contribuição de um grande e diverso grupo de 

cientistas e profissionais da saúde (HIGGINS III; ROCCO, 2003). A Indústria 

farmacêutica desenvolve meios melhores e mais rápidos para o desenvolvimento de 

novos medicamentos, e a área de manipulação genética é uma das mais 

promissoras (EDWARDS, 2000). 

 

As exigências das agências sanitárias reguladoras para concessão de um 

registro pleiteado pela indústria farmacêutica podem ser tanto maiores quanto for o 

tipo do medicamento em desenvolvimento e a natureza da doença a ser tratada. Um 

medicamento que pode salvar vidas, por exemplo, cumprirá menos exigências, em 

termos de informações sobre segurança, do que todos os outros. Isso já é um 

consenso universal (embora não haja consenso sobre o que é um medicamento 
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salvador de vidas nem sobre o mínimo de exigências necessárias para sua 

aprovação para comercialização). A natureza da doença que está sendo tratada é 

outro fator que vai influir diretamente na quantidade de dados referentes à 

segurança que serão exigidos para a concessão do registro. Se a doença é de alta 

morbidade ou mortalidade e ainda não se dispõe de tratamento adequado, 

obviamente não se exigirá tantas informações sobre segurança quanto se exigirá de 

novos medicamentos que visam tratar doenças com menor grau de morbidade ou 

mortalidade. Na maioria dos países, expectativas a respeito de cuidados médicos 

são muito elevados. Com raras exceções, exibimos muito pouca tolerância quando a 

indústria farmacêutica ou a agência reguladora permite a comercialização de 

medicamentos pouco seguros ou ineficazes (EDLAVITCH; SPILKER 1998). 

 
Ainda que se almeje cada vez mais segurança nos medicamentos 

comercializados, segundo o diretor do Uppsala Monitoring Centre (UMC) centro 

colaborador da Organização Mundial de Saúde (OMS) para monitoramento 

internacional de reações adversas (EDWARDS, 2003). 

 

Não existe nenhuma atividade na vida que seja completamente 

segura.[...] Em todas as nossas atividades nós pesamos os riscos e os benefícios, 

tentando minimizar riscos onde isso é possível. [...] Produtos medicinais são muito 

seguros, isto é, seus benefícios são muito maiores que seus riscos. Por outro lado, 

existe sempre um risco quando tomamos um medicamento, seja para dor de cabeça 

ou para o tratamento de um câncer. Nem todos os riscos dos medicamentos são 

conhecidos antes deles serem comercializados, por isso precisamos aprender 

através da prática.  

 

A efetividade e eficiência de um medicamento são avaliadas em estudos 

Fase I, Fase II e Fase III, mas muitas questões desconhecidas no momento do 

registro para aquela indicação só poderão ser mais bem avaliadas por meio de 

estudos Fase IV, pós- comercialização (PORTA; HARTZEMA; TILSON, 1998; 

MORAES & MORAES, 2000). 

 

A limitação dos estudos pré-registro no conhecimento do perfil de 

segurança de um medicamento é clara. Ainda que os estudos controlados e 
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randomizados sejam a mais poderosa ferramenta disponível para cientistas e 

epidemiologistas, suas limitações – principalmente devido a razões éticas, práticas e 

econômicas – devem ser reconhecidas (PORTA; HARTZEMA; TILSON, 1998; 

SUGARMAN, 2002). 

 
Quando o medicamento é finalmente aprovado para comercialização pela 

agência sanitária reguladora, milhares de indivíduos tornam-se expostos a ele em 

uma série de situações clínicas e socioculturais, muito distintas daquelas dos 

ensaios clínicos. Desse modo, o uso terapêutico dos medicamentos é 

frequentemente ampliado para subgrupos de população que não foram incluídos em 

estudos pré-comercialização, para novas indicações emergentes na prática clínica, e 

por períodos muito mais longos do que aqueles ocorridos durante os ensaios clínicos 

Fase I, Fase II, e Fase III. No mundo real, os pacientes apresentam uma numerosa 

diversidade de diagnósticos, estilos de vida, exposições a outros medicamentos e 

outros agentes ambientais, e não é possível prever como vai ser o desempenho de 

um medicamento nessas condições (PORTA, HARTZEMA E TILSON, 1998; 

LASAGNA, 1974; LASAGNA, 1976; SPILKER, 2000; NIES, 2001; LAPORTE, 

CARNÉ; 1993).  

 

Uma vez que não é possível detectar todos os problemas potenciais 

durante os estudos clínicos pré-comercialização, por mais bem delineados e 

conduzidos que tenham sido esses estudos, pode-se afirmar que a necessidade do 

monitoramento pós-comercialização é um resultado direto dessas limitações 

(UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA, 2003). As atividades de 

farmacovigilância se dedicam, entre outros aspectos, a identificar risco dos 

medicamentos o mais precocemente possível, através de relatos da experiência 

clínica e de outras fontes, e objetiva ajudar profissionais de saúde e pacientes de 

todo o mundo a fazer a melhor avaliação benefício risco de um tratamento 

medicamentoso, seja em nível individual, seja em nível de saúde pública 

(EDWARDS, 2003). 

 

Desde 1999, com a criação da Agência nacional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa), cuja missão institucional inclui a proteção e promoção da segurança 

sanitária de produtos e serviços no país, o Brasil vem avançando no 
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desenvolvimento de atividades de Farmacovigilância. Em 2001, o país se tornou o 

62º centro colaborador da OMS no programa internacional de farmacovigilância 

(ANVISA, 2001).  

 

Uma estratégia importante universalmente utilizada em farmacovigilância 

é a notificação voluntária de suspeitas de reações adversas a medicamentos 

(RAMs). A notificação voluntária consiste na coleta e comunicação de reações 

indesejadas manifestadas após o uso dos medicamentos. Esse é um dos métodos 

mais difundidos no mundo, na atualidade. A acumulação de um número elevado de 

notificações ajuda a descobrir novas associações entre o uso de medicamentos e o 

aparecimento de RAMs. (Centro de Farmacovigilância de Aragon, 1998; Brasil, 

2003c). 

 

Em março de 2002, a Unidade de Farmacovigilância da ANVISA 

(UFARM) recebeu por meio de comunicação voluntária o primeiro relato de óbito 

associado ao uso da Flutamida, por hepatite fulminante em paciente jovem do sexo 

feminino, que estava utilizando o produto para tratamento de acne. O segundo caso 

de óbito por Flutamida por notificação voluntária, em paciente jovem de sexo 

feminino, também por hepatite fulminante, ocorreu três meses após. Embora 

hepatopatias atribuídas a Flutamida já fossem conhecidas na literatura e, desde 

1998 a OMS já havia divulgado um alerta informando dos riscos de desenvolvimento 

de hepatites graves e até fatais em usuários dessa substância, os relatos causaram 

grande surpresa e preocupação a UFARM por tratar-se de óbitos ocorridos em 

pacientes de sexo feminino, uma vez que a Flutamida é um antiandrogênio cuja 

única indicação aprovada pela Anvisa é o tratamento do câncer de próstata em 

estágio avançado. O registro de produtos à base da substância no Brasil, França, 

Estados Unidos, entre outros países, contraindica o uso em pacientes do sexo 

feminino (AFSSAPS, 2002; DRUGDEX; 2003; PDR, 2002; CHABNER et al., 2001). 

 

A advertência, e/ou precaução, e/ou contraindicação consta na bula de 

todos os produtos comercializados à base da substância, tanto no Brasil quanto nos 

outros países citados. Entretanto, encontram-se na literatura vários relatos de uso 

(experimental ou não) em outras indicações. Dentre esses relatos destacam-se 

aqueles que associam o uso da Flutamida ao tratamento de manifestações 
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dermatológicas, principalmente hirsutismo, acne, alopecia androgenética, 

associadas ou não a alterações hormonais do sexo feminino. 

 

Ainda que tenha sido divulgado para o mundo, pelo alerta da OMS, que a 

substância pudesse levar a hospitalização e raramente à morte, por hepatite 

fulminante, os dados que levaram a estas afirmativas foram obtidos no período após 

a concessão dos registros (dados de farmacovigilância) baseados no uso para a 

indicação aprovada, isto é, foram obtidos a partir do uso em homens geralmente 

idosos, com neoplasia maligna, e que utilizam doses de 750 mg/dia, em tratamentos 

cuja duração variava em média de três meses a dois anos e meio, dependendo da 

resposta do paciente. Além disso, esses homens utilizavam a Flutamida, em geral, 

associada com um análogo da liberação do hormônio liberador de gonadotrofina –

GnRH - (DRUGDEX; 2003). Portanto, pouco se conhece a respeito da toxicidade da 

substância quando utilizadas por mulheres jovens, hígidas sob outros aspectos que 

não a condição dermatológica. Essas mulheres, em geral, utilizam a substância 

isoladamente, ou eventualmente associada a anticoncepcionais orais, e por períodos 

desconhecidos. 

 

A totalidade dos estudos controlados e randomizados encontrados na 

biblioteca Cochrane referem efetividade significante da substância quando utilizada 

nas condições dermatológicas (principalmente hirsutismo), mesmo se comparada a 

outras substâncias utilizadas nessas indicações, em pacientes do sexo feminino. 

Alguns estudos, além considerarem a substância efetiva, caracterizam-na como bem 

tolerada e segura. A maioria destes estudos foi realizada com amostras pequenas 

(18 a 110) por períodos que variavam de dois a vinte e quatro meses. As pacientes 

utilizavam doses que variavam de 62,5 a 500mg/dia (apenas um estudo utilizou 

doses de 750 mg), portanto doses inferiores às empregadas nos tratamentos de 

câncer de próstata (Ver seção: Eficácia da Flutamida em Indicações não 

Aprovadas). 

 

Há apenas 13 casos relatados na literatura de hepatite fulminante (revisão 

pelo MEDLINE) no período compreendido entre 1989 e 2000 (Garcia Cortés et al.; 

2001). Em 2003, quando parte das estratégias deste trabalho já estavam em curso, 

incluindo-se a realização de busca ativa de casos, a Unidade de Farmacovigilância 
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(UFARM) da ANVISA recebeu mais uma notificação de óbito em paciente do sexo 

feminino associado à Flutamida.  

 

Uma noção básica em farmacovigilância e vigilância sanitária é que, uma 

vez identificados riscos, torna-se necessário que sejam empreendidas medidas de 

controle. Além da legislação e de medidas de fiscalização, vários outros 

instrumentos são efetivos para controlar e minimizar risco: a comunicação e a 

educação sanitária, os sistemas de informação, o monitoramento da qualidade de 

produtos e serviços, o monitoramento de reações adversas a medicamentos e 

produtos. A comunicação e a educação em saúde têm importância fundamental para 

as ações de vigilância sanitária, não só pela democratização do conhecimento, mas 

também pelo caráter pedagógico dos atos administrativos. “Quando se baseiam no 

diálogo, as práticas desse campo contribuem para a construção da consciência 

sanitária, dando aos cidadãos meios de defesa contra inumeráveis riscos [...]” 

(COSTA; ROZENFELD, 2000). 

 

Segundo trabalhos do grupo IV do CIOMS (Council for International 

Organization of Medicinal Sciences), “Transparência na tomada de decisão 

reguladora não só aumenta a credibilidade da medida, mas também provê 

experiências e a compreensão necessária para todos os envolvidos e afetados neste 

complexo processo”. Isso é particularmente importante se considerarmos que a 

percepção de risco e dos benefícios de cada um dos envolvidos (pacientes, 

médicos, agência reguladora, indústria, consumidores, comitês de ética e outros) 

pode ser muito diferente. Mais que isso, dois pacientes submetidos aos mesmos 

benefícios e riscos, por exemplo, podem ter diferentes percepções dos mesmos e 

poderiam ter escolhas diferentes (isto é, poderiam aceitar ou não este risco frente 

aos benefícios esperados). Além disso, o risco aceitável para cada medicamento 

varia. Um medicamento utilizado para tratar uma doença que coloca em risco a vida 

e para a qual não se dispõem de muitas opções de tratamento faz com que sejam 

aceitos riscos concernentes ao tratamento que seriam inaceitáveis para outros 

medicamentos e condições (CIOMS Working Group IV, 1998).  

 

Um risco de vida potencial claramente demanda atenção rápida ao 

problema. Ainda assim, deve ser enfatizado que, mesmo quando surge um possível 
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grande problema referente à segurança de um medicamento, a necessidade urgente 

de ações para que se proteja outros usuários do dano potencial deve ser sempre 

confrontada com a necessidade de que sejam obtidos dados adicionais que confiram 

mais certeza e confiança na avaliação benefício – risco e nas suas conclusões. 

Mesmo quando dados completos estão disponíveis, existem várias influências 

subjetivas e objetivas que vão interferir diretamente, não só na avaliação benefício – 

risco, mas também no julgamento se esta avaliação deve ou não ser realizada em 

caráter de urgência e nas opções e ações a serem consideradas no fim do processo 

(CIOMS Working Group IV, 1998). 

 
1.1 Justificativa 

 

Alterações reversíveis de transaminases hepáticas e hepatopatias 

atribuídas a Flutamida já são conhecidas na literatura. A OMS divulgou, em 1998, os 

riscos de desenvolvimento de hepatites graves e até fatais em usuários dessa 

substância. Entretanto, recentemente a Unidade de Farmacovigilância da ANVISA 

recebeu, através de comunicação voluntária, o primeiro relato brasileiro de óbito 

associado ao uso da Flutamida, por hepatite fulminante, em paciente jovem do sexo 

feminino, que estava utilizando o produto para tratamento de acne, indicação esta 

não aprovada pelas autoridades sanitárias brasileiras. No período de pouco mais de 

um ano foram recebidas mais duas notificações, nas mesmas circunstâncias, ou 

seja, mulheres jovens evoluindo para óbito após utilizar a substância em indicação 

não aprovada. 

 

A escolha do tema deve-se ao uso da Flutamida em indicação não 

aprovada e a possibilidade de desenvolvimento de reações adversas graves (por 

vezes fatais) para tratamento de condições estéticas que, por mais transtornos que 

possam causar às suas portadoras, não colocam em risco suas vidas. 

 

Os casos que chegaram à Unidade de Farmacovigilância da ANVISA 

podem ilustrar uma relação benefício/risco inaceitável e, mais que isso, pode mostrar 

a subestimativa, tanto por parte dos médicos, mas principalmente por parte das 

pacientes, de um risco de morte que, se conhecido, provavelmente seria recusado 
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por ambos. Outros países têm enfrentado o mesmo problema, e provavelmente 

adotarão, em breve, medidas reguladoras para coibir o risco. 

 

Este trabalho - embora ciente de que qualquer julgamento referente à 

avaliação de benefícios e riscos de um medicamento será sempre provido de certo 

grau de subjetividade, assim como o será a decisão reguladora porventura adotada 

em consequência desta avaliação - pretende contribuir para que as medidas 

adotadas pela ANVISA, de modo geral, mas principalmente em relação à Flutamida, 

sejam pautadas no conhecimento e na difusão de informações (educação sanitária 

aos profissionais de saúde e aos usuários de medicamentos), no diálogo, e pretende 

também contribuir para que estas medidas promovam a democratização do 

conhecimento e colaborem para a construção de uma consciência sanitária.  

 

Pelas razões aqui expostas achamos de importância fundamental tratar 

das questões relacionadas à eficácia e segurança do uso da Flutamida no Brasil. 



38 
 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 
 



39 
 

 

2. OBJETIVOS 
 

2.1 Geral 
 

Revisar e acrescentar informações a respeito da eficácia e, 

principalmente, segurança da Flutamida quando utilizada em pacientes do sexo 

feminino para o tratamento de uma das seguintes condições dermatológicas: 

hirsutismo, acne e alopecia androgenética. 

 
2.2 Específicos 

 

Conhecer a indicação aprovada por outros países para a comercialização 

da substância, e possíveis medidas adotadas por agências sanitárias reguladoras 

relacionadas à substância. 

 

Conhecer as informações disponíveis no banco de dados de suspeitas de 

reações adversas da OMS referentes a reações graves em mulheres. 

 

Realizar pesquisa, entre os médicos prescritores de Flutamida para 

mulheres, com a finalidade de conhecer a informação de que dispõem a respeito da 

substância e como se dá a sua utilização. 

 

Realizar busca ativa de novos casos de reações adversas graves em 

mulheres utilizando a substância. 

 

Comparar os dados obtidos na literatura referentes à segurança e 

efetividade da Flutamida com as informações de que dispõem os prescritores e com 

suas interpretações a respeito destas informações. 

 

Rever as informações disponíveis na bula dos medicamentos 

industrializados e comercializados no país à base da substância e analisar se 

informações consideradas obrigatórias (informação de que o uso é restrito ao sexo 

masculino) e relevantes para diminuir o risco de reações hepáticas graves (ainda 

que no sexo masculino) estavam presentes. 
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3 BASES TEÓRICAS – TÓPICOS RELEVANTES 
 

3.1 Farmacovigilância, Farmacoepidemiologia e Farmacologia Clínica  
 

A farmacovigilância provém do conhecimento dos efeitos adversos a 

medicamentos, e a farmacoepidemiologia teve sua origem na farmacovigilância 

(CASTRO, 2000). O conceito de farmacovigilância, que até muito recentemente era 

adotado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), foi proposto por Laporte e 

Tognoni (1993) como “a identificação e avaliação dos efeitos de uso, agudo e 

crônico, dos tratamentos farmacológicos no conjunto da população ou em subgrupos 

de pacientes expostos a tratamentos específicos”.  

 

Em 2001, Ralph Edwards, diretor do Uppsala Monitoring Centre (UMC), 

afirmou que: 

 

A Farmacovigilância tem se desenvolvido e melhorado a longo dos anos. 

Muita informação sobre segurança referente a medicamentos é coletada e sujeita a 

análise e revisão de especialistas. No entanto, a morbidade induzida por 

medicamentos persiste como causa de hospitalização em muitos países. Muitas 

melhorias ocorreram, mas a necessidade primária e imediata é de uma comunicação 

efetiva e eficaz aos profissionais de saúde.  

 

Ele segue mencionando que isso demandará a mudança do paradigma: 

da identificação de reações adversas a medicamentos em novos medicamentos para 

a busca de problemas associados ao uso de medicamentos, e na solução dos 

mesmos (EDWARDS, 2001). 

 

Em 2002, um documento da OMS já adotou nova definição de 

Farmacovigilância, mostrando que a ideia de expandir o conceito se concretizou: 

“Farmacovigilância – É a ciência e as atividades relacionadas à detecção, avaliação, 

e prevenção de efeitos adversos ou qualquer outro problema relacionado a 

medicamento” (WHO, 2002b). 

 



42 
 

 

Problemas relacionados a medicamentos podem ser definidos como 

“problemas de saúde, entendidos como resultados clínicos negativos, derivados da 

farmacoterapia que, produzidos por diversas causas, conduzem a não obtenção do 

objetivo terapêutico ou à aparição de efeitos indesejáveis” (SEGUNDO CONSENSO 

DE GRANADA SOBRE PROBLEMAS RELACIONADOS COM MEDICAMENTOS, 

2002). 

A farmacovigilância pode ser considerada como uma área da 

farmacoepidemiologia. “Farmacoepidemiologia é o estudo do uso e dos efeitos dos 

medicamentos num grande número de pessoas” (STROM, 2000a; EDLAVITCH, 

1998), ou “Farmacoepidemiologia” é definida como a aplicação dos conhecimentos, 

métodos e raciocínios epidemiológicos para o estudo do uso e do efeito de 

medicamentos (efeitos benéficos e adversos) em populações humanas. A 

farmacoepidemiologia objetiva descrever, explicar, controlar e predizer o uso e os 

efeitos de medicamentos e vacinas num tempo, espaço e população definidos 

(PORTA; HARTZEMA; TILSON, 1998).  

 

Ou ainda: “disciplina que aplica os métodos e o raciocínio epidemiológico 

para avaliar, geralmente em grandes populações, a eficácia, o risco e o uso de 

medicamentos” (BÉGAUD, ARIAS, 1997). “Ela oferece um modo de raciocínio, um 

rico conjunto de métodos e um montante substancial de conhecimentos que podem 

não só expandir os benefícios dos medicamentos, mas também minimizar seus 

riscos. [...] sua essência encontra-se na interseção entre duas subespecialidades: a 

farmacologia clínica e a epidemiologia clínica” (PORTA; HARTZEMA; TILSON, 

1998). 

Já Strom (2000a) afirma que a “Farmacoepidemiologia pode ser 

considerada, então, como estando incluída na farmacologia clínica”. Como pode ser 

observado, justamente por serem áreas muito interligadas, mesmo autores 

conceituados acabam por fazer afirmativas conflitantes, quando se trata de delimitar 

os respectivos campos de atuação de cada área. De qualquer modo, seja 

considerando a farmacoepidemiologia como área de interseção entre a farmacologia 

clínica e a epidemiologia, seja considerando-a incluída na farmacologia clínica, o 

importante é que se conheçam cada área relacionada a essa ciência. Alguns 

autores, justamente pelo fato do conceito dessa disciplina ser muito amplo e por 
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haver grande inter-relação entre ela e as áreas citadas, preferem comparar o seu 

escopo com o de outras áreas relacionadas.  

 

Serão definidas todas essas áreas relacionadas, na tentativa de tornar 

mais fácil a compreensão: 

• Epidemiologia: é definida como “a distribuição da doença e da saúde 

em populações humanas. Medicamentos e vacinas são fatores que influenciam essa 

distribuição” (PORTA; HARTZEMA; TILSON, 1998). Outra definição utilizada é a que 

considera que epidemiologia é estudo das relações existentes entre as doenças ou 

qualquer outro fenômeno biológico e diversos fatores (modo de vida, meio ambiente 

ou social, particularidades individuais) capazes de exercer uma influência sobre sua 

frequência, sua distribuição ou sua evolução (BÉGAUD, ARIAS 1997). 

• Farmacologia: ciência que estuda os fármacos, incluindo sua origem, 

composição, as ações, farmacocinética, uso terapêutico e toxicologia nos 

organismos vivos. 

• Farmacologia Clínica: é o estudo dos efeitos dos medicamentos em 

humanos (Strom, 2000a). A Farmacologia clínica é tradicionalmente dividida em 

duas áreas básicas: 

• Farmacocinética: é o estudo da relação entre a dose administrada do 

medicamento e os níveis séricos ou sanguíneos obtidos. Isso depende da absorção 

do medicamento, de sua distribuição, seu metabolismo e excreção. Em termos 

operacionais, esse termo pode ser definido como “o que o organismo faz com o 

medicamento” (BENET, 1996; STROM, 2000a). 

• Farmacodinâmica: é o estudo da relação entre os níveis de 

medicamentos e seu efeito. Em termos operacionais, esse termo pode ser definido 

como “o que o medicamento faz com o organismo” (BENET, 1996; STROM, 2000a).  

 

Visando aperfeiçoar o uso de medicamentos, um princípio fundamental da 

farmacologia clínica é que os tratamentos deveriam ser individualizados, isto é, 

ajustados às necessidades específicas de cada paciente. Essa individualização da 

terapia requer a determinação da relação benefício - risco em cada tratamento 

oferecido ao paciente. Para isso, o prescritor necessita estar consciente, não só dos 

potenciais benefícios do medicamento e dos seus efeitos adversos, mas também do 
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estado clínico do paciente, que pode modificar a probabilidade de êxito do 

tratamento (STROM, 2000a). 

 

Como se pode ver, a farmacologia, como uma ciência, não se aplica 

simplesmente à avaliação e ao teste de novos fármacos nos animais e seres 

humanos. Ela aplica-se, com igual importância, ao tratamento de cada paciente 

como indivíduo (NIES, 2001; grifo da autora). 

 

Há muitos anos, quando se fala em terapia farmacológica, já se sabe 

claramente que os pacientes individuais mostram ampla variação de resposta a um 

determinado fármaco ou ao método de tratamento. A variabilidade de resposta à 

terapêutica, que inclui fatores individuais e fatores de subgrupos de populações, vai 

afetar tanto a resposta em termos dos benefícios obtidos com o uso do medicamento 

quanto à possibilidade de desenvolvimento de eventos adversos. Vários fatores são 

fonte de variabilidade da resposta de cada indivíduo aos medicamentos (NIES, 

2001). Esses fatores vão interferir:  

 

• na dose prescrita (que é dependente da obediência do paciente ao 

tratamento e influenciada por erros de medicação); 

• na dose administrada (dependente da velocidade e grau de absorção, 

composição e tamanho corporal, distribuição nos líquidos corporais, ligação a 

proteínas plasmáticas  e ligação aos tecidos, taxa de eliminação); 

• na concentração do medicamento no local de ação (que depende 

de variáveis fisiológicas, fatores patológicos, fatores genéticos, interação com outros 

fármacos, desenvolvimento de tolerância); 

• na intensidade do efeito (dependente da interação fármaco – 

receptor, do estado funcional, de efeitos placebo). 

 

Além dessas fontes de variabilidade individuais, fatores como idade, 

medicamentos utilizados concomitantemente levando a interações, efeitos placebo 

(que não dependem da ação farmacológica do fármaco, e variam de modo 

significativo de indivíduo para indivíduo e entre um mesmo indivíduo, em momentos 

diferentes), fatores imunológicos, e fatores genéticos também terão importante papel 

na variabilidade da resposta terapêutica apresentada por diferentes pacientes, ou 
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mesmo grupo de pacientes (BENET, MITCHELL, SCHEINER, 1991; KLAASSEN, 

1991; NIES, 2001; ERNSTER; COLFORD JR., 1998; LAWSON, 1998). 

 

Os fatores genéticos são os principais determinantes da variabilidade dos 

efeitos farmacológicos, e são os responsáveis por várias diferenças qualitativas e 

quantitativas na atividade farmacológica. Eles podem acarretar uma sobredose 

relativa, em indivíduos que não conseguem metabolizar o fármaco; o fracasso da 

conversão de uma “pré-droga” em substância ativa; alterações farmacodinâmicas 

(anemia hemolítica em populações com deficiência de glicose-6-fosfato 

desidrogenase) e reações idiossincráticas, como anemia aplásica e hepatotoxicidade 

(NIES, 2001; OATES, WILKINSON, 1998).  

 

Por tudo que foi exposto acima, o tratamento individualizado exige o 

conhecimento da possibilidade do medicamento ser efetivo (seu benefício), dos 

riscos que podem ocorrer durante e / ou após seu uso e, principalmente do quadro 

clínico que o paciente apresenta (incluindo sua história patológica pregressa, fatores 

predisponentes a desenvolvimento de reações adversas de um modo geral e a 

reações adversas específicas). Esses fatores, se presentes, aumentam a chance do 

paciente desenvolver determinadas reações adversas a determinados 

medicamentos e, portanto, devem ser conhecidos, quando isso é possível. Pacientes 

que recebem um maior número de fármacos, idosos, pacientes com patologias mais 

graves, ou com alguns tipos específicos de patologia apresentam maior 

probabilidade de desenvolverem RAMs. Por exemplo, pacientes com doença 

pulmonar crônica, ou doença hepática crônica, estão mais susceptíveis a 

medicamentos depressores do sistema central; anti-inflamatórios não hormonais 

podem piorar a função renal em alguns grupos de indivíduos, tais como indivíduos 

portadores de insuficiência cardíaca congestiva ou insuficiência hepática (FOSTER 

et al. 2003; HENRY, SMITH, HENNESSY, 1996; ROE, MCNAMARA, MOTHERAL, 

2002; WOOD, 1998).  
 

A complexidade do monitoramento de efetividade e de segurança de 

todos os medicamentos e o desejo de identificar eventos raros requer o uso de 

métodos populacionais modernos, em particular o uso de epidemiologia e 

bioestatística (EDLAVITCH, 1998). 
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Os estudos clínicos controlados, a análise estatística dos dados, a 

combinação do estudo científico de medicamentos em humanos e a individualização 

da terapia (os dois últimos temas principais da farmacologia clínica) proveem as 

bases científicas da terapêutica. O objetivo terapêutico desta base científica é tornar 

mais previsível a resposta do que pode ocorrer ao se utilizar uma dose específica, 

de um medicamento específico, para um paciente específico, em relação à resposta 

que seria possível sem essa base científica. O método científico também permite 

comparar um medicamento com outro (REIDENBERG, 2001). 

 

A terapêutica como ciência é baseada na habilidade de predizer, pelo 

menos estatisticamente, a resposta de um paciente a um medicamento. Essa 

predição requer o conhecimento de um conjunto de dados sobre medicamentos 

arrumados sistematicamente. O enfoque da farmacologia clínica é a avaliação 

científica do medicamento em seres humanos e a diferença da resposta ao 

medicamento entre indivíduos. Farmacologia e farmacologia clínica produzem o 

conjunto de conhecimentos que torna a terapêutica mais predizível, e é a maior 

predizibilidade que torna a terapia mais segura e mais efetiva. Isto é a base científica 

da terapêutica (REIDENBERG, 2001). 

 

A farmacologia clínica é necessária para investigar a segurança e eficácia 

de medicamentos. A epidemiologia ajuda a compreender a extensão e o padrão de 

uso, e como o medicamento contribui com a saúde. (e, mais recentemente, tem sido 

considerado que uma completa avaliação do uso de medicamentos deve também 

considerar aspectos sociais, e que as ciências sociais poderiam explicar como 

percepções individuais-ambiente, cultura- e sociais afetariam o uso do medicamento) 

(HAAIJER-RUSKAMP; HEMMINKI, 1993). 

 

Devido ao fato de ser importante, em termos de saúde pública, assegurar 

que o risco / benefício de um medicamento comercializado seja aceitável para 

indivíduos e para a sociedade, a aplicação de metodologias epidemiológicas têm 

sido tradicionalmente orientadas para identificar efeitos não intencionais dos 

medicamentos (EDLAVITCH, 1998).  
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Assim, não só para a agência reguladora de medicamentos e para a 

indústria farmacêutica, mas também para o profissional de saúde, a 

farmacoepidemiologia se apresenta como disciplina fundamental. Ela auxilia e 

interfere na tomada de decisão. 

 

A farmacoepidemiologia pode ser útil para prover informações sobre os 

efeitos benéficos e nocivos dos medicamentos, permitindo uma melhor avaliação 

dos efeitos benéficos e prejudiciais dos medicamentos, permitindo, então, uma 

melhor avaliação do balanço benefício / risco para o uso de um medicamento em 

particular para um paciente em particular (STROM, 2000a). 

 

Um axioma fundamental da farmacoepidemiologia é que intervenções 

terapêuticas produzirão efeitos não intencionais dos medicamentos. Ainda que se 

saiba que o uso de medicamentos nunca será absolutamente seguro, é necessário 

que o perfil de segurança do medicamento esteja definido (ROGERS, 1998). 

 

Na atualidade, novos medicamentos são introduzidos rapidamente no 

mercado mundial, e novas tecnologias produzem medicamentos que influenciam os 

processos corporais mais e mais profundamente. Esses medicamentos em geral 

prometem ser mais eficientes e seguros, por serem mais seletivos, mas essas 

promessas terão que ser comprovadas, principalmente no que se refere a terapias 

de longa duração. Novas técnicas em farmacoepidemiologia tornam possível 

determinar mais claramente os mecanismos de desenvolvimento de RAMs, e podem 

produzir informações importantes para a melhor utilização dos medicamentos 

(BANKOWSKI, 1994). 

 

De modo geral, estudos farmacoepidemiológicos podem ser conduzidos 

para descrever o uso de medicamentos, para gerar hipóteses sobre medicamentos e 

resultados de seu uso, para prover evidências que suportem determinada hipótese 

gerada a partir de estudos descritivos, teorias ou outras fontes, além de servir para 

prover dados econômicos do custo de doenças e intervenções. Existem cinco 

passos que, tipicamente, fazem parte de uma sequencia de descoberta de uma 

associação causal e o desenvolvimento de uma reação adversa a medicamento: 
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1. Observação clínica de uma possível relação causal entre um fator e 

uma doença; 

2. Análise epidemiológica descritiva estabelecendo a associação em 

níveis populacionais; 

3. Estudos epidemiológicos analíticos estabelecendo a associação em um 

nível individual; 

4. Reprodução experimental da doença a partir do fator de risco e / ou 

elucidação do mecanismo patológico do fator na doença;  

5. Observação que a remoção do fator de risco (ou modificação da 

resposta do hospedeiro a esse fator de risco) diminui a incidência desta doença 

(EDLAVITCH, 1998). 

 

O campo da farmacoepidemiologia primeiramente estava relacionado ao 

estudo dos efeitos adversos dos medicamentos. Por isso, Castro, em 2000, afirma 

que a farmacoepidemiologia teve origem na Farmacovigilância, que por sua vez 

proveio do conhecimento dos efeitos adversos a medicamentos, esse sim um 

conceito relativamente mais antigo. No início da década de 50, constatou-se que o 

cloranfenicol poderia provocar anemia aplástica. Em 1952, foi publicada a primeira 

edição do primeiro livro que tratava apenas de reações adversas a medicamentos, o 

Meyler’s Side effects of drugs. No mesmo ano, a American Medical Association 

(AMA) estabeleceu o primeiro registro oficial de reações adversas a medicamentos, 

coletando casos de discrasias sanguíneas associadas ao uso de fármacos (STROM, 

2000a). 

 

Mesmo pouco tempo após ter surgido, a farmacoepidemiologia já provia a 

chave para responder muitas questões que surgem no processo de 

desenvolvimento, prescrição e uso de medicamentos. Embora a aplicação de 

métodos de farmacoepidemiologia possa ser útil durante as realizações dos ensaios 

clínicos na fase anterior à comercialização, a maior aplicação de seus princípios 

ocorre durante o período de comercialização, depois que o medicamento foi 

registrado. O termo Farmacoepidemiologia, então, refere-se tanto às fases do 

desenvolvimento de medicamentos antes mesmo da concessão do registro quanto 

às fases posteriores à concessão do registro pelas agências regulatórias de 

medicamentos (STROM, 2000a).  
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Vigilância pós-comercialização é um termo que vem da tradução do termo 

inglês post-marketing surveillance. O termo pós-comercialização, em nossa língua, 

não traduz a realidade, porque não é após a comercialização e sim durante esse 

período, isto é, após a concessão do registro. A Unidade de Farmacovigilância da 

Anvisa pertencia, até junho desse ano, a uma gerência denominada Gerência Geral 

de Segurança Sanitária de produtos de Saúde Pós–Comercialização. Essa gerência 

foi extinta pela Portaria 385 (BRASIL, 2003f). De qualquer modo, o termo pós-

comercialização refere-se a um período específico na vida do medicamento: o 

período que se inicia quando o medicamento entra no mercado.  

 

O monitoramento pós-comercialização envolve a indústria farmacêutica, 

as agências reguladoras, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, a comunidade 

acadêmica, o público em geral, legisladores e a comunidade legal (EDLAVITCH, 

1998). 

 

A “vigilância pós-comercialização”, nada mais é do que farmacovigilância: 

“O termo farmacovigilância deve, então, substituir o termo inglês post-marketing 

surveillance” (BÉGAUD, ARIAS; 1997). A farmacovigilância tem uma importância 

fundamental porque, no momento em que o medicamento é aprovado para 

comercialização, as respostas a inúmeras questões – vitais para os pacientes, para 

os profissionais e para o sistema de saúde – são apenas parcialmente conhecidas 

(ARROWSMITH-LOWE, ANELLO; 1996). 

 

A farmacovigilância provê dados quantitativos que vão ajudar na tomada 

de decisão terapêutica e reguladora. Esses dados devem ser adequados para que 

se possa pesar os efeitos benéficos e os riscos associados ao uso do medicamento 

que é utilizado na prática clínica (e não nas condições controladas dos ensaios 

clínicos) e deveriam prover informações que possam ser usadas para determinar o 

valor dos medicamentos (EDLAVITCH, 1998). Os estudos clínicos que porventura 

sejam desenvolvidos nessa fase (a partir do início de comercialização) são 

denominados de estudos Fase IV (PORTA; HARTZEMA; TILSON, 1998; MORAES & 

MORAES, 2000). 
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Apesar dos estudos Fase IV serem realizados após a concessão do 

registro de um medicamento, é importante ressaltar que existem divergências no que 

diz respeito à definição dessa fase. Os ensaios clínicos Fase IV devem ser 

realizados sobre a base de informações contidas no “resumo das características do 

produto” (o que, no Brasil, pode ser considerado a bula do medicamento). Eles têm, 

por exemplo, um objetivo de farmacovigilância, ou um objetivo de avaliação do 

interesse terapêutico, ou ainda, de avaliação de estratégias terapêuticas. Eles 

também devem ser realizados com o mesmo rigor metodológico que os ensaios 

clínicos de outras fases (pré–comercialização) e devem apresentar, no mínimo, um 

protocolo adequado. É importante ressaltar, também, que os ensaios clínicos 

efetuados depois da comercialização com vistas a estudar novas indicações, novas 

vias de administração, ou novas associações são considerados como ensaios de um 

novo medicamento e, portanto, ainda que realizados após a comercialização, não 

são considerados Fase IV. Assim todo ensaio clínico realizado no período de 

comercialização que objetive incluir uma nova indicação ou, por exemplo, uma nova 

posologia é um ensaio Fase II ou Fase III (BÉGAUD, ARIAS, 1997).  

 

Os pacientes, mais que os médicos, não sabem das limitações dos 

ensaios clínicos conduzidos nas fases de pré–comercialização do desenvolvimento 

de um fármaco (NIES, 2001). Essas limitações serão comentadas, posteriormente, 

de modo mais detalhado porque são de fundamental importância para a 

compreensão da relativa segurança apresentada pelos fármacos comercializados.  

 

Uma das maiores dificuldades para indústrias farmacêuticas e órgãos de 

governo é estabelecer esquemas eficientes de farmacovigilância, para selecionar 

estratégias apropriadas de pesquisa, e sintetizar e interpretar as evidências 

disponíveis de uma variedade de fontes. Conduzir estudos epidemiológicos nem 

sempre é necessário ou factível. Mas, ultimamente, cada vez mais se apresenta a 

pergunta: quando é necessário realizar estudos pós-comercialização, pós-registro? 

Existem várias condições que podem tornar necessária a realização desses estudos. 

Dentre elas, pode-se citar: a prevalência elevada da patologia a ser tratada; se sua 

severidade é baixa; se afeta predominantemente crianças ou outro grupo especial 

de população; se o medicamento é indicado para uso em indivíduos relativamente 

saudáveis; se a duração da exposição é longa, entre outras (PORTA; HARTZEMA; 
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TILSON, 1998). Esta informação é importante porque, como se pode ver, o uso da 

Flutamida em mulheres se encaixa em várias dessas condições.  

 

Um ponto importante a ser mencionado sobre os sistemas de vigilância de 

medicamentos é que sua principal proposta é gerar sinais cujas investigações são 

desenvolvidas através de estudos mais formais (COBERT; BIRON, 2002; ROGERS, 

1998). 

 

Um sinal pode ser definido como um relato (ou relatos) de um evento que 

pode ou não ter uma relação causal com um ou mais medicamentos (CIOMS IV 

apud COBERT; BIRON, 2002), ou ainda, de acordo com a definição da OMS: 

“informação relatada sobre possível relação causal entre um efeito adverso e um 

medicamento, sendo esta relação desconhecida ou parcialmente documentada 

previamente” (WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring). 

 

Segundo Edwards (2001), muitos sinais de RAMs são produzidos e nossa 

capacidade de analisá-los é limitada. Atualmente, é pouco consistente o quão 

profundamente esses sinais devem ser considerados. Sinais referentes a eventos 

adversos graves, supostamente novos e relacionados a novos medicamentos 

usualmente acarretam medida reguladora. Sinais referentes a reações adversas 

menos graves, que não apresentam impacto importante na morbidade ou na adesão 

(aderência) ao tratamento acabam não sendo investigados de modo tão rigoroso, 

mesmo que o número de notificações esteja aumentando. Estudos epidemiológicos 

podem levar meses a anos para obterem resultados, e nesse período milhares de 

pacientes podem estar expostos a risco. Esse período de análise de novo sinal é 

raramente transparente, e controvérsias tendem a postergar a conclusão.  

 

Quando ocorre a detecção de um sinal potencialmente importante, pode 

ser necessária uma investigação em farmacovigilância. A geração de sinais e a 

investigação em farmacovigilância representam a principal função, e mesmo a sua 

razão de ser (das unidades de farmacovigilância das agências reguladoras e das 

indústrias farmacêuticas). O primeiro passo, na geração e detecção de sinais, 

envolve a confirmação ou refutação da validade dos dados do próprio sinal. Isto 

corresponde à determinação se o fato e os dados estão corretos e confirmados. O 
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passo seguinte envolve uma pesquisa na literatura, nos bancos de dados, consulta a 

especialistas ou o que mais se achar apropriada (COBERT; BIRON, 2002).  

 

Segundo Rogers (1998), para que seja possível a geração de sinais, não 

deve ser importante para o médico estar convencido que o medicamento suspeito foi 

responsável pelo evento não desejado. Todos os eventos graves não intencionais 

devem ser relatados, estando ou não bem documentados na literatura, porque 

nenhum médico, na posição em que se encontra, estaria apto a detectar alterações 

na frequência ou na natureza de eventos raros. O tempo necessário para detecção 

de um evento não intencional a medicamentos é uma função da natureza do evento 

e da frequência em que ele ocorre. 

 

Estudos clínicos pré-comercialização (Fases I a III) deveriam definir todos 

os efeitos dose-relacionados desfavoráveis, embora eles estejam previstos de 

acordo com a farmacologia do medicamento. Esses efeitos provavelmente 

aparecerão em uma intensidade variável em muitos pacientes. Informações sobre o 

perfil de segurança do medicamento são limitadas pelos cinco “muitos”: muito pouco, 

muito simples, muito idade mediana, muito estreita e muito breve (ROGERS, 1998). 

 

•  Muito pouco: o número de pessoas expostas ao medicamento 

previamente a sua aprovação para comercialização (concessão do registro) é 

frequentemente menor que 2.000 (nos Estados Unidos da América). Entretanto, para 

se obter 95% de probabilidade de detectar um evento que ocorra em um indivíduo 

entre 10.000 expostos, cerca de 30.000 pacientes teriam que ser estudados. Mesmo 

que se reduzisse a probabilidade de detectar esse mesmo evento (que ocorra em 

um indivíduo entre 10.000 expostos) de 95% para 80%, ainda assim seria 

necessária a avaliação de 16.000 exposições. Assim, estabelecer o perfil de 

segurança do medicamento previamente a sua comercialização tornar-se-ia 

proibitivamente caro e não factível.  

•  Muito simples: Pacientes com condições médicas “complicadoras” ou 

recebendo outros medicamentos concomitantes frequentemente são excluídos dos 

estudos pré-comercialização para simplificar a avaliação de eficácia do medicamento 
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•  Muito idade mediana: Os muito jovens e os muito velhos raramente 

estão representados nos ensaios clínicos. Após comercialização o medicamento 

será prescrito para ambos os grupos. 

•  Muito estreita: As indicações para as quais o medicamento em 

investigação é usado são específicas e bem definidas em todos os protocolos de 

estudo. Após a comercialização, entretanto, o medicamento será usado para uma 

série de outras condições para as quais a relação benefício/risco pode ser 

radicalmente diferente.   

•  Muito breve: Eventos não intencionais a medicamentos que ocorram 

após anos de terapia crônica com um medicamento ou que requeiram um período 

longo de latência após uma única exposição (exemplo: carcinoma vaginal após 

exposição intrauterina ao dietiletilbestrol) não poderão ser conhecidos antes de o 

medicamento ser comercializado. Em resumo, as únicas informações que estão 

disponíveis no momento da aprovação para comercialização consistem de uma 

descrição da frequência dos efeitos adversos esperados; informações de toxidade 

dose-relacionada provenientes dos estudos Fase I; e as avaliações toxicológicas, 

teratogênicas e carcinogênicas em animais. Se eventos graves não intencionais a 

medicamentos ocorrem, os únicos com probabilidade de serem detectados nesse 

estágio de uso limitado do medicamento (Fases I a III) são aqueles que ocorrem 

mais frequentemente. Para alcançar o estágio de aprovação de comercialização, um 

medicamento que tenha apresentado eventos não intencionais graves nessas fases, 

uma situação especial deve ser necessária. Essa situação especial pode incluir 

desde uma doença fatal para a qual não haja terapias alternativas ou doenças 

graves para as quais novos medicamentos representem melhora demonstrada no 

balanço risco e benefício (ROGERS, 1998). 

 

Reações alérgicas ou idiossincráticas, por serem menos frequentes têm 

uma pequena probabilidade de detecção durante as fases pré-comercialização. 

Outros eventos não intencionais improváveis de serem observados antes da 

comercialização incluem aqueles que: 1) ocorrem raramente (1/10.000 – 1/100.000); 

2) requeiram um período longo de indução; 3) resulte de uma interação específica 

entre características pessoais, doenças concomitantes ou medicamentos 

concomitantes. Esses eventos poderão ou não ser detectados durante o período de 
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comercialização, caso se disponha de um sistema de vigilância efetivo (ROGERS, 

1998). 

 

Em resumo, de acordo com Rogers (1998) o tempo provável para detectar 

um evento não intencional depende do grau de susceptibilidade dos indivíduos 

àquele evento, da população exposta e da taxa de exposição, assim como da 

frequência do próprio evento, por si só. O perfil de segurança de um medicamento é 

mais dinâmico do que estático, altera-se de acordo com o tempo, e pode ser 

modificado se o medicamento é utilizado para uma nova indicação ou utilizado com 

uma nova terapia. A história natural de sua indicação pode mudar e alterar a razão 

risco /benefício do medicamento. Além disso, quando medicamentos bem 

estabelecidos são utilizados com novos medicamentos, interações não esperadas 

também podem ocorrer.  

 

Dentre as principais estratégias de detecção de um evento não 

intencional a medicamentos está incluído um sistema de notificações espontâneas, 

denominado MedWatch e mantido pelo Food and Drug Investigation (FDA) nos 

Estados Unidos (EUA). As notificações são recebidas diretamente dos profissionais 

de saúde ou da indústria farmacêutica. Esse sistema é fortemente dependente das 

notificações dos profissionais. Para o sistema funcionar como um sistema sentinela 

efetivo, os profissionais da saúde devem estar conscientes da importância do 

sistema, devem ter meios disponíveis de efetuar os relatos (fácil acesso e 

convenientes) e serem estimulados a participar. Nos EUA, as notificações 

provenientes de profissionais têm demonstrado ser a mais eficiente e produtiva fonte 

de reações adversas graves que resultam em alteração de textos de bula do 

medicamento (ROSSI, 1984; ROGERS, 1998). 

 

Apesar de toda a importância de um sistema de notificações 

espontâneas, as notificações apresentam evidências não conclusivas com relação à 

causalidade. A despeito de toda e qualquer limitação, o sistema de notificações 

espontâneas pode ser o único meio disponível para detectar raros e graves efeitos 

não intencionais. Quando um desses efeitos é identificado a partir de dados de 

farmacovigilância (como visto, frequentemente os eventos não são observados a 

partir de um estudo observacional controlado e sim relatados através de uma única 
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ocorrência ou um pequeno número de relatos) e pode ser necessária a adoção de 

uma ação reguladora em resposta a esses relatos. “Nessas situações, é imperativo 

obter um tão amplo e detalhado relato quanto possível. [...]” Na ausência de dados 

epidemiológicos dos ensaios clínicos, Venning em 1983 propôs o uso dos seguintes 

critérios para desenvolver diretrizes operacionais para as agências reguladoras 

decidirem sobre a relação evento- medicamento: 

 

1. Dados de reexposição 

2. Dados experimentais demonstrando o mecanismo da patogênese 

3. Efeitos não intencionais imediatos e agudos 

4. Reações no local de aplicação 

5. O primeiro relato de uma reação previamente conhecida com outro 

método de administração 

6. Ocorrência repetida de eventos raros. 

 

Diante desses tipos de evidência, as agências sanitárias reguladoras 

podem pesar a natureza do evento adverso levando em consideração os seguintes 

fatores, para tomar uma decisão reguladora (ROGERS, 1998). 

 

•  Se for reversível e o quanto custa; 

•  Se resulta em incapacidade permanente ou morte; 

•  Deve-se estimar a incidência do evento e a proporção da população 

que pode estar exposta. (Quantos indivíduos apresentariam este evento?); 

•  A contribuição que esse medicamento oferece para o tratamento da 

doença para a qual é indicado. Ele é o único medicamento disponível ou um entre 

vários outros? 

 
3.2 Limitações dos Estudos Clínicos com Relação às Informações sobre 
Segurança e Efetividade. 

 

Segundo van Brummelem (2001), Estima-se que o número de produtos 

farmacêuticos que se encontram em fase de pesquisa e desenvolvimento 

atualmente seja de cerca de 8.000, dos quais 5.000 se encontram em fase pré-

clínica do desenvolvimento, e 3.000 já em fase de estudos clínicos. Destes, 10 % 
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são projetos desenvolvidos a partir da biotecnologia. O número de novos produtos 

medicinais aprovados, por ano, está entre 30 e 40. Esses medicamentos aprovados 

foram avaliados com relação à eficácia e segurança, nos estudos clínicos realizados 

e apresentados para concessão do registro. Entretanto, quando se observa o 

desempenho de um medicamento na prática clínica ou sob condições clínicas 

gerais, o termo referente à “eficácia” é denominado efetividade. Variações nas 

populações de pacientes, variações individuais, comorbidades e não cumprimentos 

do tratamento podem fazer com que o medicamento se apresente menos efetivo do 

que eficaz (em relação àqueles efeitos clínicos obtidos durante os ensaios pré-

clínicos, sob condições estritamente controladas) (PORTA; HARTZEMA; TILSON, 

1998). 
 

Os ensaios clínicos controlados e randomizados são vistos como o 

método científico mais rigoroso para testar hipóteses em epidemiologia. Eles são 

excelentes para avaliar eficácia, segurança e efetividade não só de medicamentos, 

mas de tecnologias em saúde, de modo geral. Já os métodos observacionais de 

farmacoepidemiologia são os particularmente escolhidos para avaliar a efetividade 

do medicamento, sob condições gerais da prática clínica. Do mesmo modo, estudos 

pós-comercialização frequentemente representam uma abordagem mais pragmática 

(focada na efetividade do medicamento sob circunstâncias clínicas usuais) e, 

portanto, mais orientada à tomada de decisão. Entretanto, não é difícil perceber que 

os estudos realizados durante o período de pré–comercialização, como por exemplo, 

estudos de eficácia primária, raramente conseguem avaliar a eficácia secundária. 

Assim, um estudo que esteja avaliando a eficácia de um hipoglicemiante em 

controlar os sintomas do diabético (avaliação da eficácia primária), raramente estará 

apto a avaliar a utilidade deste hipoglicemiante em prevenir complicações renais ou 

cardio-vasculares no paciente diabético. Como se pode ver: “os efeitos em longo 

prazo dos medicamentos na prevenção das doenças ou de suas complicações estão 

entre uma série de questões desconhecidas no momento do registro” (PORTA; 

HARTZEMA; TILSON, 1998). 
 

Além disso, os estudos realizados no período pré-comercialização 

apresentam uma série de limitações: apenas de algumas centenas a poucos 

milhares de pacientes que utilizaram o medicamento foram avaliados até o momento 
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da comercialização. Esse número é insuficiente para avaliar a natureza e a 

importância clínica de reações adversas raras, embora as mais comuns e mesmo 

algumas pouco frequentes serão conhecidas neste momento. O número de 

pacientes que deve ser estudado para se assegurar razoavelmente de ter observado 

alguma reação adversa específica é frequentemente três vezes a incidência da 

reação adversa.  Então para identificar-se uma RAM com uma incidência de um para 

5.000 pacientes, 15.000 pacientes devem ser estudados (SPILKER, 1998). Esse 

exemplo pode ser visualizado na Tabela 1. 

 
Tabela 01 - Probabilidade de Observar-se RAM Empregando Número de Pacientes 
Normalmente Utilizados em Estudos Pré – Comercialização. 

N° de 
Pacientes 

Frequência da RAM Probabilidade 

2.000 1/500 Linfoma por azatioprina 0.98 

2.000 1/1000 Lesão Ocular com Practolol 0.86 

2.000 1/10000 Anafilaxia com penicilina 0.18 

2.000 1/50000 Anemia Aplástica com Cloranfenicol 0.04 

FONTE: Rägo, 2002 

 

Ainda de acordo com Spilker (1998), nos Estados Unidos, desde o ato 

legal sobre medicamentos órfãos, muitos foram aprovados para comercialização 

com dados de menos de 100 pacientes expostos. Considerações a respeito de 

benefício/risco sugerem que medicamentos órfãos deveriam estar mais rapidamente 

disponíveis para os pacientes embora isso acarrete, obviamente, um prejuízo dos 

dados referentes à segurança.  

 

• Algumas reações adversas graves podem não ser reconhecidas como 

tal durante muitos anos de comercialização do medicamento. As reações 

consequentes ao uso do dietiletilbestrol são um exemplo dessa situação. Lesões 

genitais pré-cancerosas e cancerosas que algumas vezes ocorrem muitos anos após 

a exposição materna a esse agente dificultam e / ou impossibilitam, o 

reconhecimento nos primeiros anos do desenvolvimento do medicamento ou nos 

primeiros anos de sua comercialização.  
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• É impossível estudar completamente ou mesmo prever todas as áreas 

em que problemas de segurança poderão surgir. Existe uma quase infinita 

combinação de doenças concomitantes, interações medicamentosas potenciais, 

idade dos pacientes, predisposições genéticas, e outros fatores que possam afetar a 

segurança de um novo medicamento.  Poucos desses possíveis fatores poderiam 

ser estudados especificamente durante a fase III, a menos que existam razões 

particulares para que isso seja feito. 

• Medicamentos são frequentemente utilizados para indicações muito 

diferentes daquelas para as quais foram utilizadas em pacientes que participaram 

dos ensaios clínicos.  Esses pacientes podem ter diferentes perfis de reações 

adversas a medicamentos. 

• Existe uma pressão de grupos sociais organizados, políticos e outros, 

para tornar disponíveis tão logo quanto possível os medicamentos supostamente 

eficazes para tratamentos médicos. Isso significa que alguns estudos de segurança 

em humanos, tradicionalmente conduzidos durante as Fases II e III, são agora 

adiados até a Fase IV. Isso é mais pertinente quando a relação benefício/risco 

favorece o novo tratamento em relação à terapia pré-existente. Exemplos desse tipo 

de medicamentos que tiveram a Fase III abreviada incluem medicamentos antiaids e 

anticâncer. Uma regra válida é que quanto maior for a relação benefício/risco de um 

medicamento novo comparado a um medicamento pré-existente utilizado em 

tratamentos com a mesma indicação, menor será a exigência de informações a 

respeito de segurança.  Em situações em que a razão benefício/risco representa 

uma melhora significativa sobre uma terapia corrente, poderá ocorrer um adiamento 

da realização dos estudos, que deixarão de ser realizados na fase III e o serão na 

Fase IV. Mas é importante ressaltar que isso normalmente não é aceito pelas 

agências reguladoras, exceto para um número de medicamentos clinicamente 

importantes, dito inovadores. 

• Algumas populações são excluídas dos ensaios clínicos e o perfil de 

RAMs nestas populações é praticamente desconhecido. Isso inclui tanto crianças 

como mulheres grávidas.  
 

Há ainda, nos últimos anos, mais um receio com relação a avaliação da 

segurança para o registro de medicamentos. Como o tempo necessário de 

aprovação para comercialização dos medicamentos vem caindo em países com 
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tradição em regulação de medicamentos (no FDA esse tempo foi reduzido de dois a 

três anos para cerca de 12 meses), essa aprovação mais rápida já vem sendo 

considerada como mais um fator que limitaria a avaliação de segurança até a 

comercialização. O fato é que o número de substâncias que são retiradas 

anualmente do mercado mundial por problemas referentes à segurança não para de 

crescer (BORCHARDT, 2000; 2001; KNIGHT-RIDDER/ TRIBUNE BUSINESS 

NEWS, 2000; MEADOWS, 2002; RÄGO, 2002; SUSENS, 2003; TWERSKY, 2000; 

FDA, 2003b). 

 

De acordo com Porta; Hartzema; Tilson (1998), os estudos clínicos Fase 

IV não são exigidos pelas agências reguladoras, mas são frequentemente 

acordados entre as indústrias e as agências como FDA, por exemplo, como uma 

condição para a aprovação do novo medicamento. Os estudos Fase IV podem ser 

iniciados a partir de sinais de Farmacovigilância ou sistemas de notificações 

espontâneas de relatos de suspeita de reação adversa, e também podem ser 

realizados como estudos farmacoeconômicos, para estabelecer custo-efetividade de 

um tratamento sobre outro. Nesses estudos, populações maiores e mais 

heterogêneas são utilizadas e uma maior ênfase é dada para que se reproduzam as 

condições clínicas usuais. Em parte por causa do tamanho da amostra maior do que 

em relação aos estudos Fase I, II, e III (amostras maiores são determinantes diretos 

da probabilidade de detectar eventos adversos a medicamentos que ocorram em 

uma baixa frequência), os estudos Fase IV provêm informações adicionais dos 

benefícios e riscos dos medicamentos. 

 

3.3 Farmacovigilância no Mundo 
 

Em 29 de janeiro de 1848, um menino de 15 anos morreu após uma 

anestesia de rotina para extração de uma unha, O The Lancet, jornal britânico 

fundado em 1823, criou uma comissão que iniciou, então, um processo de coleta de 

notificações de Reações Adversas a Medicamentos (RAMs) (RÄGO, 2002). 

 

Dúvidas a respeito da tolerabilidade de medicamentos são tão antigas 

quanto a própria humanidade, mas essas dúvidas, na atualidade, atraem 
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particularmente a atenção por causa dos desastres associados a certos 

medicamentos (VENULET, 1994). 

 

• Em 1937, 107 pessoas morreram envenenadas por um elixir de 

sulfanilamida que continha o solvente dietilenoglicol. 

•  Em 1954, 100 pessoas morreram por envenenamento por Stalinon, 

um composto orgânico à base de estanho utilizado para tratar furunculose.  

• Foram necessários 39 anos para que se atribuísse ao ácido 

acetilsalicílico a possibilidade de causar hemorragias gastrointestinais, e mais 20 

anos para que isso fosse comumente reconhecido.  

• Discrasias sanguíneas relacionadas ao cloranfenicol foram 

primeiramente reportadas nos anos 50, mas demorou quase 20 anos para que essa 

associação tenha sido aceita como conhecimento padrão.  

• Em 1961, Dr. Willian McBride, na Austrália, relatou um aumento de 

20% de anormalidades fetais e aumento significante de focomelia relacionadas à 

talidomida. A partir daí, numerosos relatos ocorreram. Este é considerado o desastre 

da talidomida e milhares de bebês nasceram com focomelia e micromelia 

(VENULET, 1994; STROM 2000A; MYERS; HUNTER; MOORE, 1998; RÄGO, 2002; 

CASTRO, 2000). 

 

Em muitos países, autoridades começaram a coletar notificações de 

reações adversas a medicamentos. Vários programas sistemáticos de 

monitoramento de medicamentos foram iniciados e a Organização Mundial de Saúde 

teve uma participação ativa para assegurar a segurança de medicamentos 

(VENULET, 1994). 

 

Em 1962, seis meses após o conhecimento do desastre da talidomida, a 

Assembleia Mundial de Saúde reconheceu a importância dos problemas 

relacionados à segurança de medicamentos e foram recomendadas as primeiras 

medidas relacionadas ao tema. A 16ª Assembleia Mundial de Saúde (1963) adotou a 

resolução WHA 16.36 que reafirmou a necessidade de ações precoces objetivando 

a rápida disseminação da informação sobre RAMs. Em cada assembleia posterior, 

foram adotadas resoluções cada vez mais específicas, culminando, em 1967 (20ª 
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Assembleia Mundial da Saúde), na resolução WHA 20.51, que dispôs as bases do 

sistema internacional de monitoramento de reações adversas a medicamentos 

(VENULET, 1994; WHO, 2002b). Essa resolução representa o marco inicial na 

história da Farmacovigilância Internacional e se constituiu num projeto de 

viabilização de um sistema internacional de monitoramento de RAMs (UMC, 2001). 

 

Iniciou-se um projeto piloto em 1968, em Alexandria, no estado de Virginia 

dos EUA, que foi denominado Projeto de Pesquisa Piloto para o Centro Internacional 

de Monitoramento de Medicamentos da OMS, e começou a operar em 07/02/1968, 

sob a coordenação da OMS, em Genebra. A proposta deste Centro era criar um 

sistema de registro de notificações de RAMs, analisar estes dados retroalimentando 

os centros nacionais, permitir pesquisas pelos membros da OMS e pelos centros 

nacionais e estudar a contribuição do monitoramento de medicamentos para a 

pesquisa em farmacologia e terapêutica. Uma consequência importante do 

estabelecimento do Centro é que foi criada uma rede de pessoas nas agências 

reguladoras que sabem da existência uma das outras e estão prontas para discutir 

problemas e advertir uns aos outros da existência desses problemas. Uma proposta 

que também já existia desde esta ocasião era agregar relatos isolados de RAMs 

raras de diferentes países, que, isoladamente, em cada país, poderiam não ser 

valorizados. Assim, desde esta ocasião o programa de computador estava 

preparado para identificar tudo que fosse “novo para o sistema” (VENULET, 1994).  

 

O Centro internacional, já nesse período, identificou, através do seu 

sistema de identificação de sinais, muitas associações entre medicamentos e 

reações adversas, e chamou a atenção dos Centros Nacionais, que por sua vez 

reconheceram a validade do sinal e adotaram as medidas necessárias. 

 

Um sinal pode ser um novo evento adverso ou uma mudança nas 

características ou na frequência de uma RAM que já é conhecida. Se for 

potencialmente importante, pode levar a uma investigação de sinal. Ele pode se 

originar de muitas fontes: notificações espontâneas, estudos estruturados 

(frequentemente estudos epidemiológicos, mas algumas vezes ensaios clínicos), 

estudos de toxicologia experimental, questionamentos de autoridades de saúde, um 

caso judicial ou outros (COBERT; BIRON, 2002).  
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Um sinal não é somente incerto, mas também preliminar, pois a situação 

pode mudar substancialmente com o tempo tanto no sentido de confirmá-lo ou 

rejeitá-lo. Ele pode também ser documentado com mais informação do que 

meramente a simples associação entre um medicamento e o efeito adverso, 

podendo citar a amplitude da severidade da reação, o desfecho, postular o 

mecanismo de ação, indicar um grupo de risco, definir o intervalo de dose que é 

mais suspeito ou sugerindo um efeito do grupo farmacológico do fármaco envolvido, 

ou mesmo a ausência de efeito adverso de um fármaco específico. Um dos 

principais objetivos das atividades de Farmacovigilância no mundo é a “geração de 

sinais” a partir de suspeitas de reações adversas e formulação de hipóteses 

(EDWARDS; BIRIELL, 1994). 

 

Em 1970, o Centro Internacional de Monitoramento de Medicamentos da 

OMS (WHO DRUG MONITORING CENTRE) foi transferido para Genebra, para 

dispor de maior independência, uma vez que não estaria mais sediado num país 

membro. Em 1978, o centro foi transferido de Genebra para a cidade de Uppsala, na 

Suécia, após um acordo do governo sueco com a OMS, passando a ser chamado 

Uppsala Monitoring Centre (UMC). Inicialmente, o conselho administrativo era sueco, 

hoje conta com 3 a 6 membros nomeados pela OMS. Pode-se dizer que o Centro se 

constitui no “braço operacional do Programa de Monitoramento de Medicamentos”. 

O programa objetiva não só desenvolver o potencial existente de geração de sinais, 

mas também assegurar que ocorra a análise e a investigação de todos os sinais 

importantes referentes à segurança de medicamentos. Atualmente, considera-se que 

existam cinco principais atividades que são essenciais a farmacovigilância 

(EDWARDS, 2001; MEYBOOM et al. 1997; OLSSON, 1998; UMC, 2000). 

 

1. Geração de sinais e formulação de hipóteses referentes à suspeita de 

reações adversas a medicamentos; 

2. Análise do sinal, confirmação ou refutação das hipóteses, estimativa do 

tamanho do risco e da existência de pacientes suscetíveis; 

3. Consideração de possíveis alterações na relação benefício – risco de 

medicamentos; 

4. Informação aos profissionais de saúde e pacientes de temas em 

farmacovigilância, inclusive ações reguladoras possivelmente adotadas; 
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5. Avaliação das consequências - sempre que possível, antes que as 

medidas reguladoras sejam tomadas, deve-se tentar prever as consequências da 

ação. Essa avaliação permite guiar as decisões de acordo com as opções de ação 

disponíveis.  

 

Diante da importância da identificação de sinais para a Farmacovigilância, 

desde 1990 é publicado um periódico trimestral, somente para países membros, 

denominado SIGNAL (KIURU, 2003), editado e produzido pelo Centro de 

Monitoramento de Uppsala (UMC), que apresenta a informação resultante da análise 

do banco de dados da OMS. Esse banco de dados contém resumos de relatos de 

caso de suspeitas de RAM’s submetidas pelos Centros Nacionais de 

Farmacovigilância presentes em cerca de metade dos países do mundo. Além disso, 

o UMC Review Panel, que consiste em cientistas internacionais renomados, 

normalmente filiados a instituições governamentais e educacionais ou indústrias 

farmacêuticas, convidados pelo UMC, avalia – sob a responsabilidade da UMC – o 

banco de dados na busca de sinais de possível relevância para a saúde pública, 

ação reguladora de medicamentos, e para o desenvolvimento científico (WHO 

Collaborating Centre for International Drug Monitoring, 2003).  

 

Os assuntos discutidos no boletim SIGNAL apresentam variados graus de 

suspeita resultantes das avaliações do banco de dados da UMC. Como foi 

enfatizado acima, o boletim SIGNAL contém diferentes hipóteses, primeiramente 

com o objetivo de informar as agências reguladoras nacionais. Estas podem, em 

contrapartida, vir a tomar providências a respeito (como avaliação da fonte, ou 

realizar um estudo para comprovar a hipótese). A distribuição do boletim SIGNAL 

pela UMC é, por enquanto, restrita aos centros nacionais, autoridades regulatórias e 

seus conselheiros, participantes do programa da OMS para colaboração 

internacional para monitoramento de reação adversa a medicamento e para 

indústrias farmacêuticas que possam ser identificadas como unicamente 

responsáveis pelos medicamentos em questão (WHO Collaborating Centre for 

International Drug Monitoring, 2003). 

 

Autoridades nacionais e centros nacionais são responsáveis por decidir 

quais providências serão tomadas (se necessárias) incluindo a comunicação da 
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informação constando no boletim SIGNAL aos profissionais de saúde, e aos 

responsáveis pela autorização de mercado, em sua jurisdição (WHO Collaborating 

Centre for International Drug Monitoring, 2003). 

 

A forma pela qual é realizado, hoje, o monitoramento de medicamentos, 

sofreu mudanças em relação ao início do Programa, tanto em nível nacional quanto 

internacional. O programa da OMS se estabeleceu, inicialmente, com 10 países, 

todos desenvolvidos. Gradualmente, mais países mostraram interesse e foram se 

incorporando ao programa, uma vez que seus sistemas nacionais conseguiam o 

desenvolvimento suficiente. Os critérios para esse desenvolvimento não eram 

unicamente o funcionamento do centro em questão, mas também a presença no 

país de um organismo regulador de medicamentos, que tenha a vontade e o 

potencial de agir frente a sinais que surgem e adotar as medidas reguladoras 

apropriadas.  “A OMS considera vital este aspecto: um sistema de farmacovigilância 

deve estar apoiado pelo organismo regulador” (UMC, 2001). 

 

Nos últimos cinco anos, tem ocorrido um incremento no número de países 

que manifestaram o desejo de participar do Programa, e vários países contatam a 

OMS e o Centro Colaborador da OMS, o Uppsala Monitoring Centre, para receber 

assistência no desenvolvimento dos seus programas nacionais. Praticamente todos 

os países industrializados já participam e, atualmente, também muitos países em 

desenvolvimento o fazem. No âmbito nacional, também ocorreram algumas 

mudanças. No modelo original, um sistema de farmacovigilância era totalmente 

centralizado e se baseava num único centro nacional que recebia as notificações 

voluntárias de profissionais de saúde de todo o país. Agora, entretanto, muitos 

países preferem um sistema mais descentralizado, com o centro nacional 

funcionando como ponto de referência para os centros regionais ou locais. Vários 

países que estão iniciando seus sistemas já o fazem de acordo com este novo 

modelo e alguns países com vasta experiência em farmacovigilância estão alterando 

seus modelos para uma organização descentralizada. Em muitos aspectos, 

entretanto, estes modelos são similares (UMC, 2001). 

 

Em 2002, mais de 65 países já tem seu próprio centro de 

farmacovigilância (WHO, 2002b). Juntos esses centros provêm anualmente mais 
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que 200.000 relatos individuais de suspeita de reações adversas a medicamentos.  

O banco de dados cumulativo que foi construído a partir desses relatos compreende 

agora mais de 2.000.000 de registros (MANN, 2001). 

 

É importante que a Farmacovigilância se desenvolva em todos os países, 

uma vez que há diferenças (e mesmo em diferentes regiões de um mesmo país) no 

que tange às manifestações de RAMs e outros problemas relacionados a 

medicamentos. Isto pode ser devido a diferenças relacionadas à produção de 

medicamentos, distribuição e ao uso, (indicações, dose e disponibilidade), à 

genética, à dieta, às tradições da população, à qualidade e à composição 

(excipientes) dos produtos farmacêuticos fabricados localmente, ao uso de 

fitomedicamentos que podem apresentar problemas toxicológicos quando utilizados 

isoladamente ou em combinação com outros medicamentos (UMC, 2001). 

 

Os dados procedentes do próprio país ou região podem ter uma maior 

relevância e valor educativo, e podem estimular a tomada de decisões reguladoras 

em âmbito nacional. Quando não existe informação de uma região, pode levar mais 

tempo para que se identifique um problema relacionado a medicamentos. Por outro 

lado, a vigilância internacional como a do Programa Internacional de 

Farmacovigilância da OMS, pode proporcionar informações sobre possíveis 

aspectos referentes à segurança de medicamentos que ainda não foram detectados 

pelos países. Assim, a farmacovigilância é necessária para a prevenção dos riscos 

dos medicamentos em seres humanos e para evitar custos econômicos associados 

aos efeitos adversos não esperados. Pode-se concluir que os medicamentos 

comercializados necessitam de uma vigilância contínua em cada país, e também em 

nível mundial (UMC, 2001). 

 

3.4 Farmacovigilância no Brasil 
 

Há pelo menos três décadas fala-se da implantação de um sistema de 

Farmacovigilância no Brasil (ARRAIS, 1996; COSTA,1999; ROZENFELD, 1998). 

Várias iniciativas ocorreram com este propósito. Desde 1991 existia um Projeto de 

lei do médico e então deputado federal Elias Murad versando sobre a implantação 

de um Sistema Nacional de Vigilância Farmacológica (PONCIANO, 1998). De 
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acordo com Arrais (1995 apud PONCIANO, 1998) em abril de 1995 ocorreu em 

Buenos Aires/Argentina a I Reunião para Elaboração de Estratégias para 

Implementação de Sistemas de Farmacovigilância na América Latina organizada 

pela ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologia 

Médica del Ministerio de Salud y Acción Social de la República Argentina), com 

apoio da OMS. Esse evento contou com representantes de toda a América Latina e 

tinha como objetivos, entre outros, não só ampliar a informação e os conhecimentos 

sobre Farmacovigilância, como também promover o desenvolvimento de redes 

nacionais de detecção, registro e análise de efeitos adversos. O Brasil participou 

efetivamente dessa reunião através dos seguintes grupos e Instituições: Secretaria 

de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (SVS/ MS); Grupo de Prevenção ao 

uso Indevido de Medicamentos; Sociedade Brasileira de Vigilância de Medicamentos 

(Sobravime); e Sociedade Brasileira de Toxicologia. 

 

Em consequência desta reunião, a SVS/MS, tendo como secretário o Dr. 

Elisaldo Carlini, constituiu a Comissão de Farmacoepidemiologia, através da Portaria 

nº 40, de 09 de maio de 1995, com objetivo de propor um Sistema Nacional de 

Farmacovigilância que seria composto por um Centro Nacional, que seria o centro 

coordenador ligado à própria Secretaria, e a centros regionais (PONCIANO, 1998). 

 

Em 1990 foi criado o Grupo de Prevenção ao Uso Indevido de 

Medicamentos /GPUIM, na Universidade Federal do Ceará (UFC). Em 1995, por 

meio da Resolução nº 8 do Conselho Universitário da UFC, esse grupo foi 

institucionalizado. O GPUIM é um órgão de ensino, pesquisa e extensão do 

Departamento de Farmácia da UFC, que desenvolve atividade na área de 

farmacoepidemiologia tendo como objetivo principal contribuir para o uso racional de 

medicamentos (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 1995). 

 

Em 13 de abril de 1998, através da Resolução Estadual nº 72 (SÃO 

PAULO, 1998a), foi criado o Programa Estadual de Controle de Iatrogenias – PERI – 

no Centro de Vigilância Sanitária (CVS) de São Paulo (que foi, por sua vez, criado 

em 15 de outubro de 1986, pelo decreto nº 26.048) (São Paulo, 1986). O PERI tinha 

como principais objetivos proceder a investigação epidemiológica das manifestações 

fármaco-iatrogênicas, operacionalizar o fluxo das notificações de suspeitas de 
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reações adversas a medicamentos e capacitar recursos humanos (SÃO PAULO, 

1998a). 

Em julho de 1998 foi criada a Comissão Estadual de Controle de 

Iatrogenias – CECI pela Resolução Estadual nº 132 (SÃO PAULO, 1998b). Em 

março de 1999 foi aprovado o modelo da ficha de notificação de suspeitas de 

reações adversas a medicamentos, através da Resolução Estadual nº 33 (SÃO 

PAULO, 1999). Em novembro de 2000, através da Portaria CVS nº 10 (São Paulo, 

2000), foi instituído o fluxo das informações provenientes da ficha de notificação de 

suspeitas de reações adversas a medicamentos, e providências correlatas. 

 

A execução de ações de vigilância sanitária é realizada pelo Sistema 

Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), que foi definido na Lei nº 9.782, de 26 de 

janeiro de 1999. Essa lei, não só define o SNVS, como também cria a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa - (BRASIL, 1999). A missão institucional da 

ANVISA é proteger e promover a segurança sanitária de produtos e serviços e 

participar da construção de seu acesso (BRASIL, 2003a). 

 

O regimento interno da ANVISA já constituía, desde a sua primeira 

edição, entre outras, a Área de Farmacovigilância (BRASIL, 1999; BRASIL, 2000). 

As atribuições da Vigilância Sanitária estão descritas dentre as competências do 

Sistema Único de Saúde (SUS), no art. 200 da Constituição Federal: “Ao sistema 

único de saúde compete, além de outras atribuições:... Executar as ações de 

vigilância sanitária e epidemiológica” (BRASIL, 1988). 

 

A execução dessas ações de vigilância sanitária está incluída dentre os 

campos de atuação do SUS. A Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe 

sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, no seu Inciso I, 

alínea "a" do Art. 6º, diz que estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema 

Único de Saúde a execução de ações, incluindo entre elas as de vigilância sanitária 

(BRASIL, 1990b). 

 

Apesar de todos esses esforços ocorridos nos últimos anos, só em maio 

de 2001 foi instituído o Centro Nacional de Monitorização de Medicamentos - 
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CNMM, através da Portaria nº 696, de 07-05 2001. O CNMM encontra-se sediado na 

Unidade de Farmacovigilância, UFARM, que por sua vez esteve subordinada a 

extinta GGSPS (Gerência Geral de Segurança Sanitária de Produtos de Saúde Pós 

Comercialização) e atualmente está subordinada a Gerência Geral de Medicamentos 

(GGMED) da Anvisa. Em agosto de 2001, o Centro Internacional de Monitorização 

de Medicamentos, sediado em Uppsala, Suécia, credenciou o Brasil como o 62º 

Centro Colaborador da Organização Mundial de Saúde (OMS) no Programa 

Internacional de Farmacovigilância (Figura 1; ANEXO A). 

 
Figura 1 - Países vinculados ao UMC, antes e depois da entrada do Brasil (2001). 

 

 

 
 

Em setembro de 2001 foram enviadas as primeiras notificações do Brasil 

ao UMC (105 notificações referentes ao período de janeiro a agosto de 2001). Neste 

mesmo período ANVISA patrocinou a primeira oficina de farmacovigilância, que foi 

realizada em São Paulo. Nessa ocasião, foi iniciado também o projeto Hospitais 

Sentinela, criado pela extinta Unidade de Coordenação de Vigilância Sanitária em 

Hospitais (UHOSP), hoje Gerência de Vigilância em Serviços de Saúde (GVISS), 

que tem como principal objetivo construir uma rede de hospitais em todo o país, 

preparados para notificar eventos adversos e queixas técnicas de produtos de 

saúde; insumos, materiais e medicamentos, saneantes, kits para provas laboratoriais 
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e equipamentos médico-hospitalares em uso no Brasil. A informação proveniente 

dessas notificações integra o SNVS Pós-Comercialização, com a finalidade de 

subsidiar a Anvisa nas ações de regularização desses produtos no mercado. Esse 

projeto permitiu o aumento do número de notificações e espera-se que, com o 

tempo, também ocorra melhora da qualidade das mesmas (RÄGO, 2002). 

 

Desde o início da criação da Unidade de Farmacovigilância da Anvisa e, 

portanto, antes da nova definição de farmacovigilância da OMS, a ficha de 

notificação de suspeitas de reações adversas a medicamentos já contemplava um 

campo para queixas técnicas, isto é, notificações de suspeita de desvio de 

qualidade, manifestas em qualquer problema com o medicamento relacionado com a 

falta de efeito terapêutico, alterações organolépticas (cor, odor, sabor), turbidez, 

contaminação, problemas com embalagem, rótulo e suspeitas de falsificações. Isso 

foi incorporado porque não há dúvidas de problemas relacionados à qualidade dos 

medicamentos comercializados em nosso país (BALDIJÃO, 1998; DUNNE, 1998). O 

Programa Brasileiro de Farmacovigilância foi, então, planejado para integrar 

estrategicamente quatro princípios fundamentais: segurança, efetividade, 

racionalidade e qualidade dos medicamentos comercializados (DIAS, 2002). A 

UFARM desenvolve estratégias dentro do objetivo maior de contribuir para garantir à 

segurança sanitária dos medicamentos e de promover o uso seguro e racional dos 

mesmos:    
 

01. Manutenção do Brasil na Rede Internacional de Vigilância-OMS; 

02. Promoção da Notificação Voluntária de RAM e DQ; 

03. Manutenção da Rede de Hospitais Sentinela;  

04. Manutenção da Rede de Médicos Sentinela;  

05. Criação da Rede de Farmácias Sentinela; 

06. Criação da Rede de Farmácias Notificadoras; 

07. Promoção do Uso Racional de Medicamentos;  

08. Investigação de Sinais e Clusters; 

09. Monitorização de Recolhimentos Internacionais;  

10. Revisão permanente do Mercado (avaliação benefício-risco);  

11. Revisão de Regulamentos Técnicos; 

12. Descentralização das Ações sobre Farmacovigilância; 

13. Harmonização em Farmacovigilância no Mercosul e América Latina; 
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14. Comunicação com colaboradores e usuários de medicamentos. 

As consultas públicas visam colher sugestões, tanto de setores 

especializados quanto da sociedade em geral, sobre as políticas e os instrumentos 

legais que irão orientar as diversas ações no campo de vigilância sanitária. Elas têm 

como finalidade tornar mais transparente todo o processo de gestão compartilhada e 

democrática dos recursos postos à disposição da sociedade brasileira, pelos setores 

que se utilizam desse mecanismo. Todo cidadão tem acesso às propostas para 

analisá-las e, se for o caso, propor nova redação, seja por meio eletrônico, pelo 

correio e até telefone e fax.  

 

Em 11 de abril de 2003 foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) a 

Consulta Pública nº 10, de 09 de abril de 2002, que apresenta a proposta de 

Resolução que estabelece atribuições ao Centro Nacional de Monitorização de 

Medicamentos e define o formulário de notificações de suspeita de reação adversa a 

medicamento. Em 30 de setembro de 2003, a consulta pública de número 10 foi 

republicada sob o número 78, que já incorporada algumas sugestões propostas 

(BRASIL, 2003e). Além disso, em 2003, na Anvisa, iniciou-se uma discussão a 

respeito da possibilidade das notificações voluntárias de RAM passarem a ser 

compulsórias, também por parte dos profissionais de saúde. Entretanto, até esta 

data, a notificação é voluntária aos profissionais.  

 

3.5 Reações Adversas a Medicamentos (RAMs) 
 

O desenvolvimento de reações adversas constitui um sério problema na 

área de saúde pública, apesar do desconhecimento relativo dos riscos do uso de 

medicamentos por grande parte dos usuários e, de uma possível subestimativa 

desses riscos por parte dos profissionais. Segundo Lazarou (1998) as reações 

adversas seriam responsáveis por cerca de 106.000 mortes, a cada ano, nos EUA.  

 

Um documento da OMS, publicado em 2002, sugere, embasado em 

vários outros trabalhos, a magnitude do problema. Esse documento menciona que 

foi demonstrado, nas últimas décadas e por vários estudos, que a morbidade e 

mortalidade associadas a medicamentos é um dos maiores problemas de saúde. 

Tem sido estimado que as RAMs constituam-se na quarta a sexta maior causa de 
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mortalidade nos EUA, superando a mortalidade por pneumonia e diabetes ou, no 

caso de considerar-se a quarta causa, superando também a mortalidade 

consequente à doença pulmonar e acidentes, só perdendo para doenças 

cardiovasculares, câncer e acidentes vasculares encefálicos. Esses eventos 

resultam em morte de muitos milhares de pacientes a cada ano, e muitos outros 

apresentam eventos não fatais, de vários graus de severidade. Outros estudos 

afirmam que o percentual de admissões hospitalares devido a reações adversas a 

medicamentos, em alguns países, é cerca de mais de 10%. Isso significa que, de 

todas as internações hospitalares ocorridas nesses países, cerca de mais de 10% 

seriam atribuídas a RAMs. Além do custo imensurável em vidas ou em perda da 

saúde, momentânea ou definitiva, os custos financeiros impõem uma pesada carga 

ao sistema de saúde. Alguns países chegariam a gastar entre 15 a 20% do 

orçamento destinado aos hospitais com complicações advindas do uso de 

medicamentos (WHO, 2002a; MOORE, 1998; LAZAROU; 1998; IMBS, 1999; 

GRIFFIN, 1998; SCHNEITMAN-MCINTIRE, 1996; ROLLINS, 2000). 

 

O custo de eventos adversos, estimado em termos de dias de atividade 

perdidas por ano, em pacientes hospitalizados, nos países abaixo, está 

representado na Tabela 2. Além disso, estima-se que para cada dólar gasto nos 

EUA em medicamentos com pacientes ambulatoriais, outro dólar seja gasto para 

tratar problemas causados por medicação (ALLIANCE FOR AGING RESEARCH, 

2002).  

 
Tabela 02 - Dias de Atividade Perdida em Decorrência de Eventos Adversos a 
Medicamentos. 

País Eventos adversos graves Dias de atividade perdida 
Estados Unidos 700.000 1.218.000 

Reino Unido 206.000 358.440 
Alemanha 148.000 257.520 
Austrália 48.000 83.520 
Suécia 22.000 38.280 

FONTE: Rägo, 2002 

 

Antes mesmo da ocorrência da tragédia da talidomida na década de 

sessenta, a preocupação com o risco relacionado ao uso de medicamentos já 

ganhava destaque. Mas, sem dúvida, a epidemia de focomelia, e outras 
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malformações. que ocorreu em 1960 – 1962 em consequência ao uso da talidomida 

como hipnosedativo na gravidez, alarmou o mundo, e não só o científico, mas 

também a opinião pública. Segundo Capellà e Laporte (1989), essa é uma 

importante razão (juntamente com outra tragédia – a das mortes produzidas pelo 

xarope de sulfanilamida que continha dietilenoglicol) para que tenha havido a 

conscientização da necessidade de definir, quantificar, estudar e prevenir os efeitos 

indesejáveis de medicamentos e para que o interesse da farmacologia, na 

atualidade, se concentre, fundamentalmente, na seleção de medicamentos partindo 

dos conceitos de eficácia, relação benefício–risco e relação benefício–custo. 

 

De qualquer modo, a preocupação com o tema de reações adversas é, 

relativamente, recente. Pode–se dizer que, embora o conhecimento de reações 

adversas a medicamentos seja bastante antigo, pouca atenção era dada a este tema 

até início dos anos 50 (ARROWSMITH-LOWE, ANELLO; 1996). 

 

Reação adversa, de acordo com a definição da OMS, de 1972, é “uma 

resposta a um medicamento, que seja nociva e não intencional e que ocorre nas 

doses normalmente utilizadas em humanos para profilaxia, diagnóstico e tratamento 

de doenças, ou para a modificação de uma função fisiológica” (EDWARDS, 

ARONSON; 2000; UMC, 1991). 

 

EDWARDS (diretor do Uppsala Monitoring Centre) e ARONSON (2000) 

mencionam que esta definição é utilizada há 30 anos e consideram o termo “nocivo” 

vago. Outra crítica feita por estes autores a esta definição é a de que ela inclui todas 

as reações adversas, desde as menos às mais significativas, e tamanha inclusão 

poderia comprometer os sistemas atuais de vigilância de medicamentos. Assim, eles 

propõem outra definição de RAM: “Uma reação perceptivelmente desfavorável ou 

danosa, resultante de uma intervenção relacionada ao uso de um produto medicinal, 

que pressupõe dano em administração futura, exigindo prevenção e tratamento 

específico, alteração de regime de dose ou completa suspensão do uso do produto”. 

 

Nesse momento, e ainda citando os dois autores, serão definidos termos 

correlatos tais como efeito colateral, efeito tóxico, efeito adverso e evento adverso. O 

termo efeito adverso é preferível a outros termos como efeito tóxico e efeito 
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colateral. Um efeito tóxico ocorre quando o efeito terapêutico é aumentado, e não é 

comum em doses normais. Por exemplo, a cefaleia devido ao uso de antagonistas 

do cálcio é um efeito tóxico, e ocorre pelo mesmo mecanismo terapêutico 

(vasodilatação). Um efeito tóxico é sempre dose-dependente. Por outro lado, um 

efeito colateral pode ocorrer por outro mecanismo e não é necessariamente dose-

dependente. Por exemplo, o efeito anticolinérgico dose-dependente de um 

antidepressivo tricíclico é um efeito colateral, uma vez que este efeito não está 

associado ao efeito terapêutico. Do mesmo modo, a anafilaxia com penicilina (não 

dose-dependente) é um efeito colateral.  

 

A definição da OMS (EDWARDS & ARONSON, 2000) descreve efeito 

colateral como: “relacionado às propriedades farmacológicas do medicamento”. 

Entretanto, essa definição foi formulada para incluir efeitos colaterais que, embora 

não seja o objetivo principal da terapia, possam ser mais benéficos que danosos. O 

efeito colateral pode ou não ocorrer em função do mecanismo de ação do 

medicamento. Por exemplo, o tratamento da hipertensão com betabloqueador pode, 

pelo betabloqueio, também melhorar a angina pectoris de um paciente, isto é, um 

efeito colateral benéfico. De outro modo, um paciente deprimido, com síndrome do 

colo irritável, pode ocasionalmente do efeito colateral anticolinérgico de um 

antidepressivo tricíclico, tanto quanto do seu efeito antidepressivo. O termo efeito 

adverso engloba todos os efeitos não planejados; não faz considerações quanto ao 

mecanismo, não gera ambiguidade, e evita o risco de classificação errônea.  

 

Os termos reação adversa e efeito adverso são intercambiáveis, exceto 

pelo fato que o efeito adverso é analisado pelo ponto de vista do medicamento e a 

reação adversa, pelo ponto de vista do paciente. No entanto, os termos efeito 

adverso e reação adversa devem ser distinguidos de evento adverso. Um efeito 

adverso é um desfecho adverso que pode ser atribuído a alguma ação de um 

fármaco; um evento adverso é um desfecho adverso que ocorre enquanto o paciente 

esta utilizando um fármaco, mas este evento não é necessariamente atribuível a ela. 

Essa distinção e importante, por exemplo, em ensaios clínicos, nos quais nem todos 

os eventos são necessariamente dose-dependentes. Descrevendo desfechos 

adversos como eventos e não como efeitos dose-dependentes, os investigadores 
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atestam que nem sempre é possível atribuir causalidade. Esta distinção é também 

afirmada na definição proposta acima (EDWARDS; ARONSON, 2000). 

 

A terminologia internacional atualmente aceita para relatos de reações 

adversas é a WHO´s Adverse Reaction Terminology (WHO-ART). Essa terminologia 

visa ser utilizada em paralelo com a terminologia geral de doenças – O Código 

Internacional de Doenças (CID). Trabalhos têm sido realizados tentando 

correlacionar as classificações para que o WHO-ART torne-se uma subdivisão do 

CID. Existem outras terminologias aplicáveis a reações adversas. Destacamos, entre 

elas, a terminologia médica para autoridades regulatórias de medicamentos 

(MedDRA), que inclui termos do CID, WHO – ART, e COSTART (Coding Symbols 

for a Thesaurus of Adverse Reactions Term). O COSTART foi utilizado, no passado, 

pelo FDA. O MedDRA atualmente vem sendo promovido comercialmente e é aceito 

pela União Europeia, EUA e Japão  (EDWARDS; ARONSON, 2000). 

 

Segundo Spilker (1998), algumas reações adversas graves podem não 

ser reconhecidas como tal durante muitos anos de comercialização do medicamento. 

O ocorrido com o Dietiletilbestrol é um exemplo dessa situação. Lesões genitais pré-

cancerosas e cancerosas que algumas vezes ocorrem muitos anos após a 

exposição materna a esse agente dificultam, senão impossibilitam, o 

reconhecimento nos primeiros anos do desenvolvimento do medicamento ou nos 

primeiros anos de sua comercialização. Além disso, segundo Spilker (1998) deve-se 

considerar vários outros fatores que tornam extremamente complexa o estudo de 

problemas relacionados a segurança de medicamentos:  

 

• É impossível estudar completamente ou mesmo prever todas as áreas 

em que problemas de segurança poderão surgir. Existe uma quase infinita 

combinação de doenças concomitantes, interações medicamentosas potenciais, 

idade dos pacientes, predisposições genéticas, e outros fatores que possam afetar a 

segurança de um novo medicamento. Poucos desses possíveis fatores poderiam ser 

estudados especificamente durante a Fase III, a menos que existam razões 

particulares para que isso seja feito. 

• Medicamentos são frequentemente utilizados para indicações muito 

diferentes daquelas para as quais foram utilizadas em pacientes que participaram 
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dos ensaios clínicos. Esses pacientes podem ter diferentes perfis de reações 

adversas a medicamentos. 

• Existe uma pressão de grupos sociais organizados, políticos e outros, 

para tornar disponíveis tão logo quanto possível os medicamentos supostamente 

eficazes para tratamentos médicos. Isso significa que alguns estudos de segurança 

em humanos, tradicionalmente conduzidos durante as Fases II e III, são agora 

adiados até a Fase IV. Isso é mais pertinente quando a relação benefício/risco 

favorece o novo tratamento em relação à terapia pré-existente. Exemplos desse tipo 

de medicamentos que tiveram a Fase III abreviada incluem medicamentos antiaids e 

anticâncer. Uma regra válida é que quanto maior for a relação benefício/risco de um 

medicamento novo comparado a um medicamento pré-existente utilizado em 

tratamentos com a mesma indicação, menor será a exigência de informações a 

respeito de segurança. Em situações em que a razão benefício/risco representa uma 

melhora significativa sobre uma terapia corrente, poderá ocorrer um adiamento da 

realização dos estudos, que deixarão de ser realizados na fase III e o serão na fase 

IV. Mas é importante ressaltar que isso normalmente não é aceito pelas agências 

reguladoras, exceto para um número de medicamentos clinicamente importantes, 

dito inovadores.  Algumas populações são excluídas dos ensaios clínicos e o perfil 

de RAMs nestas populações é praticamente desconhecido. Isso inclui tanto crianças 

como mulheres grávidas.  

 

Reações adversas foram tradicionalmente separadas entre aquelas que 

se apresentavam como um efeito farmacológico aumentado, chamadas de reações 

tipo A – (de aumentada, a partir de uma proposta mnemônica) ou dose relacionadas, 

e aquelas que resultavam de um efeito aberrante, chamadas reações tipo B – 

Bizarras (não relacionada com a dose). As reações tipo A tendem a ser mais 

comuns, relacionadas à dose, previsíveis e menos graves. Elas podem 

frequentemente ser tratadas simplesmente pela redução da dose do medicamento. 

Tendem a ocorrer entre indivíduos que tenham uma das três características: 1) os 

indivíduos podem ter recebido uma dose maior que a que lhes é apropriada; 2) 

podem ter recebido uma quantidade convencional do medicamento, mas podem 

metabolizar ou excretá-lo de forma mais lenta que o usual, alcançando níveis 

quantitativos muito elevados; 3) podem apresentar níveis normais do medicamento, 

porém, por alguma razão, são demasiadamente sensíveis a ele. Em contraste, 
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reações tipo B tendem a ser incomuns, não relacionadas à dose, imprevisíveis e 

potencialmente mais graves. Quando ocorrem, frequentemente é necessária a 

suspensão do medicamento.  Elas podem ser consequentes ao que é conhecido 

como reações de hipersensibilidade ou reações imunológicas.  Elas também podem 

constituir-se em reações idiossincráticas ao medicamento, ou também ser 

consequentes a algum outro mecanismo. Por isso, reações tipo B são mais difíceis 

de predizer, ou mesmo de detectar, e representam o foco principal 

farmacoepidemiologia (RAWLINS, THOMAS; 1998). 

 

Melhoras nos conhecimentos farmacológicos no período pré-

comercialização, na prescrição do médico e no cumprimento pelo paciente das 

recomendações recebidas, podem reduzir a incidência das reações do tipo A. 

Entretanto, as reações do tipo B somente poderão ser descobertas durante o 

período pós-comercialização (EDLAVITCH, 1998). Posteriormente, novos tipos de 

RAMs foram sendo incluídos e hoje podemos falar em tipo A, B, C, D, E, F. Ainda 

assim, nem sempre é possível classificar uma RAMs nessas categorias, uma vez 

que o mecanismo que leva à sua ocorrência pode anda não ser conhecido. Optamos 

por transcrever a Tabela 3, que apresenta esta nova classificação: 
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Tabela 3 - Classificação de Reações Adversas a Medicamentos 
Tipo de reação Mnemônico Características Exemplos 

A: Relacionado à 
dose Aumento 

• Comum 
• Relacionada a um 
efeito farmacológico 
• Esperada 
•Baixa mortalidade 

• Efeitos tóxicos:  
Intoxicação digitálica; síndrome  
serotoninérgica com ISRSs  
• Efeitos Colaterais: 
efeitos anticolinérgicos de 
antidepressivos tricíclicos 

B: Não relacionado à 
dose Bizarro 

• Incomum 
• Não relacionada a 
um efeito 
farmacológico 
• Inesperada 
• Alta mortalidade 

• Reações Imunológicas: 
Hipersensibilidade a Penicilina 
• Reações idiossincráticas: Porfiria 
aguda, hipertermia maligna, 
Pseudoalergia (ex.: rash em uso 
de ampicilina) 

C: Relacionado à 
dose e ao tempo de 
uso 

Crônico 

• Incomum 
• Relacionada ao 
efeito cumulativo do 
fármaco 

• Supressão do eixo hipotalâmico- 
hipofisário- adrenal por 
corticosteroides 

D: Relacionado ao 
tempo de uso 

Atraso 
(do inglês, 
delayed) 

• Incomum 
• Normalmente 
relacionado a dose 
• Ocorre ou aparece 
algum tempo após o 
uso do medicamento 

• Teratogênese (ex.: 
adenocarcinoma associado ao 
dietiletilbestrol)  
• Carcinogênese  
•Discinesia tardia 

E: Abstinência 
Fim do uso 
(do inglês, 
end of use) 

• Incomum 
• Ocorre logo após a 
suspensão do 
medicamento 

• Síndrome de abstinência a 
opiáceos  
• Isquemia miocárdica (suspensão 
de β- bloqueador) 

F: Falha inesperada 
da terapia Falha 

• Comum 
• Relacionado a dose
• Frequentemente 
causado por 
interação de 
medicamentos 

• Dosagem inadequada de 
anticoncepcional oral 
particularmente quando utilizados 
indutores enzimáticos 

FONTE: Adaptado de Edwards; Aronson; 2000 

 

O diagnóstico de uma RAM é parte importante da avaliação de 

determinado paciente. Se o paciente esta utilizando medicamentos, no seu 

diagnóstico diferencial deve estar incluída a possibilidade de RAM. O primeiro 

problema pode ser saber se ele está ou não utilizando um medicamento (seja um 

medicamento de venda livre, ou um produto medicinal que pode não ser 

reconhecido pelo paciente como tal, por exemplo, remédios tradicionais à base de 

ervas ou mesmo drogas de abuso). Além disso, os pacientes podem esquecer-se de 

tratamentos que se iniciaram há muito tempo e que são tratamentos de longo prazo, 

como por exemplo, o uso de anticoncepcionais orais (EDWARDS; ARONSON, 

2000). 
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Causalidade, um termo bastante utilizado em Farmacovigilância, pode ser 

definida como o estudo de uma relação etiológica entre uma exposição (por 

exemplo, o uso de um medicamento) e a aparição de um desfecho (BÉGAUD, 

ARIAS, 1997). 

 

A análise da causalidade pode ser abordada em nível individual, o que 

nos conduz ao problema da imputabilidade (o medicamento estudado é a causa do 

desfecho encontrado neste paciente?), ou em nível populacional (o medicamento 

estudado está associado ao risco de aparição de determinado desfecho?) 

(BÉGAUD, ARIAS, 1997). 

 

Num senso estrito, em nível de um grupo de população, só um ensaio 

com atribuição aleatória das exposições ou dos tratamentos comparados permite, 

em caso de associação estatisticamente significativa, concluir que existe uma 

relação de causalidade. Como, na pratica esses ensaios não podem ser realizados, 

existem vários critérios que são adotados para se atribuir um maior ou menor grau 

de probabilidade da associação causal (BÉGAUD, ARIAS, 1997). 

 

Como se observa, o primeiro passo para que se estabeleça uma relação 

causal entre medicamento e RAM é o fato do paciente estar utilizando pelo menos 

um medicamento. Outro passo importante para atribuir uma relação causal entre o 

medicamento e a RAM é verificar se o efeito pode ser devido ao medicamento. Se o 

paciente está utilizando vários medicamentos, um problema adicional é distinguir 

qual, dentre eles, é a causa da RAM (isso se algum desses medicamentos for 

mesmo o causador daquele efeito). 

 

A atribuição de causalidade é complexa, porque os pacientes podem 

apresentar várias patologias ou estarem utilizando vários medicamentos. Existem 

vários métodos de avaliação da causalidade, dentre os quais, Naranjo, o algoritmo 

de Karch - Lasagna, Kramer, e as categorias de causalidade da OMS. (KARCH, 

LASAGNA; 1977; KRAMER et al., 1979; LEVENTHAL et al., 1979; NARANJO et al., 

1981; VENULET, CIUCCI, BERNEKER, 1980; 1986). Algumas questões, entretanto, 

estão presentes nos diferentes algoritmos. Segundo Edwards e Aronson (2000), a 
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relação temporal entre o uso do medicamento e a ocorrência da reação deve se 

avaliada: 

1. A relação temporal entre o uso do medicamento e a ocorrência da 

reação é plausível? 

2. A reação ocorre ou piora com o aumento da dose (para reações dose-

relacionadas)? 

3. A reação melhora ou desaparece se a dose é reduzida ou se o 

medicamento é suspenso (para reações dose-relacionadas)? 

4. Se uma interação medicamentosa é suspeitada, o momento da 

introdução desta interação ou de sua retirada é plausível? (melhorar a tradução). 

5. Se existem sinais de uma reação alergia, o paciente havia sido 

previamente exposto ao medicamento? Ausência de exposição prévia não exclui 

uma reação alérgica, mas a exposição prévia é consistente com a reação. 

6. Se o efeito é uma anomalia congênita, a exposição ocorreu no tempo 

gestacional apropriado? 

7. Se o efeito é um tumor, o intervalo de tempo da exposição do 

medicamento ao aparecimento do tumor foi suficiente para que o tumor tenha 

crescido? A resposta a isso depende do conhecimento da cinética do tumor.   

 

De acordo com a OMS (EDWARDS; ARONSON, 2000), as categorias de 

causalidade são: 

 

• Definida – um evento clínico incluindo a normalidade de exames de 

laboratórios que ocorra num espaço de tempo plausível em relação a administração 

do medicamento, e que não pode ser explicado por doenças concomitante ou por 

outros medicamentos ou substâncias químicas. A resposta da retirada do 

medicamento deve ser clinicamente plausível.  O evento deve ser 

farmacologicamente ou fenomenologicamente definido, utilizando um procedimento 

de reintrodução satisfatória, se necessário. 

• Provável - um evento clínico incluindo a normalidade de exames de 

laboratórios com um tempo de sequencia razoável da administração do 

medicamento, com improbabilidade de ser atribuído a doenças concomitantes ou 

outros medicamentos ou substâncias químicas, e que apresenta uma razoável 
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resposta clínica após a retirada.  A informação de reintrodução não é necessária 

para completar esta definição. 

• Possível – um evento clínico incluindo a normalidade de exames de 

laboratórios com um tempo de sequencia razoável da administração do 

medicamento, mas que poderia também ser explicado por doença concomitante ou 

por outros medicamentos ou substâncias químicas. A informação sobre retirada do 

medicamento pode estar ausente ou não ser claramente conhecida. 

• Improvável - um evento clínico incluindo a normalidade de exames de 

laboratórios que apresenta uma relação temporal com a administração de um 

medicamento que determina uma improvável relação causal, e no qual outros 

medicamentos, substâncias químicas ou doenças subjacentes oferecem explicações 

plausíveis. 

• Condicional/Não classificado – um evento clínico incluindo a 

normalidade de exames de laboratórios relatados como uma reação adversa, sobre 

o qual mais dados são essenciais para uma avaliação apropriada, ou os dados 

adicionais estão sob observação. 

• Não acessível/Não classificável – um relato sugerindo uma reação 

adversa que não pode ser julgada porque a informação é insuficiente ou 

contraditória e não pode ser verificada ou suplementada (EDWARDS; ARONSON, 

2000). 

• Melhoras nos conhecimentos farmacológicos no período pré-

comercialização, na prescrição do médico e no cumprimento pelo paciente das 

recomendações recebidas podem reduzir a incidência das reações  do tipo A 

Entretanto, as reações do tipo B somente poderão ser descobertas durante o 

período pós-comercialização. 
 

Avanços importantes no tocante ao desenvolvimento de novos 

medicamentos, além de avanços em mecanismos de regulação e de investigação de 

problemas relacionados a medicamentos asseguram que eles são uniformes, 

efetivos e relativamente seguros e que seus riscos já conhecidos sejam divulgados 

(Wood, 1998). 
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Entretanto, muitas reações adversas a medicamentos sequer são 

conhecidas até o momento de concessão do registro e, portanto, desconhecidas 

durante, pelo menos, o período inicial de comercialização. Isso, por si só, pode 

dificultar ainda mais o processo de identificação de reações adversas. 

 

Algumas reações adversas são passíveis de prevenção (Lazarou, 1998) 

e, em relação a essas, pode –se dizer que, em algum momento, pode ter ocorrido 

um erro relacionado à medicação.  

 

Numa análise de 289.411 prescrições realizadas durante um ano num 

hospital terciário de ensino, a média de erro foi estimada em 3,13 erros em cada 

1000 prescrições e a taxa significativa de erros era de 1,81 por 1000 prescrições 

(LESAR, 1997). 

 

Não é surpreendente que o potencial de erros relacionados a 

medicamentos aumente na mesma proporção em que aumenta o número de 

medicamentos prescritos (Institute of Medicine, 2002). 

 

Erros que ocorrem fora do ambiente hospitalar são uma importante causa 

de hospitalização. É fato que não é possível saber quantos, dos pacientes que são 

hospitalizados por apresentarem uma RAM a apresentaram em consequência de 

erro (Institute of Medicine 2002). Numa análise de 62.316 consultas em um serviço 

de emergência, concluiu-se que em 1.7% das mesmas tinha ocorrido um não 
cumprimento do paciente a um tratamento prévio ou uma prescrição anterior 

inapropriada (SCHNEITMAN-MCINTIRE, 1996). 

 

Einarson (1993), numa meta análise de 37 estudos publicados entre 1966 

e 1989, encontrou que as taxas de admissões hospitalares causadas por não 

adesão ao tratamento ou uso inapropriado de medicamentos – e só uma parcela 

desses estavam relacionados à prescrição inadequada – variavam entre 0.2 a 21,7% 

com uma mediana de 4,9% e uma média de 5,5%.   

 

É sempre difícil estimar a incidência de RAMs a partir de dados de 

notificações espontâneas de suspeita de RAMs, uma vez que não se conhece o 



82 
 

 

denominador precisamente (número de usuários do medicamento em questão) e 

pelo problema da sub-notificação. Entretanto, sempre que possível, a frequência da 

RAM deve ser estimada. Consideram-se 5 categorias de frequência de RAM que 

podem ser visualizadas na Figura 2. 

 
Figura 2 - Quadro da classificação das reações adversas quanto a frequência. *Categorias 
opcionais. 
Muito comum* >1/10 >10% 
Comum (frequente) >1/100 e <1/10 > 1% e < 10% 
Incomum (infrequente) >1/ 1.000 e <1/100 > 0.1% e < 1% 
Rara >1/ 10.000 e <1/ 1.000 > 0.01% e < 0.1% 
Muito Rara* <1/ 10.000 <0,01% 
FONTE: Uppsala Monitoring Centre, 1991; Meyboom, Egberts; 1999. 

 

Vários métodos têm sido utilizados pra identificar efeitos nocivos e não 

conhecidos que possam ser atribuídos aos medicamentos. Esses métodos incluem 

ensaios clínicos pré – comercialização, notificação espontânea de RAMs, banco de 

dados informatizado de programas de assistência médica, dados agregados de 

estudos populacionais e  estudos pós-registro (BREWER, COLDITZ, 1999). 

 

Qualquer atividade de vigilância de medicamento no período de 

comercialização depende dos profissionais notificarem eventos adversos (pelo 

menos os eventos graves) observados na rotina clínica diária. Os profissionais de 

saúde são essenciais nesse processo. A primeira detecção de um problema 

potencial deve ser originada pelo médico, ao detectar e notificar o caso ao sistema 

de farmacovigilância. Deste modo, considerando-se a importância da 

farmacovigilância, todos os profissionais de saúde deveriam assumir a notificação de 

eventos adversos como parte da sua responsabilidade profissional. (Università degli 

studi di Brescia, 2003; FDA, 2003c; 2003a). 

 
3.6 Notificação voluntária de Reação Adversa a Medicamento 

 

O tempo provável para detectar uma reação adversa depende do grau de 

susceptibilidade dos indivíduos àquele evento, da população exposta e da taxa de 

exposição, assim como da frequência do próprio evento, por si só. O perfil de 

segurança de um medicamento é mais dinâmico do que estático, altera-se de acordo 
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com o tempo, e pode ser modificado se o medicamento é utilizado para uma nova 

indicação ou utilizado com uma nova terapia. A história natural de sua indicação 

pode mudar e alterar a razão risco /benefício do medicamento. Além disso, quando 

medicamentos bem estabelecidos são utilizados com novos medicamentos, 

interações não esperadas também podem ocorrer (Rogers, 1998). 

 

Experiências obtidas internacionalmente mostram que a notificação 

espontânea é efetiva em prover informações sobre uma larga gama de diferentes 

efeitos adversos e outros problemas relacionados a medicamentos (MEYBOOM et 

al., 1999; MANN, 1992; MEYBOOM et al., 1996; ROSSI, KNAPP; 1984). 

 

O sucesso de um sistema espontâneo de notificações depende, além da 

taxa de notificação, da qualidade dos casos notificados e de sua relevância, além da 

análise do banco de dados, que por sua vez depende, além dos fatores já citados, 

da correta inserção de dados no banco (; MEYBOOM et al., 1999; MEYBOOM, 1997; 

UMC, 2003). 

 

Vários outros fatores podem influenciar o sucesso do sistema de 

notificações espontâneas: o número de usuários de medicamentos, a política de 

registro de medicamentos, treinamento de médicos e outros profissionais de saúde, 

o feedback aos colaboradores e à sociedade e outros serviços realizados fornecidos 

pelo centro. Além disso, só é provável que a farmacovigilância obtenha bons 

resultados se o sistema estiver bem organizado e for aceito pela comunidade médica 

(MEYBOOM et al., 1999). 

 

E, mesmo que a taxa de notificação seja elevada, alguns grupos de 

medicamentos (agentes anticâncer, por exemplo), podem escapar ao monitoramento 

como resultado da sub-notificação seletiva (MEYBOOM et al., 1999; MEYBOOM et 

al., 1996). 

 

Um dos principais fundamentos para quaisquer sistemas de vigilância 

pós-comercialização é a qualidade da informação disponível para a tomada de 

decisão. Por consequência, os papéis mais importantes desempenhados no 

monitoramento de medicamentos no período pós-comercialização são dos 
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profissionais de saúde para corretamente identificar e relatar eventos raros ou não 

desejados, assim como relatar os sucessos terapêuticos aos seus pares, a indústria 

e a agência reguladora (EDLAVITCH, 1998; Università degli studi di Brescia, 2003). 

 

A função primordial do sistema de notificações espontâneas é detectar 

RAMs desconhecidas, raras porém graves (particularmente reações tipo B). Por 

causa da sub-notificação, entretanto, não é possível calcular a frequência dos 

eventos reportados  (MEYBOOM; EGBERTS, 1999).  

 

Devido ao número necessariamente pequeno de pacientes tratados nos 

estudos pré–comercialização, reações adversas raras podem não ser identificadas. 

Desta forma, a primeira responsabilidade para identificação e notificação destes 

efeitos é, basicamente, do médico, mediante uso dos sistemas nacionais de 

notificação de reação adversa. (WOOD, 1998) Com relação à segurança de 

medicamentos, os médicos têm uma responsabilidade particular com a Saúde 

pública que vai além da obrigação com o seu paciente individual. Essa 

responsabilidade inclui relatar a experiência evento adverso associado ao uso do 

medicamento. Esses eventos deveriam ser reportados às autoridades encarregadas 

de monitorar segurança de medicamentos (ROGERS, 1998). 

 

Outro papel crítico nesses sistemas de monitoramento pós-

comercialização diz respeito ao paciente que é quem melhor conhece o que está 

sentindo, mas que não foi tradicionalmente encorajado a reconhecer e relatar 

eventos adversos ao seu médico, à indústria ou às autoridades reguladoras.  

Informações do paciente podem também se perder quando o médico ou 

farmacêutico decide não transmitir o seu relato às autoridades reguladoras.  Nos 

Estados Unidos, o FDA devolve os relatos dos pacientes, orientando-os para que 

procurem seus médicos e peçam a estes que submetam os relatos. Esse sistema 

reforça a mensagem que só o profissional de saúde pode objetivamente identificar 

quando o medicamento não está funcionando como o esperado. Embora no 

passado o papel do farmacêutico não tenha sido adequadamente reconhecido, há 

hoje a percepção de que este profissional pode exercer um papel crítico na 

identificação de reações adversas estabelecidas ou “em potencial”, de interações 
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medicamentosas, e na educação de pacientes para a administração adequada de 

medicamentos (EDLAVITCH, 1998). 

 

Para que o sistema sentinela seja efetivo, é necessário ser seletivo na 

coleta de dados. O sistema deve se preocupar, prioritariamente, com os eventos 

graves (que causam hospitalização, prolonguem a hospitalização – no caso do 

indivíduo já estar hospitalizado -, estejam associados com anomalias congênitas, 

causem câncer ou levem a óbitos). Eventos que se constituam em condições 

clínicas (ainda que não requeiram hospitalização) como, por exemplo, doença 

hepática associada ao medicamento ou insuficiência renal, também sempre deve ser 

notificada (ROGERS, 1998). 

 

Aqui é importante que se ressalte que o termo grave não deve ser 

confundido com o termo severo (o que tem ocorrido por traduções equivocadas dos 

termos serious e severe). Para evitar essa confusão, o UMC divulga em sua página 

(UMC, 1991) a distinção entre ambos, inclusive com suas respectivas traduções 

para a língua portuguesa. Assim, um evento severo (do inglês severe) se refere à 

intensidade do evento, que pode ser de maior ou menor significância, como uma 

cefaleia, que pode ser de forte intensidade, portanto severa, porém sem maior 

gravidade. Já os eventos de maior gravidade (seriousness) devem ser 

obrigatoriamente reportados e são os que acarretam ou prolongam uma 

hospitalização, resultam em incapacidade persistente, significante ou permanente, 

levam a óbito ou ponham em risco a vida, provoquem anomalias congênitas ou 

requeiram intervenção para prevenir danos permanentes ao paciente (UMC, 1991; 

FDA, 2003c).  

 

O sistema de notificações espontâneas pode ser considerado como o 

único meio disponível para detectar efeitos não intencionais raros e graves (Rogers, 

1998). Entretanto, apesar de todas as vantagens relacionadas ao método de 

notificações voluntárias para a detecção de sinais em farmacovigilância (e esta seria 

a principal vantagem do método), a notificação de suspeita de RAM é menos útil 

para o estudo de RAMs com alta frequência e que ocorram sem uma sugestiva 

relação temporal.  De acordo com Meyboom et al. (1999) e Eseinhauer (2002), pode-
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se resumir como principais desvantagens do método de notificações de suspeitas de 

RAMs: 

• A relação causal nos casos notificados é frequentemente incerta, na 

maioria das vezes é mesmo duvidosa. 

• A sub-notificação é substancial (sua dimensão não é precisamente 

conhecida, mas estima-se que uma RAM seja identificada em cada 20 que ocorrem; 

EISENHAUER, 2002). 

• A comparação entre os medicamentos é frequentemente difícil (a 

media das frequências das RAMs de um medicamento e uma avaliação comparativa 

da segurança dos diferentes medicamentos não é possível). 

• Vieses. 

• Pouco sensíveis para identificar efeitos adversos tipo C. 

 

Além de tudo isso, quando um sinal é identificado a partir das 

notificações, a fonte do dado (o próprio sistema de notificação espontânea) poderá 

não ser suficiente para confirmar e quantificar a associação, não apresentando 

evidências conclusivas sobre a causalidade. Estudos posteriores são necessários 

para testar a hipótese, ,dentre esses, estudos epidemiológicos estão indicados 

(MEYBOOM et al., 1997). 

 

Apesar da discussão sobre o fato da notificação de suspeitas de RAM 

dever ou não ser compulsória no país, o Brasil adota, como vários outros países, a 

notificação espontânea de eventos adversos como estratégia de coleta de dados de 

RAM. Essa estratégia da Unidade de Farmacovigilância da ANVISA inclui o estímulo 

de notificação de suspeitas de RAMs por profissionais de saúde. Além disso, 

desenvolveu-se parceria com uma rede de hospitais, chamados Hospitais Sentinela. 

O Projeto Hospitais Sentinela, criado pela Gerência de Vigilância em Serviços de 

Saúde – GVISS - tem como principal objetivo construir uma rede de hospitais em 

todo o país, preparados para notificar eventos adversos e queixas técnicas de 

produtos de saúde; insumos, materiais e medicamentos, saneantes, kits para provas 

laboratoriais e equipamentos médico-hospitalares em uso no Brasil. Essas 

informações integram o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária Pós-

Comercialização, com a finalidade de subsidiar a ANVISA nas ações de 



87 
 

 

regularização desses produtos no mercado. Ainda dentro da estratégia de aumentar 

o número de notificações de reações adversas, principalmente as graves e/ou não 

descritas na literatura, a Unidade de Farmacovigilância tem participado, sempre que 

possível, de eventos relacionados ao tema onde se encontrem profissionais de 

saúde. 

Segundo Meyboom (1999), na Holanda quando o número de relatos de 

médicos aumenta, a quantidade de informação e a qualidade das mesmas tendem a 

aumentar. Uma vez que, geralmente, é necessário mais que uma notificação para 

gerar um sinal - dependendo da severidade do evento e da qualidade da informação 

- (WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring), o aumento de relatos 

por parte dos profissionais médicos aumentam a probabilidade de acelerar a 

detecção de raros (porém graves) efeitos adversos. 

 

De acordo com a experiência internacional, é razoável que um sistema 

desenvolvido objetive receber um a média anual de 300 relatos por um milhão de 

habitantes, incluindo os 30% ou mais de eventos adversos graves que se estima que 

ocorra no país, originados de mais de 10% dos médicos (OLSSON, 1997; BELTON, 

1996; ANON, 1997; BÖTIGER, WESTERHOLM, 1973; LUMLEY et al., 1986).  

 

Apesar de toda a importância das notificações de profissionais de saúde, 

no Brasil, a “notificação” de usuários (denominada, na UFARM, de “comunicação”) 

têm sido uma importante fonte de dados sobre reações graves e permitiu que 

informações muito importantes chegassem ao órgão regulador. Na maioria dos 

países do mundo, a notificação dos profissionais é voluntária e a indústria 

farmacêutica é obrigada a notificar (République Francaise, 2003; BOADA JUAREZ et 

al., 2001; Centro de Farmacovigilancia de Aragon, 1998). 

 

Alguns países, como o Reino Unido, por exemplo, não recebem 

notificações de usuários de medicamentos, e pedem aos mesmos que procurem um 

profissional de saúde, quando suspeitarem de RAMs após o uso de medicamentos 

(MHRA). Apesar disso, o próprio Reino Unido, através do seu ministério da saúde, já 

anunciou o início da primeira fase de um projeto que permite estender aos pacientes 

o acesso à comunicação de suspeitas de RAMs. O acesso das informações de 

paciente cumpre com um compromisso assumido em outubro de 2002, quando foi 
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estendido aos enfermeiros o sistema de notificação de suspeitas de RAMs (England, 

2003).  

Na França, também são aceitas apenas notificações de profissionais de 

saúde (République Francaise, 2003).  

 

Em outros países, como Estados Unidos, por exemplo, aceitam-se 

notificações espontâneas de usuários (FDA, 2003a).   

 

Nos EUA, através do MedWatch – o sistema de notificações espontâneas, 

mantido pelo FDA - as notificações são recebidas diretamente dos profissionais de 

saúde. O sistema é fortemente dependente das notificações dos profissionais. Para 

o sistema funcionar como sentinela efetivo, clínicos devem estar conscientes da 

importância do sistema, e devem ter meios convenientes e de fácil acesso para 

efetuarem os relatos. Além disso, devem ser estimulados a participar (ROGERS, 

1998; BURKE; KENNEDY; HUNTER, 1998). As notificações provenientes de 

profissionais têm demonstrado ser a mais eficiente e produtiva fonte de reações 

adversas graves que resultam em alteração de textos de bula (labeling) do 

medicamento (ROSSI, 1984).  Neste país, a indústria farmacêutica é obrigada por lei 

a notificar (ROGERS, 1998; BURKE; KENNEDY; HUNTER, 1998), 

 

Uma vez que o objetivo maior da farmacovigilância é detectar as RAMs o 

mais precocemente possível, os pacientes ou seus familiares, isto é, os usuários de 

medicamentos (e não só os profissionais de saúde) podem ter um papel importante 

para que seja abreviado o tempo necessário para detecção de RAMs conhecidas e 

não conhecidas. É fato que a informação proveniente dos usuários é, 

frequentemente, incompleta e pouco elaborada, se comparada à informação dos 

profissionais. Além disso, a informação proveniente dos usuários pode gerar muitos 

alarmes falsos. Mas os estudos sugerem que a combinação da informação 

proveniente dos profissionais e usuários pode favorecer a detecção precoce de 

RAMs (EGBERTS, et al.).  

 

De qualquer forma, a melhora quantitativa e qualitativa nas notificações 

nacionais contribuirá para melhorar a farmacovigilância internacional, através do 

Uppsala Monitoring Centre (MEYBOOM et al., 1999). 
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3.7 A Prática Médica, a Prescrição, o Paciente e a Contribuição da Agência 
Reguladora para essa Prática 

 

Atualmente, os médicos se encontrem diante de uma ampla (muitas vezes 

desconcertantes) gama de técnicas diagnósticas e medidas terapêuticas 

potencialmente úteis, dentre as quais escolherão as que mais beneficiarão cada um 

dos seus pacientes (FAUCI et al., 1998). 

 

A prática médica inteligente e custo-efetiva consiste na seleção das 

técnicas diagnósticas e medidas terapêuticas mais apropriadas para determinado 

paciente ou situação clínica.  Para ajudar os médicos e demais profissionais da 

saúde a fazer essas escolhas, organizações profissionais e agências 

governamentais estão desenvolvendo parâmetros formais para a prática médica.  

Tais parâmetros podem ser considerados como “faca de dois gumes”. Por um lado, 

quando estão atualizados e recebem aplicação adequada, podem proporcionar um 

paradigma valioso para paciente com determinado diagnóstico ou sintoma. Os 

parâmetros podem proteger profissionais de saúde conscienciosos contra ações 

judiciais por imperícia, assim como podem também proteger a sociedade dos custos 

excessivos associados ao uso exagerado dos recursos médicos (FAUCI et al., 

1998). 

 

Contudo, há de se estar sempre consciente para o fato de que esses 

parâmetros tendem a simplificar demasiadamente as complexidades inerentes à 

medicina. Diferentes grupos com diferentes perspectivas podem desenvolver 

recomendações divergentes. Além disso, os paradigmas não levam em conta as 

singularidades de cada paciente e da sua enfermidade. A prática da medicina 

estritamente em conformidade com esses parâmetros traz consigo os perigos de 

transformá-la de uma profissão erudita (fundamentada nas ciências biológicas e do 

comportamento) numa vocação técnica. O desafio para o médico consiste em 

aceitar em incorporar à sua prática as valiosas recomendações oferecidas pelos 

especialistas que preparam os parâmetros sem, no entanto, fazê-los cegamente (isto 

é, sem senso crítico) e sem se sentir de alguma forma constrangido por esses 

parâmetros (FAUCI et al., 1998). 
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O emprego de fármacos constitui-se em um dos mais antigos, populares, 

importantes e perigosos entre os inúmeros recursos terapêuticos que a ciência 

médica desenvolveu para a manutenção da saúde humana. A descoberta dos 

medicamentos aumentou consideravelmente a sobrevida do ser humano, mais do 

que qualquer outra descoberta feita por cientistas até o momento. Entretanto, a 

utilização de novos fármacos deverá impor ao médico um estudo sistemático de 

princípios e cuidados que regulem seu uso. (LIMA, 1994).  

 

Todo esquema terapêutico é uma experiência, devendo ser tratado como 

tal. Assim sendo, a maioria das considerações feitas com relação as limitações dos 

estudos Fases I a III não podem ser esquecidas quando se pensa na terapêutica 

para um paciente individual. É de suma importância a definição dos objetivos 

específicos do tratamento e as formas para avaliar se esses objetivos estão sendo 

atingidos. O valor ou a utilidade de cada esquema terapêutico precisa ser avaliado 

periodicamente durante a terapia. A utilidade de um esquema pode ser definida 

como o benefício que ele produz mais os perigos do não tratamento da doença 

menos a soma dos efeitos adversos da terapia. Outra expressão comum da utilidade 

de um esquema é a sua relação entre riscos e benefícios. (representando o 

equilíbrio entre efeitos eficazes e tóxicos do fármaco). Por todos os motivos já 

expostos, não é fácil realizar uma avaliação definitiva sobre a utilidade de um 

fármaco (NIES, 2001).  

 

Além disso, o grande número e a variedade de fármacos vendidos com ou 

sem receita médica torna impossível para o paciente ou para o médico obter ou reter 

os conhecimentos necessários para usar bem todos esses fármacos. É 

compreensível, portanto, que muitos fármacos vendidos sem receita médica sejam 

usados imprudentemente pelo público e que fármacos restritos possam ser 

prescritos incorretamente por médicos (WOOD, 1998; AVORN, 2001). 

 

Os erros são inevitáveis na prática clínica. Eles podem causar sérios 

danos aos pacientes, ou exigir mudanças substanciais de conduta. Sem a admissão 

desses erros, a assistência ao paciente poderá estar prejudicada (LO, 1998). 
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Podemos falar em erros culposos de três tipos: Erros de imperícia, de 

imprudência e negligência. Muitas vezes é difícil distinguir entre imperícia e 

imprudência. Há autores que vão mais longe e dizem que não se pode atribuir 

imperícia a médicos diplomados, e que o erro, nesses casos, será sempre de 

imprudência e negligência. Pode considerar-se imprudência, dentre outras situações, 

a exposição, pelo médico, do paciente a riscos desnecessários. “A imprudência, 

normalmente, é algo que se faz, enquanto que a negligência é algo que se deixa de 

fazer” (MARTIN, 2003). 

 

Em casos mais complicados, pode-se dizer que “poderia ser considerado 

imprudência” efetuar qualquer procedimento médico sem o esclarecimento e o 

consentimento prévios do paciente ou de responsável legal, salvo em iminente 

perigo de vida”(artigo 46 do CEM de 1988); “desrespeitar o direito do paciente de 

decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo 

em caso de iminente perigo de vida”; (artigo 56/1988) (MARTIN, 2003). 

 

Com relação à negligência, essa é caracterizada como um ato omissivo. 

Ela também pode ser fruto da sobrecarga de trabalho do profissional, e da 

inadequação das condições que lhe são oferecidas para o trabalho. Existem várias 

formas de negligência, que incluem, entre outras, “deixar de informar ao paciente o 

diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento, salvo quando a 

comunicação direta ao mesmo possa provocar-lhe dano” (artigo 59/1988) (MARTIN, 

2003). Os erros são apenas uma fonte de desfechos indesejáveis na prática médica. 

Assim, na prática diária ocorrem resultados inesperados e até danosos ao paciente, 

pelos quais o médico é responsável (uma vez que “o médico é responsável por seus 

atos”, este é um dos princípios fundamentais do Código de Ética Médica de 1988) 

(Conselho Federal de Medicina; 1988), mas é claro que o profissional não apresenta 

culpa em todos os desfechos, porque existe uma série de outras circunstâncias que 

os explicam. (Martin, 2003). 

 

A atividade médica não é a geradora do risco a que é exposto o paciente, 

[...] o responsável pelo risco é a entidade nosológica – a doença – apresentada pelo 

paciente. [...] Não há como transferir a responsabilidade pelo risco ao médico. Não é 

este o gerador do estado patológico do paciente com a prestação do seu serviço. O 
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estado de doença, em que se encontra o paciente, apresenta seus riscos inerentes – 

e próprios a cada entidade - em termos de evolução e também riscos, igualmente 

decorrentes deste estado de doença, das investigações e tratamentos. (Souza, 

2003). 

 

O Código de Ética Médica de 1988 diz que é direito do médico “indicar o 

procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas reconhecidamente 

aceitas e respeitando as normas legais vigentes no país” (artigo 21/1988). Não é 

explícito o que são “práticas reconhecidamente aceitas”. Já o código de 1953, no 

seu artigo 48, procurou indicar como seriam essas práticas, recomendando que o 

médico deva se orientar “sempre pelo princípio do primun non nocere” (MARTIN, 

2003). 

 

Todos os fármacos, por mais inócuos que pareçam, tem o poder de fazer 

mal. Mas eles se constituem num arsenal importantíssimo, do qual há muito já não 

podemos prescindi (Castro, 2000). 

 

As reações adversas são o preço a se pagar pela moderna terapia clínica. 

E, embora a responsabilidade das agências reguladoras de medicamentos seja 

assegurar que os fármacos comercializados sejam seguros e eficazes, essa 

responsabilidade é relativa. O benefício esperado de qualquer decisão terapêutica 

precisa ser equilibrado com os potenciais riscos da utilização desta terapêutica 

(NIES, 2001; Austrália, 2002; EMEA, 2001). Para isso, é de fundamental importância 

a responsabilidade das indústrias farmacêuticas e do profissional de saúde.  

 

As agências reguladoras partilham com as indústrias farmacêuticas a 

responsabilidade pela avaliação inicial e contínua da segurança dos medicamentos. 

As agências aprovam os medicamentos para indicações específicas, embasadas em 

estudos clínicos adequados e controlados sobre segurança e eficácia para estas 

indicações específicas. (NELSON,1998; FERNER, 1998). 

  

Entretanto, todos reconhecem que uso legítimo de um fármaco por um 

médico em determinado paciente não é limitado pela bula aprovada pela agência 

reguladora. (NIES, 2001). Um exemplo bastante claro é a ampla gama de indicações 
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em ginecologia-obstetrícia para o misoprostol, embora ele não tenha sido aprovado 

pelo FDA nem pelo órgão regulador do Brasil para nenhuma outra indicação que não 

como antiulceroso. (FIALA, WEEKS, 2002; HOFMEYER, GULMEZOGLU; 2001). 

 

É claro que, como em qualquer prescrição, nos casos em que se 

prescreve um medicamento para uma indicação não aprovada deve-se considerar 

cuidadosamente a avaliação benefício risco do uso do medicamento nesta 

indicação. Além disso, pacientes ou seus responsáveis devem ser apropriadamente 

informados de que o medicamento está sendo prescrito para uma indicação não 

aprovada. ((MARTIN, 2003). 

 

O fato é que, embora fique claro que a prescrição não está limitada para 

àquelas indicações já aprovadas, não faltam exemplos de medicamentos não 

aprovados pelas agências reguladoras para determinada indicação serem utilizados 

para tal e a partir desta utilização evidenciam-se RAMs até então desconhecidas, ou  

mesmo conhecidas (porém não previamente conhecidas quando da utilização 

naquela indicação).  

 

Algumas vezes, essas RAMs podem ser tão graves ou frequentes que 

podem desencadear uma medida reguladora por parte do órgão responsável. Isso 

porque todos os efeitos adversos a medicamentos legalmente comercializados, 

independente do motivo do uso, encontram-se dentro da esfera de ação da agência 

reguladora. (Nelson, R.; 1998). 

 

Por isso, a indústria detentora do registro de um determinado 

medicamento deve ser responsável por coletar dados sobre RAMs do seu produto e 

por enviar esses dados às agências reguladoras de medicamentos. Embora as 

informações sejam geradas a partir do uso em condições normais, o sistema de 

farmacovigilância das indústrias deve também coletar informações referentes ao 

mau uso e até abuso do medicamento. (EMEA, 1975). 

 

Um exemplo recente refere-se ao excesso de mortalidade em pacientes 

submetidos a transplante de pulmão com o imunossupressor sirolimus, não 

aprovado pelo FDA para terapia imunossupressora em transplantes hepáticos e de 



94 
 

 

pulmão (aprovado como imunossupressor em transplantes renais), em relação a 

esquemas imunossupressores sem a substância. Ocorreram casos de deiscência da 

anastomose brônquica, a maioria fatal, quando o sirolimus foi utilizado como parte 

do esquema imunosupressor (juntamente com tacrolimus e corticosteroide).  O FDA 

enviou uma carta aos profissionais de saúde alertando que o uso, em transplante de 

fígado e pulmão não é recomendado. (FDA, 2003e). 

 

Outro exemplo recente de medicamentos utilizados para indicações 

diferentes daquelas para a qual foi aprovado, o que acarretou a identificação de 

risco nessas situações e a necessidade de adoção de medida reguladora visando 

minimizar o risco, refere-se a paroxetina. A Agência Regulatória do Reino Unido - 

Medicines And Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) divulgou, em 10 de 

junho de 2003, novas informações sobre o uso da Seroxat® que contém o princípio 

ativo paroxetina. Os novos dados são provenientes de uma revisão feita por experts 

em inibidores seletivos da recaptação da serotonina (ISRS) e pelo Comitê de 

Segurança de Medicamentos (CSM) do Reino Unido. Os dados relatam o aumento 

da incidência do comportamento suicida em crianças e adolescentes com idade 

abaixo de 18 anos. O comitê acrescenta que o Seroxat® não deve ser usado em 

crianças e adolescentes abaixo de 18 anos no tratamento antidepressivo.(DUFF, 

2003). 

 

Os efeitos deletérios de um esquema terapêutico, ou mesmo de um meio 

diagnóstico são chamados de distúrbios iatrogênicos quando provocam alguma 

patologia, independentemente da condição para qual o esquema foi utilizado. É 

responsabilidade do médico lançar mão de medidas terapêuticas eficazes com 

sabedoria, com a devida atenção para a ação desta terapêutica, seus perigos 

potenciais e seu custo. Qualquer procedimento médico seja diagnóstico ou 

terapêutico, traz em si a possibilidade de causar dano ao paciente, mas seria 

impossível proporcionar os benefícios da moderna medicina científica a cada 

paciente se fossem omitidas certas medidas terapêuticas ou diagnósticas, devido 

aos riscos potenciais inerentes a elas. Entretanto, todas essas medidas, 

obrigatoriamente, devem ser pesadas pelo médico em termos de prós e contras, de 

benefícios e riscos. E devem ser utilizadas quando da conclusão de que a medida 
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em questão é aconselhável ou mesmo essencial para o alívio ou cura da doença 

(FAUCI et al., 1998). 

 

O termo medicina baseada em evidências surgiu a partir de um debate 

público a respeito do quanto as intervenções médicas (tanto diagnóstica quanto 

terapêutica) eram embasadas em evidências objetivas de que as mesmas eram 

benéficas. (REIDENBERG, 2001) Ele significa que as decisões clínicas são 

formalmente sustentadas por dados, sobretudo a derivada de experimentos clínicos 

controlados e randomizados. Pode parecer que muitas decisões terapêuticas são 

tomadas na ausência de um experimento clínico formal que tenha estabelecido a 

eficácia do procedimento. Entretanto, um estudo realizado em hospital ligado a uma 

universidade concluiu que 82% dos tratamentos primários administrados naquele 

hospital estavam, de fato, baseados em provas (FAUCI et al., 1998). 

 

Ellis et al. (1995, apud REIDENBERG, 2001) avaliou o grau de evidência 

para as intervenções em um hospital geral, categorizando o nível de evidência em  

decisões suportadas por ensaios clínicos, evidência não experimental convincente e 

ausência de evidência substancial. Encontrou que 53% dos tratamentos foram 

embasados em ensaios clínicos, 29% em dados convincentes porém não 

experimentais e apenas 18% sem evidências de que o tratamento oferecido era 

melhor que alternativas ou mesmo placebo. Assim, pode-se dizer que a assistência 

médica atual é grandemente baseada em evidências científicas (REIDENBERG, 

2001). 

 

Embora o termo signifique, geralmente, que a prática clínica é baseada 

em pesquisas que geraram evidências científicas, isto é, em estudos clínicos, 

randomizados, e analisados com rigor estatístico (dado que é fato que o ensaio 

clínico oferece a melhor evidência sobre o medicamento), não se deve esquecer 

que, infelizmente, essa “melhor evidência” só é válida para pacientes que são 

semelhantes aos do estudo, isto é, apresentam os mesmos critérios de inclusão que 

os pacientes do estudo. Alguns tipos de informação, importantes na pratica, podem 

jamais ser obtidas a partir de ensaios clínicos. Para obter esse tipo de informações, 

outras técnicas são necessárias (relatos de caso, série de casos, série de casos 

consecutivos, em ordem crescente de confiabilidade, além de estudos de coorte e 



96 
 

 

estudos caso – controle, estes já se constituindo em estudos epidemiológicos mais 

formais). Além disso, dados de revisão de trabalhos, principalmente meta-análise 

(revisão sistemática de estudos que utilizam procedimentos estatísticos para 

combinar, sintetizar e integrar informações entre esses estudos; A metodologia da 

meta-análise agrupa diferentes estudos e os agrupa como se pertencessem a um 

único estudo multicêntrico, pertencendo ao mesmo protocolo) – D’Agostino & 

Weintraub, 1995 apud Reidenberg, 2001) são uma excelente fonte de informação 

em saúde. (REIDENBERG, 2001). 

 

“Para David Sackett, a maneira de por em prática a conduta embasada 

em evidência é integrar a experiência clínica individual e a evidência clínica externa” 

(SACKET; 1997 apud WANNMACHER, FUCHS; 2000). 

 

A experiência engloba a proficiência e o julgamento provenientes da 

prática clínica em que, a partir de um eficiente diagnóstico, identificam-se situações, 

direitos e preferências dos pacientes, influenciando as tomadas de decisão sobre as 

condutas que serão oferecidas. 

 

A evidência externa provém da pesquisa clínica sistemática e relevante. É 

necessário o uso equilibrado de ambas. A experiência pessoal, então, não é 

rejeitada no novo paradigma. Pelo contrário, observações clínicas criteriosas 

constituem a primeira fonte de hipóteses sobre os tratamentos medicamentosos 

(WANNMACHER, FUCHS; 2000).  

 

O médico pode se sentir tentado a não revelar um diagnóstico mais 

sombrio, ou mesmo o risco de determinado procedimento ou terapêutica. Pode 

também não apresentar essas informações integralmente ou limitar as discussões 

do prognóstico ou dos riscos, por temer que o paciente se torne muito ansioso ou 

gravemente deprimido ou mesmo venha a recusar a necessária assistência médica. 

Não se deve forçar o paciente a receber informações contra a sua vontade. Em geral 

os médicos devem fornecer as informações consideradas relevantes. E ao 

apresentar essas informações, devem mostrar empatia e esperança e ajudar os 

pacientes a lidar com as más notícias (LO, 1998). 
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O termo beneficência exige que o médico tome atitudes em prol do 

benefício do paciente. Os leigos não têm experiência médica e estão fragilizados em 

função da sua doença.  É justificável que confiem nos médicos para receber 

orientações corretas e que sejam encorajados na sua confiança.  Por estas razões, 

os médicos têm o dever fiduciário de agir no melhor interesse dos seus pacientes.  

Para cumprir a diretriz de não prejudicar, os médicos não devem agir sem o devido 

cuidado. O preceito da beneficência, embora frequentemente citado, fornece uma 

orientação apenas limitada, porque muitas intervenções benéficas implicam também 

em sérios riscos (LO, 1998).  

 

Quando um paciente deve ser submetido a algum procedimento 

diagnóstico ou terapêutica que envolva certo risco, eles devem assinar um formulário 

de consentimento. A maior importância desse formulário é assegurar que o paciente 

compreenda o risco implícito no referido procedimento. Isso é o que se chama de 

consentimento informado. Cabe ao médico explicar ao paciente, de modo claro, o 

procedimento a que o paciente se submeterá. E o médico deve, também, certificar-

se de que o paciente compreendeu tanto o procedimento quanto os riscos inerentes. 

(FAUCI et al., 1998). 

  

O consentimento informado deve ser visto como um processo, e não 

meramente um evento. Ele é um elemento característico do atual exercício da 

medicina. O dever de informação é uma das regras primordiais da atividade médica. 

(GOLDIM, 1997). O médico está proibido de deixar de informar o paciente sobre as 

condições em que vai se estabelecer o seu tratamento. Há que se contar com o 

consentimento do paciente, para a realização dos atos que vão levar à sua cura, 

mas este deve estar sempre informado convenientemente das condições em que 

vão se realizar estes atos (SOUZA, 2003). 

 

É indispensável, então, o consentimento informado na relação médico-

paciente. Esse consentimento envolve um diálogo entre o médico e o seu paciente. 

A falta de consentimento informado caracteriza uma negligência do médico. O 

consentimento informado é parte integrante do ato médico, não podendo estar 

ausente. O médico pode, inclusive, ser responsabilizado legalmente no caso de 

omissão de informações, ou mesmo no caso de não ter explanado a informação de 
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maneira conveniente. A informação e o consentimento devem estar associados. 

Sem a informação não se pode dizer que houve o consentimento. A informação não 

deve ser apenas razoável. Ela deve ser suficiente para que o paciente tenha um 

entendimento que lhe seja o bastante para compreender as diversas opções que se 

apresentam, podendo, assim, decidir com autonomia sobre seus objetivos pessoais. 

(SOUZA, 2003). 

 

O médico ao instruir, informar, o paciente deve levar em consideração que 

há diversas maneiras de esclarecê-lo. Há extrema variabilidade no consentimento 

informado. O que vige, portanto, é a não uniformidade na maneira de se informar ao 

paciente sobre as características do seu atendimento. Além disso, uma exposição 

completa seria bastante difícil de conseguir, o que é bem fácil de entender. O grau 

de compreensão de cada paciente contribui para isto, pois é variável de um para 

outro. Tudo isto, faz esta transmissão de ensinamentos, revestir-se de uma 

acentuada complexidade, situação para a qual o médico deve estar preparado, 

adaptando as suas elucidações ao grau de discernimento de quem recebe, em cada 

caso, a sua explanação.  

 

O consentimento informado pode ser oral ou escrito, mas a forma escrita, 

principalmente do ponto de vista legal, é a mais recomendável. A forma escrita tem 

um formato externo que permite um reconhecimento por outros interessados, se for 

o caso. Na prática, sempre haverá uma conjugação, ao se utilizar a forma escrita, 

com a forma oral de consentimento informado, até, pela complexidade da 

explanação de certas situações e atos médicos. Até, pode ser o consentimento 

presumido, se óbvio – fácil de constatar - que o paciente, se consultado, concordaria 

com o ato médico.  

 

Quando escrito, ou mesmo na exposição oral, o consentimento informado 

deve ser obtido através de uma linguagem acessível, adaptada a cada tipo de 

paciente.  

 

É conveniente que a explanação inclua, necessariamente, os benefícios 

advindos do tratamento proposto, os possíveis riscos e tratamentos outros que 

sejam viáveis para o caso. 
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Uma má avaliação do estado emocional do paciente pode encontrá-lo mal 

preparado para estar ciente do seu estado clínico, portanto, para não incorrer em 

imprudência, antes de expor os dados de sua doença ao paciente, o médico deve 

avaliar a sua possibilidade emocional de receber estas informações. (Souza, 2003). 

 

Cabe ao paciente escolher, dentre os tipos que lhe são ofertados pela 

moderna medicina, qual o tratamento que mais lhe convém. Isto exige a prévia 

informação necessária do médico sobre estes tratamentos. O paciente é o legítimo 

dono daquilo sobre o que estamos decidindo. (Neri, 2002). 

 

O consentimento informado teve limitado sua utilização, até agora, na 

prática, à realização de procedimentos invasivos ou situações especiais. Entretanto, 

atualmente, ele se apresenta como recomendação e com um campo de aplicação 

bem mais amplo, inclusive, pelas implicações legais - omissão, que pode ser 

decorrente da não formalização em determinado atendimento médico, no caso de 

eventuais danos ao paciente. (Souza, 2003). 

 

O paciente deve ser alertado, como dever do médico, dos riscos mais 

comuns. Chama-se de "risco residual" àquelas complicações menos frequentes de 

acontecerem que, usualmente, não são necessárias de se informar ao paciente. 

Porém, mesmo certos acontecimentos, incluídos na pouca probabilidade do "risco 

residual", devem ter a sua possibilidade de ocorrer comunicada ao paciente, devido 

ao grau de prejuízo que a sua ocorrência, mesmo pouco provável, traria ao paciente. 

(Souza, 2003). 

 

O reconhecimento pela sociedade dos direitos fundamentais das pessoas, 

está repercutindo nas relações entre os médicos e os pacientes, levando, cada vez 

mais, a uma maior emancipação do paciente quando se trate de decidir sobre os 

tratamentos aos quais deseja se submeter. E, para decidir, o paciente tem que ser 

bem informado. Tudo isto se baseia no princípio da autonomia, o princípio do 

respeito às pessoas. (Souza, 2003). 

 

A decisão final por uma terapêutica passa pela avaliação de benefícios e 

riscos da mesma.  Essa avaliação deve refletir uma concordância entre um paciente 
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bem informado e um médico simpático, que seja possuidor de um conhecimento 

detalhado dos assuntos médicos relevantes e do impacto de vários resultados 

possíveis sobre o paciente que está sob seus cuidados (ERNSTER; COLFORD Jr., 

1998). 

Em virtude do grande e crescente número de medicamentos disponíveis 

no mercado e do contínuo lançamento de novos produtos (ou mesmo outras formas 

de apresentações farmacológicas), têm aumentado as ocorrências das doenças 

medicamentosas, com consequente aumento da morbidade e mortalidade. Somente 

nos EUA, a quantidade de produtos químicos aumentou de 1.200.000, em 1952, 

para mais de 12 milhões em 1992, do mesmo modo que o número de medicamentos 

disponíveis para prescrição tem aumentado ano a ano, chegando a 

aproximadamente a 8.000 (ROBERTSON, 1995). 

 

Os perigos decorrentes da terapêutica medicamentosa já receberam 

várias denominações desde “infortúnios medicamentosos”, até “erro 

medicamentoso”. O erro sugere uma falha que não só deve ser reavaliada como 

deve estar sujeita a medidas reparadoras e profiláticas. Talvez o termo mais 

adequado seja “doenças iatrogênicas medicamentosas”, adotado por Lima et al., 

1994 apud Jyh, 2003, ou simplesmente “iatrogenias medicamentosas” para designar 

todos os eventos adversos que envolvam qualquer medicamento (JUANG, 

TONELLOTO, RIBEIRO, 2001 apud JYH, 2003). Foi Barr (1955, apud JYH, 2003) 

quem fez o alerta, em 1955, ao relatar que a terapêutica moderna, apesar dos 

grandes benefícios que fez à humanidade, também trouxe o aparecimento de uma 

nova patologia: as doenças iatrogênicas. No entanto, foi Moser (1956 apud JYH, 

2003), quem primeiro definiu essa nova patologia como: “qualquer doença resultante 

de um procedimento diagnóstico ou de qualquer forma terapêutica”.  

 

A confusão, bastante comum, entre os termos iatrogenia e erro médico 

merece ser dirimida. A iatrogenia pode ser decorrente de erro médico (imperícia, 

imprudência ou negligência) passível de punição por infração ao Código de Ética 

Médica de 2001, art. 29, capítulo III que trata da responsabilidade profissional, ou de 

um acidente terapêutico, ou de uma reação ou efeito adverso do fármaco, ou mesmo 

de uma interação medicamentosa. A iatrogenia medicamentosa também ocorre 

através da automedicação, incentivadas por propagandas veiculadas nos meios de 
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comunicação de massa. O aumento do interesse sobre as iatrogenias 

medicamentosas permitiu que o FDA iniciasse o programa de monitoramento de 

iatrogenias no final da década de 50, após a Associação Médica Americana ter 

registrado casos de anemia aplásica devido ao uso do cloranfenicol. O interesse 

também foi estimulado pelas tragédias provocadas pela talidomida (JYH, 2003). 

 

Atualmente temos assistido a relatos isolados, porém cada vez mais 

frequentes envolvendo os mais diferentes fármacos, além de doenças consequentes 

às contaminações de medicamentos (JYH, 2003 e BRASIL, 2003b). 

  

A prescrição de medicamentos inclui tanto a responsabilidade por 

monitorar a resposta terapêutica quanto a responsabilidade por prevenir e  monitorar 

os  efeitos adversos conhecidos e desconhecidos. Para isso, os médicos precisam 

estar constantemente atentos à possibilidade de um sintoma que o paciente 

apresente ser consequente ao uso de um medicamento (EISENHAUER, 2002). 

 

Diante do objetivo de reduzir a morbi-mortalidade associada a 

medicamentos através da detecção precoce de problemas de segurança 

relacionados a medicamentos, torna-se necessário conscientizar os profissionais de 

saúde da magnitude do problema referente à segurança dos mesmos, e convencer 

esses profissionais que a notificação de RAM é sua responsabilidade moral e 

obrigação profissional (WHO;2002a).  

 

Foi demonstrada que a participação direta dos médicos no sistema de 

notificação espontânea do FDA era a fonte mais efetiva de informações sobre novas 

RAMs que levavam a adoção de medidas reguladoras (ROSSI, KNAPP; 1984; FDA, 

2003c). 

 

Um estudo recente realizado com pacientes ambulatoriais observou que 

25% dos pacientes estudados apresentaram eventos adversos a medicamentos. 

Desses, 11% eram preveníveis e 28% eram passíveis de melhora (ameliorable), ou 

seja, mais de um terço dos eventos são preveníveis ou passíveis de melhora. Nos 

eventos passíveis de melhora, 37% ocorreram pelo paciente não informar os 

sintomas ao médico, enquanto que 63% foram atribuíveis ao insucesso do médico 
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em reagir aos sintomas relacionados ao medicamento. Esse estudo não avaliou, 

nesses casos, a razão para o paciente não relatar os sintomas ao médico e nem as 

razões que levam o médico a não agir, uma vez que tenha recebido informações do 

paciente a respeito dos sintomas. Esse estudo sugere que a melhora no 

monitoramento dos sintomas e na resposta aos mesmos (medidas adotadas frente 

aos mesmos) sejam importantes para prevenir eventos adversos e que a melhora na 

comunicação entre médicos e pacientes possa reduzir a frequência desses eventos 

(GANDHI, 2003). 

 

De acordo com Barros (2000) diferentes fatores foram identificados como 

exercendo influência sobre o comportamento dos prescritores de medicamentos. 

Estudos realizados enfatizam o lugar proeminente ocupado pelas fontes de 

informação disponíveis para os médicos, onde se destacam as informações 

produzidas e veiculadas pela indústria farmacêutica através de meios diretos 

(anúncios em revistas médicas, visita de propagandistas, distribuição de amostras 

grátis, de revistas e outros materiais impressos, brindes, financiamento de recepções 

em congressos, viagens) e indiretos (financiamento de programas de educação 

continuada, de associações profissionais ou de revistas médicas além da produção 

de material tido educativo, relacionamento com autoridades sanitárias, políticos, 

professores e especialistas famosos). Para contrapor-se às fontes de informação 

consideradas comerciais, à má qualidade e a tendenciosidade que lhes são 

inerentes, são necessárias fontes profissionais de informação, onde se incluem 

textos de farmacologia ou terapêutica, livros especializados, como por exemplo os 

que tratam de RAMs, centros de consulta terapêutica, centros de informações sobre 

medicamentos, boletins, formulários de medicamentos ou guias terapêuticos. Em 

relação aos boletins, ocorre o empenho que eles sejam elaborados com maior 

autonomia, independentes da indústria farmacêutica e, se possível, do governo 

(porque há trabalhos que mostram que, nessas situações, as informações poderiam 

ser difíceis de serem transpostas para a prática clínica). O ideal é que os problemas 

terapêuticos sejam examinados do ponto de vista do prescritor (papel do fármaco, 

evidências científicas do seu valor prático, comparação de estratégias terapêuticas, 

fármacos que competem entre si, apresentação de conclusões de sobre como, 

quando e porque o medicamento deve ser utilizado – e quando o tratamento 

medicamentoso se justifica).  
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Segundo Silva e colaboradores (2000), considerando a lei 8078/90 

(Brasil;1990a), em relação ao paciente, pode-se dizer que, sob o ponto de vista 

legal, o medicamento é um produto de consumo, e o paciente é um consumidor que 

tem direito a receber todas as informações necessárias para a adequada utilização 

do medicamento que porventura venha a adquirir. Isso inclui, o esclarecimento sobre 

os benefícios do medicamento e orientações sobre como reconhecer e agir diante 

de problemas causados pelo medicamento. 

 

No Brasil, a bula representa o principal material informativo fornecido aos 

pacientes na aquisição de medicamentos. A obrigatoriedade de que a bula seja 

fornecida dentro da embalagem era regulamentada pela portaria 110, da Secretaria 

de Vigilância Sanitária, de março de 1997 e o texto deveria conter uma seção 

específica destinada à informação ao paciente. (Brasil; 1997) Atualmente a 

legislação que regulamenta textos de bula é a RDC 140 de 29 de maio de 2003 

(republicada em 24/09/2003), que estabelece regras das bulas de medicamentos 

para pacientes e para profissionais de saúde, uma vez que as bulas serão 

diferenciadas. (Brasil; 2003g). 

 

Medicamentos têm efeitos sociais, culturais e psicológicos. Eles podem 

Afetar o modo das pessoas verem a si próprias, sua motivação para resolver seus 

problemas e, em geral, sua qualidade de vida. As características pessoais de cada 

paciente, suas demandas e expectativas, seus conceitos de saúde e doença 

constituem-se em influências diretas à prescrição, e são também moldadas pela 

sociedade. Fatores culturais permeiam todos os aspectos do uso de medicamentos, 

e determinam como a sociedade vê o medicamento, sua aceitação e sua 

significância social (HAAIJER-RUSKAMP; HEMMINKI, 1993).  

 

Vários motivos podem afetar a prescrição, tanto em “nível macro” 

(também chamados de fatores condicionantes, tais como o poder e a vitalidade da 

indústria farmacêutica; as tradições e a educação da população, entre outros) como 

em nível individual, que é afetado pela demanda, expectativas e pressões de grupos 

e da sociedade; a influência da indústria farmacêutica e resultados de pesquisas; e 

medidas de controle e regulação impostas pelas autoridades de saúde. Além disso, 

o nível de escolaridade (educação continuada, pós-graduações), informação 
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comercial ou profissional, informações e opiniões de colegas, consultores e outros 

profissionais de saúde também exercem influência na prescrição (e esses últimos, 

por sua vez, também sofrem as influências dos mesmos fatores já citados). Uma 

abordagem promissora para a compreensão do processo cognitivo da prescrição é 

baseada na expectativa – teoria de valor, derivada de teorias sociais de 

aprendizado. Isso significa, basicamente, que a prescrição é resultado de uma 

decisão racional, que pesa as probabilidades de benefícios contra os riscos da 

terapêutica com o medicamento. Significa, ainda, que as expectativas sobre 

benefício e risco possam ser subjetivas, e que os graus dos mesmos podem variar 

em diversas situações. Na decisão pela prescrição, os médicos consideram para a 

avaliação benefício – risco, além dos efeitos farmacológicos, da adesão do 

tratamento e de seu custo, a opinião de colegas, especialistas, farmacêuticos, a 

prévia experiência com o medicamento e a percepção da demanda do paciente. Isso 

implica em que programas educacionais para grupos sejam mais efetivos que 

abordagens individuais (HAAIJER-RUSKAMP; HEMMINKI, 1993). 

 

A prescrição pode ter várias funções para os prescritores e para os 

pacientes. Para os primeiros, ela pode simbolizar disposição em ajudar o paciente, 

ou pode evidenciar sua habilidade profissional. Pode também servir como um sinal 

de que a consulta terminou. Além disso, médicos podem se desviar do saber 

científico para não perderem pacientes. Para o paciente, a prescrição pode 

simbolizar o interesse médico em seu bem–estar, confirmando que ele está certo em 

consultar o médico, ou mesmo justificando que ele se assuma como doente. 

(HAAIJER-RUSKAMP; HEMMINKI, 1993). 

 

As agências reguladoras têm um papel essencial na defesa do interesse 

público no que diz respeito à eficácia e segurança dos medicamentos normalmente 

comercializados. As práticas regulatórias podem diferir grandemente entre os 

países, desde as categorias que são vendidas sob prescrição, as indicações 

aprovadas para cada produto, assim como informações sobre contraindicações e 

advertências. Além disso, acredita-se que um número menor de medicamentos 

promoveria prescrições mais apropriadas, porque seria mais fácil para o profissional 

estar familiarizado com os medicamentos que prescreve. As autoridades reguladoras 

também influenciam a prescrição ao definir quem pode produzir e quem pode 
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prescrever. Estudos mostram que regulações mais estritas resultam em informação 

mais fidedigna das indústrias farmacêuticas aos prescritores. Outros estudos 

apontam que informações comerciais teriam efeito maléfico à prescrição. Eles 

elevariam a taxa de prescrição e seus custos, aumentando o grau de prescrições 

inadequadas e promovendo informação não apropriada. Mais recentemente a 

atividade reguladora tem dado atenção, também, à influência de propagandas 

dirigidas aos usuários de medicamentos (HAAIJER-RUSKAMP; HEMMINKI, 1993). 

 

E, além da regulação, no sentido estrito, a divulgação de informações aos 

profissionais de saúde e aos pacientes (inclusive das medidas reguladoras 

adotadas) constitui-se em uma das principais atividades de farmacovigilância no 

mundo (EDWARDS, 2001). 
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4 FLUTAMIDA 
 
 
4.1 Generalidades 
 
4.1.1 Androgênios 

 

Os hormônios sexuais masculinos (androgênios), além de serem 

secretados pelos testículos, também o são, em pequena quantidade, pelas 

suprarrenais. A testosterona é o androgênio mais abundante e também o mais 

potente dentre os androgênios (GUYTON, HALL; 1997; 1998). Eles são sintetizados 

a partir do colesterol ou diretamente da acetilcoenzima A. (GUYTON, HALL; 1998). 

 

A produção da testosterona pelos testículos ocorre quando eles são 

estimulados pelo hormônio luteinizante (LH) produzido pela hipófise. A quantidade 

de testosterona secretada varia proporcionalmente à produção de LH. Por outro 

lado, a regulação da secreção hipofisária do LH e do hormônio folículo-estimulante 

(FSH) é feita pelo hipotálamo, através do hormônio liberador de gonadotropinas 

(GnRH). (GUYTON, HALL; 1997;1998) 

 

O controle da secreção da testosterona mediante feedback se dá da 

seguinte forma: 

 
O hipotálamo libera GnRH, que estimula a hipófise anterior a secretar o LH. 

O LH estimula a produção de testosterona pelos testículos. 

 

A testosterona, por sua vez, exerce efeito de feedback negativo sobre o 

hipotálamo, inibindo a produção do GnRH.. 

 

A produção de GnRH diminuída limita a produção de testosterona. 

 

Deve-se ressaltar que quando a produção da testosterona fica 

demasiadamente baixa, a falta de inibição do hipotálamo faz com que a secreção de 

testosterona retorne ao seu nível normal. (GUYTON, HALL; 1997;1998). 
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O hormônio de liberação de gonadotropinas (GnRH), produzido pelo 

hipotálamo estimula a produção, não só de LH, mas também de FSH, ambos 

produzidos pela hipófise anterior. O LH promove a secreção de hormônios sexuais 

femininos (pelos ovários) e masculinos (pelos testículos), além de contribuir 

significativamente para a ovulação. O FSH promove o crescimento dos folículos 

ovarianos antes da ovulação e a formação dos espermatozoides nos testículos. 

(GUYTON, HALL; 1997;1998). 

 

Na verdade, as ações dos análogos do GnRH exercem efeitos bifásicos 

sobre a hipófise. Num primeiro momento, eles estimulam a secreções do hormônio 

folículo estimulante (FSH) e do LH. Entretanto, com a administração em longo prazo, 

os receptores de GnRH sobre as superfícies celulares tornam-se dessensibilizados e 

ocorre, então, inibição da secreção de FSH e LH, e a concentração da testosterona 

no homem caem para níveis de castração.  Essas substâncias têm sido utilizadas 

experimentalmente em associação com anticoncepcionais orais para o tratamento 

do hirsutismo em mulheres. Se ela atravessar a placenta, pode causar pseudo – 

hermafroditismo masculino. (CHABNER et al., 2001). 

 

A testosterona começa a ser elaborada pelo organismo masculino por 

volta do segundo mês de vida embrionária, por estimulação dos testículos, pela 

gonadotropina coriônica placentária. A presença ou ausência de testosterona no feto 

é o fator determinante do desenvolvimento de órgãos genitais e traços 

característicos masculinos ou femininos. Assim, grande quantidade de hormônio 

sexual masculino em animais grávidas causa o desenvolvimento de órgãos sexuais 

masculinos, mesmo que num feto feminino. Por outro lado, a retirada dos testículos 

fetais num feto masculino causa o desenvolvimento de órgãos sexuais femininos. 

(GUYTON, HALL; 1997; 1998). 

 

A testosterona influi de várias formas no desenvolvimento de 

características sexuais masculinas. Ela não é produzida na infância mas, na 

puberdade (a partir da idade entre 10 e 13 anos), a sua produção aumenta 

rapidamente e vai ocorrer até  o fim da vida, diminuindo, de modo acentuado, a partir 

dos 50 anos. Ela não só faz com que os órgãos sexuais aumentem de tamanho 

durante a puberdade, mas causa o crescimento de pelos corporais, alteração da voz 
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que se transforma na típica voz grossa masculina, tem efeito sobre a formação de 

proteínas e sobre o desenvolvimento da musculatura, sobre o crescimento ósseo e a 

retenção de cálcio. Além disso, ela possui efeitos que podem levar à calvície e 

efeitos sobre a pele, que serão aqui destacados. Em alguns homens, a testosterona 

diminui o crescimento do cabelo no topo da cabeça. O homem sem testículos 

funcionantes não fica calvo. É fato que muitos homens viris nunca ficam calvos. Isso 

ocorre porque a calvície resulta de dois fatores: fatores genéticos e, superpostos aos 

fatores genéticos, grande quantidade de hormônios androgênicos. Uma mulher que 

tenha fatores genéticos relacionados à calvície e que sofra efeitos de, por exemplo, 

um tumor androgênico, ficará calva do mesmo modo que um homem. Com relação 

aos efeitos da testosterona sobre a pele, ela aumenta, em todo o corpo, a sua 

espessura e a resistência dos tecidos subcutâneos (GUYTON, HALL; 1997; 1998).  

 

Pode-se dizer que o androgênio exerce um efeito paradoxal, dependendo 

do sítio de ação. Assim, enquanto pelos de axilas, região púbica, barba e tórax 

crescem por estímulo androgênico, pelos do couro cabeludo podem sofrer influência 

inversa dos mesmos androgênios. Estudos sugerem que a que a alopecia 

androgenética seja induzida pela ativação dos receptores androgênicos foliculares 

pela diidrotestosterona (DHT) (SINCLAIR; DAWBER, 2001). 

 

Na próstata, a testosterona é convertida em diidrotestosterona, e esta se 

liga a uma proteína receptora citoplasmática. Essa combinação migra para o núcleo, 

se fixa a uma proteína nuclear, promove a transcrição DNA-RNA. Em 30 minutos a 

polimerase do RNA é ativada e a concentração de RNA começa a aumentar. A isso 

se segue um aumento progressivo nas proteínas celulares. Após alguns dias, a 

quantidade de DNA na glândula aumenta, simultaneamente ao aumento do número 

de células prostáticas. Ou seja, embora a testosterona aumente a produção de 

proteínas em todo o organismo, ela o faz mais naqueles órgãos que estão 

relacionados com as características sexuais masculinas. (GUYTON, HALL; 1997; 

1998). 
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4.1.2 Próstata, hiperplasia prostática benigna, câncer de próstata e seu 
tratamento 

 

A próstata permanece relativamente pequena durante toda a infância, 

mas começa a crescer na puberdade sob o estímulo da testosterona. Por volta dos 

20 anos a glândula atinge um tamanho praticamente estável, permanecendo assim 

até a idade de 50 anos aproximadamente. Em alguns homens, a partir dessa idade, 

ela começa a degenerar, junto com a produção de testosterona pelos testículos. 

Entretanto, na maioria dos homens a partir desta idade, ocorre um segundo estirão 

de crescimento. A frequência desse crescimento aumenta com a idade. Assim, na 

oitava década de vida, mais de 90% dos homens apresentam hiperplasia prostática 

(importante causa de morbidade em idosos) na necropsia (SAGALOWSKY, 

WILSON, 1998). 

 

O Câncer de próstata é causa extremamente comum de morte, sendo 

responsável por aproximadamente 2 a 3% de todas as mortes de indivíduos do sexo 

masculino. Ele é a terceira causa de morte por câncer nos homens com mais de 55 

anos nos EUA (atrás do câncer de pulmão e cólon). Fatores ambientais parecem 

exercer influência na incidência deste câncer. Assim, enquanto o Japão registra 

cerca de duas mortes por 100.000 habitantes por ano, japoneses que imigram para 

os EUA desenvolvem este câncer com frequência semelhante aos outros homens 

deste país (cerca de 14 mortes por 100.000 habitantes, a cada ano) 

(SAGALOWSKY, WILSON, 1998). 

 

Segundo Sagalowsky e Wilson (1998), o tratamento do câncer de próstata 

varia de acordo com o seu estadiamento, entre diversas modalidades de: 

cirurgia; 

radiação; 

privação de androgênio (como o crescimento da próstata depende de 

androgênios, é um procedimento lógico tentar a privação de androgênios no 

tratamento do câncer de próstata em estágio avançado); 

quimioterapia (nos pacientes que não responderam a privação do 

androgênio). 
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Na verdade, nos pacientes sintomáticos com câncer de próstata 

metastático diagnosticado, a privação androgênica é a base do tratamento. A terapia 

de ablação androgênica resulta em estabilização ou regressão da doença em 

aproximadamente 80% dos pacientes, mas costuma falhar em prevenir doença 

progressiva. Homens com câncer de próstata progressivo na presença de bloqueio 

androgênico total são definidos como tendo câncer de próstata refratário a 

hormônios (CPRH) (UroNews; 2003). Mesmo portadores de câncer de próstata que 

já apresentem metástases ósseas para vários ossos do corpo podem ser 

eficazmente tratados, por meses a anos, pela retirada dos testículos, por terapia 

estrogênica ou por ambos. Com esse tratamento as metástases diminuem de 

tamanho e os ossos se recompõem parcialmente, retardando a progressão do 

câncer e, algumas vezes, diminuindo as fortes dores ósseas. 

 

De acordo com UroNews (2003), a extirpação de androgênios pode ser 

tentada de cinco modos: 

 

1 – extirpação cirúrgica das glândulas que sintetizam androgênios 

(castração e adrenalectomia).  

 

A orquiectomia bilateral, padrão com o qual outras formas de terapia 

hormonal são comparadas, remove aproximadamente 90% da testosterona 

circulante e diminui a dor óssea quase imediatamente. Dessa forma, a castração 

cirúrgica pode ser a escolha apropriada para pacientes com sintomas agravados e 

complicações iminentes de paralisia por doença metastática. As complicações são 

mínimas, e os efeitos colaterais estão associados à falta de androgênios (perda da 

libido, impotência e fogachos). A orquiectomia deve considerar possíveis implicações 

psicológicas importantes.  

 

2 – inibição da produção hipofisária de gonadotropina (e/ou 

adrenocorticotropina – ACTH) – que pode ser realizado através de terapia com 

estrogênio, hipofisectomia, ou tratamentos com análogos do hormônio liberador do 

hormônio luteinizante (LHRH ou GnRH) tais como leuprolida ou buserelina. 
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No tratamento do câncer de próstata, os estrogênios exercem seu efeito 

primariamente por um feedback negativo no eixo hipotálamo-hipofisário, o que 

resulta em redução da secreção de LH e da síntese de testosterona testicular. Serão 

atingidos níveis de testosterona de castração (abaixo de 50 ng/dL) em pacientes 

recebendo dose oral de 3 mg de dietiletilbestrol (DES) diariamente numa faixa de 21 

a 60 dias. Em geral, essa dosagem de DES é necessária para obter níveis 

adequados de castração. Uma dose de um miligrama ao dia de DES baixará a 

testosterona a níveis de castração em 80% dos pacientes, mas sua eficácia varia 

entre os pacientes individuais. Doses abaixo de um miligrama ao dia de DES não 

resultam em diminuição apreciável dos níveis de testosterona. Um esquema 

contendo doses de cinco miligramas de DES associa-se a toxicidade 

tromboembólica e, dessa forma, já não é administrado. A dosagem adequada de 

tratamento oral com estrogênio é tão eficaz quanto a orquiectomia ou um análogo do 

LHRH no tratamento de câncer de próstata metastático; entretanto, alterações no 

sangue (aumentos da agregação plaquetária, da lipoproteína de baixa densidade e 

de certos fatores de coagulação) que podem resultar em seqüelas tromboembólicas 

têm moderado o entusiasmo pelo uso de estrogênios.  

 

A administração aguda de análogos do LHRH estimula a secreção de LH 

na hipófise. Inversamente, a administração crônica suprime a secreção de LH pela 

regulação negativa dos receptores na hipófise, levando a uma diminuição da 

testosterona plasmática e resultando em castração clínica completa e reversível. As 

diferentes formulações de LHRH compartilham as mesmas propriedades, e as 

preparações de depósito (como leuprolida, acetato de goserelina) parecem ser 

igualmente eficazes no controle do câncer de próstata quando comparadas à 

orquiectomia bilateral ou à terapia aditiva com estrogênio. Uma piora transitória de 

sinais e sintomas (recrudescimento tumoral) durante a primeira semana de terapia é 

efeito colateral do tratamento com análogos do LHRH. Esse efeito decorre do 

Aumento transitório dos níveis de LH e testosterona. O máximo do aumento da 

testosterona no sangue ocorre em 72 horas, atingindo-se os níveis de castrado em 

quatro semanas a partir da dose inicial. A administração de antiandrogênios é 

recomendada antes ou simultaneamente à injeção de análogos do LHRH na forma 

de depósito, para prevenir recrudescimento tumoral e suas complicações clínicas em 

pacientes com doença metastática “avassaladora”.  
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3 – inibição da síntese de androgênios pelas supra-renais, com o uso de 

aminoglutetimida 

4 – inibição da ligação do androgênio a sua proteína receptora  

 

Os antiandrogênios são inibidores competitivos que impedem a ligação 

natural dos androgênios aos seus receptores, ou seja, bloqueiam a interação entre 

androgênios e seus receptores na presença de níveis normais ou até aumentados 

de DHT nos tecidos-alvo. Atualmente, o papel principal dos antiandrogênios no 

tratamento do câncer prostático é a sua utilização na terapia combinada, detalhada 

abaixo (principalmente os antiandrogênios não-esteroidais, particularmente por seu 

papel para atingir supressão máxima de androgênios). Os antiandrogênios são 

classificados em dois tipos, de acordo com a sua estrutura e seu mecanismo de 

ação: agentes não esteroidais e antiandrogênios esteroidais com atividade 

progestacional. Os dois antiandrogênios progestacionais – acetato de ciproterona e 

acetato de megestrol – têm atividade agonista parcial nos receptores de androgênio, 

bloqueiam a função destes receptores e inibem a liberação de LH por sua ação 

progestacional. Em monoterapia, nenhum dos compostos suprime completamente 

por si só a produção de androgênios, ocorrendo uma elevação em direção ao normal 

da concentração de testosterona plasmática depois de vários meses. Em geral, os 

antiandrogênios progestacionais não são usados como monoterapia hormonal inicial 

para pacientes com doença metastática (CHABNER et al. 2001; UroNews; 2003). 

 

Os agentes não esteroidais (Flutamida, nilutamida e bicalutamida), além 

de serem fracos agonistas e inibidores competitivos dos receptores de androgênios 

nos tecidos-alvo, também possuem atividade agonista progestacional nos receptores 

hipofisários, reduzindo a secreção de LH. Assim, a produção de testosterona 

estimulada pelo LH diminui. Todos os antiandrogênios não esteroidais estão 

relacionados estruturalmente, e atuam diretamente sobre as células do câncer de 

próstata, bloqueando competitivamente a ligação de DHT ao receptor androgênico 

nuclear.  Na verdade, atuam inibindo a translocação do receptor androgênico do 

citoplasma para o núcleo, o que parece ser o único mecanismo através do qual é 

exercido o efeito antiproliferativo em pacientes com câncer prostático (CHABNER et 

al., 2001; UroNews; 2003). 
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A perda da libido, o decréscimo da potência sexual e os baixos níveis de 

testosterona produzidos pelos antiandrogênios esteroidais estão entre as maiores 

diferenças entre eles e os antiandrogênios não esteroidais. (CHABNER et al.,  2001). 

 

5 - Bloqueio combinado de androgênios  

 

Apesar da testosterona plasmática diminuir dramaticamente em 90% ou 

mais após castração cirúrgica ou clínica, a DHT da próstata, principal estímulo para 

crescimento epitelial da próstata, permaneceu em aproximadamente 25% do nível 

pré-castração devido à síntese intraprostática de androgênios da supra-renal. 

Atinge-se bloqueio androgênico máximo ou bloqueio combinado de androgênios 

(BCA) pela inibição central da produção de androgênios através da castração clínica 

ou cirúrgica combinada ao bloqueio periférico de androgênios circulantes pelo uso 

de um antiandrogênio (como a flutamida). Assim, a combinação de goserelina e 

flutamida foi comparada à orquiectomia.  Um estudo que comparou a leuprolida com 

leuprolida mais flutamida mostrou que os pacientes que recebiam BCA mostraram 

vantagem em sobrevida de aproximadamente sete meses. No entanto, vários outros 

estudos não mostraram diferença mensurável de resultados entre monoterapia e 

BCA e metanálise recente de todos os ensaios clínicos randomizados de 

monoterapia versus BCA relatou pouca diferença entre os dois grupos. Por causa 

dos dados conflitantes, o benefício da BCA permanece obscuro. Estudos em 

andamento devem esclarecer essa questão (UroNews; 2003). 

 

É importante ressaltar que a privação de estrogênio através de 

orquiectomia bilateral, terapia com dietiletilbestrol ou a combinação dessas duas 

terapêuticas foi, durante muito tempo, o método padrão de tratamento para câncer 

de próstata. Posteriormente, a eficácia da orquiectomia ou de altas doses de 

dietiletilbestrol no prolongamento da sobrevida em qualquer estágio do câncer de 

próstata, isoladas ou em combinação, não foi evidente.  Além disso, a morte 

decorrente de doença cardiovascular nos pacientes tratados com altas doses de 

dietiletilbestrol foi mais freqüente. Assim, os análogos do LHRH substituíram, em 

grande parte, a terapia com estrogênio (SAGALOWSKY; WILSON, 1998). 
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Novas abordagens promissoras no tratamento de câncer de próstata 

incluem terapia genética, terapias baseadas na biologia do tumor e o 

desenvolvimento de novos agentes e quimioterapia combinada (SAGALOWSKY, 

WILSON, 1998; UroNews; 2003). 

 

4.1.3 Utilização da substância 
 

4.1.3.1 Aspectos farmacodinâmicos e farmacocinéticos  

 

A flutamida é um antiandrogênio não esteróide utilizado no tratamento do 

câncer de próstata avançado. Ela foi o primeiro antagonista de receptor de 

androgênio obtida para uso. A substância possui atividade, in vivo, após a conversão 

em 2-hidroxiflutamida, que possui meia vida de cerca de 8 horas e exerce o bloqueio 

dos receptores de modo mais potente, se comparada a outros compostos com 

mesma atividade. Atua bloqueando a ação dos androgênios testiculares e supra-

renais (CHABNER et al. 2001; DRUGDEX; 2003). 

 

No rato adulto, o agente provoca a regressão dos tecidos alvo dos 

androgênios, como a próstata e vesículas seminais e, pelo bloqueio do feedback 

inibitório da testosterona na produção de hormônio luteinizante (LH), provoca grande 

aumento das concentrações plasmáticas de LH e testosterona. Efeitos semelhantes 

têm sido observados em homens tratados com 750 mg de flutamida por dia. Assim, 

mesmo o medicamento sendo um antiandrogênio puro, o aumento da testosterona 

no plasma limita seus efeitos antiandrogênicos. Por isso, é mais útil para inibir a 

ação de androgênios adrenais em homens castrados ou em homens que recebam 

análogos do hormônio de liberação das gonadrotopinas (GnRH) continuamente 

(para que ocorra o bloqueio do GnRH)  ou em situações em que a produção do 

GnRH não está sob o controle do androgênio (como por exemplo em mulheres 

normais) (WILSON, 1991). 

 

Em resumo, ela bloqueia a ação da diidrotestosterona nos receptores de 

androgênio dos tecidos prostáticos, resultando na involução da glândula. Os 

resultados obtidos com a flutamida são mais favoráveis que os obtidos com o 

dietiletilbestrol (DES) e com a leuprolida, em monoterapia. Entretanto, os maiores 
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benefícios são obtidos quando ela é utilizada em associação a um agonista do 

hormônio de liberação do hormônio luteinizante (como por exemplo, a leuprolida) ou 

orquiectomia (DRUGDEX; 2003). 

 

A dose usual, nessa indicação é de 250mg via oral três vezes ao dia. 

Doses de 1,5 g/dia também são efetivas, sem aumento da toxicidade. Ela é 

rapidamente e completamente absorvida após administração oral, e metabolizada 

em, pelo menos, 10 diferentes metabólitos sendo o metabólito ativo denominado 2-

hydroxiflutamida (DRUGDEX; 2003; Chabner et al. 2001, PDR; 2002). 

 

A excreção é predominantemente renal (apenas cerca de 4% são 

excretados pelas fezes), e a meia vida de eliminação varia entre cinco e seis horas 

(DRUGDEX; 2003). 

 

Nos pacientes que utilizam a substância o alívio sintomático da dor das 

metástases ósseas ocorre em duas a quatro semanas. Resposta objetiva 

relacionada ao tumor ocorre em 12 semanas. A duração da resposta terapêutica no 

câncer de próstata avançado tem variado de três meses a 2,5 anos, com uma média 

de 10,5 meses. A terapia deve ser continuada até que haja indícios de recaída da 

doença (DRUGDEX; 2003). 

 

Em resumo, a principal aplicação clínica da flutamida é o tratamento do 

câncer de próstata; usualmente utilizada na dose de 250 mg três vezes ao dia, 

geralmente junto com o bloqueio por GnRH, isso é, é utilizada, nessa indicação, 

juntamente com um agonista do GnRH, como a leuprolida. Os efeitos colaterais mais 

freqüentes da associação incluem diarréia ocasional, vômitos, anormalidades da 

função hepática reversíveis, um grau variável de prejuízo da função sexual, da libido, 

ondas agudas de calor, ginecomastia e mastodinia (CHABNEr et al.; 2001, PDR; 

2002). 

 

4.1.3.2 Uso em mulheres 

 

A flutamida não é indicada em mulheres e só deve ser usada em 

pacientes do sexo masculino. Além disso, ela pode causar danos fetais quando 
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utilizadas por mulheres grávidas. (DRUGDEX; 2003; PDR; 2002). Entretanto, a 

aplicação tópica de um gel alcoólico a 2% contendo flutamida tem sido utilizada no 

tratamento de pacientes com acne, duas vezes ao dia por quatro a seis semanas 

(DRUGDEX; 2003). 

 

4.1.3.3 Contraindicações  

 

As contraindicações à flutamida são hipersensibilidade à substância e 

comprometimento hepático severo (DRUGDEX; 2003; PDR; 2002). As precauções 
durante o uso referem-se ao comprometimento hepático e a necessidade de 

avaliações séricas regulares do antígeno prostático específico (PSA) (DRUGDEX; 

2003; PDR; 2002; grifo da autora). 

 

4.1.3.4 Precauções 

 

As reações adversas mais freqüentemente relatadas são ginecomastia e 

galactorréia e ocorrem em mais de 42% dos pacientes (provavelmente devido aos 

efeitos antiandrogênicos). Outros efeitos adversos incluem diarréia, náusea, vômitos 

e elevação transitória das transaminases séricas. Evidências de comprometimento 

hepático incluem, além da elevação dos níveis de transaminases, icterícia, 

encefalopatia hepática e, raramente, morte decorrente de insuficiência hepática 

aguda. O comprometimento hepático tem se mostrado reversível após pronta 
descontinuação do uso da substância. Pelo risco de hepatotoxicidade, 

transaminases séricas devem ser monitoradas antes do início do tratamento com 

flutamida, mensalmente nos primeiros quatro meses de tratamento e periodicamente 

depois disso, ou ainda em qualquer momento em que surjam sintomas ou sinais 

sugestivos de acometimento hepático (náuseas, vômitos, dor abdominal, fadiga, 

anorexia, sintomas "flu-like", hiperbilirubinemia, icterícia, ou aumento da 

sensibilidade no quadrante superior direito do abdome). O uso da flutamida não é 
recomendado em pacientes cujos valores da alaninoamoinotransferase (ALT) 
excedam duas vezes o limite superior de normalidade. Se, a qualquer 
momento, ocorrer aumento desta enzima até estes níveis, o tratamento deve 
ser interrompido e a função hepática deverá ser rigorosamente monitorada.  
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Além disso, os pacientes devem ser monitorados em relação a eventos 

mais raros, como síndrome lupus like, infarto miocárdico, tromboflebite e embolia 

pulmonar. (PDR; 2002; DRUGDEX; 2003, grifo da autora) 

 

4.1.3.5 Reações adversas 

 

As reações adversas descritas são: 

 
1 – efeitos hematológicos: metemoglobinemia, trombocitopenia, anemia, 

leucopenia, neutropenia, sulfemoglobolinemia, tromboflebite e embolia pulmonar, 

sendo esses dois últimos eventos raros e a maioria dos pacientes que os 

apresentaram tinham sido previamente tratados com estrogênios.  

2 - Efeitos cardiovasculares: raros casos de infarto miocárdico, 

hipertensão e isquemia miocárdica têm sido relatados. A maioria dos pacientes 

também estava utilizando agonistas do hormônio de liberação de gonadotropinas 

(GnRH) e alguns também apresentavam história prévia de eventos cardiovasculares. 

3 – efeitos no sistema nervoso central: sonolência, confusão, 

depressão, ansiedade, nervosismo, cefaléia, insônia e síndrome maníaca foram 

descritos.  

4 – efeitos endócrinos e metabólicos – ginecomastia com galactorréia e 

aumento da sensibilidade das mamas. Esses são as reações adversas mais 

freqüentes que ocorrem com o uso da flutamida em associação à terapia com um 

agonista do GnRH.  

5 – efeitos gastrintestinais: diarréia, náusea e vômitos, aumento do 

apetite, constipação, anorexia, indigestão entre outros. 

6 – efeitos sobre o rim e genitourinários – fogachos, impotência, perda 

da libido, alteração na coloração da urina, elevação transitória das escórias da uréia 

e creatinina. Entretanto, a flutamida não parece afetar a libido, a ereção peniana ou 

o desempenho sexual.  

7- efeitos oculares: visão turva foi relatada com o uso da substância. 
8 - efeitos respiratórios: pneumonite intersticial, sulfemoglobinemia e 

hipoxemia são descritos com a administração de flutamida. Vários relatos 

envolveram a leuprolida em pneumonites intersticiais, o que dificulta atribuir à  



119 
 

 

flutamida esses efeitos, uma vez que muitos pacientes utilizam  as duas substâncias 

concomitantemente.  

9- efeitos dermatológicos: fotossensibilidade, rashes papulo-vesiculares 

eritêmato-pruriginosos, erupções papulo-vesiculares, pruridos e equimoses são 

descritos com a administração de flutamida. 

10- efeitos músculoesqueléticos: um caso de lupus eritematoso 

sistêmico secundário ao uso da flutamida foi relatado. 

11 – efeitos hepáticos: hepatotoxicidade, incluindo elevação das 

transaminases séricas*, icterícia, encefalopatia hepática, hepatite, insuficiência 

hepática e necrose hepática foram descritas com o uso da substância. Houve 

relatos, obtidos no período pós registro, de hospitalização e raros relatos de óbito 

por insuficiência hepática em pacientes utilizando flutamida. O comprometimento 

hepático foi reversível após pronta descontinuação do tratamento em alguns 

pacientes. Aproximadamente metade dos casos ocorreu nos três primeiros meses 

de terapia (DRUGDEX; 2003; PDR; 2002). 

 

*alteração da função hepática observada a partir de resultados de exames 

foi a principal razão para a suspensão da flutamida (e ocorre em cerca de 22% dos 

pacientes, com câncer de próstata, num estudo de Rosenthal et al. (1996). Todos os 

pacientes do estudo receberam 750 mg de flutamida por um tempo médio de oito 

semanas. Dos 14 pacientes, 12 apresentaram elevações na ALT e na AST 

(aspartatoaminotransferase), um paciente apresentou elevação da fosfatase alcalina 

e um paciente apresentou prurido e aumento da bilirrubina e da 

gamaglutamiltransferase. A ALT e AST diminuíram após a suspensão da flutamida. 

Por isso, esses pesquisadores recomendam rigoroso monitoramento dos pacientes 

utilizando flutamida (DRUGDEX; 2003). 

 

Na bula do produto nos EUA, consta a informação de que icterícia e 

hepatite foram reportadas e sua ocorrência se dá em cerca de 1 a 5% dos pacientes, 

em uso de doses terapêuticas. Elevação das transaminases pode comumente 

ocorrer (DRUGDEX; 2003; PDR; 2002; Gomez et al, 1992). Na bula consta que, 

geralmente, o problema é reversível após a suspensão do tratamento (PDR; 2002).  
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Devido aos relatos ocorridos no período de comercialização da substância 

(dados de farmacovigilância), inclusive de raros casos fatais associados à 

insuficiência hepática em pacientes utilizando flutamida, a indústria titular do registro 

nos EUA alterou o texto de bula para contraindicar o uso da substância em 

pacientes com disfunção hepática pré-existente. Em cerca de 50% dos pacientes, o 

acometimento hepático ocorre nos três primeiros meses de terapêutica (DRUGDEX; 

2003). 

 

Uma menina de 14 anos recebendo flutamida 250 mg, duas vezes ao dia 

para hirsutismo facial desenvolveu hepatite fulminante que levou a transplante 

hepático. Seu fígado apresentou uma necrose maciça. Os sintomas nesta paciente 

(astenia progressiva, anorexia e colúria) tiveram início aproximadamente após dois 

meses do início da terapêutica com flutamida. (DRUGDEX; 2003, grifo da autora)  

 

4.1.3.6 Teratogenicidade 

 

Com relação a teratogenicidade, o FDA incluiu a flutamida na categoria D 

(evidência positiva de risco fetal em humanos existe mas os benefícios, em certas 

situações - situações que envolvem risco à vida, doenças graves nas quais 

medicamentos mais seguros não podem ser utilizados ou são inefetivos - podem 

tornar o uso do medicamento aceitável, a despeito de seus riscos).  

 

4.1.3.7 Interações medicamentosas  

 

Com relação a interações medicamentosas, recomenda-se não utilizar a 

flutamida concomitantemente a substâncias hepatotóxicas. Várias substâncias 

podem ser mencionadas, ainda que não haja relato da associação dessas 

substâncias com a flutamida causando hepatotoxicidade. São elas: chaparral (Larrea 

tridentata), confrei, eucalipto, jin bu huan (ingrediente ativo tem sido identificado 

como levo – tetraidropalmatina), germander (Teucrium chamaedrys), Kava – Kava, 

Pennyroyal, Valeriana (Valeriana officinalis) (DRUGDEX; 2003). 

 

Além disso, é conhecida a interação com a warfarina. Elevação do tempo 

de protrombina pode ocorrer quando pacientes que já utilizavam a substância 
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iniciam o uso concomitante de flutamida, aumentando o risco de sangramento. 

Nesses pacientes deve ser realizada, periodicamente, a razão do tempo de 

protrombina ou INR (international normalized ratio). (DRUGDEX; 2003). 

 

4.1.3.8 Eficácia comparada da flutamida e outras substâncias no tratamento 

do câncer de próstata  

 

De acordo com DRUGDEX (2003), a eficácia da flutamida em relação a 

outros medicamentos também utilizados para o tratamento do câncer de próstata 

pode ser caracterizada da seguinte forma: 

 

Bicalutamida - demonstrou resultados semelhantes, induzindo menos 

efeitos colaterais e produzindo uma melhor qualidade de vida se comparado à 

flutamida associada à goserelina nos pacientes com câncer de próstata. 

Bicalutamida 50 miligramas uma vez ao dia foi superior à flutamide 750 mg/dia (cada 

uma das substâncias em combinação com um análogo do GnRH - goserelina ou 

leuprolida - no tratamento do câncer de próstata avançado).  

Leuprolida – terapia combinada de leuprolida com flutamida pareceu ser 

menos efetiva que leuprolida associada à bicalutamida, goserelina associada à 

flutamida ou  goserelina associada à bicalutamide para tratamento de Câncer de 

próstata avançado, embora os resultados dos estudos realizados até esta data 

devam ser considerados com ressalvas. Diarréia foi mais freqüente no grupo que 

utilizou flutamida, enquanto hematúria foi mais freqüente nos grupos que utilizaram 

bicalutamida. 

Buserelina – é tão efetivo quanto a própria buserelina associada à 

flutamida (bloqueio total dos androgênios) no tratamento do câncer de próstata.  

Ciproterona – tanto a flutamida quanto o acetato de ciproterona são 

substâncias antiandrogênicas. Entretanto, diferentemente da ciproterona, a flutamida 

necessita de outra ação hormonal complementar, porque o aumento sérico de 

testosterona limita sua atividade, exigindo supressão testicular por outros agentes 

(agonistas do GnRH) ou pela orquiectomia.  

Dietiletilbestrol - No tratamento do câncer prostático, embora se 

considere que a efetividade do DES e da flutamida sejam semelhantes, o DES 
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demontrou apresentar mais eventos cardiovasculares graves e eventos 

tromboembólicos do que os pacientes que utilizaram flutamida. 

 

4.1.3.9 Uso da flutamida em outras indicações 

 

Além do tratamento do câncer de próstata, de acordo com DRUGDEX 

(2003), outros usos terapêuticos não aprovados nos EUA e no Brasil, inclusive no 

sexo feminino, referem-se ao tratamento das seguintes condições: 

 

• Acne - embora em adultos ela seja possivelmente efetiva e a 

documentação disponível considerada favorável, mais estudos têm que ser 

realizados para que a flutamida possa ser recomendada no tratamento da acne.  

• Bulimia nervosa – níveis elevados de androgênios têm sido associados 

a desordens alimentares. Embora haja pouca documentação a respeito, ela parece 

ser efetiva em adultos, nessas circunstâncias. Mais estudos teria que ser realizados 

antes que ela pudesse ser utilizada para esta indicação. 

• Hiperplasia adrenal congênita – parece ser eficaz em crianças, embora 

a documentação referente ao tema ainda seja escassa. 

• Câncer Pancreático – parece ser efetivo em adultos, embora a 

documentação ainda seja pobre – tem sido demonstrado que a testosterona é um 

fator de crescimento para o câncer pancreático e bloqueio dos receptores de 

androgênios pode oferecer uma nova abordagem de tratamento. A dose que vem 

sendo utilizada é de 250 mg três vezes ao dia. Em um estudo com 24 pacientes ela 

dobrou a sobrevida dos pacientes em relação àqueles que utilizaram placebo. 

• Síndrome do Ovário Policístico – parece ser efetiva em adultos, mas a 

documentação ainda é pobre. Ela melhora a baixa perfusão uterina nas pacientes 

portadoras dessa condição.  

• Hipertrofia Prostática Benígna: possivelmente efetiva em adultos, boa 

documentação. Flutamida administrada numa dose diária de 750 mg por seis meses 

levou à diminuição, tanto do volume prostático quanto do antígeno prostático 

específico, apesar do aumento dos níveis séricos de testosterona. (STONE & 

CLEJAN, 1991 apud DRUGDEX; 2003). Em outro estudo, apesar dos resultados 

serem semelhantes, não houve diferença entre o grupo que utilizou flutamida e o 
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grupo que utilizou placebo quando se analisa o fluxo urinário ou a urina residual 

após esvaziamento da bexiga. Assim, pode não haver benefício significativo no uso 

da substância em pacientes que sofrem de obstrução urinária por hipertrofia 

prostática.  

• Hirsutismo – parece ser efetiva no tratamento de adultos com essa 

condição, e existe documentação considerada satisfatória, em adultos. Pacientes 

com hiperandrogenismo funcional ovariano que receberam 250 mg diariamente por 

18 meses apresentaram melhora de escores de hirsutismo, dos níveis séricos de 

triglicerídeos e de colesterol total e LDL (low-density lipoprotein). Entretanto, níveis 

de HDL (high-density lipoprotein) and hiperinsulinemia não se alteraram. Outros 

estudos mostraram melhora significativa do hirsutismo, sem que fossem observadas 

reações adversas graves. 

• Alopécia: Terapia oral com antiandrogênios (acetato de ciproterona, 

espironolactona e flutamida) tem se mostrada benéfica no tratamento da alopécia 

androgenética feminina (OLSEN, E.; 1994 apud SINCLAIR, DAWBER; 1994) 

 

A maioria dos estudos realizados em outras indicações, que não o câncer 

prostático, foram realizados em mulheres com hirsutismo, e só existe um pequeno 

número realizado em mulheres com alopécia androgenética. (YOUNG, SINCLAIR; 

1998a apud SINCLAIR, DAWBER; 1994)  

 

Em relação ao tratamento do hirsutismo, ela tem sido utilizada em 

associação com anticoncepcionais orais e parece ser tão efetiva quantos outros 

tratamentos desta condição (CHABNER et al., 2001; WILSON, 1991; SNYDER, 

2001). Mais que isso, existem vários estudos que sugerem que a flutamida seja 

superior ao acetato de ciproterona e à espironolactona  no tratamento de mulheres 

hirsutas, embora não existam estudos com grandes amostras e bem controlados 

avaliando a eficácia na alopécia (SINCLAIR; DAWBER, 2001). Além disso, eventos 

raros, porém graves, referentes à hepatotoxicidade limitam o uso nestas condições, 

ou mesmo contrariam o seu uso com propósitos cosméticos (YOUNG, SINCLAIR; 

1998b apud SINCLAIR, DAWBER; 1994; SNYDER; 2001). 
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4.1.3.9.1 eficácia comparada da flutamida nestas indicações 
 

Comparação com a finasterida e espironolactona – O uso da finasterida 5 

mg /dia, da espironolactona 100 mg/dia e da flutamida 250 mg/dia,  no hirsutismo, 

mostram-se bem tolerados  e igualmente efetivos (DRUGDEX; 2003). Em 

comparação com a triptorelina, pode-se dizer que a flutamida, o acetato de 

ciproterona e a triptorelina, todos utilizados em combinação com um contraceptivo 

oral foram efetivos, em diferentes graus, na redução do hirsutismo. Mulheres com 

hirsutismo idiopático ou hiperandrogenismo functional ovariano tratadas com essas 

substâncias sugerem que a flutamida seja mais efetiva, embora apresente também 

mais riscos e o custo do tratamento seja maior do que com o acetato de ciproterona. 

(DRUGDEX; 2003). 

 

4.2 Eficácia da Flutamida em Indicações Não Aprovadas 

 

Foi realizada revisão sistemática de todos os artigos referentes ao uso da 

flutamida para indicações outras que não o tratamento do câncer de próstata, 

obtidos pelas seguintes bases de dados: MEDLINE (período de 1993 a 2003) e 

biblioteca Cochrane. Os artigos apresentam-se agrupados por indicação em que a 

substância foi utilizada e por ordem cronológica (crescente).  

 

Para a leitura seguinte, deve-se considerar a definição do escore de 

Ferriman-Gallwey, que será freqüentemente citado nos artigos sobre hirsutismo: 

trata-se de um método visual para determinar o grau de hirsutismo e foi descrito por 

Ferriman e Gallwey em 1961. Estabeleceram escores de 0 a 4, em função da 

ausência de pêlos a desenvolvimento extenso em locais determinados (vários sítios 

do corpo: braço, barba, peito, dorso, região lombar, abdome superior e inferior, 

braço, antebraço, coxa e perna), em 161 mulheres de 18  a 38 anos (FERRIMAN, 

GALLWEY; 1961 apud AZZIZ; 2003). 

 

Posteriormente, descartaram-se as regiões de antebraço e perna porque 

demonstraram, ser menos sensíveis ou indiferentes a androgênios. A partir da 

avaliação destas mulheres, considerou-se que um escore maior que oito era 
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representativo de hirsutismo - Ferriman –Gallwey modificado (HATCH et al., 1981 

apud GOODAR, 2001).  

 

Também foi citado o escore de Ludwig, num único artigo sobre alopécia. 

Este escore apresenta três graus em ordem crescente de gravidade, e se baseia 

numa escala visual (três figuras do couro cabeludo, dentre as quais o observador 

escolherá a que mais se assemelha ao estado paciente em questão).  

 

4.2.1 Eficácia em indicações dermatológicas  

 

4.2.1.1 Eficácia no tratamento de Hirsutismo  

 

1. FRUZZETTI, F. et al. Clinical and endocrine effects of flutamida in 

hyperandrogenic woman. Fertil Steril, v.60, n.5, p.806-813, nov.1993. 

Hirsutismo foi avaliado antes e três meses após o tratamento com 

flutamida pela medida de diâmetro dos pêlos. Avaliações endócrinas foram feitas 

antes e durante o segundo mês de tratamento. 18 mulheres com hirsutismo foram 

selecionadas: nove receberam 500 mg/dia por três meses e nove, 750mg/dia por 

dois meses. O diâmetro dos pelos foi reduzido em cerca de 30% com a terapêutica e 

o estudo conclui que a flutamida possa ter um efeito benéfico no hirsutismo e que 

esta eficácia se deve principalmente a sua ação antiandrogênica periférica. 

 

2. CIOTTA, et al. Treatment of hirsutism with flutamide and a low-dosage 

contraceptive in polycystic ovarian disease patients. Fertil Steril, v. 62, n.6, p.1129-

1135, fev. 1994. 

Aumento da secreção de androgênios é comum em mulheres com ovários 

policísticos. 22 pacientes portadoras de hirsutismo com ovário policístico, foram 

tratadas com flutamida (250mg/dia) em associação com etinil estradiol (0,03mg/dia) 

e desigestrel (0,15 mg/dia) (Practil 21 por 21 dias ao mês). A cada dois meses foram 

avaliados os escores de hirsutismo pelo índice de Ferriman-Gallwey. Após oito 

meses de tratamento, os scores melhoraram em todas as pacientes. O tratamento 

combinado de flutamida com anticoncepcional mostrou-se eficaz em mulheres com 

ovários policísticos que não responderam ao tratamento com anticoncepcional oral 

apenas. 
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3.  CUSAN, et al. Comparison of flutamide and spironolactone in the 

treatment of hirsutism: a randomized controlled trial. [comment]. Fertil Steril, v. 61, 

n.2, p.281-287, fev. 1994. 

O estudo foi realizado com 53 mulheres pré-menopáusicas portadoras de 

hirsutismo moderado a severo, que foram por separadas aleatoriamente em dois 

grupos: um grupo utilizou flutamida e o outro, espironolactona. Em ambos utilizou-se, 

concomitantemente ao tratamento que durou nove meses, um anticoncepcional 

trifásico oral. Os efeitos colaterais foram monitorados mês a mês até 6 meses após o 

tratamento. A Flutamida promoveu máxima redução do hirsutismo, 80% de 

diminuição da acne, seborréia e alopécia. Durante o mesmo período, a 

espironolactona promoveu apenas 50% de redução da acne e seborréia, sem efeitos 

significantes em relação ao hirsutismo. Houve apenas um caso de interrupção da 

medicação devido a reações adversas no grupo da flutamida contra quatro no grupo 

da espironolactona. 

 

4. ERENUS, et al. Comparison of efficacy of spironolactone versus 

flutamide in the treatment of hirsutism. Fertil Steril, v. 61, n. 4, p. 613-616, abr. 1994. 

Vinte mulheres portadoras de hirsutismo foram submetidas a uma 

avaliação médica e ginecológica completa além de exames de perfil endócrino, 

funções hematológicas, hepáticas e renais ao início, terceiro e nono mês, quando se 

encerrava o estudo. Dez receberam 250 mg de flutamida duas vezes ao dia e 10, 

100mg de espironolactona. Não foram encontradas diferenças significativas entre os 

dois tratamentos para hirsutismo, exceto quanto aos efeitos colaterais: irregularidade 

menstrual em 5 pacientes do grupo da espironolactona e, pele seca e aumento de 

apetite em duas do grupo da flutamida. 

 

5. MOGHETTI, et al. Flutamide in the treatment of hirsutism: long-term 

clinical effects, endocrine changes, and androgen receptor behavior. Fertil Steril, v. 

64, n.3, p.511-517, fev. 1995.  

Dezoito pacientes com ciclo menstrual regular receberam flutamida 125 

mg 3 vezes ao dia durante um ano. Os scores de hirsutismo (Ferriman - Gallwey 

modificado) e os parâmetros hormonais foram avaliados a cada 4 meses. Em 10 

pacientes foram medidos receptores de androgênio em leucócitos mononucleares no 

3º e 4º mês durante a fase folicular (do 4º a 7º dia) e durante a fase lútea inicial e 
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intermediária (18º a 21º). A flutamida foi bem tolerada em todas as mulheres 

(embora uma paciente tenha apresentado elevação das transaminases após oito 

meses de terapia e tenha sido retirada do protocolo). As quatro pacientes que 

tinham acne melhoraram em três meses. Os escores de hirsutismo diminuíram 

significativamente. Antes do tratamento o número de receptores andrógenos foi 

maior na fase luteal que na fase folicular. Essa diferença desapareceu. Houve 

redução sérica de androgênio. O bloqueio de receptores de androgênio parece ser 

potencializado pela redução sérica de androgênio. Os autores concluem que 

flutamida é efetiva no tratamento de hirsutismo mas requer constante vigilância das 

funções hepáticas.  

 

6. PUCCI, Prolonged treatment of hirsutism with flutamide alone in 

patients affected by polycystic ovary syndrome. Gynecol Endocrinol, v.9, n. 3, p. 221-

228, abr. 1995. 

A efetividade da monoterapia com flutamida 500 mg/dia (Eulexinâ) foi 

estudada em 25 pacientes com síndrome de ovários policísticos e hirsutismo severo 

(Ferriman-Gallwey) durante 24 meses. 19 tinham o peso normal enquanto 6 eram 

obesas. 17 nunca tinham sido tratadas e oito tiveram tratamento prévio insatisfatório 

com outras substâncias. Houve uma grande redução do hirsutismo (de 22 ± 3,038 

para 9,6 ± 2,1). Os autores concluíram que o hirsutismo em mulheres com síndrome 

de ovários policísticos pode rapidamente responder a monoterapia com flutamida 

sem efeitos colaterais importantes. 

 

7. MARTIN, et al. Flutamide versus cyproterone acetate in the treatment 

of policystic ovary syndrome associated hirsutism. Actas Dermosifiliogr, v. 86, n.6, p. 

327-334, 1995. 

Catorze mulheres com síndrome de ovários policísticos em associação 

com hirsutismo receberam 250 mg de flutamida a cada 12 horas e 17 receberam 

acetato de ciproterona 100 mg/dia. Durante o tratamento, todas fizeram uso de 

anticoncepcional oral. Após seis meses, o grupo com flutamida mostrou uma 

redução significativamente maior dos escores de hirsutismo. Ambos os grupos 

mostraram redução dos níveis de LH, FSH, androstenediona, prolactina, 

testosterona e sulfato de dehidroepiandrosterona, sendo que o grupo do acetato de 

ciproterona reduziu mais este último. A flutamida mostrou eficácia clínica superior. 
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8. GRIGORIOU,  et al. Comparison of flutamide and cyproterone acetate 

in the treatment of hirsutism: a randomized controlled trial. Gynecol Endocrinol, v.10, 

n. 2, p. 199-123, abr. 1996. 

Onze mulheres portadoras de hirsutismo idiopático receberam 250 mg de 

flutamida duas vezes ao dia e outras 11 receberam acetato de ciproterona dos 5º ao 

14º dia do ciclo menstrual. As pacientes se submeteram a avaliação ginecológica, 

perfil endócrino e hematológico, função hepática e renal. Os escores de hirsutismo 

(Ferriman - Gallwey modificado) decresceram em ambos os grupos durante os nove 

meses. Nos dois grupos houve aumento dos hormônios sexuais ligados a globulina 

e decréscimo dos níveis de testosterona. Esse estudo sugere que flutamida e 

acetato de ciproterona são similarmente efetivas no tratamento de hirsutismo. 

 

9. BERTELLONI, et al. Androgen- Receptor blockade does not impair 

bone mineral density in adolescent females. Calcif Tissue Int, v.61 p. 1-5, jul.1997. 

Dezessete adolescentes do sexo feminino, portadoras de hirsutismo 

idiopático (seis das quais apresentavam acne concomitantemente), submeteram-se 

ao tratamento com flutamida 250 mg duas vezes ao dia. Foi medida a densidade 

mineral óssea da coluna lombar (o tecido ósseo é um alvo de hormônios esteróides), 

e avaliados os escores de hirsutismo de Ferriman-Gallwey e acne. Após 12 meses 

de tratamento, a densidade absoluta aumentou porém não de forma significativa (os 

escores de desvio-padrão não se alteraram). Houve melhora nos escores de 

Ferriman-Gallwey para hirsutismo e nos escores clínicos de acne. Em duas 

pacientes houve um leve aumento da alaninoaminotransferase e em uma, aumento 

da bilirrubina. Nenhuma abandonou o tratamento e durante o follow-up essas 

alterações desapareceram. O bloqueio de receptores andrógenos melhoram o 

hiperandrogenismo periférico mas não afetaram a densidade óssea. 

 

10. FALSETTI, et al. Treatment of hirsutism by finasteride and flutamide in 

women with polycystic ovary syndrome. Gynecol Endocrinol, v.11, n. 4, p. 251-257, 

ago. 1997. 

Quarenta e quatro pacientes portadoras de hirsutismo e síndrome de 

ovários policísticos foram randomicamente tratadas com finasterida 5 mg ao dia ou 

flutamida 250 mg ao dia por 6 meses. Hirsutismo foi avaliado antes e após a terapia 

segundo os escores de Ferriman-Gallwey e o diâmetro dos pêlos. Também foram 
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medidas as concentrações plasmáticas de hormônio luteinizante, hormônio folículo-

estimulante, 17-alfa-hidroxiprogesterona, androstenediona, testosterona, 

testosterona livre, sulfato de dehidroepiandrosterona, insulina e hormônios sexuais 

ligados a globulina. Ambos os tratamentos reduziram os escores e o diâmetro dos 

pêlos. A flutamida produziu uma queda significativa na testosterona total e sulfato de 

dehidroepiandrosterona. Ambas as substâncias são efetivas no tratamento de 

síndrome dos ovários policísticos. 

 

11. FALSETTI, De FUSCO, ROSINA. The use of finasteride and flutamide 

in the management of hirsutism. Minerva Ginecol, v.49, n. 10, p. 463-468, out. 1997. 

Foram selecionadas 80 pacientes portadoras de hirsutismo sendo que 44 

apresentavam síndrome de ovários policísticos e 36 eram portadoras de hirsutismo 

idiopático. 40 mulheres utilizaram 5 mg de finasterida uma vez ao dia e as outras 40,  

250 mg de flutamida duas vezes ao dia. Tanto a finasterida quanto a flutamida 

reduziram significantemente o escore de Ferriman Gallway e o diâmetro do pêlo. 

 

12. MÜDERRIS, et al. A comparison between two doses of flutamide (250 

mg/d and 500 mg/dia) in the treatment of hirsutism. Fertil Steril, v.68, n.4, p. 644-647, 

out. 1997. 

Trinta e cinco pacientes foram tratadas com flutamida 250 mg/dia e 30 

com 500 mg/dia. O período do tratamento foi de 12 meses. A cada três meses, 

foram medidos os escores de hirsutismo (Ferriman - Gallwey modificado), níveis 

hormonais e fez-se análise hematológica e bioquímica. Não houve diferença 

significativa nos níveis hormonais em nenhum dos dois tratamentos. Ambos 

demonstraram ser muito eficientes nos seis primeiros meses reduzindo em 64,6% ± 

2,5% e 62,1% ± 3%, respectivamente, os escores de hirsutismo. Não houve 

reduções profundas nos seis meses restantes. Uma das pacientes tratados com 

dose de 500 mg/ dia deixou o estudo devido à disfunção hepática. O tratamento com 

250 mg mostrou-se efetivo, bem tolerado e de menor custo para o paciente. 

 

13. PAZOS, F. Prospective randomized study comparing the long- acting 

gonadotropin-releasing hormone agonist triptorelin, flutamide and cyproterone 

acetate, used in combination with an oral contraceptive, in the treatment of hirsutism. 

Fertil Steril, v. 71, n. 1 p. 122-128, jan. 1999. 



130 
 

 

Trinta e três pacientes foram divididas em três grupos e cada grupo foi 

submetido, por nove meses de estudo, às seguintes terapêuticas: triptorelina 

(3.75mg IM a cada 28 dias), acetato de ciproterona 100mg via oral/dia do dia 1 a 10 

do ciclo e 250mg de flutamida via oral duas vezes ao dia. Todas as pacientes 

fizeram uso de anticoncepcional oral trifásico. Antes do estudo, após três e nove 

meses de tratamento foram mensurados escores de Ferriman-Gallwey, função 

hepática e perfis hormonais. Os escores reduziram logo ao terceiro mês embora a 

redução tenha sido mais pronunciada ao final do tratamento. Todas os fármacos 

foram efetivos porém a flutamida mostrou-se mais eficiente na redução dos escores. 

A triptorelina não demostrou ser mais vantajosa embora seja mais cara; o acetato de 

ciproterona foi eficiente e com um custo menor. 

 

14. FRUZZETTI, F. et al; Treatment of hirsutismo: comparisons between 

different antiandrogens with central and peripheral effects. Fertil Steril, v. 71, n. 3 p. 

445-451, 1999. 

Quarenta e cinco mulheres portadoras de hirsutismo, 29 das quais 

apresentando hiperandrogenismo e 16 hirsutismo idiopático, foram randomicamente 

divididas: 14 receberam tratamento com finasterida 5mg/dia, 13 receberam acetato 

de ciproterona 25mg + etinilestradiol e 15 fizeram uso de flutamida 500mg/dia. O 

tratamento durou um ano. Foram medidos níveis de testosterona, adrostenodiona, 

dehidroepiandrosterona, hormônio sexual ligado a globulina, dihidrotestosterona e 3- 

alfa- androstanediol glucoronídeo no início do tratamento e a cada 3 meses. Embora 

apresentem diferentes mecanismos de ação, os três medicamentos demonstraram a 

mesma eficácia no decréscimo de hirsutismo. 

 

15. MÜDERRIS, I.I., BAYRAM, F. Clinical efficacy of lower dose of 

flutamide 125mg/day in the treatment of hirsutism. J Endocrinol Invest, v.22, n.3, p. 

165-168, mar. 1999. 

Trinta e quatro pacientes, com escores de hirsutismo (Ferriman - Gallwey 

modificado) superior a 12, entre 16 e 33 anos, receberam uma dose diária de 125 

mg de flutamida durante 6 meses. Ao início, no terceiro e no sexto mês de 

tratamento foram medidos os escores de hirsutismo, níveis de LH, FSH, 

testosterona, androstenediona, estradiol, dehidroepiandrosterona, prolactina, e 

hormônios sexuais ligados à globulina. Houve significativa redução na média dos 
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escores (17,19 ± 4,55 a 10,75 ± 3,84 no terceiro mês e a 5,91 ± 2,53 no sexto mês). 

Não foram registrados efeitos colaterais significativos ou alterações nas doses 

hormonais. Uma baixa dose de flutamida mostrou-se eficiente e mais barata que os 

tratamentos com 250 ou 750 mg/dia. 

 

16. VENTUROLI, S., et al. A prospective randomized trial comparing low 

dose flutamide, finasteride, ketoconazole, and cyproterone acetate-estrogen 

regimens in the treatment of hirsutism. J Clin Endocrinol Metab, v. 84, n. 4, p. 1304-

1310, abr. 1999. 

Quinze mulheres hirsutas receberam flutamida 250 mg/dia, 16 receberam 

cetoconazol 300 mg/dia, 15 receberam finasterida 5 mg/dia e 20 receberam acetato 

de ciproterona + etinil estaradiol (a dose de etinil estradiol foi 0,01 mg/dia na primeira 

semana, 0,02 mg/dia na segunda semana e 0,01 mg/dia na terceira semana seguido 

da pausa de 7 dias. 12,5 mg de acetato de ciproterona eram adicionados a este 

esquema durante os 10 primeiros dia do mês durante 12 meses). A velocidade de 

crescimento dos pêlos, o diâmetro deles e os escores de hirsutismo (Ferriman - 

Gallwey modificado) foram avaliados a cada 90 dias. Todos os tratamentos 

diminuíram esses valores. Flutamida e acetato de ciproterona mostraram mais 

eficácia no tratamento. Flutamida foi a mais rápida para diminuir o diâmetro dos 

pêlos, enquanto acetato de ciproterona foi o mais rápido para diminuir a velocidade 

de crescimento dos pêlos embora ao final do tratamento só tenha ocorrido diferença 

significativa entre a flutamida e a finasterida. No grupo do cetoconazol, algumas 

pessoas interromperam o tratamento devido ao aumento da fosfatase alcalina, 

aspartato e alanina aminotransferases. Acetato de ciproterona também levou a 

aumento do peso. A despeito das diferentes modalidades de ação e diferentes 

efeitos nos níveis de androgênios, baixas doses de flutamida, finasterida e da 

associação de acetato de ciproterona e etinilestradiol constituem-se em alternativas 

terapêuticas muito satisfatórias para o tratamento do hirsutismo. 

 

17. FALSETTI, L.; GAMBERA, A. Comparison of finasteride and 

flutamidae in the treatment of idiopathic hirsutism. Fertil Steril, v. 72, n. 1, p.41-46, jul. 

1999. 

Um grupo de 46 mulheres portadoras de hirsutismo idiopático foi 

randomizado para receber cinco mg de finasterida uma vez ao dia ou 250 mg de 
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flutamida duas vezes ao dia por 12 meses. As pacientes foram avaliadas no 6º e 12º 

mês de terapia. Ambos os fármacos reduziram o grau de hirsutismo, porém a 

flutamida mostrou-se mais eficiente (50,9% X 34,2% na redução dos escores de 

Ferriman-Gallwey e 29,6% -37,9% X 47,7% -56,5%  na redução do diâmetro dos 

pêlos).  

 

18. YUCELTEN, D., et al. Recurrence rate of hirsutism after 3 different 

antiandrogen therapies. J Am Acad Dermatol, v. 41, n. 1, p. 64-68, jul. 1999. 

Oitenta e um mulheres portadoras de hirsutismo receberam um dos 

seguintes tratamentos: espirinolactona 100mg/dia associado a anticoncepcional oral, 

acetato de ciproterona 50 mg/dia associado a anticoncepcional oral ou 250 mg de 

flutamida duas vezes ao dia. Após um ano, todos os esquemas mostraram-se 

eficazes ; apesar disso, em todos os grupos apareceram casos de recorrência do 

hirsutismo, que foi avaliada um ano após suspensão do tratamento. 

 

19. PAOLETTI, A.M., et al. Treatment of flutamide improves 

hyperinsulinemia in women with idiopathic hirsutism. Fertil Steril, v. 72, n. 3, p. 448-

453, set. 1999. 

Trinta e duas mulheres com índice de massa corporal (IMC) normal foram 

divididas em três grupos: 11 apresentando síndrome de ovários policísticos, 11 

portadoras de hirsutismo idiopático e 10 como controle. Excetuando o grupo 

controle, seis pacientes receberam, em cada grupo, 250mg de flutamida duas vezes 

ao dia e as outras cinco receberam placebo. Todas ingeriram 75g de glicose e 

submeteram-se ao teste oral  de tolerância a glicose  3 a 5 dias após a menstruação 

espontânea ou provocada por acetato de medroxiprogesterona 5 mg/dia/5dias. Nas 

mulheres com ovários policísticos ou hirsutismo idiopático, o teste foi repetido após 

quatro meses de tratamento. Nelas, os níveis de insulina e peptídeo C foram 

significativamente maiores que nos controles. O placebo não alterou o metabolismo 

da glicose. A flutamida foi capaz de reverter completamente a hiperinsulinemia 

apenas nas pacientes com hirsutismo idiopático, sugerindo que a eficácia da 

substância é dependente da hiperatividade androgênica periférica. 

 

20. FALSETTI, L.; et al. Comparison of finasteride and flutamide in the 

treatment of hirsutism. Eur J Endocrinol, v. 141, n. 4, p. 361-367, out. 1999. 
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Foram selecionadas 110 pacientes portadoras de hirsutismo sendo que 

64 apresentavam síndrome de ovários policísticos e 46 tinham hirsutismo idiopático. 

As pacientes foram randomizadas para receber cinco mg de finasterida uma vês ao 

dia ou 250 mg de flutamida duas vezes ao dia por 12 meses. Nas pacientes com 

síndrome de ovários policísticos, a flutamida mostrou-se mais eficiente (56,7% x 

31,4% na redução dos escores de Ferriman-Gallwey e 50,3% -60% x 27% -34,1%) 

na redução do diâmetro dos pêlos. Duas pacientes do grupo da flutamida 

interromperam a terapêutica. Uma por náuseas e vômitos e a outra por elevações 

das transaminases após sete meses de tratamento. Pele seca apareceu em 67,3% 

das tratadas com flutamida contra 23,6% das tratadas com finasterida. 

 

21. MOGHETTI, P., et al. Comparison of sipironolactone, flutamide, and 

finasteride efficacy in the treatment of hirsutism: a randomized, double blind, 

placebo- controlled trial. J Clin Endocrinol Metab, v. 85, n. 1, p. 89-94, jan. 2000. 

Quarenta pacientes foram divididas em 4 grupos de 10: ao primeiro grupo 

era administrado espironolactona 100 mg/dia, ao segundo, flutamida 250 mg/dia, 

cinco mg/dia de finasterida ao terceiro e, ao outro, placebo. Nos três grupos que 

receberam tratamento houve redução do diâmetro dos pêlos e dos escores de 

hirsutismo (Ferriman-Gallwey modificado), porém não houve diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos. As três substâncias se mostraram 

efetivas no tratamento e a eficácia clínica foi similar entre elas. 

 

22. NEGRI, et al. Antiandrogen drugs lower serum prostate-specific 

antigen (PSA) levels in hirsute subjects: evidence that serum PSA is a marker of 

androgen action in women. J Clin Endocrinol Metab, v. 85, n. 1, p. 81-84, jan. 2000. 

40 pacientes com hirsutismo foram divididas em 4 grupos: Durante seis 

meses, um tomava espironolactona, outro flutamida, outro finasterida e outro, 

placebo. Elas possuíam níveis mais altos de antígeno prostático específico que as 

19 do controle (12,9 ± 1,5 versus 4,9 ± 0,7 pg/mL). Após o tratamento, as 29 que 

receberam substâncias ativas apresentaram redução dos níveis de antígeno 

prostático específico em relação ao controle (7,2 ± 1,4 versus 14,7 ± 3 pg/mL). 

Esses resultados mostram que antígeno prostático específico é um marcador 

bioquímico da ação de andrógenos em tecidos femininos. 
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23. MÜDERRIS, I.I., BAYRAM, F., GÜVEN, M. Treatment of hirsutism with 

a lowest-dose flutamide (62,5 mg/day). Gynecol Endocrinol, v.14, n.1, p.38-41, fev. 

2000. 

Sessenta e um mulheres entre 18-37 anos portadoras de hirsutismo 

receberam 62.5 mg de flutamida uma vez ao dia, durante 12 meses. Análises 

hormonais e valores sangüíneos foram medidos no terceiro, sexto, nono e décimo 

segundo mês de tratamento. Durante o estudo houve significativa redução dos 

escores de Ferriman - Gallwey modificados (de 19,1 ± 4,9 a 5,8 ± 3,3). Não foram 

registrados efeitos colaterais significativos ou alterações no ciclo menstrual ou nas 

doses hormonais. Os autores consideraram que a hepatotoxicidade pode ser dose 

dependente e que a dose de 62.5 mg é eficiente no tratamento de hirsutismo.  

 

24. MÜDERRIS, I.I., BAYRAM, F., GÜVEN, M. A prospective, randomized 

trial comparing flutamide (250mg/d) and finasteride (5mg/d) in the treatment of 

hirsutism. Fertil Steril, v.73, n.5, p. 984-987, mai, 2000. 

Trinta e cinco pacientes foram tratadas com flutamida 250 mg ao dia e 35 

com finasterida 5 mg/dia. O tratamento durou 12 meses. A cada três meses mediu-

se os escores de hirsutismo (Ferriman - Gallwey modificado), níveis hormonais e 

realizou-se análise hematológica e bioquímica. A flutamida mostrou-se mais eficiente 

na redução dos escores e com efeito mais rápido. 

 

25. IBÁÑEZ, L., et al. Treatment of hirsutism, hyperandrogenism, 

oligomenorrhea, dyslipidemia, and hyperinsulinism in nonobese, adolescent girls: 

effect of flutamide. J Clin Endocrinol Metab, v. 85, n. 9, p. 3251-3255, set. 2000.  

Hiperandrogenismo funcional ovariano é uma variante da síndrome de 

ovários policísticos, é frequentemente associada com hiperinsulinismo e dislipidemia, 

embora os mecanismos subjacentes à tríade ainda não estejam esclarecidos. Os 

autores avaliaram os efeitos de baixas doses de flutamida em 18 adolescentes não 

obesas, com hiperandrogenismo funcional ovariano e que tiveram puberdade 

precoce. Elas receberam 250 mg diárias de flutamida por 18 meses. Os autores 

concluem que baixas doses de flutamida mostraram-se seguras e efetivas no 

tratamento do hirsutismo, reduziram os níveis de androgênios circulantes, o 

colesterol LDL e os níveis de triglicerídeos em jovens com hiperandrogensmo 
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funcional ovariano. Entretanto, a flutamida não aumentou os níveis de HDL nem 

diminuiu a hiperinsulinemia. 

 

26. DE LEO, V., et al. Hormonal and clinics effects of GnRH agonist alone, 

or in combination with a combined oral contraceptive or flutamide in women with 

severe hirsutism. Gynecol Endocrinol, v. 14, n. 6, p. 411-416, dez. 2000. 

35 mulheres com hirsutismo e síndrome de ovários policísticos (a causa 

mais comum de distúrbios menstruais), entre 19 e 27 anos de idade, foram 

randomizadas em 3 grupos: 12 fizeram uso de agonista do GnRH, 12 utilizaram 

agonista do GnRH associado a anticoncepcional oral combinado e 11 usaram 

agonista do GnRH associado à flutamida. O tratamento durou seis meses. As três 

terapias se mostraram eficazes. As duas terapias combinadas foram mais eficientes 

na redução do hirsutismo (Ferriman - Gallwey modificado) que a monoterapia. Os 

autores concluem que estas terapias podem ser a base de futuros tratamentos que 

rapidamente reduzem o hirsutismo e removem suas causas. 

 

27. VENTUROLI, S., et al. Low- dose flutamide (125mg/day) as 

maintenance therapy in the treatment of hirsutism. Hormone Research, v. 56, n.1-2, 

p. 25-31, 2001. 

Quarenta e três mulheres portadoras de hisurtismo receberam 250mg de 

flutamida ao dia durante um ano e 125mg/dia durante o segundo ano. As pacientes 

não fizeram uso de nenhum outro tratamento hormonal durante o estudo. Durante a 

primeira fase, quatro pacientes foram retiradas do protocolo por elevação da alanina 

e da aspartato aminotransferases. Houve redução significativa nos escores de 

hirsutismo (Ferriman - Gallwey modificado) obtidos durante o primeiro ano de 

tratamento, que se manteve ao final do período de manutenção. A redução da dose 

durante o período de manutenção é eficiente e indicada para adolescentes sem vida 

sexual ativa, pacientes obesas e com riscos cardiovasculares. 

 

4.2.1.2 Eficácia no tratamento de Acne 
 

1. CARMINA, E., LOBO, R. A. A comparison of the relative efficacy of 

antiandrogens for the treatment of acne in hyperandrogenic women. Clin Endocrinol 

(Oxf), v. 57, n. 2, p. 231-234, ago. 2002. 
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Quarenta e oito mulheres hiperandrogênicas foram randomicamente 

divididas em 4 grupos: um grupo recebeu acetato de ciproterona 2 mg associado a 

35 µg de etinilestradiol; outro, 50mg de acetato de ciproterona associado a 25 µg de 

etinilestradiol; outro, 250 mg de flutamida; e o último, 5mg de finasterida (doses 

diárias). Foram mensurados os escores de Cook e recolhidas amostras de sangue 

das pacientes e de 30 controles. Os melhores resultados foram obtidos com 

flutamida e acetato de ciproterona. Todos os tratamentos foram bem tolerados. Em 

mulheres hiperandrogênicas com acne moderada a severa, baixas doses de 

antiandrógenos mostraram-se efetivas. A diferença entre as doses de acetato de 

ciproterona não mostrou diferença significativa nos efeitos e a finasterida apresentou 

os piores resultados. 

 

4.2.1.3 Eficácia no tratamento de Alopécia 

 

1. CARMINA, E. & LOBO, R. A. Treatment of hyperandrogenic alopecia in 

women. Fertil Steril, v. 79, n.1 p. 91-95, jan. 2003. 

Quarenta e oito mulheres hiperandrogênicas com alopécia foram 

separadas aleatoriamente em quatro grupos: um grupo recebeu acetato de 

ciproterona 50 mg com etinil estradiol em regime reverso sequencial, o outro 

recebeu 250 mg de flutamida e o terceiro 5 mg de finasterida diariamente, todos 

durante 1 ano. O quarto grupo era constituído por doze pacientes que 

permaneceram sem tratamento e foram observadas durante 1 ano. A flutamida 

reduziu em 21% os escores de Ludwig e os outros tratamentos não apresentaram 

eficácia estatisticamente significativa. 

 

4.2.1.4 Eficácia no tratamento da Síndrome de Ovários Policísticos 
1. AJOSSA, S., et al. The antiandrogenic effect of flutamide improves 

uterine perfusion in women with polycystic ovary syndrome. Fertil Steril, v.77, n.6 p. 

1136-1140, jun. 2002. 

Vinte e duas pacientes participaram do estudo e foram randomicamente 

divididas para seguir um dos dois tratamentos: 250mg de flutamida duas vezes ao 

dia ou placebo. Durante os três meses de tratamento foram mensuradas as 

concentrações séricas hormonais e o fluxo da artéria uterina em cada fase folicular 

do ciclo menstrual. A pulsatilidade da artéria uterina diminuiu muito durante o 
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tratamento. A baixa perfusão uterina característica de pacientes com Síndrome de 

ovários policísticos pode ser melhorada com o uso da flutamida. 

 

4.2.1.5 Eficácia no tratamento de Hiperandrogenismo 

 

1. IBÁÑEZ, L., et al. Additive effects of insulin-sensitizing and anti-

androgen treatment in young, nonobese women with hyperinsulinism, 

hyperandrogenism, dyslipidemia, and anovulation. J Clin Endocrinol Metab, v. 87, n. 

6, p. 2870-2874, jun. 2002. 

Trinta e uma mulheres com IMC normal, média de 18,7 anos e hirsutismo, 

com ovulação monitorada por análise semanal de progesterona no soro, foram 

divididas do seguinte modo: 10 receberam 250 mg de flutamida uma vez ao dia, oito 

receberam 1275 mg de metformina e 13 receberam terapia combinada de flutamida 

e metformina por nove meses. A terapia combinada mostrou-se melhor na 

sensibilidade a insulina, níveis de testosterona, androstenediona, sulfato de 

dehidroepiandrosterona e triglicérides. As taxas de ovulação aumentaram em 75% 

com metformina e 92% na terapia combinada, porém não foram melhorados com 

flutamida em monoterapia. A combinação de um antiandrógeno e um captador de 

insulina teve bons efeitos na hiperinsulinemia, dislipidemia e hiperandrogenemia. A 

ausência de ovulação parece estar relacionada com resistência a insulina e 

hiperinsulinemia. 

 

4.2.2 Eficácia em indicações não dermatológicas 

 

4.2.2.1 Eficácia no tratamento de Alterações Endócrinas 
 

1. ROSSMANITH, W. G., SCHENKEL, B. BENZ, R. Role of androgens in 

the regulation of the human menstrual cycle. Gynecol Endocrinol, v.8, n. 3, p. 151-

159, set.1994. 

Oito pacientes foram estudadas e receberam ou flutamida 750 mg/dia ou 

placebo para avaliar o papel de androgênios no controle da secreção de 

gonadotropinas em mulheres com ciclos normais. Amostras de sangue foram 

colhidas durante a fase luteínica e a fase folicular. Foram analizados LH, FSH, 

estradiol, progesterona e androgênios (testosterona, androstenediona, sulfato de 
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dehidroepiandrosterona. Os níveis de gonadotropina e estradiol não foram diferentes 

entre o grupo tratado e o controle. Os perfis de secreção de LH e FSH e as 

respostas das gonadotropinas ao GnRH permaneceram inalteradas. 

 

4.2.2.2 Eficácia no tratamento de Câncer 

 

1. MANESIS, E. K. et al. Treatment of hepatocellular carcinoma with 

combined suppression and inhibition of sex hormones: a randomized, controlled trial. 

Hepatology, v. 21, n. 6, p. 1535-1542, jun. 1995. 

Oitenta e cinco pacientes com carcinoma hepatocelular não-operável 

foram divididos: 33 pacientes receberam triptorelina (análogo do hormônio liberador 

de LH)+ tamoxifeno (antiestrógeno), 23 receberam triptorelina + flutamida e 29, 

apenas placebo. O grupo tratado com tamoxifeno teve uma sobrevida 

significativamente maior (282 dias versus 112 do grupo da flutamida). A maioria dos 

sobreviventes era mulher (57,1% contra apenas 33,3% da flutamida). 

 

2. GREENWAY, B. A. Effect of flutamide on survival in patients with 

pancreatic cancer: results of a prospective, randomized, double blind, placebo 

controlled trial. BMJ, v.316, n. 7149, p. 1935-1938, jun. 1998. 

Quarenta e nove pacientes com diagnóstico clínico de carcinoma 

pancreático foram divididas em dois grupos: 24 receberam flutamida e 25 receberam 

placebo.  Após 6 meses de tratamento havia 14 vivos no grupo da flutamida contra 

10 no grupo placebo. Após um ano havia oito vivos no grupo da flutamida e um no 

grupo placebo. A média de sobrevida foi de oito meses no grupo da flutamida 

comparado com 4 no grupo placebo. Excluindo-se os que faleceram durante as 6 

primeiras semanas de tratamento, a média foi de 12 meses contra 5. Esse estudo dá 

suporte a idéia de que a testosterona é um fator para o câncer pancreático. 

 

4.2.2.3 Eficácia no tratamento da Síndrome de Tourette 
 

1. PETERSON, B. S., et al. Steroid hormones and Tourette’s syndrome: 

early experience with antiandrogen therapy. J Clin Psychopharmacol, v. 14, n. 2, p. 

131-135, abr.1994. 
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Um homem e uma mulher participaram do estudo. A mulher recebeu 250 

mg/3x/dia durante a primeira semana mas devido a náuseas passou a tomar 

125mg/4x/dia na segunda semana. Na primeira semana ela teve redução de 30 % 

nos sintomas de tic e na terceira semana melhorou seu distúrbio obsessivo- 

compulsivo em 38 %. O homem recebeu 750 mg de flutamida em doses divididas. 

Durante os primeiros dias ele teve um decréscimo de 59% na intensidade e duração 

dos tics. Após cinco semanas de tratamento sua testosterona total dobrou e os 

níveis de estradiol quadruplicaram. 2 dias consecutivos de dose dupla de flutamida 

não melhoraram o quadro. Um terceiro homem foi introduzido no estudo e o concluiu 

usando flutamida quando necessário. Os resultados da mulher se mantiveram 

durante 14 semanas enquanto um homem tornou-se refratário em 5 semanas. Esse 

estudo dá suporte a idéia que andrógenos exarcebam os sintomas da síndrome de 

Tourette. 

 

2. PETERSON, B. S., et al. A double-blind, placebo-controlled, crossover 

trial of an antiandrogen in the treatment of Tourette’s syndrome. J Clin 

Psychopharmacol, v. 18, n. 4, p. 324-331, ago. 1998. 

Esse estudo realizado com 10 homens e 3 mulheres com Síndrome de 

Tourette mostrou que o organismo compensa o bloqueio do receptor de androgênio. 

Os efeitos da flutamida foram modestos. O uso da flutamida só foi recomendado em 

pacientes com sintomas relativamente debilitantes, pelo risco de efeitos colaterais 

potencialmente graves da flutamida. 

 

Como se podem ver, todos os estudos sobre avaliação da substância em 

indicações dermatológicas consideram a substância eficaz, inclusive em termos de 

eficácia comparada.  

 

As doses de flutamida utilizadas nos estudos variaram de 62,5 a 750 mg, 

(média de 342,5 com desvio padrão de 141,0 e mediana de 250,0) embora apenas 

um único estudo tenha empregado a dose de 750 mg, e este estudo durou apenas 

dois meses. Nos outros estudos, a dose máxima empregada foi de 500 mg, portanto 

inferior àquela utilizada no tratamento do câncer de próstata (750 mg/dia).  
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A duração do tratamento variou entre 2 e 24 meses (média de 11,0 meses 

com desvio padrão de 4,9 e mediana de 12,0).  

 

Alguns estudos, ainda que com pequenas amostras, chegam a considerar 

a substância como segura. Deve-se observar que todos os estudos, sem exceção, 

utilizaram amostras de pequeno número de pessoas: o número total de mulheres 

estudadas variou entre 18 e 110 pacientes (média de 44,2 pacientes, com desvio 

padrão de 22,6 e mediana de 41,5). Dentre estes totais, apenas algumas mulheres 

foram, efetivamente, expostas à flutamida (por exemplo, no estudo com 110 

pacientes, só 55 pacientes utilizaram flutamida). O número de mulheres expostas 

variou de 10 a 65 (média de 24,6 com desvio padrão de 15,6 e mediana de 20). 

Amostras deste tamanho não permitem especulação a respeito da segurança da 

substância, porque reações menos freqüentes poderiam não ser identificada, como 

será discutido em seção específica. 

 

4.3 Parecer do especialista 

 

Durante a elaboração do trabalho, em dezembro de 2002, antes mesmo 

da elaboração do questionário, a ANVISA consultou a Sociedade Brasileira de 

Dermatologia para obter mais informações a respeito do uso da flutamida em 

mulheres. A resposta foi elaborada pela Drª Denise Steiner, coordenadora do 

departamento de cosmiatria da sociedade. A especialista possui larga experiência 

no uso do medicamento, além de já ter apresentado trabalhos referentes ao uso da 

substância em congressos, inclusive internacionais, como, por exemplo, no 60th 

Anual Meeting Congress Update, da American Academy of Dermatology (OLIVEIRA 

et al; 2002). 

 

Nesta ocasião, Drª Denise citou que a substância é utilizada, em 

dermatologia, em mulheres que apresentam “doenças que tem perfil de 

hiperandrogenemia como, por exemplo, alopécia androgenética, acne da mulher 

adulta e hirsutismo”. Mencionou as principais reações adversas ao medicamento e, 

ao citar a hepatite medicamentosa entre as reações, mencionou que esta reação é 

“mais comumente observada com doses acima de 500 mg/dia”. Considerou que as 

contra-indicações à utilização do medicamento incluem “mulheres grávidas e/ou 
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amamentando, mulheres com disfunção hepática grave e com hipersensibilidade à 

substância”. Ressaltou que o acompanhamento dos pacientes em uso da flutamida 

deve constar de “avaliação da função hepática completa previamente ao uso da 

medicação e a cada três meses; orientação para uso de método contraceptivo eficaz 

durante o tratamento; evitar outras medicações concomitantes durante o uso da 

substância, principalmente aquelas de metabolização hepática; interromper o uso da 

flutamida diante de qualquer sintoma e/ou suspeita de gravidez e contactar o médico 

responsável (SBD, 2002).  

 

Diante das respostas, persistia algumas dúvidas dentre as quais as 

relacionadas às doses empregadas, período de tratamento e alternativas 

terapêuticas. Em fevereiro de 2003, foi realizado novo contato com a SBD, que 

complementou as respostas (e estas respostas foram assinadas pelo presidente da 

sociedade, Dr. Márcio Rutowitsch). Nessas informações adicionais, Dr. Márcio 

mencionava que, “em dermatologia, é conhecido o uso para o tratamento da acne, 

alopécia androgenética padrão feminino, hirsutismo e seborréia”, “situações clínicas 

que fazem parte da gama de alterações clínicas produzidas por estes hormônios em 

estruturas andrógeno-sensíveis da pele, com participação dos receptores 

androgênicos celulares” (SBD, 2003). 

 

Com relação às doses, mencionava que, para alopécia, são utilizadas de 

125 a 250 mg/dia, enquanto para acne a dose depende do caso, podendo ser 

utilizadas doses de até 500 mg/dia.  

 

Em relação à aquisição em farmácias de manipulação, o especialista nos 

informa que isso ocorre quando as doses utilizadas são inferiores à dose existente 

no mercado (250 mg).  

 

No que se refere ao lugar que ela ocupa na terapêutica, ele nos informa 

que a substância não é considerada de primeira escolha nos tratamentos da acne e 

alopécia. Entretanto acrescenta que, mesmo nas indicações em que não é 

considerada a primeira escolha, “no meio dermatológico, o uso da flutamida é 

considerado um importante aliado nos tratamentos mencionados acima. É um 

recurso alternativo sendo considerada muito útil para os pacientes que possuem 
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limitações para o uso de retinóides orais, medicações hormonais ou que são 

refratárias a outros tratamentos. No entanto, é imperativa a solicitação de exames 

laboratoriais: teste de gravidez e prova de função hepática”. “O mecanismo de 

toxicidade hepática não é bem conhecido, mas sabe-se que as doses maiores do 

produto aumentam o risco de dano ao órgão”.  

 

Dr. Márcio conclui com uma importante declaração: “Nos Anais Brasileiros 

de Dermatologia, órgão oficial da Sociedade Brasileira de Dermatologia, foi 

publicado apenas um trabalho sobre o uso da flutamida no tratamento da acne. Por 

isso, entendemos que o emprego do fármaco como opção terapêutica dermatológica 

carece de mais embasamento e estudos científicos, para melhor definir sua 

segurança”. 

 

Além de tudo isso, o especialista afirma que “A Sociedade Brasileira de 

Dermatologia se solidariza com a iniciativa da ANVISA em identificar a real situação 

e riscos sobre o uso da flutamida no tratamento dermatológico”, e coloca os 

especialistas da SBD à disposição “para formar futuros grupos de estudo e pesquisa 

sobre o medicamento”. 

 

Em novembro de 2003, a Drª Denise Steiner tornou-se consultora da 

UFARM e a Unidade elaborou as questões abaixo, já seguidas das respostas da 

especialista (STEINER, 2003): 

 

1) Em que indicações, em dermatologia, a flutamida é utilizada? 

A Flutamida em Dermatologia pode ser usada para: acne da mulher 

adulta (acne hormonal), alopecia androgenética, hirsutismo. A Flutamida só é usada 

para mulheres.  

2) Nestas indicações, que lugar ela ocupa na terapêutica (1ª opção, 2ª 

opção...)? 

Acne da mulher adulta: 1ª opção 

Alopecia androgenética feminina: 1ª opção 

Hirsutismo: 1ª opção 
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3) Para cada indicação em que ela é utilizada, quais as alternativas (em 

ordem de preferência) e quais as vantagens e desvantagens da flutamida em 

relação a cada alternativa (sempre em relação a cada indicação)? 

 

Para que fique claro para nós, a resposta poderia ser dada, por exemplo: 

Para a indicação acne ela seria a segunda opção (hipoteticamente). A primeira seria 

o medicamento A e a terceira e quarta opção seria o medicamento B e o C. 

Em relação ao medicamento A, a flutamida apresenta as seguintes 

vantagens... 

e as seguintes desvantagens... 

Em relação ao medicamento B idem...  

Em relação ao medicameto C idem... 

 

Em relação à Acne da Mulher Adulta poderíamos dizer: 

Flutamida – sem levar em conta as contra indicações seria a 1ª indicação, 

pois é a medicação mais específica considerando que o problema envolve excesso 

de andrógeno ou ação periférica do mesmo. 

2ª opção: isotretinoína: A isotretinoína melhora a acne da mulher adulta, 

porém há recidiva após a parada da medicação. 

Considerando que é teratogênica e com alguns outros riscos o fato de 

haver recidiva torna esta opção pouco interessante. 

3ª opção: contraceptivo oral. O acetato de ciproterona é a 1ª opção, pois é 

uma progesterona anti-androgênica. A dose existente na pílula é de 2mg/cpd, o que 

é pequeno e pouco eficiente para ação na acne. 

4ª opção: Antibióticos como tetraciclina e azitromicina podem ser usados, 

porém a melhora é pequena e a recidiva é instantânea. 

 

Alopecia androgenética feminina: não há boas opções para este 

tratamento. Muitas vezes o diagnóstico de alopecia androgenética feminina é 

recebido com desespero pelas mulheres, pois há um grande impacto na qualidade 

de vida e auto-estima pessoal. A finasterida que apresenta ótimos resultados para os 

homens, não a promove com esta dose resultados positivos para as mulheres. 

A flutamida reverte parcialmente o quadro num tempo relativamente curto. 
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2ª opção: Minoxidil 5% ou 2% - opção que promove resultados, porém 

inferiores aqueles promovidos pela flutamida. 

3ª opção: 17-alfa estradiol – opção mais recente, não se conhecem os 

resultados a longo prazo. 

4ª opção: Espironolactona 100 a 200mg/dia – opção com muitos efeitos 

colaterais sendo difícil de conduzir o tratamento. 

 

Hirsutismo:  

1ª opção – flutamida 

2ª opção – finasterida 

3ª opção – acetato de ciproterona 

4ª opção – espironolactona 

 

4) Para cada indicação, quando ela é utilizada, qual a média da duração 

da terapêutica, e em que doses é utilizada? 

 

Em todas estas opções, em relação a cada indicação, a flutamida 

apresenta melhores resultados em menor espaço de tempo. 

 

Em relação a efeitos colaterais, eles são freqüentes, (nota da autora: 

provavelmente ela quis dizer que não são freqüentes e talvez tenha ocorrido alguma 

falha de digitação) o remédio em geral é bem tolerado. 

 

A dose utilizada varia de 250 a 500mg por dia, divididas em 2 doses. Os 

efeitos colaterais são doses dependentes. 

 

A acne precisa de dose de 125mg 2x/dia. 

 

A alopécia androgenética e hirsutismo necessitam de doses de 

500mg/dia. 
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Para a acne, o esquema usual é o seguinte: 

125mg   12/12hs  3M 

100mg   12/12hs  3M 
150mg    1x / dia – 45d 3M 
125mg   1x / dia – 45d 3M 
100mg   1x / dia  1M 
50mg   1x / dia  1M 
250mg   2x/dia   6M 
125mg   2x/dia   2M 
200mg   1x/dia   2M 
150mg   1x/dia   2M 
125mg   1x/dia   2M 

 

Obs.: Em geral, na alopecia androgenética há associação com minoxidil ou 17-alfa 

estradiol tópicos.  

 

5) De acordo com o exposto, ela seria um medicamento do qual os 

dermatologistas poderiam prescindir, caso fossem constatados riscos elevados? Ou 

seja, haveria grandes prejuízos (tanto em perda de benefícios quanto em aumento 

de risco) se fossem utilizadas as outras opções, de acordo com cada indicação? 

 

Tudo depende do risco e da incidência, prevalência do mesmo. É um 

remédio útil com bons resultados, terapêuticas com doses baixas. Não há ainda um 

substituto com as mesmas indicações. Outras medicações não apresentam os 

mesmos resultados, porém também não apresentam o mesmo risco de 

hepatotoxicidade.  

 

6) Existem muitos trabalhos científicos de qualidade justificando o uso em 

cada indicação em que é utilizada em dermatologia? Seria possível citar alguns 

deles, para cada indicação, ou mesmo enviar em anexo ao parecer? 

 

Há poucos trabalhos para indicações fora da bula. Em outros países é 

pouco utilizado para estas indicações citadas. Seguem algumas referências: 

a. Treatment of hyperandrogenic alopecia in women. 

b. Flutamide-induced hepatotoxicity: report of a case series 

c. Clinical efficacy of treatment with low-dose flutamide in maximum 

androgen blockade therapy 
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d. Feasibility and potential gains of enhancing the subacute rat study 

protocol by additional parameters selected to determine endocrine modulation. A pré-

validation study to determine endocrine-mediated effects of the antiandrogenetic 

drug flutamide. 

e. Fulminant liver failure associated with flutamide therapy for hirsutism. 

 

A UFARM considerou a elaboração destes questionamentos importantes 

pelo mesmo motivo que justificou a elaboração do questionário aos dermatologistas: 

conhecer a realidade prática dos profissionais que utilizam o produto, diante dos 

parcos dados que se pode obter na literatura relativos ao tema, e a visão que estes 

profissionais tem do medicamento, inclusive o quanto se pode ou não prescindir 

dele. Como é possível observar, há diferenças de opinião entre os especialistas mas 

mesmo com as ressalvas feitas pelo Dr. Márcio, ele também considerou a 

substância como um “importante aliado nos tratamentos mencionados acima” 

 

O parecer dos dois renomados dermatologistas não substitui a 

necessidade da elaboração do questionário, pois as respostas poderiam fornecer 

dados que não só se somassem a esses, complementando-os, mas que 

fornecessem indícios da percepção de risco e efetividade da substância, medidas 

adotadas na prática para prevenir os riscos, entre outros que refletissem a prática da 

categoria como um todo. É certo que o êxito do questionário, neste sentido, 

dependeria do número de respostas obtidas, efetivamente, à pesquisa, para que 

pudessem expressar e representar os especialistas. Além disso, o questionário foi 

elaborado e aplicado a partir de abril de 2003, portanto muito antes de ser possível a 

UFARM contar com a consultoria da Drª Denise Steiner.  

 
4.4 Hepatoxicidade da Flutamida – Revisão da literatura 

 

Os estudos descritos nas seções 3.2 e 3.3 são os que os dermatologistas 

e outros profissionais teriam acesso, quando buscando a respeito da efetividade da 

substância. Entretanto, o potencial hepatotóxico da flutamida foi relatado nos países 

ocidentais desde 1989, quando começou a ser comercializada nos EUA (CHU et al. 

1998). 
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Serão apresentados todos os relatos de casos e série de casos 

relacionados à toxicidade da substância obtidos a partir da revisão pela base de 

dados MEDLINE. Dos artigos em outros idiomas que não inglês, espanhol ou 

francês, foram utilizados apenas seus abstracts em inglês. Inicialmente serão 

apresentados os relatos de casos não fatais, seguidos pelos fatais, casos em 

pacientes do sexo feminino, hipóteses referentes ao mecanismo de toxicidade, 

reações adversas graves e raras com a substância. Também serão descritos casos 

de hepatopatia com medicamentos de mesma classe, supostos meios para prevenir 

hepatotoxicidade em vigência do tratamento com a flutamida e possíveis fatores de 

risco associados ao desenvolvimento da hepatotoxicidade em pacientes expostos à 

substância. 

 

Freqüentemente será citado o termo hepatite fulminante (HI). Este termo, 

ou insuficiência hepática fulminante (IHF), é uma síndrome clínica aguda de curso 

catastrófico, decorrente de necrose maciça ou submaciça do fígado, levando ao 

rápido desenvolvimento de encefalopatia e coagulopatia, seguidas de falências de 

múltiplos órgãos. Pode estar associada a alterações hemodinâmicas, insuficiência 

renal, distúrbios metabólicos, alteração do fluxo sangüíneo cerebral e edema 

cerebral. As causas mais comuns desta síndrome – respondem por 80% dos casos 

com diagnósticos determinados - são as hepatites virais (vírus A, B, C, delta, E, 

herpes, adenovírus, CMV, EBV) ou induzidas por medicamentos e drogas 

(acetaminofeno, anestésicos halogenados, tetracloreto de carbono, rifampicina, 

isoniazida, alfa-metildopa, AINH, IMAO, sais de ouro, cetoconazol, álcool, 

amiodarona, fenitoína, propiltiouracil, sulfonamidas, tetraciclinas, antidepressivos 

tricíclicos, ácido valpróico). Em 30 a 40% dos casos, apesar de extensa 

investigação, a etiologia não pode ser determinada. As taxas de mortalidade 

associadas à IHF são muito elevadas. (CHINDAMO; 2001) 

 

Existem algumas classificações que consideram o tempo decorrido entre 

a icterícia e o surgimento da encefalopatia para definir a insuficiência hepática em 

fulminante (encefalopatia no período de oito semanas a partir do início dos sintomas 

de disfunção hepatocelular) e insuficiência hepática subaguda (encefalopatia se 

desenvolve no período de oito semanas a seis meses). Outra classificação considera 

insuficiência hepática sub-fulminante quando a encefalopatia ocorre entre duas 
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semanas e três meses do início da icterícia e, uma terceira classificação distingue a 

IHF em hiperaguda (encefalopatia ocorre em sete dias do início da icterícia), IHF 

propriamente  dita (intervalo entre sete e 28  dias) e insuficiência hepática subaguda 

(cinco a 12 semanas). As classificações também diferem no que concerne a incluir 

ou não pacientes com doença hepática crônica preexistente (Chindamo; 2001). 

 
4.4.1 Hepatopatia por flutamida não fatal durante o tratamento do câncer 
prostático  

 

Já em 1990, Coppéré et al. descreveram a evolução para hepatite do tipo 

citolítica (cujo aspecto histopatológico foi compatível com necrose centro-lobular 

sugerindo hepatite medicamentosa), num senhor de 54 anos que estava utilizando 

flutamida (750 mg/dia) por cinco meses. Ele se recuperou totalmente cerca de 50 

dias após a suspensão do tratamento. 

 

Ainda em 1990, Moller, Iversen e Franzmann relataram dois casos de 

hepatite grave que evoluíram para melhora após suspensão da terapia. Nesta data, 

estes autores citam duas outras referências (NERI, R.; 1987; SOGANI, 

VAGAIWALA; WUTHMORE, 1984 - ambos apud MOLLER, IVERSEN; 

FRANZMANN; 1990) que afirmavam que discretas elevações das transaminases 

tinham sido descritas previamente com o tratamento de flutamida. Nesses casos, 

provas de função hepática retornavam ao normal durante terapia continuada, sem 

alterações de doses. (NERI, R., KASSEM; 1984; SOGANI, VAGAIWALA; 

WUTHMORE; 1984 E BRODGEN, CLISSOLD; 1989 - todos apud MOLLER, 

IVERSEN; FRANZMANN; 1990). 

 

Sogani, Vagaiwala; Wuthmore; 1984 e Brodgen, Clissold; 1989 apud 

Moller, Iversen; Franzmann (1990) afirmaram que estudos toxicológicos em animais 

não revelaram efeitos hepatotóxicos graves da flutamida ou de seus metabólitos e a 

toxicicidade ao órgão foi considerada baixa. 

 

Em 1991, Alperine et al. descreveram o caso de um senhor de 65 anos, 

com câncer prostático que utilizou flutamida 750 mg/dia e análogo LH-RH. Cerca de 

três meses depois evoluiu para hepatopatia atribuída a flutamida, após a exclusão 
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de outras causas. O paciente se recuperou, após a suspensão da flutamida. Estes 

autores comentam que seu relato é a quinta descrição de caso na literatura. 

 

Dankoff (1992) descreveu o caso de um senhor de 66 anos que evoluiu 

para hepatopatia dois meses depois do início do uso de flutamida 750mg/dia, e que 

se recuperou após suspensão do medicamento. 

Rosman et al. (1993) descreveram um caso de hepatite colestática num 

senhor de 72 anos. Nesta data, os autores só tinham conhecimento de dois outros 

casos descritos na literatura. 

 

Kosar et al. (1995) descrevem outro caso de paciente masculino, de 58 

anos, em uso de 750 mg/dia de flutamida por 6 semanas quando iniciou o quadro de 

hepatopatia grave, tendo que permanecer  internado por um mês. 

 

Lee et al. (1996) descreveram o desenvolvimento de hepatite colestática 

num senhor de 75 anos, após 7 meses de uso de flutamida e análogo do LH-RH. A 

condição clínica do paciente melhorou uma semana após a suspensão do 

tratamento. 

 

Serrano Hernández; García López; Fedriani Gorria (1996) também 

descreveram um caso de hepatotoxicidade em paciente de 76 anos após o uso da 

flutamida por 10 meses porém discutindo se  a hipotensão conseqüente a um flutter 

atrial apresentado pelo paciente poderia ter contribuído para aumentar a 

hepatotoxicidade causada pela substância. 

 

Rosenthal, et al. (1996, grifo da autora) estudaram a freqüência e 

severidade do acometimento hepático associado à flutamida em 65 pacientes 

tratados com supressão total de androgênios (flutamida e goserelina) por quatro 

meses, com radioterapia concomitante a partir do terceiro mês. Provas de função 

hepática foram realizadas previamente ao tratamento, além de durante e no fim dos 

quatro meses. Em 46% dos pacientes a flutamida teve que ser descontinuada por 

várias razões. Alteração de provas de função hepática ocorreu em 22% dos 

pacientes, e foi a primeira causa para interrupção. Os autores atribuem esta taxa 

supostamente elevada encontrada na avaliação da toxicidade da terapia ao aumento 
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da consciência da toxicidade hepática, levando à realização de monitoramento mais 

freqüente de provas de função hepática.   

 

Oosterlinck et al. (1996, grifo da autora) realizaram um estudo 

multicêntrico com 905 pacientes portadores de câncer de próstata recém-

diagnosticado tratados com flutamida (isoladamente ou como parte de bloqueio 

androgênico total) com o objetivo de avaliar a segurança e os efeitos adversos da 

substância (entre os quais o acometimento hepático). Apenas 0,8% dos pacientes 

interromperam o tratamento por alterações da função hepática. Os autores concluem 

que a flutamida utilizada em monoterapia ou em combinação com outros 

medicamentos parece ser segura e bem tolerada.  Afirmam também que, uma vez 

que pacientes e médicos estejam informados do potencial de efeitos colaterais, o 

“manejo” da terapêutica ocorrerá com sucesso. E que só uma pequena minoria 

(cerca de 5%) apresentarão efeitos (referindo-se a qualquer tipo de efeito e não só 

hepatopatia) que acarretarão na descontinuidade do tratamento.  

 

Cantalejo Moreira et al. (1997, grifo da autora), que também apresentaram 

um caso de um senhor de 82 anos em tratamento com 1,5 g/dia para 

adenocarcinoma metastático de próstata cuja evolução foi hepatopatia aguda não 

fatal, revisaram casos coletados pelo sistema espanhol de farmacovigilância. Estes 
autores mencionaram que a hepatotoxicidade por flutamida é infreqüente. 
Também citaram o trabalho de Gómez et al. (1992, grifo da autora) que, num estudo 

com 1091 pacientes utilizando 750 mg de flutamida só observaram 
hepatotoxicidade em 4 pacientes (0,36%). Desses, só dois apresentaram 
manifestações clínicas (0,18%).  Entretanto, Cantalejo Moreira et al. (1997, grifo da 

autora) discutem que outros trabalhos referiram uma prevalência maior. E citam que, 

na Espanha, a base de dados do sistema espanhol, até 13 de janeiro de 1997, tinha 

coletado 16 relatos de alterações hepáticas nos quais flutamida era um dos 

medicamentos suspeitos de envolvimento. Em 50% dos casos a alteração hepática 

ocorreu após administração prolongada – após dois meses de exposição. O quadro 

foi descrito como hepatite em dez dos pacientes, um dos quais evoluiu para 

insuficiência hepática. Nenhum dos pacientes faleceu. O autor sugere que, na 

Espanha, a flutamida esteja associada à hepatotoxicidade não mortal.  

 



151 
 

 

Coppéré et al. (1990), Corkery et al. (1991), Alperine et al. (1991), Dankoff 

(1992), Martínez Bruna et al. (1993), Prattichizzo (1994), Chu et al. (1998), Kraus; 

Vitezic; Oguic (2001), Nakagawa, Y.; Koyama, M.; Matsumoto, M. (1999, abstract), 

Cuevas Campos et al.(1998), Patel; Rhee; Zimmern (1996), Wietzke et al. (1997, 

abstract), Satoh et al. (1997, abstract) também relataram casos de pacientes que 

utilizaram a substância para tratamento de câncer de próstata e apresentaram 

acometimento hepático grave, porém não fatal.  

 

Ruiz; Casañ; Juan (2001, grifo da autora), que descreveram mais um caso 

de hepatite colestática por flutamida num senhor de 74 anos, consideram que a 

hepatotoxicidade é uma complicação rara, porém a gravidade oscila desde quadros 

sub-clínicos à hepatite fulminante. A hepatotoxicidade variaria entre 0,36 a 8,82% de 

acordo com Gómez et al.(1992, grifo da autora) e Crownover et al. (1996, grifo da 

autora). Esses estudos se referem à incidência de hepatotoxicidade associada ao 

uso da flutamida no tratamento do câncer prostático. Ruiz; Casañ; Juan (2001) ainda 

comentam que, na prática clínica, o diagnóstico de hepatotoxicidade por flutamida se 

baseia na exclusão de outras causas de hepatotoxicidade e na relação temporal 

entre a administração do medicamento e o início dos sintomas. Deve-se suspeitar de 

hepatotoxicidade em todos os pacientes que estejam tomando flutamida e 

apresentem quadro compatível. Os autores consideram que os relatos de casos são 

importantes para destacar o valor da suspeita diagnóstica da hepatotoxicidade, uma 

vez que a suspensão do fármaco pode salvar a vida do paciente. Comentam 

também que, na descrição do seu caso específico, houve um retardo diagnóstico por 

suspeitar-se de outras causas, inclusive metástase hepática por carcinoma de 

próstata. Recomendam a avaliação periódica da função hepática, e ressaltam a 

importância de que o médico de atenção primária tenha ciência desta complicação 

uma vez que, em muitas situações, poderá ser o primeiro a consultar o paciente.  

 

Caballería, E.; Aragó, J.V.; Sanchís, A. (1994) relataram o caso de um 

senhor de 78 anos utilizando flutamida 750 mg/dia e um análogo do GnRH  que 

evoluiu, com 30 dias de tratamento, para hepatite aguda.  Sete meses depois o 

tratamento foi reiniciado e, quinze dias do reinício, quadro semelhante voltou a 

aparecer. Houve melhora clínica após nova suspensão da medicação. Neste caso, 

além da ausência de outras causas alternativas que explicassem o evento, “o 
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período de aparição da reação adversa, a clara relação causa- efeito e, 

especialmente, a reindução acidental do processo permitem considerar o quadro 

como secundário à lesão tóxica por flutamida”. Estes autores recomendam que se 

considere a possibilidade de lesão hepática prévia antes de se iniciar um tratamento 

com flutamida, além de monitorização periódica da função hepática durante o 

tratamento. 

 

4.4.2 Hepatopatia por flutamida fatal durante o tratamento do câncer prostático 
 

Todos os casos relatados até então se trataram de casos graves, porém 

cuja evolução foi favorável, nenhum deles tendo evoluído para óbito. Os relatos 

seguintes já mostram que a hepatopatia grave pode ser fatal, apesar da suspensão 

do tratamento. 

 

Já em 1991, Corkery et al. descreveram um caso fatal de um senhor de 

59 anos, com câncer prostático, que evoluiu para hepatopatia fulminante atribuída 

ao uso de flutamida. A necrópsia mostrou extensa necrose hepatocelular com 

colapso lobular, proliferação ductal e colestase intensa. 

 

Wysowski et al. (1993, grifo da autora), avaliando relatos de casos de 

pacientes recebendo flutamida para tratamento de câncer de próstata ou hipertrofia 

prostática benigna (em estudos de nova indicação –medicamento novo- ou mesmo 

em uso em indicação não aprovada – “off label use”) enviados ao FDA, identificaram 

49 pacientes que, nos EUA, no período de fevereiro de 1989 (início da 

comercialização naquele país) até março de 1991, desenvolveram hepatotoxicidade 

pela substância enquanto utilizavam flutamida. Hepatotoxicidade grave se 

apresentou em 19 pacientes, dos quais 14 recuperaram-se após suspensão da 

flutamida ou mesmo diminuição da dose, mas cinco pacientes evoluíram para óbito. 

Laudos de necrópsia de três pacientes e resultados de três outros pacientes 

(reportados ao FDA ou dados de literatura) mostraram necrose hepatocelular e 

possivelmente colestase. Todos os pacientes tiveram outras possíveis causas de 

hepatopatia descartadas.   
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Dourakis; Alexopoulou; Hadziyannis (1994) descrevem dois casos de 

hepatite grave em pacientes utilizando a flutamida para tratamento de câncer de 

próstata, nas doses de 750 mg/dia. Os quadros começaram 7 e 8 semanas após o 

início do tratamento. Um dos pacientes faleceu (cuja necropsia mostrou necrose 

hepática extensa) e o outro se recuperou após longo período de hospitalização.  

 

Crownover et al. (1996), num estudo com 34 pacientes recebendo 

flutamida para o tratamento de câncer prostático, observaram que três deles 

apresentaram significantes anormalidades hepáticas (2 apresentaram elevação de 

transaminases e um evoluiu para necrose hepática fatal), e concluíram, nesta data, 

que a incidência de hepatite tóxica associada à flutamida pode ser mais elevada do 

que a previamente sugerida.  

 

Andréjak et al. (1996, grifo da autora) descrevem um caso de hepatite 

aguda de evolução fatal num homem de 70 anos, portador de hipertensão arterial, 

hipercolesterolemia e glaucoma, que utilizava medicamentos para tratar estas 

condições e que utilizou flutamida na dose de 750 mg/dia para tratamento de 

adenocarcinoma prostático. Após 72 dias de tratamento desenvolveu astenia 

intensa, icterícia e colúria, quando foi interrrompido o tratamento com a substância. 

TGO e TGP aumentaram cerca de 50 vezes o valor normal. O paciente evoluiu para 

encefalopatia hepática e óbito. Neste caso, apesar da interrupção do tratamento, o 

estado do paciente se agravou, e o quadro foi interpretado como de hepatite 

fulminante. Embora os autores não tenham elaborado nenhum argumento em 

relação à fisiopatologia da hepatite pela flutamida, mencionam que, “na literatura, 

foram propostos mecanismos tóxicos diretos ou um mecanismo imunoalérgico”. 

Comentam que, ainda que a freqüência das hepatites devidas à flutamida seja rara, 

isso deve ser bem conhecido em razão da necessidade de interromper 

precocemente o tratamento e em razão do risco de evolução fatal. Consideram 

recomendável também a monitorização sérica das provas de função hepática em 

todos os pacientes tratados com flutamida.  

 

Wysowski; Fourcroy (1996, grifo da autora), do FDA, apresentaram um 

trabalho mostrando que, entre fevereiro de 1989 (quando a substância começou a 

ser comercializada nos EUA) e dezembro de 1994, o FDA recebeu, através do 
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MedWatch Spontaneous Reporting Syste, relatos de óbitos de 20 pacientes (de 47 a 

85 anos)  associados à flutamida e relatos de 26 pacientes hospitalizados por 

hepatotoxicidade devido ao uso da substância. A toxicidade estimada seria de, 

aproximadamente, 3 por 10.000 usuários, portanto superior a estimada para 

hospitalização por hepatopatias agudas não infecciosas de pacientes do sexo 

masculino, acima de 65 anos, não exposto a medicamentos (2,5 por 100.000 

homens de 65 anos ou mais). O período entre o início da terapêutica e o início dos 

sintomas variou de 05 dias a nove meses (a maioria se deu em cerca de três meses 

de tratamento). Todos os pacientes utilizavam 750 mg/dia. Este estudo faz menção a 

outros sobre o mesmo tema, dentre estes um estudo holandês, de 1994 que relata 

um caso de uma jovem que evoluiu com hepatopatia associado ao uso de flutamida 

para tratamento de hirsutismo. Infelizmente este estudo não foi utilizado por só estar 

disponível em alemão (só foram utilizados trabalhos em língua inglesa, espanhola e 

francesa).  
 

Guzmán Martínez-Valls (1997) relata dois casos de hepatite.  O primeiro 

paciente, de 59 anos, utilizava flutamida 750 mg/dia e leuprolida e evoluiu com 

hepatopatia cerca de dois meses após o início da medicação. Este paciente, embora 

tenha se recuperado, evoluiu para cirrose hepática micronodular de provável origem 

colestática. O outro paciente, de 75 anos, portador de adenocarcinoma de próstata 

em tratamento com a mesma medicação que o primeiro, nas mesmas doses, cerca 

de 10 meses após evoluiu também para cirrose tendo chegado a receber alta e 

posteriormente retornou com síndrome hepatorrenal, vindo a falecer.  

 

Fernández Peña (1997) descreveu um caso de hepatite fatal atribuída a 

flutamida, apesar da retirada do medicamento, num senhor de 68 anos que utilizava 

a substância (750mg/dia) associada à triptorelina e que iniciou o quadro com icterícia 

três meses após o início do tratamento, quando foi suspensa a medicação. Apesar 

disso, o paciente apresentou piora clínica e faleceu um mês depois. Seu fígado 

apresentou-se de tamanho pequeno e peso diminuído, com aspecto micronodular. 

Do ponto de vista histológico, apresentava um padrão mixto, tanto citotóxico como 

colestático, com extensa necrose hepatocelular. O autor, nesta data, revisou a 

literatura através do MEDLINE (1989 – 1996) e encontrou apenas nove casos de 

hepatite fulminante, dos quais sete foram fatais. 
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García – Gascó et al. (1997) comentando, já nesta data, que a flutamida 

vem sendo utilizada para outras indicações além do tratamento de câncer de 

próstata (hipertrofia benigna de próstata, hirsutismo, tratamento de hepatocarcinoma 

e carcinoma epitelial de ovário em estágio avançado, ainda que para estas duas 

últimas entidades não existam estudos (naquela data) demonstrando eficácia, 

relatou mais um caso de hepatite fulminante num senhor com adenocarcinoma 

prostático que, em uso de flutamida 750 mg/dia e agonistas LH-RH, além de 

naproxeno (750mg/dia), evoluiu a óbito após apresentar hepatite fulminante 4 meses 

após o início do tratamento. Cabe ressaltar que o paciente recebera naproxeno por 

um curto período de tempo, e outras causas de hepatite foram excluídas. 

 

Okaneya; Murata; Kinebuchi (1999, abstract) descreveram um caso de um 

senhor de 73 anos que também faleceu por disfunção hepática irreversível e 

prolongada após o uso de flutamida e um agonista LH-RH. A necrópsia mostrou 

congestão biliar num fígado pequeno, mas não cirrótico. 

 

Cetin; Demirci (1999, grifo da autora) apresentaram um estudo que 

acompanhou 22 pacientes com câncer de próstata submetidos a terapêutica com 

flutamida, dos quais dois evoluíram com hepatotoxicidade e um deles faleceu. Em 
91% dos pacientes que receberam a substância, níveis de TGO, TGP, gama-GT 
e Bilirrubina aumentaram.  

 

Crownover (1996) descreveu três casos de hepatopatia em 34 pacientes 

tratados com regime de supressão total de androgênios (combinação de flutamida e 

goserelina ou leuprolida) um dos quais foi fatal. 

 

Rodríguez Gómez et al. (2000, grifo da autora) relatam caso em paciente 

de 75 anos, em uso de 750 mg de flutamida/dia e análogo do LH-RH e que, dois 

meses depois do início do tratamento, apresentou hepatopatia e que faleceu cinco 
semanas após a admissão, ainda que a substância tivesse sido suspensa na 
admissão.  

 

García Cortés et al. (2001, grifo da autora), num estudo retrospectivo, 

analisaram todos os relatos de caso de hepatotoxicidade por flutamida recebidas 
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pelo registro da Andaluzia de medicamentos que induzem hepatotoxicidade. Dos 
185 pacientes que desenvolveram hepatotoxicidade por medicamentos no 
período entre 1.994 e 2.000, nove (4,9%) estavam associados à flutamida, 
sendo uma importante causa de hepatotoxicidade na opinião dos autores. Oito 

pacientes eram homens submetidos a tratamento para câncer de próstata e 

utilizavam a flutamida na dose de 750 mg/dia e uma paciente era uma menina de 
14 anos que estava utilizando a substância para hirsutismo facial, na dose de 
500mg/dia. Outras causas de doença hepática foram excluídas. Cinco pacientes 

apresentaram reações graves, dois desses evoluíram para hepatite fulminante. Um 

paciente dentre estes dois faleceu e o outro foi submetido a transplante hepático. A 

avaliação de causalidade foi realizada por dois diferentes métodos, porém o 

paciente que faleceu não teve a imputabilidade atribuída aa flutamida de acordo com 

um dos métodos. Os autores comentam que o diagnóstico de hepatotoxicidade na 

prática clínica continua sendo baseado nos seguintes sinais: uma seqüência 

temporal apropriada entre a administração do medicamento e o início do evento, o 

curso clínico não consistente com os efeitos conhecidos de quaisquer doenças 

concomitantes ou medicamentos e substâncias não medicamentosas, melhora após 

interrupção do tratamento e dados de reexposição, quando este for aplicável, além 

de conhecimento prévio da reação. Este trabalho também menciona que foram 
publicados 13 casos de hepatite fulminante na literatura entre os anos de 1989 
e 2000, de acordo com uma revisão realizada pela base de dados MEDLINE. 
MOLLER; IVERSEN, FRANZMANN; (1990); CETIN; DEMIRCI; (1999); WYSOWSKI; 

FOURCROY (1994), DOURAKIS, ALEXOPOULOU, HADZIYANNIS (1994), 

CROWNOVER (1996) e OKANEYA; MURATA; KINEBUCHI (1999), todas descritas 

neste trabalho). Na maioria dos casos, a retirada do medicamento suspeito evolui 

para melhora clínica.  

 
4.4.3 Hepatopatia em mulheres tratadas com flutamida 

 

Todos os casos descritos até então se referiram a hepatopatias graves 

em pacientes utilizando a flutamida no tratamento do câncer de próstata. Agora 

iniciaremos os relatos de acometimento em mulheres jovens, na maioria das vezes 

adolescentes, que utilizaram a substância para tratamento de hirsutismo. 
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Wallace; Lalor; Chik (1993) descreveram o primeiro caso nos EUA de uma 

jovem que vinha sendo tratada com outras substâncias para hirsutismo (tendo 

utilizado anticoncepcionais, espironolactona, acetato de ciproterona) sem sucesso 

desde seus 15 anos. O hirsutismo era considerado pela paciente como desfigurante. 

Aos 20 anos, continuava a tomar contraceptivos orais e foi associado flutamida na 

dose de 500 mg/dia. Menos de dois meses depois iniciou um quadro gastrointestinal, 

evoluindo para prurido, colúria e acolia fecal, além de icterícia intensa (Bilirrubina de 

263 μmol/L - normal 03 a 20 μmol/L). Foram excluídas outras causas de hepatopatia. 

A terapia com flutamida foi descontinuada e houve melhora da paciente. Biópsia 

hepática realizada mostrou alterações típicas de toxicidade por medicamentos, 

incluindo necrose hepática focal com colestase.  Os autores consideram que, diante 

do risco oferecido, médicos devem ser dissuadidos da idéia de utilizar a substância 

para condições benignas como hirsutismo e hipertrofia prostática benigna. 

 

Wysowski e Fourcroy (1994, grifo da autora), do FDA, comentaram sobre 

um estudo recente na ocasião, de Erenus et al. (1994), a respeito da eficácia 

comparativa da flutamida em relação a espironolactona no tratamento do hirsutismo 

em mulheres, realizado com 20 mulheres, e criticam este trabalho pelo fato dos 

autores terem considerado a substância segura e uma alternativa eficaz no 

tratamento do hirsutismo. Comentam que não é possível concluir pela segurança do 

medicamento quando apenas 10 pacientes utilizaram a substância. Além disso, 

citam outros autores cujos trabalhos referem casos graves, fatais ou não, associados 

ao uso do medicamento. Ressaltam que, ainda que a incidência de hepatotoxicidade 

associada à substância pareça baixa, devido ao potencial de desenvolvimento de 

eventos graves e fatais e uma vez existindo outras terapias disponíveis para o 

hirsutismo, hipertrofia prostática benigna e acne, os médicos deveriam ser 

cautelosos em prescrever a substância para essas indicações não aprovadas. E que 

os pacientes devem ser informados sobre o potencial hepatotóxico da substância e 

orientados a imediatamente reportar ao médico sinais como náusea, vômito, astenia, 

colúria, icterícia e outros sinais sugestivos de hepatopatia. Uma vez que isso ocorra, 

o medicamento deve ser prontamente retirado.  

 

Andrade (1999, grifo da autora), que começou seu artigo citando uma 

“excelente revisão sobre hirsutismo” que assinala que a terapia antiandrogênica com 
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flutamida pode ser usada, com cautela, em pacientes com esta condição, descreveu 

o caso de uma jovem de 14 anos, hirsuta, que começou a utilizar a substância (500 

mg/dia) em junho de 1988 e que em setembro iniciou um quadro de astenia, 

anorexia e colúria, seguido de icterícia. Ela não possuía outros fatores de risco para 

hepatite, não utilizava outros medicamentos ou mesmo ervas medicinais.  Sua 

condição clínica piorou muito e ela foi submetida a transplante hepático nove dias 

após a admissão hospitalar. Seu fígado apresentava necrose maciça. A paciente 

evoluiu bem após o transplante e recebeu alta dois meses após o procedimento. O 

autor comenta que o hirsutismo, embora se trate de uma condição benigna, pode se 

constituir num problema psicossocial importante. Por causa disso, os médicos 

podem sentir-se impulsionados a utilizar terapias mais agressivas. Os autores 

também entendem que nenhum dos estudos publicados avaliando o papel da 

substância no tratamento do hirsutismo tiveram uma amostra com tamanho 

apropriado para detectar hepatotoxicidade. Conclui dizendo que o caso relatado 

referente ao uso da substância no tratamento do hirsutismo ilustra uma relação 

benefício/risco inaceitável e que os médicos não devem considerar a flutamida como 

uma alternativa para o tratamento do hirsutismo.  

 

Román Llorente et al. (2000, grifo da autora) descreveram o caso de uma 

menina de 23 anos, que estava utilizando flutamida há cinco meses na dose de 500 

mg/dia para o tratamento de hirsutismo e evoluiu com hepatite (TGO de 1.361 U/L e 

TGP 1.268 U/l, BT de 26,6 mg/dL, BD de16,07 mg/dL gama GT 197 U/l, fosfatase 

alcalina119 U/L, PT 49%). Os marcadores virais para hepatites A,B,C, CMV, 

Epstein-Barr e anticorpos foram todos normais. A jovem evoluiu com normalização 

da função hepática três meses após suspensão da medicação. Esse caso foi 

descrito através de carta, e os autores consideram que o problema é pouco 
difundido na Espanha.  

 

Ruiz-Rebollo; Atienza-Sánchez; López-García (2001) também 

descreveram um caso de uma jovem de 23 anos, utilizando a flutamida também em 

doses de 500 mg/dia, que evoluiu, após 4 meses de tratamento, com hepatite grave, 

tendo se recuperado após a suspensão da flutamida. Entretanto, teve que ser 

reinternada 28 dias depois por apresentar, novamente, intensa icterícia. Negava a 

reintrodução de flutamida e de outros fármacos ou substâncias hepatotóxicas. Houve 
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normalização das provas de função hepática quatro meses após depois do início do 

tratamento. Estes autores sugerem que todos os pacientes que necessitem utilizar 

flutamida por períodos prolongados devem se submeter a controle periódico de 

transaminases (semanal ou a cada duas semanas), mesmo sem apresentarem 

alterações clínicas, pois justifica que “no caso apresentado, a presença de náuseas, 

vômitos ou alterações abdominais já indicavam uma afecção hepática grave, às 

vezes irreversível”. 

 
4.4.4 Possíveis mecanismos de hepatotoxicidade associados à substância 

 

Fau (1994), avaliando a toxicidade da flutamida em hepatócitos isolados 

de ratos, mostrou que a substância leva á ligações covalentes de metabólitos 

eletrofílicos reativos com as proteínas dos hepatócitos dos ratos machos estudados, 

provocando uma série de alterações danosas ao hepatócito. Além disso, a 

substância inibe a respiração mitocondrial e diminui os níveis de ATP (adenosina 

trifosfato). Em suma, as substâncias eletrofílicas provenientes do metabolismo da 

substância atuam sobre o citocromo P450 provocando danos, danos estes 

agravados pelo efeito inibitório da substância na respiração mitocondrial e na 

formação de ATP. 

 

Pontiroli et al. (1998, grifo da autora) investigaram o papel de mecanismos 

imunoalérgicos associados à hepatopatia por flutamida, através do 

acompanhamento de um senhor de 69 anos que apresentou hepatite após o uso de 

flutamida (750 mg/dia) e triptorelina por 19 semanas, e que melhorou completamente 

após a retirada do medicamento.  Os autores estudaram o mecanismo imunológico 

subjacente investigando a presença de anticorpos circulantes contra metabólitos 

reativos da flutamida ligados à proteínas hepáticas (através do método ELISA – 

enzyme-linked immunosorbent assay). Embora não tenham conseguido detectar 

reações entre Imunoglobulina G e hepatócitos de ratos incubados (in vitro) com 

flutamida, afirmam que isso não descarta a possibilidade de um envolvimento 

imunológico na toxicidade da substância, uma vez que imunotoxicidade mediada por 

células pode ocorrer mesmo na ausência de marcadores de reações imunológicas 

contra o medicamento. Além disso, diferenças na ativação metabólica entre ratos e 

humanos poderiam resultar na formação de proteínas que não seriam reconhecidas 
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pelos anticorpos presentes no soro humano.  Os autores concluem que, até esta 
data, a dúvida se a flutamida causa hepatotoxicidade diretamente ou por 
reações imunológicas mediadas por medicamentos permanece.  

 

Segundo Martelli et al. (2000), a indução de hepatite por flutamida se dá, 

provavelmente, por biotransformação em espécies reativas. Esse autor cita um outro 

trabalho (Berson et al.; 1993 apud Martelli et al.; 2000) que afirmou que o sistema 

microssomal do citocromo P450 de ratos e humanos, por oxidação, metaboliza a 

flutamida em metabólitos eletrofílicos que se ligam covalentemente às proteínas 

microssomais. Fau et al. (1994 apud Martelli et al.; 2000) demonstraram que este 

mecanismo é o responsável pela hepatotoxicidade em hepatócitos isolados de ratos. 

Entretanto, o trabalho de 20, um estudo experimental que buscava avaliar a 

genotoxicidade da flutamida em hepatócitos de ratos e humanos, concluiu que a 

flutamida não é genotóxica em ratos e provavelmente também não o é em fígados 

humanos. 

 

Nelson (2001), num trabalho que avalia a estrutura de várias substâncias 

e como este conhecimento pode ser útil para predizer toxicidade de novos 

medicamentos, na parte referente à flutamida, mostra que a toxicidade da substância 

e da nilutamida é similar àquelas observadas em outros medicamentos 

nitroaromáticos, como por exemplo a nitrofurantoína, um  antibacteriano deste grupo. 

O mecanismo de toxicidade causada por esta substância envolve a redução do 

grupo nitroaromático a radicais aniônicos e ciclo redox, além de redução eletrofílica à 

aril-hidroxilamina ou composto nitroso-aril. Existem evidências de reações similares 

com a nilutamida, adicionadas à ação na cadeia respiratória mitocondrial. É 

interessante notar que a bicalutamida, onde o grupo nitro é substituído por um grupo 

ciano tem sido associada a apenas um caso de hepatotoxicidade, que pode ter sido 

resultado de um tratamento anterior com flutamida. Outros medicamentos 

relativamente novos que possuem estruturas nitroaromáticas são os inibidores da 

catecol-orto-metil-transferase (exemplo: tolcapone), e nimesulida, que têm sido 

associados com hepatotoxicidade.  
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4.4.5 Hepatopatia com medicamentos de mesma classe  
 

Chodak (1997) discute o caso de um paciente que, após fazer uso de 

flutamida por três meses, sendo a substância suspensa e iniciado bicalutamida 

evoluiu para hepatopatia dois dias após o início desta substância. Este autor 

considerou que a evolução do paciente foi conseqüente ao uso da bicalutamida e 

não da flutamida, pelo fato da flutamida já haver sido suspensa e pelo fato dos níveis 

desta substância estarem próximos do máximo, enquanto que os da flutamida 

estavam decrescendo, e pelo fato de não haver evidência clínica de hepatopatia 

quando do início da terapêutica. Alem disso, há relatos prévios de elevação de 

enzimas hepáticas e mesmo de insuficiência hepática em que a substância não 

pode ser descartada como fator causal. E este autor conclui mencionando que o 

único modo de uma nova reação adversa rara passar a ser conhecida é através do 

relato das reações adversas. Menciona também que um único caso não seria 

conclusivo, mas pode somar-se a novos casos posteriormente relatados. 

 

Entretanto, segundo Schellhammer (1997), não seria possível atribuir a 

reação adversa à bicalutamida isoladamente ou mesmo como fator contribuidor, pelo 

fato de que provas de função hepática não tinham sido realizadas antes do início da 

terapêutica com bicalutamida.  Além disso, a evolução da hepatopatia após a 

suspensão das duas únicas doses de bicalutamida, ou seja, a “toxicidade de longa 

duração” que ocorreu após a interrupção do tratamento é mais consistente com dano 

hepático crônico, consistente com exposições prolongadas (como a ocorrida 

previamente no referido paciente, submetido à terapia com flutamida). 

 
4.4.6 Prevenção da hepatotoxicidade e fatores de risco associados 

 

Por fim, são descritos mais dois estudos: o primeiro, avaliando o benefício 

do uso do ácido ursodesoxicólico para o tratamento destas hepatites e, o segundo, 

que buscou identificar fatores de risco associados ao desenvolvimento da 

hepatopatia pela substância.  

 

Cicognani et al. (1996), que iniciam seu artigo mencionando uma taxa de 

toxicidade hepática em torno de 1 a 5% relacionada à flutamida, sugeriram a 
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possibilidade do uso do ácido ursodesoxicólico (um ácido biliar hidrofílico utilizado 

nas litíases biliares por cálculos de colesterol e hepatopatias graves) nestas 

hepatites tóxicas. Utilizaram a substância, num paciente de 83 anos que vinha 

utilizando leuprolida e flutamida por sete meses e que evoluiu com hepatite, quando 

a flutamida foi suspensa. O paciente se recuperou e recebeu alta seis semanas após 

a admissão. Os autores admitem que a efetividade do ácido ursodesoxicólico no 

tratamento de hepatites induzidas por medicamentos necessita de estudos 

posteriores. 

 

Wada et al. (2000, abstract) estudou os fatores de risco de doenças 

hepáticas causadas pela flutamida através da avaliação da história prévia e estilo de 

vida de 123 pacientes tratados com a substância. Os resultados obtidos referentes a 

distúrbios hepáticos foram submetidos à análise de (ou por) regressão logística 

multivariada. A incidência de distúrbios foi de 26%, com 64% dos distúrbios 

ocorrendo em nove meses de terapêutica. Índice de massa corporal, história prévia 

de hepatopatia, ALT, AST elevadas foram variáveis foram significativamente 

associadas a distúrbios hepáticos enquanto tabagismo foi associado à baixa 

incidência de hepatopatia. 

 

4.4.7 Outras reações adversas graves e pouco descritas associadas a 
flutamida  

 
Outras reações adversas graves e raras relatadas na literatura com a 

flutamida são: 

• lupus ocorrido num senhor de 66 anos tratado com a substância para 

adenocarcinoma de próstata (Reid; Glode; 1998);  

• pneumonite por hipersensibilidade cujo trabalho de Bennett; Raisch; 

Sartor (2002) realizado a partir de dados do MedWatch no período de 1998 e 2000,  

sugere  que seja um efeito da classe do medicamento (que inclui a nilutamida e a 

bicalutamida, além da flutamida). Neste estudo, dois pacientes que apresentaram 

pneumonite com a bicalutamida (o estudo mencionou 12 ocorrências com esta 

substância) e um dos que desenvolveu pneumonite com a flutamida (16 casos de 

pneumonite) também desenvolveram hepatite. 50 pacientes que utilizaram 

nilutamida desenvolveram pneumonite. 
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5 RELATOS ENVIADOS A FARMACOVIGILÂNCIA - ANVISA 
 

5.1 Comunicação do Usuário 
 

Em 06/03/2002, a UFARM recebeu, através do formulário para 

comunicação de suspeita de reação adversa a medicamentos, destinado aos 

usuários destes produtos (atualmente o formulário está disponível no endereço 

eletrônico http://www.Anvisa.gov.br/servicos/form/farmaco/index_usu.htm), o 

primeiro relato de óbito (e mesmo de reação adversa grave) em mulheres, atribuído 

à Flutamida. 

 

Este relato, proveniente do Paraná, foi feito pelo pai da paciente que 

informava que sua filha, RTFG, utilizou a substância no período entre 31/08/2001 e 

31/01/2002, prescrita pela sua dermatologista para tratamento da acne, associada 

ao contraceptivo oral Diane 35® (acetato de ciproterona + etinilestradiol). A dose 

utilizada era 250 mg/dia, e o produto utilizado durante a totalidade do período havia 

sido cápsulas manipuladas. 

 

Nesta primeira comunicação, o relator já informava que “havia sido 

descartado o uso de álcool, viroses ou doenças tropicais” e indagava: “o 

medicamento não deveria vir acompanhado de bula?”. 

 

Através do telefone que o relator informou, fez-se contato com a finalidade 

de complementar os dados (como é feito em todos os casos graves).  Os pais 

informaram que a moça tinha 21 anos, apresentava “espinhas e queria ficar bonita 

para sua formatura”. Recebeu a primeira prescrição por 60 dias, quando deveria 

retornar, e foi advertida de que não deveria engravidar (e, portanto, iniciou o uso do 

contraceptivo). Os pais mencionaram, espontaneamente, que nada foi dito em 

relação a possibilidade de apresentar hepatite. Quando a jovem retornou para a 

primeira consulta de revisão, encontrava-se bem, tendo sido mantida a prescrição, 

agora por 90 dias. Justamente no final desta segunda etapa, em janeiro de 2002, 

começou a apresentar “mal estar e cansaço”. Em 06/02/2002 procurou atendimento 

médico, em 11/02/2002 foi internada e em 12/02/2002 já estava comatosa, vindo a 

falecer em 15/02/2002. 
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Foi solicitado aos pais que enviassem o prontuário da paciente, ou 

quaisquer dados de que dispusessem, o que foi feito prontamente. Infelizmente, o 

que foi enviado não era o prontuário completo, e o que se depreendeu do 

documento é o seguinte: 

 

A paciente foi admitida em 11/02/2002, com icterícia, confusão mental, 

vômitos e diarreia há 02 dias. Na admissão, as hipóteses diagnósticas eram 

leptospirose, pelo fato de ter havido exposição à área de inundação 14 dias antes do 

início do quadro, e insuficiência e necrose hepática associada à Flutamida. Evoluiu 

rapidamente para o coma (Glasgow 08), insuficiência renal aguda e insuficiência 

respiratória. No terceiro dia de internação observou-se redução rápida dos níveis de 

transaminases, tendo sido suspeitado de hepatite fulminante. Tentou-se transplante 

hepático de emergência, sem sucesso e faleceu quatro dias após a internação. Os 

resultados de exames podem ser vistos no quadro abaixo: 

 
Figura 3 - Resultados de Exames da Paciente RTFG.  

Exames Resultados Valor de Referência 
Bilirrubina Total (BT) 11,97 mg/dL Até 1,2 mg/dL 
Bilirrubina Direta (BD) 8,52 mg/dL Até 0,4 mg/dL 
Bilirrubina Indireta (BI) 3,45 mg/dL - 
Aspartatoaminotransferase (AST/TGO) 319 U/L 10,0 a 37,0 U/L 
Alaninoaminotransferase (ALT/TGP) 1165 U/L 9,0 a 36,0 U/L 
Gama GT 57 U/L 7,0 a 32,0 U/L 
TAP 3% 70 a 100% de atividade
PTT 94,2 segundos 24 a 37 segundos 
Proteínas Totais 4,4 g/dL 6,0 a 8,0 g/dL 
Albumina 2,5 g/dL 3,5 a 5,5 g/dL 
Globulinas 1,8 g/dL 2,2 a 3,1 g/dL 

 

As sorologias para hepatite foram negativas. Embora não conste neste 

documento, os pais afirmam que outras causas de hepatite foram excluídas, 

inclusive leptospirose. 

 

Além de muito importante pelo relato em si, esta foi a primeira informação 

a chegar a UFARM, evidenciando o problema antes mesmo que se pudesse 

conhecer outras notificações realizadas por profissionais, sobre o mesmo tema. O 

relato, recebido pelo formulário de comunicação de suspeita de RAM destinado ao 
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usuário, mostra o quanto é importante, pelo menos para o Brasil (onde os 

profissionais ainda não conhecem o sistema nacional de farmacovigilância), um 

veículo que permita aos usuários de medicamentos informar aos órgãos 

competentes suas suspeitas de RAMs, principalmente as graves e que levem a 

óbito.  

 
5.2 Notificações Espontâneas (Profissionais de Saúde) 

 

O segundo relato de caso a chegar a UFARM foi realizado em 04 de 

junho de 2002, por uma farmacêutica da vigilância sanitária de Ribeirão Preto - SP. 

A paciente tinha 23 anos, foi hospitalizada com diagnóstico de hepatite fulminante 

medicamentosa, chegou a ser submetida a transplante hepático, porém evoluiu a 

óbito. Utilizou Flutamida manipulada durante três meses (de janeiro a março de 

2003), na dose de 250 mg/dia, para alopecia. A data do início da reação foi 

considerada, pela notificadora, 30/03/2003 e a paciente faleceu em 03/04/2003.  

 

Após o recebimento desta notificação, foi feito contato com a notificadora, 

a fim de complementar os dados, e foi solicitado que enviasse o prontuário da 

paciente. 

 

Dos dados do prontuário, se depreende que a paciente ASG, de 23 anos, 

foi admitida em 30/03/2002 para investigação de icterícia, acolia, colúria (de início há 

uma semana) e adinamia (de início há 15 dias). Nos últimos dois dias já apresentou 

diminuição do nível de consciência e, na admissão, já se encontrava em coma. Fez 

uso da Flutamida, na dose de 500 mg/dia em 2001, por cerca de quatro meses e 

teria reintroduzido a medicação há dois meses, nas doses de 500 mg/dia, 

inicialmente, e 250 mg/dia no último mês.  Não é explicitado o período em que a 

paciente interrompeu o uso do medicamento. Utilizou também anovulatório, por 

período não especificado. A hipótese diagnóstica da admissão foi hepatite 

fulminante tóxica, tendo sido suspeitado da Flutamida como etiologia. Foi submetida 

a transplante hepático em 03/04/2003, tendo evoluído, no ato cirúrgico, para o 

choque, sendo necessário o uso de medicamentos vasoativos em altas doses, 

durante todo a cirurgia. Apresentou infarto agudo do miocárdio (ao 
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eletrocardiograma), já no final do procedimento, vindo a falecer ainda no dia 03/04. 

Os resultados dos exames estão descritos na Figura 4.  

 
Figura 4 - Resultados de Exames da Paciente ASG. Sorologias para sífilis, hepatites, HTLV 
I/II, CMV, Chagas, Epstein-Barr negativas. 

Exames Resultados Valor de Referência 
Bilirrubina Total (BT) 14,85 mg/dL Até 1,1 mg/dL 
Bilirrubina Direta (BD) 6,3 mg/dL Até 0,3 mg/dL 
Bilirrubina Indireta (BI) 8,6 mg/dL Até 0,8 mg/dL 
Aspartatoaminotransferase (AST/TGO) 257 U/L 10,0 a 31,0 U/L 
Alaninoaminotransferase (ALT/TGP) 1272 U/L 9,0 a 36,0 U/L 
Gama GT 20 U/L 5,0 a 27,0 U/L 
TAP 6,8% 70 a 100% de atividade
PTT 96 segundos 12 a 13 segundos 
Proteínas Totais 5,6 g/dL 6,0 a 8,0 g/dL 
Albumina 3,2 g/dL 3,5 a 5,5 g/dL 
Globulinas 2,4 g/dL 2,2 a 3,1 g/dL 

 
 
O atestado de óbito foi fornecido com as seguintes causas: falência de 

múltiplos órgãos (causa direta da morte), edema agudo de pulmão, insuficiência 

renal aguda e hepatite fulminante (causas antecedentes) e hepatite medicamentosa 

aguda (como condição significativa que contribuiu para a morte). No exame 

patológico, o fígado pesava 425 g e media 18 x 11 x 2,5 em suas maiores 

dimensões. Superfície externa se apresentava com coloração castanho-enegrecida, 

com áreas de enrugamento da cápsula. O diagnóstico do patologista foi de:  

 

hepatite aguda com necrose hepática maciça em fase regenerativa inicial, 

com marcada proliferação ductular metaplásica. Hepatopatia crônica com fibrose 

portal moderada e fragmentação da camada muscular de ramos venosos portais 

intra-hepáticos. Fibrose de vênula hepática terminal.   

 

Juntamente com o prontuário, foi enviado o laudo do INCQS referente à 

amostra coletada na farmácia de manipulação onde a paciente havia adquirido o 

produto utilizado nos últimos 50 dias que antecederam a sua morte. A amostra 

encontrava-se inviolada, porém única, como ocorre com os produtos manipulados. 

Este laudo foi liberado apenas em 11/12/2002. Foram realizados os ensaios de 

identificação, variação de peso, teor e uniformidade de conteúdo. O laudo foi 
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satisfatório para identificação e teor, insatisfatório para variação do peso e, “não 

passou no primeiro estágio” do ensaio para avaliar uniformidade de conteúdo. Neste 

caso, necessitar-se-ia de mais 20 cápsulas, o que não foi possível por insuficiência 

de amostra. A empresa alega que: 

 

embora apuradas as irregularidades acima indicadas, os resultados 

comprovam que as mesmas não foram causadoras da denúncia, motivo da 

apreensão do produto, sendo certo, outrossim, que o produto sob análise não se 

refere àquele que a paciente teria utilizado.  

 

Este tipo de alegação é muito freqüente nesses casos de produtos 

manipulado reprovados nas análises, por se tratar de amostra única (e não de um 

produto de um mesmo “lote” que causou a denúncia, o que ocorreria com um 

produto industrializado). 

 

A terceira notificação de suspeita de RAM recebida pela UFARM referente 

à flutamida (também hepatite seguida de insuficiência hepática e óbito) foi realizada 

por uma profissional médica do estado da Paraíba, em 11/03/2003, que é gerente de 

risco de um dos cerca de 100 hospitais pertencentes à rede de Hospitais Sentinela. 

A paciente era funcionária deste hospital. Talvez, se não o fosse, seria possível que 

a notificação nunca tivesse sido enviada.  

 

Através da notificação, a UFARM tomou ciência de que a paciente (GVG), 

de 35 anos, fez uso da substância por cerca de seis meses (de abril a outubro de 

2002), para alopécia (embora também fosse portadora de acne) e já estava 

concluindo o tratamento quando iniciou um quadro de astenia (por volta do dia 

06/10), náuseas, e insônia. Realizou provas de função hepática que se mostraram 

alteradas. Através da profissional notificadora, fez-se contato com a irmã da paciente 

a fim de complementar dados, e solicitou-se o prontuário médico. 

 

A irmã informou que, dois meses antes do início do quadro, a paciente 

tinha realizado sorologias para hepatite, todas com resultado negativo. Estes 

exames foram realizados pelo fato da paciente ser funcionária de laboratório de 

análises clínicas, e não para investigação de qualquer sintoma apresentado na 
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ocasião. Informa ainda que, no início do quadro, não se cogitou a possibilidade dele 

estar relacionado a um medicamento (ela teria sido indagada por um 

gastroenterologista e um infectologista se estava utilizando alguma medicação e 

sempre negava, provavelmente por não considerar a substância manipulada um 

medicamento – ainda segundo as informações obtidas). 

 

Os dados obtidos no prontuário mostram que a admissão hospitalar da 

paciente ocorreu em 21/10/2002 (embora haja indícios de que tivesse estado 

internada por cerca de três dias em outra unidade, de onde foi transferida), com 

quadro de icterícia, adinamia e inapetência há 17 dias (quando foram solicitadas 

sorologias para hepatite), tendo evoluído, nos últimos cinco dias anteriores à 

internação, com diminuição do nível de consciência e piora do estado geral. Nesta 

ocasião, os resultados das sorologias já se mostravam negativos, e não havia relato 

de hepatite anterior ou de uso de drogas. 

 

O ultrasom do abdome mostrava fígado de dimensões, topografia e forma 

normais, com textura acústica grosseira e aumento difuso da ecogenicidade. 

Sistema porta, veias hepáticas, vias biliares intra e extra-hepáticas de trajeto e 

calibre preservado. Não foram observadas lesões parenquimatosas. Os resultados 

de outros exames estão demonstrados na Figura 5. 

 
Figura 5 - Resultados de Exames da Paciente GVG. 

Exames Resultados Valor de 
Referência 

Bilirrubina Total (BT) 21,00 mg/dL Até 1,1 mg/dL 
Bilirrubina Direta (BD) 12,00 mg/dL Até 0,3 mg/dL 
Bilirrubina Indireta (BI) 9 mg/dL Até 0,8 mg/dL 
Aspartatoaminotransferase 
(AST/TGO) 602 U/L 7,0 a 45,0 U/L 

Alaninoaminotransferase (ALT/TGP) 723 U/L 0 a 40,0 U/L 
Gama GT 85 U/L 5 a 36,0 U/L 
Fosfatase Alcalina 407 U/L 26 a 120 U/L 

TAP 16% 70 a 100% de 
atividade 

PTT 240 segundos 24 a 35 segundos
Proteínas Totais 5,9 g/dL 6,4 a 8,2 g/dL 
Albumina 2,0 g/dL 3,4 a 5,0 g/dL 
Globulinas 3,9 g/dL 1,3 a 2,2 g/dL 
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A sorologia para hepatites (apenas anti HBS positivo, paciente vacinada), 

HTLV I/II, CMV, dengue, Toxoplasmose, Epstein-Barr, rubéola negativas. 

 

Três dias após a admissão, já apresentava quadro caracterizado como de 

hepatite fulminante, tendo sido indicado o transplante hepático, porém a paciente 

faleceu neste mesmo dia. O laudo de necrópsia (realizada em 24/10/2002) solicitado 

à Secretaria de Estado de Pernambuco mostrou um fígado de: 

 

380 g, algo amolecido, com cápsula pardacenta, aos cortes o parênquima 

é pardo acinzentado, com extensa necrose (...) e no tecido remanescente há intensa 

alteração degenerativa nos hepatócitos residuais. Vê-se colapso da arquitetura 

lobular. O infiltrado inflamatório é mínimo.  

 

O laudo também informa que:  

o caso foi revisto pelo anatomopatologista especialista em fígado assim 

como por um hepatologista ciente do caso durante a reunião de hepatologia. Os 

marcadores virais foram negativos, tanto na sorologia colhida a nível hospitalar 

quanto no material visceral colhido durante a necrópsia e enviado ao LACEN1*. 

Assim, o diagnóstico estabelecido permaneceu sendo hepatite aguda fulminante 

criptogenética.  

 

Antes de iniciar o uso do medicamento, a paciente fora avisada, pela 

dermatologista, de que não poderia engravidar, mas “nada foi dito ou feito para 

verificar suas funções hepáticas durante o tratamento”. Essa declaração foi dada à 

revista ISTOÉ, à seção cartas, também pela irmã da paciente, em 12/03/2003, 

(ANEXO B; Guerreiro, 2003), ao parabenizar a revista por matéria veiculada em 

edição anterior, intitulada “Beleza de alto-risco” (ANEXO C; Pereira; 2003). Duas 

edições depois (Olsen, P.; 2003) a carta de outra paciente, de Curitiba, foi veiculada 

pela revista (ANEXO D) afirmando ter sido “vítima de grave lesão hepática no fim de 

2002 pelo uso deste medicamento, tendo apresentado encefalopatia grave e 

possível realização de transplante de fígado”. Este seria, então, um caso grave que 

jamais chegou à UFARM por meio de notificação espontânea.  
                                                 

1*(Laboratório Central, nota da autora) 
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No domingo do dia 16/03/2003 foi publicada uma nota no jornal Correio 

da Paraíba (Jurema, 2003) comentando a carta (citada acima) da irmã da paciente 

somada da declaração seguinte: “minha irmã,..., foi vítima do efeito terrível da droga 

que ela tomou por prescrição de uma dermatologista, que lhe advertiu de que não 

poderia engravidar, mas nada falou sobre possíveis efeitos hepáticos colaterais 

durante o tratamento”. O jornalista conclui dizendo que “a droga destrói o fígado das 

pessoas e é usada em tratamento para queda de cabelos”.  

 

Em 23 de março de 2003, em resposta a esta nota, o vice-presidente da 

SBD da Paraíba (Lopes, 2003) enviou uma carta veiculada na mesma coluna em 

que foram publicadas as declarações acima  afirmando que: 

 

1- A dermatologista é membro da SBD, instrumento que a qualifica com 

alto gabarito técnico. 

2- A prescrição e a dose utilizada foi correta para o que se pretendia 

tratar, e decisão terapêutica foi baseada nos inúmeros trabalhos científicos 

disponíveis na literatura médica. 

3- A Flutamida como causadora de hepatite medicamentosa é uma 

raridade, e ainda mais nas doses utilizadas por dermatologista. A dose geralmente 

utilizada por nós é de 250 mg/dia, em outras especialidades chega até 750 mg. 

4- Condenar a Flutamida como uma droga má e perigosa em função de 

um acontecimento isolado é extremamente injusto, haja vista que o sucesso 

terapêutico suplanta em muito os possíveis riscos de efeitos colaterais. Existem 

medicamentos difundidos, inclusive em balcões de farmácia, a exemplo do AAS cujo 

potencial de morbi-mortalidade é muito maior que o fármaco em questão, estando 

este fármaco envolvido com hepatite, gastrite hemorrágica, nefrite e outras doenças, 

nem por isso fala-se em bani-lo do arsenal terapêutico. 

 

O médico declarou que a SBD trouxe esses “esclarecimentos” pelo fato 

da matéria ter tido muita repercussão, e por ter sido uma dermatologista a 

prescritora.  

 

Como se pode ver tanto a irmã da paciente apresenta total razão, não só 

no teor de suas declarações, mas também na sua preocupação em divulgar o 
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problema para evitar que outras pacientes se submetam ao mesmo risco, mas 

também as declarações do profissional, em sua maioria, não podem ser refutadas, 

ainda que muito possa ser discutido a partir daí. Mais que isso, o fato do profissional 

ser representante da sociedade de especialistas que prescreveram a substância nos 

três casos de óbitos notificados a ANVISA - descritos acima -, de sua declaração 

defender o uso da substância a partir dos estudos disponíveis e denotar a crença de 

que a associação entre a substância nas doses utilizadas em dermatologia e o 

desenvolvimento de hepatite seja “uma raridade” (dado este também de acordo com 

a literatura, até esta data), mostra que pode existir uma lacuna de conhecimento 

como principal causa do problema. 

 

O fato é que estão se contrapondo médicos e pacientes (no caso, 

pacientes e parentes de pacientes) por um problema gravíssimo cuja causa pode ser 

falta de informação apropriada, tanto aos pacientes quanto aos profissionais. E cabe 

a agência reguladora difundir as informações relacionadas ao problema e adotar as 

medidas que, ainda que desagradem um ou outro grupo de profissionais e usuários, 

sejam as consideradas mais adequadas para o problema em questão.  

 

Além dos relatos dos três casos, deve-se ressaltar que os fatos 

divulgados pela imprensa (em decorrência de um dos óbitos), serviram para mostrar 

que outras pacientes – ainda que não se conheça este número - estão sendo vítimas 

do mesmo problema. Além disso, pode-se concluir que estes “problemas” e relatos 

de casos continuam a não chegar a UFAM -ANVISA, provavelmente por 

desconhecimento dos meios disponíveis para este fim, e mesmo da importância da 

farmacovigilância, tanto por parte dos usuários de medicamentos quanto dos 

profissionais de saúde. 

 

Infelizmente, como será comentado na metodologia de busca ativa de 

casos, existem vários outros fatores que podem levar o profissional a não notificar 

uma suspeita de RAM, além do desconhecimento de como e por que deveria fazê-lo. 

E, para concluir, não se pode deixar de informar que, também pela imprensa leiga 

(Pereira, 2003) tomou se conhecimento de que mulheres utilizando a substância 

estariam engravidando (mesmo quando advertidas para não engravidar) (ANEXO C) 

e de mais um caso de óbito em jovem, usuária de Flutamida, por hepatite fulminante, 
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ocorrido em Sorocaba, em dezembro de 2003. (ANEXO E; 

<http://www.mundomulher.com.br>, 2004). 

 

Em janeiro de 2004, a UFARM recebeu a ligação de uma farmacêutica do 

Rio de Janeiro pedindo informações sobre como enviar a notificação sobre outro 

óbito (o quinto de que a UFARM teria conhecimento), ao que foi prontamente 

atendida. Infelizmente, esta notificação não chegou a ANVISA até a conclusão deste 

trabalho. 
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6 METODOLOGIA 
 

A metodologia do trabalho se constituiu em sete diferentes estratégias, 

que terão também seus resultados apresentados separadamente.  

 
6.1 Consulta à Base de Dados MEDLINE e  Biblioteca Cochrane 

 

A primeira estratégia foi a própria busca na literatura, realizada pelo 

MEDLINE, no período de 1990 – 2002, em fevereiro de 2003, pesquisando-se o 

termo Flutamida. Foram obtidos 1.145 artigos dos quais apenas 83 foram solicitados 

para leitura. Nesta seleção, incluíram-se todos os artigos que mencionavam o uso 

em mulheres, relatos de caso de hepatopatia grave e artigos experimentais que 

investigavam o mecanismo fisiopatológico do acometimento hepático pela 

substância. Também foi consultada a Biblioteca Cochrane, em busca de artigos de 

revisão ou de estudos clínicos controlados e randomizados referentes à utilização da 

substância em mulheres, em indicações dermatológicas.   

 
6.2 Revisão de Medidas Reguladoras Adotadas 

 

A segunda estratégia, também realizada em fevereiro de 2003, foi a 

busca de atos reguladores, envolvendo a Flutamida, adotados pelas agências 

internacionais dos seguintes países: Austrália, Canadá, Espanha, EUA, França,  

Reino Unido, além da página da OMS. A busca se deram pelos endereços 

eletrônicos dos órgãos, disponíveis na Figura 6: 

 
Figura 6 - Quadro dos endereços eletrônicos das agências reguladoras de medicamentos 
selecionadas e da OMS. 

ÓRGÃO WEBSITE 
OMS http://www.who.int/en/ 

PAÍS AGÊNCIA REGULADORA  
AUSTRÁLIA Australian Department of 

Health and Ageing http://www.health.gov.au/ 

CANADÁ Health Canada http://www.hc-sc.gc.ca/ 
ESPANHA AGEMED http://www.msc.es/agemed/ 
ESTADOS 
UNIDOS 

FDA http://www.fda.gov 

FRANÇA AFSSAPS http://agmed.sante.gouv.fr/ 
REINO UNIDO MHRA http://www.mca.gov.uk 
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Os resultados das duas estratégias foram citados nas seções anteriores.  

 
6.3 Carta ao Vigimed 

 

Uma terceira estratégia foi adotada com finalidade de conhecer se o 

problema em questão também estaria ocorrendo em outros países. Indagou-se, em 

março de 2003, a representantes de todos os países membros do programa mundial 

de monitorização de medicamentos da OMS se a flutamida era aprovada em seus 

países para outra indicação que não o tratamento de câncer de próstata. Além disso, 

também constava, na pergunta elaborada pela autora, a solicitação de que, 

independente de ter ou não aprovadas indicações para uso no sexo feminino, 

relatassem casos de reações adversas graves envolvendo mulheres, ou mesmo 

dados referentes à utilização em mulheres, uma vez que há relatos na literatura de 

casos em pacientes do sexo feminino em outros países. Infelizmente, a pessoa da 

Unidade de Farmacovigilância responsável pelo envio das perguntas suprimiu, 

inadvertidamente, a segunda parte do questionamento.  

 

Esse questionamento foi feito através da lista de discussão denominada 

Vigimed. (ANEXO F) Esta lista de endereços de e-mail foi estabelecida pelo Uppsala 

Monitoring Centre, e inclui profissionais de farmacovigilância associados ao o 

programa da OMS. Ela provê um fórum rápido para troca de informações sobre 

segurança de medicamentos. Uma mensagem eletrônica enviada a Vigimed é 

automaticamente distribuída a todos os membros da lista.  

 
6.4 Consulta ao Uppsala Monitoring Centre 

 
A quarta estratégia, realizada em março de 2003, foi uma consulta ao 

Uppsala Monitoring Centre para saber se havia conhecimento de reações graves, 

principalmente as letais, em mulheres, ou de distúrbios fetais, conseqüentes à 

utilização da flutamida (ANEXO G). 
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6.5 Questionário aos Dermatologistas 
 
A quinta estratégia foi a elaboração e a disponibilização de um 

questionário aos profissionais identificados como os principais prescritores da 

substância para mulheres. questionário teve a finalidade de avaliar a utilização da 

flutamida pelos dermatologistas brasileiros em mulheres portadoras de patologias 

dermatológicas, a informação de que estes profissionais dispõem a respeito da 

substância, o risco que atribuem ao seu uso e as medidas que consideram 

necessárias. 

 

Através do boletim eletrônico da Sociedade Brasileira de Dermatologia 

(SBD), denominado Dermato on line – Newsletter, que é enviado mensalmente aos 

profissionais filiados que dispõem de e-mails cadastrados na Sociedade (cerca de 

1.300 dermatologistas, segundo a SBD) foi disponibilizado, em  dois de abril de 

2003, o endereço eletrônico onde o questionário estaria disponível: 

<http://www.Anvisa.gov.br/scriptsweb/farmacovigilancia/pesquisa/form.htm>, 

juntamente a uma nota sobre a flutamida e o depoimento do presidente da 

Sociedade (ANEXO H).  

 

Ao profissional que acessasse o referido endereço, apresentava-se uma 

carta de apresentação do questionário (onde constava o propósito do trabalho, a 

solicitação de preenchimento, breves instruções sobre o preenchimento, o período 

em que o questionário estaria disponível aos dermatologistas e a identificação do 

autor, além do agradecimento aos colaboradores) que, ao ser “fechada”, permitia a 

visualização do mesmo (ANEXO I), que é apresentado abaixo, na íntegra. (Figura 7). 
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Figura 7 - Questionário eletrônico disponível para os dermatologistas. 
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Além do boletim enviado por e-mail aos profissionais, o Jornal da SBD 

(Ano VII Nº 4) de março/abril de 2003 também veiculou matéria que disponibilizou o 

endereço eletrônico de acesso ao formulário para os 4.819 filiados (inclusive aqueles 

que também receberam o e-mail), incentivando-os a participar da pesquisa (ANEXO 

K). 

Como data limite para o preenchimento, foi definido o dia 30/04/2003.   

Entretanto, como se obteve, até esta data, um pequeno número de participantes 

(85), a SBD publicou no seu boletim seguinte (edição de maio/junho) novo informe 

referente ao formulário, mencionando que a participação dos profissionais ainda era 

considerada insuficiente para que fosse considerada representativa da classe 

(ANEXO L), e prolongou-se o período em que o questionário poderia ser acessado 

pelo endereço eletrônico até 31 de agosto de 2003. 

 

Durante o período em que o questionário esteve disponível, foram 

enviados 94 questionários respondidos. Após a análise desses questionários, foram 

validados 91. Lamenta-se o fato de que esta amostra não possa ser considerada 

representativa de todos os dermatologistas, embora a autora e a SBD tenham se 

empenhado na tentativa de obter um número maior de questionários respondidos.  

 

Optou-se por utilizar o questionário como instrumento de coleta de dados, 

onde as respostas devem ser preenchidas pessoalmente pelos informantes, pela 

facilidade do processo, embora se considerando as limitações inerentes a este tipo 

de coleta de dados: 

 

• baixo número de questionários preenchidos, propiciando vieses 

significativos na amostra, afetando a representatividade dos resultados; 

• demora no preenchimento do questionário, seja por falta de interesse 

ou falta de tempo do pesquisado; 

• devolução do questionário com respostas “em branco” ou incompletas. 

 

Deste modo, utilizou-se na pesquisa a técnica de amostragem não 

probabilística. Nesse processo, porém, existe limitação no uso de inferência 

estatística. Para que seja possível tirar-se alguma conclusão sobre a população, a 

partir das observações da amostra, é necessário que o processo seja probabilístico, 
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podendo-se, neste caso, avaliar a probabilidade de erro estatístico. Portanto, as 

inferências feitas neste trabalho não permitem avaliar a probabilidade de erro 

estatístico. Na apresentação de resultados foi utilizada a técnica de estatística 

descritiva. 

 
6.6 Busca Ativa de “Novos” Casos 

 

A sexta estratégia adotada, visando identificar “novos” casos de 

hepatopatia grave em mulheres que estivessem utilizando a Flutamida (casos dos 

quais a ANVISA ainda não tivesse conhecimento), constituiu-se na busca ativa 

destes casos através de dois meios: 

 
6.6.1 Alerta à rede sentinela 

 

O primeiro se deu através do envio de um Alerta Restrito a todos os 100 

hospitais da rede sentinela, em julho de 2003 portanto antes do conhecimento do 

terceiro óbito, indagando se em alguma unidade foi observado casos de hepatites 

graves, em mulheres, associadas à Flutamida (ANEXO J). 

 
6.6.2 Contato com a Sociedade Brasileira de Hepatologia (SBH) 

 

O segundo meio utilizado se constituiu no contato com a Sociedade 

Brasileira de Hepatologia (SBH), por acreditar-se que informações sobre casos 

graves, de hepatite em mulheres jovens utilizando a Flutamida chegariam aos 

especialistas de todo o país, mesmo que eles não tivessem acompanhado 

diretamente essas pacientes. O contato foi feito com o Fale Conosco da SBH em 

05/05/2003, que repassou aos seus membros a solicitação de que contatassem a 

Unidade de Farmacovigilância da ANVISA, no caso de terem tido conhecimento de 

hepatopatias em mulheres associadas à Flutamida. Aos hepatologistas foi explicado 

o motivo da busca, explicitando-se a ocorrência dos três óbitos em mulheres que 

utilizaram a substância.  
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6.7 Revisão das Bulas Comercializadas no País 

 

A sétima e última estratégia (realizada em setembro de 2002, portanto 

antes mesmo conhecimento do terceiro óbito), foi a pesquisa de todas as bulas de 

medicamentos comercializados no mercado brasileiro, à base da Flutamida, com o 

objetivo de conhecer se a bula continha as informações consideradas necessárias 

para que se minimize o risco do uso da Flutamida.  

 

Solicitou-se às empresas que estavam cadastradas na ANVISA como 

detentoras de registro de produtos à base de Flutamida que enviassem os textos de 

bula atualizados de seus produtos, o número de unidades vendidas no período de 

um ano, além de relatos de reações adversas que tinham conhecimento, desde o 

início de comercialização dos respectivos produtos.  

 

Com relação aos textos de bula, considerou-se como imprescindíveis as 

informações referentes ao não uso no sexo feminino (mesmo que esta informação 

constasse em outra parte da bula que não na parte de contraindicações), as 

informações referentes a reações adversas graves, considerando-se especialmente 

a hepatopatia, e a menção a que os pacientes deveriam ser monitorados com 

relação a função hepática. Esse critério foi adotado porque, o produto não é 

aprovado para mulheres em todos os países pesquisados e desde 1999, a OMS 

divulgou advertência de que a indústria que produzia o medicamento de referência 

enviou carta aos profissionais de saúde dos Estados Unidos para informar sobre as 

recentes modificações na bula do produto, que incluíam o alerta de que a substância 

estaria causando toxicidade hepática e que os pacientes utilizando a substância 

deveriam realizar provas de função hepática antes do início do tratamento e 

mensalmente nos primeiros quatro meses. Os resultados (exceto os da primeira e 

segunda estratégias) serão apresentados na seção seguinte. 
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7 RESULTADOS 
 

 Os resultados das diferentes metodologias (exceto as que dizem respeito 

a revisão da literatura e busca por atos reguladores adotados por outros países e 

pela OMS) serão descritos a seguir, separadamente:  

 

7.1  Respostas dos Países Membros do Vigimed 
 

Recebeu-se resposta de 12 países: 

 

• Austrália; Bahrain; Estados Unidos da América; Índia; Irlanda; Nova 

Zelândia; Portugal; Reino Unido; República Tcheca; Singapura; Suécia; Tailândia 

 

Os representantes de todos estes países afirmaram que a única indicação 

aprovada para a substância é o tratamento do câncer de próstata. 

 

Infelizmente, como citado na metodologia, questionamentos explícitos 

sobre a existência de casos de reações adversas graves, especialmente hepáticas, 

ou de distúrbios fetais, associados ao uso do medicamento em mulheres não foram 

realizados. Entretanto, como no texto enviado à lista VIGIMED mencionava-se as 

reações graves, em pacientes do sexo feminino, que chegaram ao conhecimento da 

ANVISA nos anos de 2002 e 2003, pode-se inferir que os respondentes não tiveram 

conhecimento destas reações ou mesmo do uso em mulheres. 

 

Cabe ressaltar, entretanto, que isso não significa que casos semelhantes 

não tenham ocorrido em seus países: eles poderiam não ter conhecimento porém, 

se isso fosse perguntado explicitamente, poderiam ter pesquisado e suas respostas 

poderiam ter sido diferentes. O erro na formulação da pergunta comprometeu estes 

resultados. 

 

7.2  Resposta à Consulta ao Uppsala Monitoring Centre (UMC) 
 

Os resultados do UMC foram enviados em forma de planilhas dando 

margem a interpretações confusas.  
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A primeira planilha trazia dados referentes a número de relatos, por país, 

associados às reações referentes a “distúrbios fetais”, “distúrbios reprodutivos, em 

mulheres” e “distúrbios neonatais e da infância”. Nesta planilha, foram enviados 

cinco relatos. Logo de início, surgiu a dúvida, porque os pacientes (supostamente do 

sexo feminino), apresentavam média de idade superior a 75 anos.  

 

Quando se observou a segunda planilha, que apresentava os relatos 

completos dos cinco casos apresentados na primeira planilha, constatou-se que 

todos os casos tinham ocorrido em homens, para o tratamento do câncer de 

próstata. O engano deve ter ocorrido (e eles foram classificados como mulheres), 

porque os distúrbios estavam associados à lactação, dor em mamas. Além disso, um 

foi classificado em distúrbios fetais porque a reação adversa foi “hipoplasia 

testicular”.  Isso mostra que o código da reação adversa, quando automaticamente 

gera um código de uma categoria mais extensa denominada Sistema Órgão, dá 

margem a erros. 

 

A terceira planilha apresentava todas as reações adversas relatadas ao 

UMC, em ambos os sexos. Existem 104 casos de óbito em pacientes que tinham 

utilizado ou estavam utilizando a substância, relatados até 2001, no banco de dados 

de Uppsala. Deve-se ressaltar, entretanto, que esses óbitos não estão, 

necessariamente, relacionados ao uso da substância. A avaliação de causalidade 

dos casos (atribuição de um grau de probabilidade de o medicamento estar 

relacionado, de modo causal, com o evento adverso) não está disponível. Em muitos 

casos, pode sequer ter sido realizada. 

 

Estão descritos, no banco de dados: 

• Encefalopatia (23 casos) 

• Dor abdominal (48 casos) 

• Coma hepático (10 casos) 

• Enzimas hepáticas alteradas (48casos) 

• Função hepática anormal (303 casos) 

• Neoplasia hepática (um caso) 

• Dano hepatocelular (255 casos) 
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• Hepatomegalia (cinco casos) 

• Síndrome hepatorrenal (12 casos) 

• Icterícia (261 casos) 

• Fosfatase alcalina aumentada (56 casos) 

• ALT aumentada (90 casos) 

• AST aumentada (90 casos) 

 

Deve-se ressaltar que alguns desses relatos podem ter ocorrido numa 

mesma paciente, uma vez que numa única notificação o profissional pode relatar 

mais de uma reação adversa (isto é, o notificador pode relatar aumento de enzimas 

hepáticas e coma hepático, por exemplo, numa mesma paciente e num mesmo 

relato). 

Outra observação muito importante e interessante é que a maioria 

absoluta destes relatos (cerca de 97% deles) foi feita até 1999.  Apenas cerca de 3% 

dos relatos foram enviados depois de 1999, quando foi divulgado, mundialmente, 

pela OMS, que a empresa detentora do registro do produto de referência, nos EUA, 

enviou carta aos profissionais de saúde advertindo sobre a ocorrência de reações 

adversas graves, incluindo morte, relacionadas a acometimento hepático. Ou seja, 

os profissionais estavam notificando reações cuja associação com o medicamento 

era, até então, pouco conhecida ou desconhecida.  

E a quarta planilha, apresentava as reações adversas, por país, em 

mulheres. Dentre as várias reações citadas, todas que supostamente teriam ocorrido 

em mulheres, destacamos uma morte (nos EUA) e 21 relatos associados à 

hepatopatia: 

 

01 relato de insuficiência hepática proveniente do Reino Unido; 

02 relatos de função hepática alterada, também no Reino Unido; 

09 relatos de hepatite que ocorreram nos EUA (1), Itália (2), Reino Unido 

(1), Espanha (3), Canadá (1) e Chile (1); 

01 relato de hepatite colestática, dos EUA; 

04 relatos de icterícia, do Reino Unido (1), Canadá (2) e Austrália (1); 

02 relatos de coma hepático, do Reino Unido; 

01 relato de enzimas hepáticas aumentadas, do Canadá; 
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A mesma observação feita para os dados da planilha anterior são válidos 

para esta, isto é, nada se sabe sobre a avaliação de causalidade dos eventos e 

alguns desses eventos podem ter ocorrido numa mesma paciente, e terem sido 

enviados num mesmo relato. 

 

Diante destes relatos, supondo-se que não houve nenhum equívoco e 

que eles realmente ocorreram em pacientes do sexo feminino, pode-se afirmar que 

em vários outros países do mundo a Flutamida é utilizada para outras indicações 

que não as aprovadas pelas agências reguladoras. Não é possível saber, entretanto, 

se os profissionais destes outros países conhecem o risco ou se adotam medidas 

para minimizá-lo. 

 

Teve-se, então, a iniciativa de elaborar uma pesquisa, realizada através 

de questionário a ser preenchido pelos especialistas brasileiros que mais vêm 

utilizando a substância em sua prática em indicação não aprovada pela ANVISA.  

 

Na verdade, não se sabe, com certeza, se os dermatologistas são 

realmente os profissionais que mais prescrevem a substância em indicação não 

aprovada. Ainda assim optou-se por escolhê-los para responder ao questionário 

porque os três óbitos que chegaram ao conhecimento da ANMVISA ocorreram em 

mulheres que estavam utilizando a substância para tratar patologias dermatológicas.  

 

O questionário teve a finalidade de avaliar a utilização da Flutamida pelos 

dermatologistas brasileiros em mulheres portadoras de patologias dermatológicas, a 

informação de que estes profissionais dispõem a respeito da substância, o risco que 

atribuem ao seu uso e as medidas que consideram necessárias. 

 
7.3 Respostas ao Questionário enviado aos dermatologistas 

 

Foram recebidos 94 formulários, dos quais três foram excluídos. O motivo 

da exclusão é que, nos questionários de números 14, 15 e 16, portanto cujo 

recebimento foi consecutivo, as questões só foram respondidas até a questão 03 

(diferente de todos os outros recebidos, que apresentavam respostas até a última 

questão). Além disso, a identificação desses respondentes era a mesma, e as 
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respostas também, o que nos fez pensar que a mesma pessoa estaria tendo 

problemas para avançar no preenchimento das questões. Portanto, trabalhou-se 

com 91 formulários. 

 

O questionário foi estruturado em quatro partes:  

 

1. A primeira parte conteve questões não numeradas, onde se solicitou 

dados referentes à identificação do profissional (sexo, tempo de formação e unidade 

da federação na qual está exercendo sua atividade profissional);  

2. A segunda parte, que incluiu as questões 01 e 02 (e seus subitens), 

forneceu dados que permitiam caracterizar o profissional como prescritor ou não da 

substância, as indicações para as quais a substância é utilizada e o número médio 

de pacientes que cada profissional atende por mês, identificando-se também o 

percentual de pacientes, do total de pacientes atendidos, que recebe a prescrição da 

substância; 

3. A terceira parte, da questão três até a questão 11, procurou evidenciar 

o conhecimento que os profissionais possuem sobre o uso da Flutamida, em 

dermatologia, como obtiveram esse conhecimento, o conhecimento dos riscos 

associados ao uso da substância, além de duas perguntas específicas sobre a forma 

farmacêutica empregada, ou por eles próprios, ou por seus colegas. Nesta parte 

incluíram-se também perguntas que objetivavam avaliar se o profissional conhecia 

informações técnicas referentes à substância e, mais especificamente, os textos da 

bula dos medicamentos comercializados no país, à base da substância; 

4. A última parte incluiu a questão 12, na qual o profissional podia 

manifestar a sua proposição (o que achava mais adequado que fosse feito, em 

relação ao estado atual de comercialização da substância), e a “questão” 13, que 

fornecia apenas um campo livre, para que ele expressasse suas observações, caso 

considerasse pertinente. 

 

Com relação à primeira parte (dados de identificação), a maioria dos 

respondentes (63,74%) pertencia ao sexo feminino, 32,97% ao sexo masculino e 

3,30% não identificaram o sexo (Tabela 4).  
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A maioria (45,05%) era de São Paulo. O segundo estado que concentrou 

o maior número de respondentes apresentou um número significativamente menor 

de participantes: 14,29% do total de respondentes pertenciam ao estado do Rio de 

Janeiro (Tabela 5). 

 

Com relação ao tempo de formação, em número de anos de formado, 

nenhum respondente possui menos de um ano de formado e apenas 4,40% estão 

na categoria entre um e três anos de formado. Isso era esperado pelo fato do 

questionário ter sido enviado a membros da Sociedade Brasileira de Dermatologia 

(SBD). Como a formação do especialista ocorre em, pelo menos, um ano após a 

conclusão da graduação (quando ocorre por meio de cursos de especialização) ou 

em três anos (quando por meio de residência médica), era de se esperar que todos 

os respondentes possuíssem mais que um ano de formado. (Tabela 6) 

 
Tabela 4 - Perfil dos Entrevistados quanto ao Sexo - Estudo de Utilização da Flutamida 

Sexo Nº absoluto % 
F 58 63,74% 
M 30 32,97% 

Não informado 03 3,30% 
Total 91 100,00% 

FONTE: Agência Nacional de Vigilância Sanitária – UFARM – ANVISA - Brasil, 2003. 
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Tabela 5 - Perfil dos Entrevistados - Distribuição por Unidade Federada - Estudo de 
Utilização da Flutamida 

UF Nº absoluto % 
SP 41 45,05 
RJ 13 14,29 
RS 06 6,59 
MG 05 5,49 
PR 05 5,49 
TO 04 4,40 
ES 03 3,30 
PB 03 3,30 
SC 03 3,30 
BA 02 2,20 
DF 01 1,10 
GO 01 1,10 
MA 01 1,10 
MS 01 1,10 
PA 01 1,10 
N/I 01 1,10 

Total 91 100, 
FONTE: Agência Nacional de Vigilância Sanitária – UFARM – ANVISA - Brasil, 2003. 
 
 
Tabela 6 - Perfil dos Entrevistados quanto ao Tempo de Formação Profissional - 
Estudo de Utilização da Flutamida 

Tempo de formação Nº absoluto % 

01 a 03 anos 04 4,4 
04 a 06 anos 22 24,18 
07 a 10 anos 16 17,58 
11 a 15 anos 10 10,99 
16 a 20 anos 16 17,58 
21 a 25 anos 11 12,09 
26 a 30 anos 04 4,4 

Mais de 30 anos 08 8,79 
Total 91 100 

FONTE: Agência Nacional de Vigilância Sanitária – UFARM – ANVISA - Brasil, 2003. 
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Após os dados de identificação, iniciava-se o questionário propriamente 

dito. A primeira questão era a seguinte: ATUALMENTE O (A) SR. (A) ESTÁ 
ATENDENDO PACIENTES EM CONSULTÓRIO E/OU AMBULATÓRIO? As 

respostas a esta questão são visualizadas na tabela 7. 

 
Tabela 7 - Atendimento a Pacientes em Consultório e/ou Ambulatório - Estudo de Utilização 
da Flutamida 

Atualmente o(a) Sr.(a) está atendendo 
pacientes em consultório e/ou 

ambulatório? 
Nº absoluto % 

Sim 90 98,9 

Não 01 1,1 

Total 91 100 
FONTE: Agência Nacional de Vigilância Sanitária – UFARM – ANVISA - Brasil, 2003. 

 

É interessante notar que apenas um dos 91 respondentes disse não 

atender pacientes em consultório. Entretanto, em outras questões do questionário, 

esse mesmo respondente apresentou respostas que fazem supor que houve um erro 

de preenchimento, e que ele atende pacientes não internados (em consultório ou 

ambulatório). Assim, na questão 2.2, por exemplo, que indagava para quantas 

pacientes o profissional havia prescrito a Flutamida, no último mês, e cuja resposta 

era “livre” (o campo era aberto), esse respondente respondeu “uma”. Pode-se 

concluir, então, que todos os respondentes atendem pacientes ambulatoriais, ainda 

que se tenha optado por manter os dados exatamente como foram recebidos, como 

se vê na tabela 7. 

 

As respostas à questão 1.1 (QUANTOS PACIENTES O(A) SR.(A) 
ATENDE EM MÉDIA POR MÊS?) mostram que  a maioria absoluta dos 

respondentes (pelo menos 92,31%) atendem mais que 50 pacientes por mês 

(Tabela 5). Destes, 85,71% atendem mais que 100 pacientes por mês. Essa questão 

só estava disponível, isto é, só era visualizada, por quem respondeu SIM à questão 

01, ou seja, para 90 indivíduos.  
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Tabela 8 - Número de Atendimentos Mensal - Estudo de Utilização da Flutamida 

Quantos pacientes o(a) Sr.(a) 
atende em média por mês? Nº absoluto % 

Até 25 01 1,10 

26 a 50 01 1,10 

51 a 100 12 13,19 

Mais de 100 72 79,12 

N/I 05 5,49 

Total 91 100 
FONTE: Agência Nacional de Vigilância Sanitária – UFARM – ANVISA - Brasil, 2003. 

 

A questão 02 (O(a) SR.(a) JÁ PRESCREVEU O MEDICAMENTO 
FLUTAMIDA PARA MULHERES ?) era visualizada por todos os respondentes do 

questionário (91 pessoas). Dos 91 respondentes, apenas 10 não utilizam a 

substância (10,97%), como pode ser visto na tabela 9. Os outros 81 (89,01%), 

portanto a grande maioria, prescreve para as indicações (questão 2.1: PARA QUAIS 
INDICAÇÕES?) descritas na tabela 10. Deve-se ressaltar que essa questão era 

“aberta”, de campo livre. Cada entrevistado poderia citar mais de uma indicação. 

Deve-se observar, também, que a questão só era visualizada por quem respondeu 

afirmativamente à questão 02, ou seja, 82 respondentes.  E cinco indivíduos que 

responderam afirmativamente à questão 02 (portanto prescreviam a substância para 

mulheres), deixaram o campo PARA QUAIS INDICAÇÕES em branco. 

 
Tabela 9- Prescrição da Flutamida - Estudo de Utilização da Flutamida 

O(a) Sr.(a) já prescreveu o medicamento
Flutamida para mulheres? Nº absoluto % 

Sim 81 89,01 

Não 10 10,99 

Total 91 100 

FONTE: Agência Nacional de Vigilância Sanitária – UFARM – ANVISA - Brasil, 2003. 

Quando se avalia a distribuição por sexo dos médicos que efetivamente 

prescrevem a substância para mulheres e daqueles que não prescrevem, se vê que 
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não há diferença significativa, uma vez que se mantém praticamente a mesma 

distribuição dos profissionais (prescritores ou não) por sexo (Tabelas 4 e 10).  

Tabela 10 - Distribuição dos prescritores e não prescritores por sexo - Estudo de Utilização 
da Flutamida 

Prescritores Não prescritores 
Sexo 

Nº absoluto % Nº absoluto % 

F 52 64,20 07 70 

M 27 33,33 03 30 

N/I 02 2,47 -  - 

Total 81 100 10 100 

FONTE: Agência Nacional de Vigilância Sanitária – UFARM – ANVISA - Brasil, 2003. 
 
 
Tabela 11 - Indicações para as quais a Flutamida foi Prescrita - Estudo de Utilização da 
Flutamida 

PARA QUAIS INDICAÇÕES O SENHOR 
PRESCREVEU O MEDICAMENTO PARA 

MULHERES? 
Nº 

ABSOLUTO % 

Acne 69 42,33 

Hirsutismo 51 31,3 

Alopecia 22 13,5 

Hiperandrogenismo 05 3,07 

Síndrome SAHA 05 3,07 

Seborréia 03 1,84 

Síndrome de ovários policísticos 02 1,23 

N/I 06 3,68 

Total 163 100 

FONTE: Agência Nacional de Vigilância Sanitária – UFARM – ANVISA - Brasil, 2003. 

 
Optou-se por agrupar as 163 respostas em oito categorias (Tabela 11). 

Muitas vezes, o profissional se referia à acne, por exemplo, com especificações e 

detalhamentos que impossibilitariam uma análise mais aprofundada da amostra. 

Assim, incluímos na indicação ACNE todas as seguintes respostas: 
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• Acne da mulher adulta; tardia; tardia e recorrente; da mulher adulta 

depois de afastadas causas hormonais; associada a disfunção hormonal; hormonal 

não responsiva a outros métodos; androgenética; associada a hiperandrogenismo 

idiopático; associada a hiperandrogenismo idiopático em mulheres que não possam 

utilizar anticoncepcionais orais;recidivante com hipersecreção sebácea; adolescente; 

associada a ovários policísticos; vulgar; cística e inflamatória refratária aos 

tratamentos tópicos e orais, exceto quando fazem uso de isotretinoína oral; Acne em 

mulheres que não podem usar isotretinoína oral; e Excesso de oleosidade (três 

respostas, uma das quais citou oleosidade “associada a componente hormonal” e 

outra “oleosidade da face resistente a medicações tópicas”)  

Do mesmo modo, em ALOPECIA, incluímos as seguintes respostas: 

androgenética e difusa severa. 

 

Para HIRSUTISMO, incluímos: hirsutismo sem alterações hormonais; 

eflúvio telógeno pós-menopausa quando apresentam alterações hormonais; e 

hipertricose. 

 

Os termos SÍNDROME DOS OVÁRIOS POLICÍSTICOS e 

HIPERANDROGENISMO foram incluídos como categorias por não ser possível 

saber qual manifestação dermatológica (ainda que já incluída em outra categoria) 

estaria associada a eles. 

Optou-se também por criar a categoria SÍNDROME SAHA (Seborréia, 

Acne, Hirsutismo, Alopecia). Como essa síndrome pode ser caracterizada por um ou 

vários desses sintomas, e já que não seria possível saber para qual destas 

manifestações ela estaria sendo prescrita, tivemos que considerá-la como mais uma 

categoria.  

Na categoria SEBORREIA, foram incluídas as seguintes respostas: 

dermatite seborréica em couro cabeludo (uma única resposta); e Seborréia.  

Criamos a categoria NÃO INFORMADO porque 6 respondentes não 

citaram as indicações para as quais prescreveram a substância. 
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Como se pode ver na tabela 11, foram obtidas 163 respostas para as 

indicações (incluindo os seis que não informaram) porque a maioria dos 

respondentes utiliza a substância para mais de uma condição clínica. Assim, 

obtivemos 157 indicações mencionadas. 

 

Com relação à questão 2.2 (NO ÚLTIMO MÊS, PARA QUANTAS 

PACIENTES EM MÉDIA, O(A) SR.(A) PRESCREVEU FLUTAMIDA?) cabe informar 

que ela estava visível para todos os 81 indivíduos que já prescreveram Flutamida 

para mulheres, ou seja, para aqueles que  responderam afirmativamente à questão 

02. Destes, cinco respostas foram consideradas como “não informado”, isto é, 

deixaram o campo em branco, uma vez que este campo era livre. É possível que a 

ausência da resposta se deva ao fato de que algumas pessoas, que simplesmente 

não prescreveram a substância no último mês (como indagava a questão), tenham 

deixado o campo em branco. Além disso, justamente pelas respostas a essa 

questão serem livres, optamos por agrupá-las nas categorias expostas na tabela 12. 

 
Tabela 12 - Número de Pacientes para as quais Foi Prescrito Flutamida No Último Mês - 
Estudo de Utilização da Flutamida 
No último mês, para quantas pacientes 

em média, o(a) Sr.(a) prescreveu 
Flutamida? 

Nº absoluto % 

Nenhum 12 14,81 
Cerca de 01 a 05 42 51,85 
Cerca de 06 a 10 10 12,35 
Cerca de 11 a 20 06 7,41 
Cerca de 21 a 50 04 4,94 

Mais que 50 02 2,47 
N/I 05 6,17 

Total 81 100 
FONTE: Agência Nacional de Vigilância Sanitária – UFARM – ANVISA - Brasil, 2003. 

 

Uma resposta foi “menos de uma”. Entendemos que esse profissional 

prescreveu a substância nos últimos meses e, provavelmente, a média de pacientes 

para as quais prescreveu no “último mês” , como era indagado na questão 2.2, foi 

inferior a um. Essa resposta foi incluída na categoria “nenhum”.  

 

Os resultados da questão 2.3 (ISSO CORRESPONDE A CERCA DE QUE 
PERCENTUAL DE SEUS PACIENTES?) são apresentados na tabela 13. Esta 



200 
 

 

questão também foi respondida apenas pelos profissionais que assumiram que já 

prescreveram Flutamida para mulheres. 

 
Tabela 13 - Percentual de Pacientes para quem é Prescrita a Flutamida em Relação ao 
Total de Pacientes Atendidos pelos Profissionais - Estudo de Utilização da Flutamida 

Isso corresponde à cerca de que 
percentual de seus pacientes? Nº absoluto % 

Menos de 1 % 33 40,74 

1% a 5% 27 33,33 

6 a 10% 07 8,64 

11 a 20% 04 4,94 

Mais de 20% 04 4,94 

N/I 06 7,41 

Total 81 100 
FONTE: Agência Nacional de Vigilância Sanitária – UFARM – ANVISA - Brasil, 2003. 

 

 

Os dados desta tabela mostram que a maioria dos profissionais 

prescritores de Flutamida utiliza a substância para menos de 1% do total de suas 

pacientes. E que a maioria absoluta utiliza a substância para menos que 5% das 

pacientes. Entretanto, este percentual pode representar um grande número de 

pacientes recebendo Flutamida, a cada mês. Isso porque muitos dos profissionais 

que prescrevem “apenas” para menos de 1% de suas pacientes, ou para 1 a 5% 

delas, atende um número considerável de pacientes, como pode ser visto na tabela 

14. Além disso, aqueles indivíduos que prescrevem para 6 a 10% do total de suas 

pacientes, ou para 11 a 20%, e, principalmente para aqueles que prescrevem para 

mais que 20%, todos eles atendem mais que 100 pacientes (Tabela 12.1), o que 

retrata um número expressivo de pacientes recebendo a substância.  
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Tabela 14 - Média do Número Mensal de Atendimentos dos Profissionais por Percentual de 
Pacientes para as quais é Prescrita a Substância - Estudo de Utilização da Flutamida 

Média mensal de
atendimentos/ %pacientes
que recebem Flutamida 

Até 25 
pacient

es 

26 a 50 
pacient

es 

51 a 100 
pacient

es 

> 100 
pacient

es 

N/I Total 

Menos de 1% 01 01 03 27 01 33 

1 a 5 %    - 06 21 -  27 

6 a 10% -   - -  07 -  07 

11 a 20% -   - -  04 -  04 

Mais que 20% -   - -  04 -  04 

N/I -   - -  02 04 06 

Não Prescritores -   - 03 07 -  10 

Total 01 01 12 72 05 91 
FONTE: Agência Nacional de Vigilância Sanitária – UFARM – ANVISA - Brasil, 2003. 

 

Até esta parte do questionário, objetivou-se conhecer, além da 

identificação do profissional, quantos prescreviam Flutamida para mulheres, o 

percentual da relação entre o número de pacientes para quem é prescrita a 

substância/número de pacientes atendidas e situações clínicas que levavam ao uso 

da substância pelos dermatologistas, em pacientes do sexo feminino. 

 

A partir da questão 03 (O (A) SR.(A) CONHECE ESTUDOS CLÍNICOS 

CONTROLADOS CONCLUINDO QUE EXISTEM BENEFÍCIOS QUE JUSTIFICAM 

O USO DA FLUTAMIDA NAS INDICAÇÕES DAS PATOLOGIAS 

DERMATOLÓGICAS DO SEXO FEMININO?) busca-se identificar dados a respeito 

da informação de que o profissional dispõe para o uso da substância, em mulheres. 

As respostas a esta questão são visualizadas na tabela 15: 
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Tabela 15 - Conhecimento de Estudos Clínicos Controlados - Estudo de Utilização da 
Flutamida 

O(a) Sr.(a) conhece estudos clínicos controlados 
concluindo que existem benefícios que justificam o uso da 
Flutamida nas indicações das patologias dermatológicas 

do sexo feminino? 

Nº  
absoluto % 

Sim 73 80,22 
Não 18 19,78 
Total 91 100 

FONTE: Agência Nacional de Vigilância Sanitária – UFARM – ANVISA - Brasil, 2003. 
 

Como se pode ver, a grande maioria (80,22%) dos respondentes conhece 

estudos que atribuem benefícios ao uso da substância para mulheres, o que está de 

acordo com a literatura, como será discutido posteriormente. 

 

Quando se observa a distribuição, apenas dos prescritores da substância 

para mulheres, confirma-se que a grande maioria que prescreve conhece estudos 

clínicos controlados. Por outro lado, ao observar-se o grupo dos não prescritores, a 

maioria não conhece estudos clínicos (Tabela 16).  

 

 
Tabela 16 - Distribuição de Prescritores e Não-Prescritores por Conhecimento de Estudos 
Clínicos - Estudo de Utilização da Flutamida 

Prescritores Não Prescritores Prescrição / 
Conhecimento Nº absoluto % Nº absoluto % 

Conhecem estudos 70 86,42 03 30 
Não conhecem 11 13,58 07 70 
Total 81 100 10 100 

FONTE: Agência Nacional de Vigilância Sanitária – UFARM – ANVISA - Brasil, 2003. 

 

Quando se indaga, apenas aos indivíduos que responderam 

afirmativamente que conhecem estudos clínicos controlados concluindo pelos 

benefícios do uso da substância (73 indivíduos), se eles já leram algum desses 

estudos (questão 3.1), as frequências de respostas são visualizadas na tabela 17: 
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Tabela 17 - Leitura dos Estudos Clínicos - Estudo de Utilização da Flutamida 

O(a) Sr.(a) já leu algum desses estudos? Nº absoluto % 

Sim 61 83,56 

Não 04 5,48 

N/I 08 10,96 

Total 73 100 

FONTE: Agência Nacional de Vigilância Sanitária – UFARM – ANVISA - Brasil, 2003. 
 

Como demonstrado, as maiorias dos profissionais que afirmaram 

conhecer esses estudos já os leram. Considerando-se todos os 91 profissionais que 

responderam ao questionário, independentemente de prescreverem ou não a 

substância, pode-se concluir que 67,03% destes profissionais não só conhecem 

estudos clínicos controlados como já os leram.  Essa informação é muito importante 

e está de acordo, como será discutido posteriormente, com os dados obtidos a partir 

da revisão da literatura sobre a efetividade da Flutamida em condições 

dermatológicas. 

 

Quando se compara os indivíduos que conhecem estudos, e os leram ou 

não, com os que prescrevem ou não a substância, obtemos a distribuição 

encontrada na tabela 18.  

 
Tabela 18 - Distribuição dos Prescritores e Não Prescritores que Conhecem Estudos 
Clínicos por Leitura desses Estudos - Estudo de Utilização da Flutamida 

Prescrição/ 
Leitura Já leu estudos Não leu 

estudos N/I Total 

Sim 59 03 08 70 
Não 02 01 - 03 
Total 61 04 08 73 

FONTE: Agência Nacional de Vigilância Sanitária – UFARM – ANVISA - Brasil, 2003. 
 

Dos que prescrevem e conhecem estudos clínicos (70 profissionais), 

apenas três afirmam não terem lido estes estudos. 

 

A questão 3.1.1 (ALÉM DOS ESTUDOS LIDOS, TEVE ACESSO POR 

OUTROS MEIOS À INFORMAÇÃO DE QUE A FLUTAMIDA DEVERIA SER 
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UTILIZADA, EM DERMATOLOGIA, PARA PACIENTES DO SEXO FEMININO?) foi 

visualizada apenas pelos 61 indivíduos que responderam afirmativamente à questão 

3.1, portanto aqueles 61 indivíduos que leram estudos clínicos controlados que 

justificam o uso na mulher, dentre os 73 que conhecem estudos. Os resultados 

dessa questão são observados na tabela 19. 

 

Tabela 19 - Acesso, por outros Meios, a Informação sobre Benefícios da Flutamida - Estudo 
de Utilização da Flutamida 
Além dos estudos lidos, teve acesso por 
outros meios à informação de que a 
Flutamida deveria ser utilizada, em 
dermatologia, para pacientes do sexo 
feminino? 

Nº absoluto % 

Sim 51 83,61 

Não 10 16,39 

Total 61 100 
FONTE: Agência Nacional de Vigilância Sanitária – UFARM – ANVISA - Brasil, 2003. 

 

Já na questão 3.1.1.1, que indagava, àqueles 51 indivíduos que 

afirmaram que além dos estudos lidos tinham tomado conhecimento por outros 

meios de que a substância deveria ser utilizada no sexo feminino, quais meios 

tinham sido estes, obteve-se os seguintes resultados. 

Tabela 20 - Outros Meios de Informação - Estudo de Utilização da Flutamida 

Quais os outros meios pelos quais teve
acesso à informação de que deveria ser
utilizada no sexo feminino? 

Nº absoluto % 

"Boca a boca" - - 

Congressos 42 82,4 

Revista 05 9,8 

Outros 04 7,8 

Total 51 100 
FONTE: Agência Nacional de Vigilância Sanitária – UFARM – ANVISA - Brasil, 2003. 

 

Como se pode ver, dos 51 respondentes, quatros tomaram conhecimento, 

por outros meios, da informação de que a Flutamida deveria ser utilizada, em 
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dermatologia, em mulheres, além dos estudos clínicos controlados lidos, por outros 

meios. As respostas mostram que esses outros meios foram: jornadas e simpósios 

(uma resposta), literatura especializada/livros dermatológicos (duas respostas) e um 

profissional citou todas as alternativas acima (“boca a boca”, revistas e congressos). 

 

Deve-se mencionar que houve um problema com relação a esta questão 

na estruturação do questionário, que deveria permitir mais de uma resposta e 

contabilizá-las através de frequência das respostas, ou seja, o mesmo respondente 

deveria poder marcar mais de uma alternativa (por exemplo: congressos e revistas). 

Como eles só conseguiram marcar uma única resposta (e foram 51 respondentes) 

consideramos cada resposta obtida em relação ao que representava para o total 

desses 51 respondentes.  

 

Com relação aos quatro indivíduos que “driblaram o erro de programação” 

digitando outras alternativas no local de OUTROS, após já terem escolhido uma 

alternativa (o que também foi outro erro de programação, uma vez que o 

questionário não deveria apresentar a lacuna para a resposta aberta para 

respondentes que não tivessem escolhido a opção OUTROS), optou-se por 

transcrever as respostas: sites especializados, entre colegas de trabalho (que seria o 

que chamamos de “boca a boca”), livros texto de dermatologia e na residência 

médica. 

 

As respostas REVISTAS, CONGRESSOS e as opções apresentadas no 

item OUTROS mostram que os profissionais tinham, efetivamente, acesso às 

informações por um ou mais destes meios, isto é, tinham acesso, supostamente, à 

informação qualificada. Considerava-se “boca a boca” aquela informação da qual se 

tem notícia apenas por relato verbal, em condições informais (não incluindo uma 

apresentação oral em congresso, por exemplo, que teria uma qualificação 

supostamente maior). Entretanto, tem-se de admitir que isso possa não ter ficado 

claro para os respondentes o que explicaria o fato de nenhum respondente ter 

assinalado esta opção, na questão 3.1.1.1. 

 

Com relação à questão 3.2 (NO CASO DE NÃO TER LIDO NENHUM 
DOS ESTUDOS, COMO SE DEU A DISSEMINAÇÃO DA INFORMAÇÃO DE QUE 
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A FLUTAMIDA DEVERIA SER UTILIZADA, EM DERMATOLOGIA, PARA 
PACIENTES DO SEXO FEMININO?) é necessário que se observe que esta questão 

foi respondida apenas pelos profissionais que assumiram não conhecerem estudos 

clínicos controlados e pelos que conhecem, mas nunca os leram, ou seja, ela só 

estava disponível para os indivíduos que responderam NÃO ou à questão 03 (18) ou 

a 3.1(4) totalizando 22 pessoas. No entanto, como se observa na tabela 21, essa 

questão foi respondida por 23 pessoas. Isso ocorreu porque um respondente que 

não deveria sequer ter visualizado a questão 3.2 (por ter respondido afirmativamente 

à questão 03), a respondeu. Nesta questão, assinalou a alternativa CONGRESSOS.  

 
Tabela 21 - Disseminação da Informação, para os Profissionais que Não Fizeram Leitura de 
Estudos, de que a Flutamida Deveria Ser Prescrita para o Sexo Feminino - Estudo de 
Utilização da Flutamida 
No caso de não ter lido nenhum dos estudos, como 
se deu a disseminação da informação de que a 
Flutamida deveria ser utilizada, em dermatologia, 
para pacientes do sexo feminino? 

Nº 
absoluto % 

Congressos 08 34,8 

Boca a Boca 04 17,4 

Outros 09 39,1 

N/I 02 8,7 

Total 23 100 
FONTE: Agência Nacional de Vigilância Sanitária – UFARM – ANVISA - Brasil, 2003. 

 

Dos 23 que responderam, 9 optaram pela categoria OUTROS, apresentando 

respostas particulares, que são descritas abaixo: 

• Trabalhos realizados no hospital 

• Colegas - preferimos não incluir esta resposta no “boca a boca” porque 

o respondente pode ter tido o conhecimento presenciando ou mesmo 

acompanhando a prática desses colegas (e não meramente ouvindo comentários a 

respeito do uso do medicamento, que era o que considerávamos “boca a boca”). 

• O medicamento era usada na residência médica, pelos preceptores. 

• Periódicos médicos. 

• Trabalhos científicos publicados em revistas médicas, desde 1988, 

mostrando os benefícios da Flutamida em mulheres com hiperandrogenismo, 

principalmente hirsutismo, sendo alguns trabalhos controlados e randomizados 
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comparando os efeitos com espirolactona (casuísticas de 20 a 57 pacientes). Não 

encontrei nenhum trabalho randomizado, duplo cego e bem controlado comparando 

com placebo. Assim fiquei na dúvida se na primeira pergunta sobre estudos clínicos 

bem controlados responderia sim ou não. 

• Congressos, listas de discussão, reuniões científicas. 

• Estudos não controlados. 

• Informações de professores durante a formação na residência e 

congressos. 

• Livros dermatológicos e artigos em revista dermatológica. 

 

Com relação à pergunta 04 (QUAL FORMA DE APRESENTAÇÃO DO 
MEDICAMENTO É MAIS UTILIZADA PELO(A) SR.(A) NAS SUAS 
PRESCRIÇÕES?), era esperado que 10 indivíduos respondessem NÃO SE APLICA, 

que são os que responderam, na questão 02, que nunca prescreveram a substância 

para mulheres. Entretanto, duas pessoas que responderam, nesta questão, 

CÁPSULAS MANIPULADAS responderam NÃO à pergunta 02 (tabela 22).   

 
Tabela 22 - Forma de Apresentação do Medicamento mais Utilizada - Estudo de Utilização 
da Flutamida 
Qual forma de apresentação do
medicamento é mais utilizada pelo(a)
Sr.(a) nas suas prescrições? 

Nº absoluto % 

Cápsulas manipuladas 74 81,3 

Comprimidos de 250 mg industrializados 06 6,6 

Uso tópico manipulado 03 3,3 

Não se aplica 08 8,8 

Total 91 100 
FONTE: Agência Nacional de Vigilância Sanitária – UFARM – ANVISA - Brasil, 2003. 

 

A questão 05 (QUAL FORMA DE APRESENTAÇÃO DO MEDICAMENTO 

É MAIS UTILIZADA POR SEUS COLEGAS?) também foi respondida por 91 

indivíduos, como se observa na tabela 23.   
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Tabela 23 - Opinião de Cada Respondente com Relação à Forma de Apresentação do 
Medicamento Mais Utilizada Pelos Colegas - Estudo de Utilização da Flutamida 
Qual forma de apresentação do medicamento é
mais utilizada pelos seus colegas nas
prescrições? 

Nº absoluto % 

Cápsulas manipuladas 56 61,5 

Não sei informar 29 31,9 

Comprimidos de 250 ind. 05 5,5 

Cápsulas de 125 mg 01 1,1 

Total 91 100 
FONTE: Agência Nacional de Vigilância Sanitária – UFARM – ANVISA - Brasil, 2003. 

 

Os dados das tabelas 18 e 19 mostram que CÁPSULAS MANIPULADAS 

é a forma farmacêutica mais utilizada pelos profissionais, individualmente, e também 

é a forma que cada profissional julga ser mais utilizada pela categoria como um todo. 

Também deve ser observado que um único respondente citou (no campo OUTROS 
– QUAIS?) cápsulas de 125 mg como outro meio utilizado pelos colegas que 

prescrevem Flutamida para mulheres. Entretanto, como esta apresentação não está 

disponível em produtos industrializados, é provável que sua resposta esteja fazendo 

referência a produto manipulado, como a maioria das respostas a essa questão. 

 

A partir da próxima questão, inicia-se um conjunto de perguntas que 

visam obter o nível de informação a respeito do risco do uso da substância, 

principalmente em mulheres, e que representam a segunda parte do questionário.  

 

A frequência de respostas à primeira questão com este objetivo - questão 

06 (O(A) SR.(A) ACHA QUE HÁ RISCO DE PACIENTE USUÁRIA DE FLUTAMIDA 
DESENVOLVER REAÇÕES ADVERSAS GRAVES, UMA VEZ QUE A MAIORIA É 
HÍGIDA, EXCETO PELA CONDIÇÃO DERMATOLÓGICA?) -  pode ser visualizada 

na tabela 24. 
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Tabela 24 - Risco da Usuária de Flutamida Desenvolver Reações Adversas Graves - Estudo 
de Utilização da Flutamida 
O(a) Sr.(a) acha que há risco de
paciente usuária de Flutamida
desenvolver reações adversas graves,
uma vez que a maioria é hígida, exceto
pela condição dermatológica? 

Nº absoluto % 

Sim 65 71,4 

Não 26 28,6 

Total 91 100 
FONTE: Agência Nacional de Vigilância Sanitária – UFARM – ANVISA - Brasil, 2003. 

 

Como se pode notar, a grande maioria admite conhecer que, mesmo em 

pacientes saudáveis (exceto pela condição dermatológica), existe um risco de 

desenvolvimento de reações adversas graves. Apenas 26% desconhecem este 

risco. 

 

Quando se solicitava, na questão 6.1, que fossem exemplificadas as 

reações adversas (e essa questão só era visualizada pelos 65 profissionais que 

acreditam haver risco na utilização da substância), obteve-se 130 menções a 

reações adversas (Tabela 25). Essas reações citadas foram agrupadas de acordo 

com a terminologia de reações adversas da OMS (WHO-ART), em grupos 

denominados Sistema – Órgão (UMC, 2002). O único termo utilizado de modo 

diferente do WHO - ART o foi porque ele categoriza os distúrbios hematológicos em 

três grupos: distúrbios das células sanguíneas vermelhas; distúrbios das células 

brancas e sistema retículoendotelial; distúrbios das plaquetas, sangramentos e 

coagulação. Como poucas respostas (3) enquadravam-se nos dois primeiros, 

optaram-se por “criar” o termo hematológico, para agrupá-las.  

 

Vê-se que os profissionais não só conhecem a possibilidade de 

desenvolvimento de reações adversas graves como as reações mais citadas foram 

àquelas relacionadas a acometimento hepático (51,16% do total de reações citadas) 

e fetal (15,50%). Mais que isso, pode-se afirmar que, dos 65 profissionais que 

tiveram acesso a esta questão (porque responderam afirmativamente à questão 06), 

60 (92,30%) mencionaram reações graves envolvendo o fígado. Mesmo se 

considerarmos estes 60 indivíduos do total de 91 (incluindo agora aqueles 26 que 



210 
 

 

não consideram a possibilidade de desenvolvimento de reações adversas graves 

pelas usuárias de Flutamida), isso significa que 65,9 % de todos os profissionais que 

responderam ao formulário citaram o acometimento hepático como exemplo de 

reações adversas que podem surgir durante o uso da Flutamida.  

 
Tabela 25 - Reação Adversa Citada pelos Profissionais - Estudo de Utilização da Flutamida 

O(a) Sr.(a) poderia exemplificar que tipo de reação 
adversa? 

Nº absoluto % 

Distúrbios do fígado e vesícula biliar 66 50,77%

Distúrbios fetais 20 15,38%

Distúrbios do sistema gastrointestinal 14 10,77%

Distúrbios endócrinos 08 6,15%

Distúrbios psiquiátricos 07 5,38%

Afecções da pele e distúrbios afins 05 3,85%

Distúrbios do sistema nervoso central 03 2,31%

Distúrbios Hematológicos 03 2,31%

Distúrbios do aparelho reprodutor feminino 01 0,77%

Distúrbios do colágeno 01 0,77%

Outros 02 1,54%

Total 130 100,00%

FONTE: Agência Nacional de Vigilância Sanitária – UFARM – ANVISA - Brasil, 2003.  

 

NOTA: Questão aberta – Cada entrevistado poderia citar mais de uma reação. 

 

Um respondente mencionou “risco de prenhez”. Não sabíamos se 

significava risco em caso de gravidez, ou aumento da chance de engravidar. Essa 

resposta foi contabilizada na categoria “distúrbios fetais”, na tabela 21. 

 

Três profissionais, apesar de considerarem que há risco de 

desenvolvimento de reações adversas graves nas pacientes usuárias de Flutamida 

não exemplificaram o tipo de reação, quando solicitados, na questão 6.1. 

 

Dentre as respostas que mencionaram distúrbios do fígado, optou-se por 

ressaltar algumas (associando-as a dados específicos do respondente), que 
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posteriormente serão discutidas, porque se referem à impressão que os profissionais 

têm do risco (por exemplo: se está ou não associado com a dose) e, por ser uma 

questão de livre expressão, o modo de escrever pode denotar mais determinada 

ideia do que a mera categorização da resposta observada na tabela 21. As 

respostas serão transcritas, corrigindo-se apenas possíveis erros de digitação: 

 

• “A diarréia é a queixa mais frequente, a hepatite é a mais temida”.  

 

Este respondente é do sexo feminino, do RS, com 7 a 10 anos de 

formação. Atende em consultório, mais de 100 pessoas por mês, prescreve 

Flutamida para menos de 1% das suas pacientes, através de cápsulas manipuladas, 

nos casos de acne da mulher adulta, depois de afastadas as causas hormonais e 

alopecia androgenética. No último mês prescreveu para duas pacientes. Não 

conhece estudos clínicos a favor da efetividade da substância e informou que tomou 

conhecimento do uso do medicamento porque o mesmo era utilizado na residência 

médica pelos preceptores. Considera que o risco de desenvolvimento de reações 

adversas graves é bem conhecido pelos colegas. Conhece parcialmente 

informações técnicas e a bula, conhece a restrição para mulheres em idade fértil. 

Acha que a bula deve permanecer como está e que os médicos devem ter liberdade 

para utilizar o produto em pacientes do sexo feminino.  

 

• “Alterações hepáticas, mas depende da dose. Com doses menores 
que 250 mg, o risco é baixo e o quadro de acne melhora. Faço controle das 
transaminases em todas e nunca tive alteração”.  

 

Este respondente do sexo feminino, de SP, com 16 a 20 anos de 

formado, atende a mais de 100 pacientes/ mês, prescrevendo a Flutamida para 

acne, hirsutismo e alopecia. No último mês prescreveu a substância para 30 

pacientes, conhece estudos clínicos controlados e já os leu, mas não teve 

conhecimento por outros meios do uso da substância em mulheres. Utiliza cápsulas 

manipuladas. Conhece informações técnicas, a bula do medicamento, e restrições 

ao uso (risco de gravidez). Acredita que o risco de desenvolver reações adversas 

graves seja bem conhecido pelos prescritores. Acredita que a bula deva ser 
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modificada, retirada a restrição e incorporadas novas indicações para o sexo 

feminino.  

• “Alterações hepáticas, quando usada em doses altas”.  

 

Respondente do sexo masculino, do RJ, possui entre 11 e 15 anos de 

formado, atende em média 51 a 100 pacientes por mês, prescreve Flutamida para 

alopecia androgenética e acne. No último mês prescreveu a substância para 2 

pacientes. Não conhece estudos clínicos que demonstram o benefício do uso da 

substância, em dermatologia, mas tomou conhecimento da efetividade da substância 

em congressos, listas de discussão e reuniões científicas. Utiliza cápsulas 

manipuladas, não sabe informar a forma farmacêutica mais utilizada pelos colegas. 

Nunca tomou conhecimento de reação adversa grave. Conhece informações 

técnicas parcialmente e não conhece a bula, conhece a restrição nos casos de 

gravidez e alteração hepática pré-existente ao tratamento. Observou que “Sempre 

utilizo a Flutamida em doses baixas – 125 mg/dia, diminuindo o risco de efeitos 

colaterais hepáticos e, ainda assim, atingindo bom efeito medicamentoso. Sempre 

acompanho as pacientes com hepatograma, e nunca presenciei alterações 

importantes nos exames”.  Acredita que o risco de desenvolver reações adversas 

graves seja bem conhecido pelos prescritores. 

 

• “Efeito colateral grave = insuficiência hepática, efeitos colaterais 
leves são em geral aceitáveis”. 

 

Respondente masculino, do RJ, com 21 a 25 anos de formação, que 

atende mais de 100 pacientes por mês, e prescreve a Flutamida para acne, 

hirsutismo e alopecia androgenética. No último mês prescreveu para três pacientes. 

Conhece e já leu estudos clínicos. Além disso, teve acesso à informação de que a 

substância é efetiva em condições dermatológicas por outros meios 

(CONGRESSOS). Prescreve cápsulas manipuladas. Conhece textos de bula e 

informações técnicas referentes ao medicamento. Citou restrição ao uso em 

gestação e lactação.  Sabe que “a bula explicita o uso exclusivo para o sexo 

masculino”. Acha que a bula deve ser modificada, retirada a restrição e incorporada 

novas indicações. Acredita que o risco de desenvolver reações adversas graves seja 

bem conhecido pelos prescritores.  
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•  “Hepatite fulminante ou hepatite grave, mas isso é descrito como 
raro na literatura”. 

 

Respondente do sexo feminino, do DF, com 4 a 6 anos de formação, 

atende a mais de 100 pacientes por mês, prescrevendo a substância (cápsulas 

manipuladas) para acne da mulher adulta e alopecia androgenética. Citou a hepatite 

fulminante ou hepatite grave, acrescentou que isso é descrito como raro na 

literatura. No último mês prescreveu a substância para 6 pacientes. Não conhece 

estudos clínicos controlados, porém tomou conhecimento de estudos não 

controlados. Acredita haver risco do uso de desenvolvimento de reações graves. 

Conhece informações técnicas porém não conhece a bula. Conhece a restrição para 

gravidez e lactação e na sua opinião, a bula deve ser modificada, retirada a restrição 

e incorporadas novas indicações para o sexo feminino. Acredita que a bula não deve 

restringir o uso, porém advertir as mulheres a utilizar métodos contraceptivos 

seguros. Acha importante a realização de estudos duplo cego controlado, pois o 

medicamento é um dos mais efetivos para tratamento da acne da mulher adulta e 

alopecia androgenética. Acredita que o risco de desenvolver reações adversas 

graves não seja bem conhecido pelos prescritores.  

 

• “Hepatite fulminante, porém os relatos sugerem não ter relação 
com a dose, e sim com predisposição individual.” 

 

 Respondente de SP, sexo feminino, com 4 a 6 anos de formação, 

atendendo a mais de 100 pacientes/mês no consultório. Prescreve (cápsulas 

manipuladas) para acne da mulher adulta e alopecia androgenética. No ultimo mês 

prescreveu para duas pacientes. Não conhece estudos, tomou conhecimento em 

congressos, acha que há risco de desenvolver reações graves. Conhece 

informações técnicas, a bula e restrições ao uso da substância, citando feminilização 

do feto masculino como um exemplo. Acredita que a bula deve permanecer como 

está, mas os médicos devem ter liberdade para utilizar em pacientes do sexo 

feminino. Observa que os resultados obtidos por ela são excelentes. Acredita que o 

risco de desenvolver reações adversas graves seja bem conhecido pelos 

prescritores. 
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• “Hepatite medicamentosa, embora seja rara”. 
 

Respondente masculino, de São Paulo, com 11 a 15 anos de formação, 

atende em média mais de 100 pacientes por mês. Prescreve Flutamida para “acne 

com componente hormonal evidente e oleosidade da face resistente a medicações 

tópicas; acne em mulheres que não podem usar isotretinoína via oral”. No último 

mês prescreveu para cinco pacientes. Conhece e já leu estudos e, além disso, 

tomou conhecimento sobre a efetividade da substância em congressos e residência 

médica. Prescreve cápsulas manipuladas, conhece reações adversas, informações 

técnicas, a bula e sabe das restrições em caso de “doença hepática prévia, gravidez, 

risco de gestação, hipersensibilidade ao fármaco, condições endócrinas ou 

ginecológicas que contraindiquem o seu uso”. Acredita que a bula deva permanecer 

como está, porém os médicos devem ter liberdade para usar a substância em 

pacientes do sexo feminino, e fez a seguinte observação: “sugiro que se coloque a 

indicação para tratamento de acne em mulheres com essa indicação, desde que 

avaliada pelo medico e em uso de método contraceptivo. Utilizo Flutamida isolada ou 

em combinação com minociclina (via oral) com excelentes resultados. Porém, não a 

prescrevo por longos períodos e sempre em doses baixas”. Acredita que o risco de 

desenvolver reações adversas graves não seja bem conhecido pelos prescritores. 

 

• “Hepatite medicamentosa, por vezes grave”. 

 

Respondente feminino, do RJ, com 26 a 30 anos de formação, atende em 

média 51 a 100 pacientes por mês e prescreve Flutamida para acne. No último mês, 

prescreveu para duas pacientes. Conhece e já leu estudos, utiliza cápsulas 

manipuladas, e acredita que esta seja a forma mais utilizada pelos colegas. Conhece 

reações adversas graves, embora não tenha tomado conhecimento de nenhuma 

reação grave na sua prática, conhece informações técnicas, a bula e conhece 

restrições. Mencionou que “não foram testadas em mulheres, possivelmente 

teratogênico”. Acredita que a bula deva ser modificada, retirada a restrição e 

incorporadas novas indicações para o sexo feminino. Acredita que o risco de 

desenvolver reações adversas graves seja bem conhecido pelos prescritores. 
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•  “Hepatite medicamentosa, que pode ocorrer com a Flutamida e 
uma série de outras medicações utilizadas na prática clínica diária” 

 

Respondente do sexo feminino, proveniente do ES, com 7 a 10 anos de 

formação, atende a mais de 100 pacientes por mês, prescreve (cápsulas 

manipuladas) para menos de 1% dos pacientes, em caso de alopecia androgenética 

e acne da mulher adulta refratárias ao tratamento tópico habitual. No último mês 

prescreveu para 6 pacientes, conhece estudos clínicos, reações adversas graves, 

embora nunca tenha presenciado na sua prática clínica, e acha que o risco é bem 

conhecido pelos profissionais prescritores. Conhece informações técnicas, não 

conhece a bula e sabe de restrições para gestação e hepatopatia preexistente. 

Acredita que a bula deva ser modificada, retirada a restrição e incorporadas novas 

indicações para o sexo feminino. Observou que “uma vez que o fármaco é efetivo e 

de baixo custo eu sugiro que a paciente seja esclarecida a respeito da medicação e 

assine um termo de compromisso (redigido pela ANVISA), que o médico assistente 

igualmente assinaria, onde constariam todas as informações a respeito do fármaco, 

ficando uma cópia com o Ministério da Saúde. Assim, haveria um controle de 

profissionais e pacientes, sem que aqueles indivíduos que realmente se 

beneficiariam da medicação fossem privados desta”. Acredita que o risco de 

desenvolver reações adversas graves seja bem conhecido pelos prescritores. 

 

• “Hepatite, especialmente. Por isso a paciente deve ser 
acompanhada pelo dermatologista atentamente e orientada a comunicar 
qualquer sintoma como náusea, desconforto gástrico, etc. Costumo prescrever 
em doses decrescentes e com intervalos entre as tomadas. Além disso, em 
casos que necessitam medicação por algum tempo, pede-se exames que 
avaliem a função hepática O uso contraindicado durante a gravidez deve ser 
frisado e constar na própria prescrição”. 

 

Respondente do sexo feminino, proveniente de SP, com 16 a 20 anos de 

formação, atende a mais de 100 pacientes por mês. Prescreve (cápsulas 

manipuladas) para 20 pacientes, em caso de acne, alopecia androgenética e 

hirsutismo. Conhece estudos clínicos, já os leu, e, além disso, tomou conhecimento 

da efetividade da substância através de congressos e sites especializados. Utiliza e 
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acredita que seus colegas utilizem cápsulas manipuladas. Tomou conhecimento de 

casos de hepatite, por pacientes de outros médicos, que repetiram o tratamento sem 

acompanhamento, embora nunca tenha presenciado na sua prática clínica, e acha 

que o risco é bem conhecido pelos profissionais prescritores. Conhece informações 

técnicas, já leu a bula, e sabe de restrições em caso de gestação, hepatopatia 

preexistente ou atual. Acredita que a bula deve permanecer como está, porém os 

médicos devem ter liberdade para usá-la em pacientes do sexo feminino. Observou 

que “O uso da Flutamida, sendo medicamento valioso no arsenal do dermatologista 

não deve jamais ser proibido. Apenas o paciente deve apenas poder comprar o 

medicamento, estando de posse de receita atualizada. Portanto, apenas as 

farmácias, tanto as comuns, quanto as de manipulação, devem ser orientadas 

quanto a isto. Com todos os colegas dermatologistas que entro em contacto, assim 

como os ginecologistas , para quem tenho oportunidade frequente de ministrar aulas 

em congressos de Ginecologia ("Dermatologia e Cosmiatria para Ginecologistas" ) 

demonstram ter pleno conhecimento do risco de hepatite e da contraindicação para 

gravidez . Muitos dos medicamentos que usamos tem diversos riscos, a saber: 

Diaminodifenilsulfona (Dapsona), Antibióticos, Corticóides , Ácidos, etc; e nem por 

isso devem ter seu uso dificultado. Apenas deve-se prevenir a circunstância de o 

paciente usar medicação com antigas prescrições, para proteção dele mesmo e 

segurança legal do médico.” 

 

• “Hepatite medicamentosa, que é rara e geralmente reversível após 
a suspensão”. 

 

Respondente do sexo feminino, proveniente do ES, com mais de 30 anos 

de formação, atende a mais de 100 pacientes por mês, prescreveu (cápsulas 

manipuladas) no último mês para quatro pacientes, em caso de alopecia 

androgenética, hirsutismo e acne. Conhece estudos clínicos, reações adversas 

graves, embora nunca tenha presenciado na sua prática clínica, e acha que o risco é 

bem conhecido pelos profissionais prescritores. Conhece informações técnicas, a 

bula e, nas restrições, afirmou que a paciente deve estar utilizando um método 

contraceptivo. Acredita que a bula deva permanecer como está, e os médicos devem 

ter liberdade para usá-la em pacientes do sexo feminino.  
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• “Mesmo hígida do ponto de vista clínico, as pacientes podem 
desenvolver alterações da função hepática, que controlo mensalmente através 
de exames laboratoriais”. 

 

Respondente de sexo feminino, do estado da PB, 4 a 6 anos de formado. 

Atende mais que 100 pacientes por mês e prescreve a Flutamida para acne da 

mulher adulta, embora não tenha prescrito no último mês. Conhece e já leu estudos 

clínicos concluindo pelo benefício do uso da substância em condições 

dermatológicas. Utiliza cápsulas manipuladas e acredita que esta seja a forma 

farmacêutica mais utilizada pelos seus colegas. Acredita também que os riscos 

sejam bem conhecidos pelos colegas dermatologistas. Tomou conhecimento de um 

caso grave, hepatite fulminante, que evoluiu para óbito mas não nas suas 

prescrições. Conhece informações técnicas, mas não conhece a bula. Citou como 

restrições: “gravidez, lactação e história de doença hepática”. Acredita que a bula 

deva ser modificada, retirada a restrição e incorporadas novas indicações para o 

sexo feminino. Observou que: “Tenho pouca experiência com este fármaco, porém 

em todos os casos prescritos por mim, a paciente foi informada o porquê da 

indicação, os efeitos colaterais, estavam usando método contraceptivo e 

mensalmente realizavam provas bioquímicas de função hepática e beta-HCG. O 

período médio de prescrição foi de 4 meses, não observei alteração dos exames. 

Conheço só um caso de outra dermatologista, de efeito colateral grave, infelizmente 

fatal, por hepatite fulminante, tendo sido indicado para alopecia androgenética 

feminina.” A respondente também menciona conhecer profissionais de outras 

especialidades, que utilizam a Flutamida em doses muito maiores que a utilizada em 

tratamentos dermatológicos (para tratamento de câncer de próstata, 750 mg/dia), e 

que só tomaram conhecimento de um paciente que  apresentou “discreta alteração 

das transaminases, com resolução após retirada da Flutamida.”  

 

• “Na literatura há referência sobre o risco de feminilização de feto 
masculino nos primeiros três meses de gravidez. Contudo, tenho atendido 
pacientes com acne na mulher adulta (com idade de cerca de 35 anos), com 
hipoestrogenismo comprovado laboratorialmente, que após o uso da 
Flutamida apresentou menopausa precoce. Além disto, pode causar 
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depressão, osteoporose, perda de massa muscular. Outra referência é a 
hepatite fulminante atribuída a este fármaco”. 

 

Profissional do sexo feminino, do RJ, com 16 a 20 anos de formada, 

atendendo a mais de 100 pacientes por mês. Não prescreve a substância, não 

conhece estudos, mas tomou conhecimento, pelo “boca a boca”, da efetividade da 

substância em condições dermatológicas. Utiliza cápsulas manipuladas e acredita 

que esta também seja a forma mais utilizada pelos colegas (embora tenha afirmado 

não prescrever a substância). Acredita que os colegas não conheçam o risco, e 

tomou conhecimento de casos graves: hepatite fulminante e menopausa precoce, 

mas não em seus pacientes. Fez a observação de que: “Eu não prescrevo 

Flutamida, mas tenho atendido pacientes que apresentavam hipomenorréia antes do 

uso da medicação e que evoluíram para menopausa precoce. Nos três casos 

detectados, as pacientes não tinham filhos e eram portadoras de hipoestrogenismo”. 

Disse que a evolução das pacientes foi: Não recuperada. Conhece informações 

técnicas, bula e citou, como restrição, “principalmente gravidez”. Acredita que a bula 

deve permanecer como está e não deve ser prescrita para pacientes do sexo 

feminino. Observou que: “Esta iniciativa é formidável, pois vai impedir que se 

continue utilizando este fármaco em mulheres, baseando-se apenas no boca-a-

boca”. 

 

Quando se indagou, na questão 07, àqueles profissionais que presumem 

haver risco na utilização de Flutamida (ou seja, 65 profissionais) se eles acreditam 

que esse risco é bem conhecido pelos dermatologistas, de modo geral, obteve-se as 

frequências de respostas da tabela 26: 
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Tabela 26 - Opinião dos Profissionais em Relação ao Conhecimento pelos Prescritores do 
Risco de Desenvolvimento de Reações Adversas Graves - Estudo de Utilização da 
Flutamida 
O(a) Sr.(a) acha que o risco de desenvolver 
reações adversas graves é bem conhecido 
pelos profissionais prescritores, de modo 

geral? 
Nº absoluto % 

Sim 32 49,2 

Não 30 46,2 

N/I 03 4,6 

Total 65 100 
FONTE: Agência Nacional de Vigilância Sanitária – UFARM – ANVISA - Brasil, 2003. 

 

Observa-se que o maior número de respondentes acredita que o risco de 

desenvolvimento de reações adversas é bem conhecido pelos dermatologistas, de 

modo geral. Entretanto, grande número dos profissionais acredita que, ao contrário, 

o risco não é bem conhecido por seus colegas. 

 

Ainda objetivando-se conhecer a ideia de risco do uso da substância, mas 

já indagando objetivamente a respeito de casos que os profissionais poderiam ter 

acompanhado, ou tomado conhecimento por outro meio, relacionado à prática 

clínica (e não meramente as informações obtidas a partir de leitura de textos 

técnicos), elaborou-se a questão 08 (O SR.(A) JÁ TOMOU CONHECIMENTO DE 

ALGUMA REAÇÃO ADVERSA GRAVE, NA SUA PRESCRIÇÃO OU NA DE SEUS 

COLEGAS, EM DECORRÊNCIA DO USO DA FLUTAMIDA?).  

 
Tabela 27 - Conhecimento de Reação Adversa Grave, na Prática Clínica Pessoal ou de 
Colegas, Relacionada ao Uso da Flutamida - Estudo de Utilização da Flutamida. 

O(a) Sr.(a) já tomou conhecimento de alguma 
reação adversa grave, na sua prescrição ou 
na de seus colegas, em decorrência do uso 

da Flutamida? 
Nº absoluto % 

Não 57 62,6 

Sim 33 36,3 

N/I 01 1,1 

Total 91 100 
FONTE: Agência Nacional de Vigilância Sanitária – UFARM – ANVISA - Brasil, 2003. 
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Esta questão foi apresentada a todos os participantes, embora um não 

tenha assinalado nenhuma das alternativas. Este único indivíduo que deixou esta 

questão em branco (tabela 27) deu exemplos de reações adversas graves das quais 

tomou conhecimento, ou em pacientes para quem ele prescreveu ou em pacientes 

para as quais os seus colegas prescreveram. Portanto, embora contabilizado como 

NÃO INFORMADO, apresentou-se como SIM. Este indivíduo também mencionou 

hepatite medicamentosa quando descreveu as reações adversas no campo livre da 

questão 8 (EM CASO AFIRMATIVO, QUAIS?) Dos que responderam SIM (33 

indivíduos), a maioria absoluta (31 indivíduos) mencionou reações que se incluem 

em distúrbios do fígado e vesícula biliar, quando solicitados a mencionar que 

reações adversas graves seriam essas (questão “8-QUAIS”), como se observa na 

tabela 28.  

 
Tabela 28 - Reações Adversas Graves - Estudo de Utilização da Flutamida 

Quais reações adversas graves? Nº absoluto % 

Distúrbios do fígado e vesícula biliar 31 68,9 

Distúrbios do sistema gastrointestinal 03 6,7 

Distúrbios fetais 02 4,4 

Distúrbios endócrinos 02 4,4 

Distúrbios psiquiátricos 02 4,4 

Distúrbios do sistema nervoso central 01 2,2 

Afecções da pele e distúrbios afins 01 2,2 

Outros 02 4,4 

N/I 01 2,2 

Total 45 100 
FONTE: Agência Nacional de Vigilância Sanitária – UFARM – ANVISA - Brasil, 2003.NOTA: Esta 
questão foi respondida apenas pelos profissionais que assumiram que já tomaram conhecimento de 
alguma reação adversa grave em decorrência do uso da Flutamida em mulheres, na sua prática. 
Questão aberta – Cada entrevistado poderia citar mais de uma indicação. 

 
 

Do mesmo modo que foi feito com a questão 6.1, optou-se por transcrever 

algumas respostas à questão “8-quais”, por considerar-se que o texto dos próprios 

profissionais poderá ajudar a identificar problemas que merecerão discussão 

posterior.  
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• “Hepatotoxicidade reversível, diarreia, cefaleia, alteração da libido, 
menopausa precoce”. 

 

Respondente do sexo masculino, de SP, com 4 a 6 anos de formado , 

atende de 51 a 100 pacientes por mês. Prescreve Flutamida para acne da mulher 

adulta, hirsutismo idiopático, alopecia androgenética e síndrome SAHA. No último 

mês prescreveu para 5 pacientes. Conhece e já leu estudos clínicos controlados. 

Além disso, tomou conhecimento da efetividade da substância em congressos. 

Prescreve cápsulas manipuladas, e acredita que esta seja a forma mais utilizada por 

seus colegas. Não acha que haja risco de desenvolvimento de reações adversas 

graves nas pacientes que utilizarem a substância. Entretanto, tomou conhecimento 

de reações graves em suas pacientes, que se recuperaram sem sequelas. Conhece 

informações técnicas, a bula e citou como restrição “gestação a partir da 7-9ª 

semana”. Acredita que a bula deva ser modificada e retirada a restrição. Observou 

que: “A bula deve esclarecer que tipos de restrições devem se aplicar a mulheres”. 

 

• “Hepatotoxicidade e feminilização do feto masculino”. 

 

Respondente do sexo masculino, SP, 4 a 6 anos, atende em média 26 a 

50 pacientes por mês, Prescreve para as seguintes indicações:  acne de causa 

hormonal e alopecia androgenética feminina. No último mês não prescreveu a 

substância. Conhece estudos clínicos mas não os leu. Tomou conhecimento da 

efetividade da substância em congressos e por outros meios (revistas). Utiliza 

cápsulas manipuladas e comprimidos de 250 mg industrializados e acredita que 

estas também sejam as formas mais utilizadas por seus colegas. Acha que há risco 

de desenvolvimento de reações adversas graves e que este risco é bem conhecido 

pelos profissionais. Não observou reações graves em nenhuma de suas pacientes, e 

não conhece a evolução daquelas que tomou conhecimento. Conhece informações 

técnicas, a bula, e citou restrição em caso de gestação. Acredita que a bula deva ser 

modificada, retirada a restrição e incorporadas as novas indicações para o sexo 

feminino. 
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• “Insuficiência hepática grave e letal” 
 

Respondente do sexo feminino, de SP, 1 a 3 anos de formada, atende  

até 25 pacientes por mês. Prescreve para acne da mulher adulta sem alterações 

hormonais, alopecia androgenética feminina, hirsutismo sem alterações hormonais. 

No último mês não prescreveu a substância. Conhece e já leu estudos clínicos 

controlados favoráveis ao uso da Flutamida. Tomou conhecimento da efetividade da 

substância, além dos estudos, em congressos. A forma farmacêutica que mais utiliza 

é cápsulas manipuladas, e acredita que esta forma também seja a mais utilizada por 

seus colegas.  Acha que há risco de desenvolver reações graves com o uso da 

substância e deu como exemplos insuficiência hepática e risco ao feto em caso de 

gravidez Acha que os riscos não são bem conhecidos pelos colegas. Nenhuma de 

suas pacientes apresentou reação adversa grave. Mas tomou conhecimento de um 

caso de hepatite que evoluiu para óbito. Conhece informações técnicas, bula, 

restrição em caso de gravidez ou intenção de engravidar e hepatopatia. Acredita que 

a bula deva ser modificada, retirada a restrição e incorporadas as novas indicações 

para o sexo feminino. 

 

• “Tive um caso de aborto espontâneo em paciente que já estava em 
uso desta medicação e engravidou. Outro caso foi de necrose hepática 
fulminante em uma jovem moradora na Cidade de Curitiba-PR”. 

 

Um respondente citou ter acompanhado uma mulher que teve aborto 

espontâneo (paciente que já estava em uso da medicação e engravidou) e tomou 

conhecimento de um óbito em Curitiba, por necrose hepática fulminante. Esse relato 

proveio de uma médica de SC, com 7 a 10 anos de formada, atendendo a mais de 

100 pacientes/mês, tendo prescrito a substância para 3 a 4 pacientes no último mês. 

As indicações em que utiliza a substância são: acne feminina tardia e recorrente, 

acne feminina associada à disfunção hormonal, alopecia androgenética feminina.  

Não conhece estudos, mas tomou conhecimento da efetividade da Flutamida em 

congressos. Utiliza cápsulas manipuladas e acha que esta também seja a forma 

mais utilizada pelos colegas. Acha que há risco de desenvolvimento de reações 

graves e citou “má formação fetal ou abortos quando usado na gestação. Necrose 

hepática aguda, diminuição da libido, depressão, crises de hipotensão, xerose 
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cutânea, unhas secas e quebradiças, desconforto gastrointestinal” como exemplos. 

Acredita que os riscos não sejam bem conhecidos pelos colegas. Observa que a 

maioria de seus pacientes “ficam muito satisfeitas com os resultados positivos da 

medicação”. Conhece informações técnicas parcialmente e não conhece a bula. 

Sabe da restrição em caso de “gestação, doença hepática prévia, pacientes 

depressivas e hipersensibilidade ao fármaco”. Acredita que a bula deva ser 

modificada, retirada a restrição e incorporadas as novas indicações para o sexo 

feminino. Observa que: “Faltam materiais de embasamento científico para que os 

profissionais médicos possam ou não utilizar esta medicação com maior 

conhecimento e segurança”. 

 

• “Alguns poucos casos, 2 com mais precisão, de hepatite 
medicamentosa,  alguns casos de leve aumento de transaminases com 
melhora completa após suspensão de medicamento.”  

 

Sexo feminino, de SP, com 7 a 10 anos de formada. Indica a substância 

para: alopecia androgenética ou alopecia difusa severa, acne androgenética 

(paciente com alterações hormonais). Atende a mais de 100 pacientes por mês, 

prescreveu em média para 6 pacientes no último mês. Utiliza cápsulas manipuladas 

e acredita que esta seja a forma mais utilizada por seus colegas também. Conhece e 

já leu estudos clínicos. Não acredita que haja risco de desenvolver RAM grave.  

Conhece informações técnicas, bula e conhece restrições. Citou como exemplo: 

“displasia mamária severa, antecedente pessoal ou familiar próximo de câncer de 

mama, antecedente pessoal de hepatite ou outros transtornos hepáticos relevantes”. 

Acredita que a bula deva ser modificada, retirada a restrição e incorporadas as 

novas indicações para o sexo feminino. 

 

• “Um caso de hepatite fulminante relatado por um colega em 
congresso”. 

 

Esse respondente é do sexo feminino, de SP, possui 7 a 10 anos de 

formada, atende mais de 100 pacientes por mês, porém não prescreveu para 

nenhuma paciente no último mês. Quando prescreve, utiliza cápsulas manipuladas, 

para acne hormonal não responsiva a outros métodos e mulheres que não podem 
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fazer uso de anticoncepcional oral, que apresentem sinais de hiperandrogenismo 

idiopático. Conhece estudos e já leu, além de já ter tomado conhecimento da 

efetividade da substância em revistas. Utiliza cápsulas manipuladas e acredita que 

seus colegas também. Acha que há risco de desenvolvimento de reações graves: 

“Há raros relatos de hepatite medicamentosa, cefaleia transitória nos primeiros dias 

de uso e irregularidade menstrual transitória”. Acredita que o risco não seja bem 

conhecido pelos colegas. Refere que, nas suas pacientes, observou cefaleia e 

poucos casos de irregularidade menstrual, e que as pacientes se recuperaram sem 

sequelas. Conhece informações técnicas, a bula, e restrições “gravidez é a 

principal”. Acredita que a bula deve ser modificada, retirada a restrição e 

incorporadas as novas indicações para o sexo feminino.  Observou que: 

“Particularmente uso a Flutamida com muito cuidado, nunca antes de realizar 

exames laboratoriais (hemograma, função hepática antes e durante o tratamento, 

teste de gravidez, sorologia para hepatites B e C etc); mesmo assim, sempre 

tentando calcular os riscos e benefícios reais à paciente, levando sempre em conta a 

anamnese da paciente, seu histórico pessoal e familiar .” 

 

• “Danos hepáticos descritos na mídia em raros casos” 

 

Respondente do sexo feminino, de SC, com 11 a 15 anos de formada, 

atende mais de 100 pacientes por mês, prescreve o medicamento para acne adulta 

e alopecia androgenética, e prescreveu para 2 mulheres no último mês. Conhece e 

já leu estudos clínicos, e também tomou conhecimento da indicação para mulheres 

em congressos e livros texto de dermatologia. Utiliza cápsulas manipuladas e 

acredita que esta também seja a forma mais utilizada por seus colegas. Não acha 

que há risco do paciente desenvolver reações graves, e nenhum de seus pacientes 

apresentou essas reações. Conhece informações técnicas, bula e sabe de restrições 

em caso de gravidez e lactação. Acredita que a bula deve permanecer como está, 

porém os médicos devem ter liberdade para usá-la em pacientes do sexo feminino.  

 

• “Hepatite, por pacientes de outros médicos, que repetiram o 
tratamento sem acompanhamento médico”. 

 

Este profissional já teve suas características descritas na questão 6.1 
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• “Hepatite fulminante, menopausa precoce”. 

 

Este profissional já teve suas características descritas na questão 6.1 

 

•  “Um caso de hepatite fulminante” 

 

Este profissional já teve suas características descritas na questão 6.1 

 

Na questão 8.1 (O(A) SR.(A) ACREDITA QUE ESSAS REAÇÕES 
ADVERSAS TENHAM OCORRIDO EM QUANTAS PACIENTES, DENTRE 
AQUELAS PARA AS QUAIS O(A) SR.(A) PRESCREVEU FLUTAMIDA NOS 
ÚLTIMOS 3 ANOS?), procurava-se obter uma estimativa de risco, a partir da ideia 

de risco dos próprios profissionais, da sua própria prática clínica.  Esta questão foi 

respondida apenas pelos 33 profissionais que assumiram que já tomaram 

conhecimento de alguma reação adversa grave em decorrência do uso da Flutamida 

em mulheres, na sua prática clínica. O campo para resposta era livre, e as 

informações foram agrupadas nas categorias observadas na tabela 29. 

 
Tabela 29 - Número de Pacientes para as quais o Profissional Prescreveu a Substância e 
que Desenvolveu Reações Adversas Graves - Estudo de Utilização da Flutamida 

O(a) Sr.(a) acredita que essas reações adversas 
tenham ocorrido em quantas pacientes, dentre 

aquelas para as quais o(a) Sr.(a) prescreveu 
Flutamida nos últimos 3 anos? 

Nº absoluto % 

Nenhuma 18 54,55 

Uma paciente 04 12,12 

Duas pacientes 01 3,03 

Quatro pacientes 01 3,03 

Não prescreve 02 6,06 

Outros 02 6,06 

N/I 05 15,15 

Total 33 100 
FONTE: Agência Nacional de Vigilância Sanitária – UFARM – ANVISA - Brasil, 2003. 
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 Duas respostas foram consideradas na categoria “outros”, por citarem 

reações não graves (“somente cefaleia e poucos casos de irregularidades 

menstruais” e “diarreia, em cerca de oito pacientes, nas quais o fármaco foi 

suspenso. Não houve casos de alteração de provas de função hepática”). 

 

A maioria dos profissionais nunca acompanhou uma paciente para a qual, 

eles próprios, tivessem prescritos a substância que tenha desenvolvido reação 

adversa grave. 

 

Pela mesma razão em que se optou pela transcrição de respostas em 

questões anteriores, algumas respostas serão transcritas: 

 

• “Acredito que a diarreia tenha ocorrido em cerca de 08 pacientes, nas 

quais a droga foi suspensa. Não houve casos de alteração de provas de função 

hepática”. 

•  “Aborto, em um caso, necrose hepática em nenhum. A maioria das 

pacientes fica muito satisfeita com os resultados”. 

• “Em meus pacientes, não tive reações adversas graves”. 

• “Eu não prescrevo Flutamida, mas tenho atendido pacientes que 

apresentavam hipomenorréia antes do uso da medicação e que evoluíram para 

menopausa precoce. Nos três casos detectados, as pacientes não tinham filhos e 

eram portadoras de hipoestrogenismo”. 

• “Não ocorreram em minha casuística” 

• “Não. Tenho controle sobre a evolução das pacientes até um ano após 

a alta do tratamento”. 

• “Nenhuma que eu tenha prescrito, pois foram muito poucas. Recebi 3 

pacientes de outros colegas com prejuízo hepático.” 

• “Nenhuma!!! É uma complicação raríssima.” 

• “Nenhuma, faço controle laboratorial com hepatograma a cada dois 

meses”. 

• “Prescrevi Flutamida para mais ou menos 20 pacientes e nenhuma 

apresentou efeitos adversos graves, só gastrite em duas pacientes e uma 

apresentou alteração menstrual”. 
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• “A reação poderia ter sido causada por paracetamol ingerido como 

tratamento sintomático da dengue.”  

 

A pergunta da questão 8.2 (NOS PACIENTES QUE APRESENTARAM 
REAÇÕES ADVERSAS GRAVES, COMO FOI A EVOLUÇÃO?) foi proposta aos 33 

profissionais que responderam, na questão 8, que já tinham tomado conhecimento 

de alguma reação adversa grave, quer a partir de sua própria prescrição, quer a 

partir da prescrição de um colega.  Entretanto, o profissional só poderia escolher 

uma dentre as cinco alternativas oferecidas. Esta falha na elaboração do instrumento 

apresentou-se como uma limitação do questionário porque o profissional poderia ter 

tomado conhecimento de reações graves em duas pacientes, por exemplo, e a 

evolução destas pacientes poderia ter sido distinta (uma evoluindo para 

RECUPERAÇÃO COM SEQUELA, e outra para RECUPERAÇÃO SEM SEQUELA, 
por exemplo). O percentual de respostas a esta questão pode ser visto na tabela 30. 

 
Tabela 30 - Evolução das Pacientes que Apresentaram Reações Adversas Graves - 
Estudo de Utilização da Flutamida 

Nas pacientes que apresentaram 
reações adversas graves, como foi 

a evolução? 
Nº absoluto % 

Recuperado sem sequelas 13 39,39 

Recuperado com sequelas 03 9,09 

Ainda não recuperado 01 3,03 

Óbito 04 12,12 

Desconhecido 06 18,18 

N/I 06 18,18 

Total 33 100 
FONTE: Agência Nacional de Vigilância Sanitária – UFARM – ANVISA - Brasil, 2003. 

 

 

Aos profissionais que assinalaram a opção RECUPEROU COM 
SEQUELAS, foi indagado quais sequelas. As respostas foram as seguintes: um 

indivíduo mencionou “cirrose hepática”, outro citou “estresse psíquico” e um terceiro 

deixou o campo para resposta sem preenchimento. 
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Cabe ressaltar que quatro profissionais (4,40% do total de respondentes 

ao questionário) têm conhecimento de óbitos em mulheres que estavam utilizando a 

substância. Entretanto, não é possível identificar se o número quatro está 

relacionado a quatro casos diferentes, a um único caso, ou a um número 

intermediário entre um e quatro casos. Isso porque não foi solicitado, pelo 

questionário, que fossem fornecidos dados específicos relacionados aos óbitos. Isso 

foi feito intencionalmente, para que os profissionais se sentissem com mais liberdade 

ao fornecer suas respostas. Esses profissionais são: 

 

1) médica da PB, 07 a 10 anos de formada, atendendo a mais de 100 

pacientes/mês, prescreve Flutamida para mulheres em caso de acne, alopecia 

androgenética ou hirsutismo. No último mês prescreveu para oito pacientes, conhece 

estudos, já os leu, tomou conhecimento da indicação para mulheres por congressos 

e prescreve na forma de cápsulas manipuladas assim como seus colegas. Acha que 

há risco de reação grave (hepatite) embora os riscos não sejam bem conhecidos 

pelos profissionais de modo geral. Soube de um caso de hepatite fulminante, 

conhece parcialmente tanto a bula quanto informações técnicas e sabe de restrições 

em caso de alterações hepáticas e gravidez. 

2) médica, do MA, com 16 a 20 anos de formação, atendendo a mais de 

100 pacientes por mês, prescreve Flutamida para casos de alopecia, não prescreveu 

Flutamida no último mês, conhece estudos, já leu, congressos, cápsulas 

manipuladas, acha que há risco de desenvolver RAM grave (hepatopatia) embora os 

riscos não sejam bem conhecidos entre os profissionais. Soube de um caso de 

hepatite que levou a óbito e nunca presenciou nas suas pacientes alguma RAM 

grave. Conhece parcialmente bula e informações técnicas e sabe de restrições em 

caso de gravidez ou hepatopatia. 

3) médica da PB, já descrita na questão 6.1. 

4) médica de SP, 1 a 3 anos de formada, já descrita na questão 08. 

 

Optou-se por descrever as suas características porque se considerou 

importante ressaltar a opinião de quem conhece, efetivamente, a reação adversa 

mais grave que poderia ocorrer com o uso da substância. 
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Com a pergunta 09 (O (a) Sr. (a) conhece informações técnicas a 
respeito do medicamento), aprofunda-se a investigação referente ao conhecimento 

de que os profissionais dispõem sobre a substância, o que vinha sendo indagado 

desde a questão 03.  

 

A partir desta questão busca-se saber se o respondente conhece, 

objetivamente, informações técnicas sobre a substância, texto de bula das 

apresentações comercializadas e se existem restrições ao seu uso em mulheres. 

 

As respostas às questões 09, 10 e 11 podem ser visualizadas nas tabelas 

31, 34 e 37, respectivamente. Todas essas questões estavam disponíveis para todos 

os profissionais que responderam ao questionário. As questões 9 e 10 

apresentavam opções de respostas “fechadas” (SIM, NÃO e PARCIALMENTE). A 

questão 11 apresentava, como opções: SIM, NÃO e QUAIS, para quem a 

respondesse afirmativamente.  

 
Tabela 31 - Conhecimento de Informações Técnicas a Respeito do Medicamento - Estudo 
de Utilização da Flutamida 

O(a) Sr.(a) conhece as informações 
técnicas a respeito do 

medicamento? 
Nº absoluto % 

Sim 63 69,2 

Parcialmente 26 28,6 

Não 02 2,2 

Total 91 100 

FONTE: Agência Nacional de Vigilância Sanitária – UFARM – ANVISA - Brasil, 2003. 

 

Observa-se na tabela 31 que, embora a maioria conheça informações 

técnicas a respeito da substância, um número significativo não conhece. Mas esse 

dado, isoladamente, não significa muito porque dentre os que mencionam não 

conhecer essas informações sabe-se que estão incluídos os que sequer prescrevem 

a substância.  

 

Na tabela 32, leva-se em consideração o “cruzamento” dos profissionais 

prescritores e não prescritores com aqueles que conhecem ou não informações 
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técnicas. Observa-se que, dos 63 indivíduos que conhecem plenamente estas 

informações, apenas 4 não prescrevem a substância. Dos 26 indivíduos que 

afirmaram conhecer parcialmente informações técnicas, 22 prescrevem a substância 

e os dois indivíduos que afirmaram não conhecer informações técnicas não 

prescrevem a substância (Tabela 33). 

 
Tabela 32 - Prescrição por Conhecimento de Informações Técnicas - Estudo de Utilização 
da Flutamida 

Conhecem informações 
técnicas Nº absoluto % 

Prescreve 59 93,65% 
Não prescreve 04 6,35% 

Total 63 100,00% 
FONTE: Agência Nacional de Vigilância Sanitária – UFARM – ANVISA - Brasil, 2003. 

 
Tabela 33- Distribuição dos Profissionais por Conhecimento de Informações Técnicas - 
Estudo de Utilização da Flutamida 

Prescritores Não Prescritores Conhecimento de informações
técnicas Nº 

absoluto % Nº 
absoluto % 

Conhece 59 72,8 04 40 

Conhece Parcialmente 22 27,2 04 40 

Não conhece - - 02 20 

Total 81 100 10 100 
FONTE: Agência Nacional de Vigilância Sanitária – UFARM – ANVISA - Brasil, 2003. 
 

 

Com relação à questão10 (O(A) SR. ( A) CONHECE O TEXTO DA BULA 
DO MEDICAMENTO?), observa-se, na tabela 34, que são cabíveis as mesmas 

observações feitas em relação à questão 9. Assim, embora 24 indivíduos tenham 

afirmado não conhecer os textos de bula do medicamento, deve-se considerar que, 

dentre esses 24 indivíduos, encontram-se aqueles que não prescrevem a 

substância. O mesmo acontece com os que disseram conhecer parcialmente o texto 

de bula.    
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Tabela 34 - Conhecimento do Texto de Bula do Medicamento - Estudo de Utilização da 
Flutamida 

O(a) Sr.(a) conhece o texto de bula do 
medicamento? Nº absoluto % 

Sim 52 57,1 

Não 24 26,4 

Parcialmente 15 16,5 

Total 91 100 
FONTE: Agência Nacional de Vigilância Sanitária – UFARM – ANVISA - Brasil, 2003. 

 
Tabela 35 - Distribuição de Prescrição por Conhecimento de Bula - Estudo de Utilização da 
Flutamida 

Conhecimento de bula Nº absoluto % 

Prescreve 50 96,15 

Não prescreve 02 3,85 

Total 52 100 
FONTE: Agência Nacional de Vigilância Sanitária – UFARM – ANVISA - Brasil, 2003. 

 
Tabela 36 - Distribuição dos Profissionais por Conhecimento da Bula do Medicamento - 
Estudo de Utilização da Flutamida 

Prescritores Não Prescritores Conhecimento da bula 
 Nº absoluto % Nº absoluto % 

Conhece 50 61,7 02 20 

Conhece Parcialmente 14 17,3 01 10 

Não conhece 17 21 07 70 

Total 81 100 10 100 
FONTE: Agência Nacional de Vigilância Sanitária – UFARM – ANVISA - Brasil, 2003. 

 

Com relação à questão 11 (O(A) SR.(A) SABE DA EXISTÊNCIA DE 
ALGUMA RESTRIÇÃO AO USO DA FLUTAMIDA EM PACIENTES DO SEXO 
FEMININO?), pode-se ver, na tabela 37, que a maioria absoluta dos profissionais 

conhece restrições para o sexo feminino. A esses profissionais que afirmavam 

conhecê-las, era indagado quais restrições conheciam. As respostas citavam 162 

reações, que foram agrupadas em cinco categorias, como se observa na tabela 38. 
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Tabela 37 - Conhecimento de Restrições ao Uso da Flutamida no Sexo Feminino - Estudo 
de Utilização da Flutamida 
O(a) Sr.(a) sabe da existência de alguma
restrição ao uso da Flutamida em pacientes do
sexo feminino? 

Nº absoluto % 

Sim 86 94,51 

Não 05 5,49 

Total 91 100 

FONTE: Agência Nacional de Vigilância Sanitária – UFARM – ANVISA - Brasil, 2003. 
 

Tabela 38 - Restrições ao Uso de Flutamida em Mulheres - Estudo de Utilização da 
Flutamida 

Quais restrições? Nº absoluto % 

Gestação e mulheres em idade fértil sem o uso 
de método contraceptivo 83 51,23 

Hepatopatias 43 26,54 

Lactação 10 6,17 

Hipersensibilidade 06 3,7 

Outros 18 11,11 

N/I 02 1,23 

Total 162 100 
FONTE: Agência Nacional de Vigilância Sanitária – UFARM – ANVISA - Brasil, 2003. 

 

Na categoria OUTROS, foram incluídos as seguintes respostas: 

alcoolismo, processos tromboembólicos, displasia mamária, antecedentes pessoais 

ou familiares de câncer de mama, cardiopatias, sangramento genital anormal, 

diminuição da libido, pouco entendimento pelo paciente, depressão, neoplasia, 

patologias ligadas. Optou-se por agrupá-las assim pela baixa frequência dessas 

respostas. 

 

Dos 86 indivíduos que afirmaram conhecer restrições ao uso da Flutamida 

em mulheres (questão11, tabela 37), apenas dois indivíduos deixaram o campo para 

descrição da restrição “em branco”. Dentre os outros 84, 77 (91,67%) mencionaram 

a restrição para mulheres em idade fértil. Alguns indivíduos citaram que métodos 

contraceptivos devem estar sendo utilizados, outros explicitaram os prejuízos aos 
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fetos do sexo masculino. Um profissional mencionou que “a bula explicita uso 

exclusivo no sexo masculino”. Dentre todos os profissionais que citaram pelo menos 

uma restrição, 39 citaram hepatopatia (45,34% do total dos que efetivamente 

citaram).  

 

A questão 12 (UMA VEZ EXISTINDO A RESTRIÇÃO DO USO DA 

FLUTAMIDA EM MULHERES, EM ALGUMAS BULAS DE MEDICAMENTOS 

COMERCIALIZADOS À BASE DA SUBSTÂNCIA, O QUE O(A) SR.(A) ACHA QUE 

DEVERIA SER FEITO?) estava disponível para todos os profissionais, embora 

quatro não tenham assinalado nenhuma alternativa (tabela 39). Essa questão, 

diferentemente de todas as outras anteriores, oferecia a possibilidade do 

respondente sugerir a medida reguladora mais adequada a ser tomada, no caso de 

considerar necessária a adoção de alguma medida que alterasse a condição 

vigente. 

 
Tabela 39 – Proposições - Estudo de Utilização da Flutamida 

Uma vez existindo a restrição do uso de Flutamida 
em mulheres, em algumas bulas de medicamentos 
comercializados à base da substância, o que o(a) 

Sr.(a) acha que deveria ser feito? 

Nº 
absoluto 

% 

A bula deve ser modificada, retirada a restrição e 
incorporadas as novas indicações para o sexo 
feminino. 

46 
 

50,55 
 

A bula deve permanecer como está, porém os 
médicos devem ter liberdade para usá-la em pacientes 
do sexo feminino. 

35 38,46 

A bula deve permanecer como está, e não deve ser 
prescrita para pacientes do sexo feminino. 04 4,40 

A bula deve ser modificada e retirada a restrição 02 2,2 

N/I 04 4,4 

Total 91 100 
FONTE: Agência Nacional de Vigilância Sanitária – UFARM – ANVISA - Brasil, 2003. 

 

Como podem ver, apenas quatro indivíduos acreditam que a substância 

não deva ser prescrita para pacientes do sexo feminino. Como esse número é 
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inferior ao dos 10 indivíduos que não prescrevem a substância, pode-se dizer, 

mesmo antes do “cruzamento” desta questão com a questão 02 (que estabelece 

quem prescreve ou não para mulheres), que mesmo profissionais que não utilizam a 

substância acreditam que não se deve restringir o uso em mulheres. Quando se 

realiza o “cruzamento” das proposições com o fato de ser ou não um prescritor, 

obtêm-se os dados das tabelas 40 e 41. 

Tabela 40 - Distribuição dos Prescritores por Proposição - Estudo de Utilização da 
Flutamida 

Proposição Nº 
absoluto % 

A bula deve ser modificada e retirada a restrição 02 2,47 

A bula deve ser modificada, retirada a restrição e 
incorporadas as novas indicações para o sexo feminino 

44 54,32 

A bula deve permanecer como está, porém os médicos 
devem ter liberdade para usá-la em pacientes do sexo 
feminino 

32 39,51 

N/I 03 3,7 
Total 81 100 

FONTE: Agência Nacional de Vigilância Sanitária – UFARM – ANVISA - Brasil, 2003. 

 

Observa-se que a maioria dos prescritores acredita que as indicações 

para o sexo feminino devem ser incorporadas na bula.  Mas um número considerável 

de respostas considerou que a bula deveria permanecer como está, e os médicos 

teriam liberdade para utilizar a substância, ou seja, a situação atual seria mantida 

(Tabela 40).  

 
Tabela 41 - Distribuição dos Não Prescritores por Proposição - Estudo de Utilização da 
Flutamida 

Proposição Nº 
absoluto % 

A bula deve ser modificada, retirada a restrição e 
incorporadas as novas indicações para o sexo feminino 

02 
 

20,00%

A bula deve permanecer como está, porém os médicos 
devem ter liberdade para usá-la em pacientes do sexo 
feminino 

03 
 

30,00%

A bula deve permanecer como está e não deve ser 
prescrita para pacientes do sexo feminino 

04 
 

40,00%

N/I 01 10,00%
Total 10 100,00%
FONTE: Agência Nacional de Vigilância Sanitária – UFARM – ANVISA - Brasil, 2003. 
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Já entre os não prescritores, a resposta mais frequente foi a que a bula 

deveria permanecer como está, e não devem ocorrer prescrições para o sexo 

feminino. Entretanto, um quase igual número de respondentes afirma que, embora a 

bula deva permanecer como está, os médicos deveriam ter liberdade de prescrever 

para o sexo feminino (Tabela 41).  

 

Nas tabelas 42 e 43, pode-se visualizar o “cruzamento” das proposições 

por prescrição ou não prescrição e por conhecimento de informações técnicas 

(Tabela 42) e por conhecimento de texto da bula (Tabela 43). 

 
Tabela 42 - Distribuição de Proposições por Prescrição e Conhecimento de Informações 
Técnicas - Estudo de Utilização da Flutamida 

 Conhecem Conhecem 
parcialmente 

Não 
conhecem

Sub-
total

Prescritores 59 22 - 81 

A bula deve ser modificada e retirada a restrição 02  - -  02 
A bula deve ser modificada, retirada a restrição e 
incorporadas as novas indicações para o sexo 
feminino 35 09 

-  

 44 

A bula deve permanecer como está, porém os 
médicos devem ter liberdade para usá-la em 
pacientes do sexo feminino 20 12 

-  

 32 

A bula deve permanecer como está e não deve ser 
prescrita para pacientes do sexo feminino 

-  

 

-  

 

- 

 

- 

 
N/I 02 01 -  03 
Não prescritores 04 04 02 10 

A bula deve ser modificada e retirada a restrição 

 - 

 

-  

 

-  

 

- 

 
A bula deve ser modificada, retirada a restrição e 
incorporadas as novas indicações para o sexo 
feminino 

 - 

 02 

-  

 02 
A bula deve permanecer como está, porém os 
médicos devem ter liberdade para usá-la em 
pacientes do sexo feminino 02 01 

-  

 03 

A bula deve permanecer como está, e não deve ser 
prescrita para pacientes do sexo feminino 01 01 02 04 
N/I 01 - -  01 
  
Total 63 26 02 91 

FONTE: Agência Nacional de Vigilância Sanitária – UFARM – ANVISA - Brasil, 2003. 
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Tabela 43 - Distribuição de proposições por prescrição e conhecimento de bula - Estudo de 
Utilização da Flutamida 

 Conhecem Conhecem 
parcialmente 

Não  
conhecem 

Sub- 
total 

Prescritores 50 14 17 81 
A bula deve ser modificada e 
retirada a restrição 

02 - - 02 

A bula deve ser modificada, 
retirada a restrição e incorporadas 
as novas indicações para o sexo 
feminino 

29 06 09 44 

A bula deve permanecer como 
está, porém os médicos devem ter 
liberdade para usá-la em pacientes 
do sexo feminino 

17 07 08 32 

A bula deve permanecer como está 
e não deve ser prescrita para 
pacientes do sexo feminino 

- - - - 

N/I 02 01 - 03 
  
Não prescritores 02 01 07 10 
A bula deve ser modificada e 
retirada a restrição - - - - 

A bula deve ser modificada, 
retirada a restrição e incorporadas 
as novas indicações para o sexo 
feminino 

- 01 01 02 

A bula deve permanecer como 
está, porém os médicos devem ter 
liberdade para usá-la em pacientes 
do sexo feminino 

- - 03 03 

A bula deve permanecer como 
está, e não deve ser prescrita para 
pacientes do sexo feminino 

02 - 02 04 

N/I - - 01 01 

  
Total 52 15 24 91 

FONTE: Agência Nacional de Vigilância Sanitária – UFARM – ANVISA - Brasil, 2003. 
 

Ao fim do questionário, foi disponibilizado um campo para observações, 

que foi preenchido por 32 respondentes. Optou-se por transcrever, integralmente, as 

citações dos profissionais. Entretanto, tentou-se agrupar estas observações, de 

acordo com a proposição escolhida pelo profissional (em relação à bula do 

medicamento e a liberdade do profissional prescrever ou não a substância) e de 

acordo com o tema da sua observação: 
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A - Profissionais que não prescrevem a flutamida: 
 

• “Esta iniciativa é formidável, pois vai impedir que se continue utilizando 

este fármaco em mulheres, baseados apenas no” boca a boca ““. 

 

Este profissional acredita que a bula deve permanecer como está e a 

substância não deve ser prescrita para pacientes do sexo feminino. 

 

•  “As pacientes devem conhecer melhor o risco que correm ao receber a 

medicação. Pacientes que utilizaram o fármaco prescrito por outros colegas não 

tinham consciência dos efeitos hepáticos e da necessidade de controle da função 

hepática durante o tratamento”. 

 

Este profissional acredita que a bula deva permanecer como está, porém 

os médicos devem ter liberdade para usar a flutamida em pacientes do sexo 

feminino. 

 

• “Acho que não vale a pena o uso do fármaco pela relação custo 

beneficio; a hepatite pode ser fatal e não é previsível”. 

 

Este profissional não se manifestou em relação à proposição. 

 

B - Profissionais que prescrevem a flutamida e que acreditam que a 
bula deva ser modificada, retirada a restrição e incorporadas as novas 
indicações para o sexo feminino (agrupamos as respostas destes profissionais de 

acordo com os seguintes temas: conhecimento do medicamento pelos médicos e 

pacientes, observações quanto à efetividade do fármaco, quanto à bula, à prescrição 

e manipulação da substância e quanto aos cuidados no uso do fármaco): 
 
B.1- Observações quanto ao conhecimento da substância pelos 

médicos e pelas pacientes: 
 

• “Mais importante do que restringir fármaco útil é melhorar condições de 

conhecimento na indicação, seleção adequada do paciente”. 
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• “Falta material de embasamento científico para que os profissionais 

médicos possam ou não utilizar esta medicação com maior conhecimento e 

segurança”. 

• “Acredito que a flutamida tenha seu espaço na prescrição para 

mulheres e que o profissional que a prescreve deve não só conhecer os riscos e 

benefícios desta medicação, bem como transmiti-la a suas pacientes; todas as 

medicações têm riscos e benefícios e estes devem ser avaliados individualmente”. 

• “Do meu conhecimento, tive uma paciente de 17 anos que tomou 

flutamida por indicação de uma amiga para acne, sendo que ela comprou o remédio 

em farmácia de manipulação sem receita e não tinha a menor idéia de qualquer 

efeito colateral, e outra paciente teve indicação de uma ginecologista que não pediu 

exames hepáticos. Seria muito interessante que as Sociedades das especialidades 

que utilizam o medicamento enviassem comunicado geral com orientações. Eu nem 

sabia que o uso dermatológico não era aprovado pela Anvisa”. 

• “Uma vez que o fármaco é efetivo e de baixo custo eu sugiro que a 

paciente seja esclarecida a respeito da medicação e assine um termo de 

compromisso (redigido pela ANVISA), que o médico assistente igualmente assinaria, 

onde constariam todas as informações a respeito do fármaco, ficando uma cópia 

com o Ministério da Saúde. Assim, haveria um controle de profissionais e pacientes, 

sem que aqueles indivíduos que realmente se beneficiariam da medicação fossem 

privados desta”. 

• “Em minhas receitas sempre oriento por escrito que a paciente não 

pode engravidar durante o tratamento, e que se ocorrer qualquer sintoma de mal 

estar a paciente entre em contato imediato comigo”. 

• “Sempre manter a paciente muita bem orientada sobre o medicamento, 

os riscos na gestação... Sempre peço enzimas hepáticas antes da prescrição e após 

15 dias do início do uso da flutamida. Orientar sobre coloração urinária, náuseas, ou 

qualquer outro sintoma. Uso no máximo 125mg duas vezes  ao dia com excelentes 

resultados.” 

 

B.2 - Observações quanto à efetividade do fármaco: 

• “A flutamida é efetiva para o tratamento das síndromes cutâneas 

associadas ao hiperandrogenismo. É bem tolerada, mas o risco de hepatotoxicidade, 
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por vezes fatal, deve ser criteriosamente considerado. Seu uso deve ser restrito e 

amparado por termos de responsabilidade”. 

• “Sempre utilizo a flutamida em doses baixas (125mg/dia), diminuindo o 

risco de efeitos colaterais hepáticos e, ainda assim, atingindo bom efeito 

medicamentoso. Acompanho sempre as pacientes com hepatograma e nunca 

presenciei alterações importantes nos exames”. 

• “Trata-se de um excelente produto com grande casuística no meu 

consultório e uma das armas eficientes no tratamento da acne da mulher adulta 

devido ao seu poder antiandrógeno periférico”. 

 

B.3 - Observações quanto à bula, prescrição e manipulação da 
flutamida: 

• “A bula deveria conter: Restrições relativas. Indicações específicas”. 

• “A bula deve ser modificada, porém mantida a restrição quanto ao uso 

em mulheres sem uso de métodos contraceptivos seguros (como o Roacutan), e 

também feito controles laboratoriais, pois vejo muitos colegas receitando flutamida 

como se fosse” água ““. 

• “O medicamento deveria somente ser prescrito por médicos, em 

receituário especial, já que se trata de um medicamento com restrições quanto ao 

uso em mulheres em idade fértil; deveriam ser incorporadas as indicações as 

patologias dermatológicas femininas em que estão associadas alterações no 

metabolismo da testosterona; deveria haver um controle das farmácias de 

manipulação quanto ao revestimento das cápsulas, uma vez que os efeitos adversos 

mais freqüentes estão relacionados com naúseas, epigastralgia e diarréia quando as 

mesmas não são revestidas, e tais efeitos são raramente relacionados com o uso da 

preparação comercial em comprimidos sulcados, disponível no mercado - 

EULEXIN®. Outro dado a ser considerado é o custo do medicamento, que é 

altamente variável tanto os industrializados - EULEXIN®, genéricos, quanto os 

manipulados”. 

• “Tenho pouca experiência com este fármaco, porém em todos os casos 

prescritos por mim, a paciente foi informada o porquê da indicação, os efeitos 

colaterais, estavam usando método contraceptivo e mensalmente realizaram provas 

bioquímicas de função hepática e beta-HCG. O período médio de prescrição foi de 
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04 meses, não observei alteração dos exames. Conheço só um caso de outra 

dermatologista, de efeito colateral grave, infelizmente fatal por hepatite fulminante; 

indicado p/ alopécia androgenética feminina. Esta medicação é amplamente 

prescrita por meu esposo, urologista, p/ tratamento de câncer de próstata, em doses 

muito maiores (750mg/d), e dos seus pacientes só um apresentou discreta alteração 

das transaminases, com resolução após retirada da flutamida.” 

 

B.4 - Observações quanto aos cuidados necessários ao uso do 
fármaco: 

• “Deve-se salientar que em uso de flutamida as pacientes necessitam 

de controles laboratoriais (função hepática, hemograma)”. 

• “Particularmente uso a flutamida com muito cuidado, nunca antes de 

realizar exames laboratoriais (hemograma, função hepática antes e durante o 

tratamento, teste de gravidez, sorologia para hepatites B e C etc.); mesmo assim, 

sempre tentando calcular os riscos e benefícios reais à paciente; levando sempre em 

conta a anamnese da paciente, seu histórico pessoal e familiar”. 

• “As mulheres que usam flutamida devem usar métodos contraceptivos 

seguros durante o tratamento, o que deve ser acrescentado à bula, e não 

simplesmente restringir o uso em mulheres. Acho importante a realização de estudo 

duplo-cego controlado, pois o é uma dos mais efetivos para tratamento da acne da 

mulher adulta e alopécia androgenética feminina”. 

• “A flutamida tem indicações precisas em algumas doenças 

dermatológicas com bons resultados em pacientes refratários a outros tratamentos, 

porém deve ser usada com muita cautela e em pacientes criteriosamente 

selecionados, com avaliações clínicas e laboratoriais constantes. Portanto considero 

essa medicação importante na prática clínica do dermatologista, porém o médico 

deve ter a responsabilidade de informar corretamente a paciente sobre os potenciais 

efeitos colaterais deste fármaco”. 

•  

C - Profissionais que prescrevem a flutamida e que acreditam que a 
bula deva permanecer como está, porém os médicos devem ter liberdade para 
usá-la em pacientes do sexo feminino (agrupamos as respostas deste grupo em 
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observações quanto à efetividade da substância, quanto à bula, prescrição e 

manipulação da flutamida, quanto aos cuidados ao uso do fármaco). 

 
C.1 - Observações quanto à efetividade da substância: 

• “Trata-se de medicamento bastante útil na prática dermatológica e se 

utilizar nas doses padrões, controle hematológico, função hepática e prevenção de 

gravidez - não vejo grandes problemas. Como tantos outros medicamentos - que 

tem efeitos colaterais, cabe ao profissional saber seus efeitos e indicá-lo 

corretamente”. 

• “Os resultados por mim obtidos são excelentes”. 

• “O uso da Flutamida, sendo medicamento valioso no arsenal do 

dermatologista não deve jamais ser proibido. Apenas o paciente deve poder comprar 

o medicamento, estando de posse de receita atualizada. Portanto, apenas as 

farmácias, tanto as comuns, quanto às de manipulação devem ser orientadas quanto 

a isto. Com todos os colegas dermatologistas que entro em contacto, assim como os 

ginecologistas, para quem tenho oportunidade freqüente de ministrar aulas em 

congressos de Ginecologia ("Dermatologia e Cosmiatria para Ginecologistas") 

demonstram ter pleno conhecimento do risco de hepatite e da contra-indicação para 

gravidez.  Muitos dos medicamentos que usamos tem diversos riscos, a saber: 

Diaminodifenilsulfona (Dapsona), Antibióticos, Corticóides, Ácidos, etc; e nem por 

isso devem ter seu uso dificultado. Apenas deve-se prevenir a circunstância de o 

paciente usar medicação com antigas prescrições, para proteção dele mesmo e 

segurança legal do médico.” 

 
C.2 - Observações quanto à bula, prescrição e manipulação da 

flutamida: 

• “O medicamento formulado deveria ter a obrigação de trazer junto, para 

a paciente, as principais restrições do medicamento, como nas bulas”. 

• “Nunca li a tal bula, pois somente prescrevo forma manipulada, mas 

acho que deveria ser vendida com receita controlada, tanto para manipulada ou 

comprada pronta, a qual é um perigo, pois em nosso país não há controle ou 

respeito por nossas receitas médicas, somente se o controle for c/ receita especial e 
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mesmo assim há vendas clandestinas nos balcões das farmácias, principalmente as 

de rede. As farmácias de manipulação são um pouco mais respeitosas, creio”. 

• “O medicamento deveria somente ser prescrito por médicos, em 

receituário especial, já que se trata de um medicamento com restrições quanto ao 

uso em mulheres em idade fértil; deveriam ser incorporadas às indicações as 

patologias dermatológicas femininas em que estão associadas alterações no 

metabolismo da testosterona; deveria haver um controle das farmácias de 

manipulação quanto ao revestimento das cápsulas, uma vez que os mais freqüentes 

efeitos adversos estão relacionados com naúseas, epigastralgia e diarréia, quando 

as mesmas não são revestidas, e tais efeitos são raramente relacionados com o uso 

da preparação comercial em comprimidos sulcados, disponível no mercado- 

EULEXIN®. Outro dado a ser considerado é o custo do medicamento, que é 

altamente variável tanto os industrializados - EULEXIN®, genérico quanto os 

manipulados.” 

•    “Em alguns casos o uso da flutamida pode ser indicado (alguns casos 

de hirsutismo idiopático e alopécia androgenética em que as opções de tratamento 

são poucas), desde que os pacientes sejam bem monitorados e cientes dos riscos 

hepáticos. Recorde-se que o fármaco é supressivo da secreção sebácea e seu efeito 

benéfico se dá somente durante o seu uso não sendo duradouro. Para retirar 

restrição da bula a mulheres com síndromes androgênicas são necessários estudos 

controlados, randomizados com grandes casuísticas para avaliar a segurança do 

fármaco nesta população”. 

• “Acredito que a bula deve permanecer como está, porém sugiro que se 

coloque a indicação para tratamento de acne em mulheres com essa indicação, 

desde que avaliada pelo médico e em uso de método contraceptivo. Utilizo flutamida 

isolada ou em combinação com minociclina (Via oral) com excelentes resultados. 

Porém, não a prescrevo por longos períodos e sempre em doses baixas”. 

• “Avaliações hepáticas pré e durante tratamento, orientar pacientes, 

doses usadas geralmente são baixas, reduzindo o risco de falência hepática.” 

 
C.3 - Observações quanto aos cuidados necessários ao uso do 

fármaco: 
 “O uso da flutamida deve ser restrito aos pacientes c/ indicação precisa 

para tal, uma vez que se faz obrigatória a avaliação da função hepática das 
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pacientes antes, durante e após o tratamento, além da orientação em relação à 

anticoncepção!!!” 

 
D - Profissionais que prescrevem a flutamida e acreditam que a bula 

deva ser modificada e retirada a restrição 

•  “A bula deve esclarecer que tipos de restrições devem se aplicar a 

mulheres”. 

•  “Todo medicamento pode causar malefícios à saúde. Cabe ao médico 

o conhecimento e a responsabilidade sobre o seu uso. Privar o paciente do uso de 

um medicamento porque ele potencialmente é perigoso é absurdo.” 

 

Estes resultados serão melhor avaliados na discussão. Entretanto, pode-

se afirmar, diante dos dados obtidos, que a flutamida se constitui em importante 

arsenal terapêutico, na opinião dos dermatologistas pesquisados.  

 
7.4 Busca Ativa de Casos 

 

A busca ativa de casos se constituiu, como já dito, na elaboração de um 

alerta restrito à rede sentinela (cerca de 100 hospitais, naquela data) e em 

solicitação aos hepatologistas, através da Sociedade Brasileira de Hepatologia  que 

indagava às unidades hospitalares e a esses especialistas se tinham tomado 

conhecimento de reações graves em mulheres, especialmente relacionadas a 

comprometimento hepático, associadas à flutamida.  

 
7.4.1 Respostas dos hospitais sentinela ao alerta restrito  

 

Foram recebidas apenas 6 respostas ao alerta restrito. As unidades que 

responderam limitavam-se a informar dados como “este medicamento não está 

padronizado em meu hospital”. Nenhum gerente de risco (profissional de saúde que 

é o representante do hospital frente à ANVISA e que coordena as áreas de 

tecnovigilância, hemovigilância e farmacovigilância) respondeu afirmativamente.  

 



244 
 

 

Isso provavelmente ocorreu porque os profissionais não tinham sido 

suficientemente treinados pela ANVISA para fazer busca ativa de caso a partir de 

alertas restritos. 

 

Apesar disso, a gerente de risco de um hospital da Paraíba, Drª Hilda 

Maia, embora também não tenha respondido afirmativamente ao alerta, entrou em 

contato conosco mencionando um caso (embora não se lembrasse mais sequer de 

ter recebido o alerta) que ocorreu em seu estado (mas não na sua unidade), e que 

estava sendo divulgado na imprensa nacional e local). Essa profissional teve 

importante participação. Conseguiu contatar parentes da paciente em questão, 

profissionais que tiveram acesso aos dados (inclusive da Secretaria de Estado de 

Saúde da PB, que também esforçaram-se para contribuir) e notificou o terceiro caso 

de óbito para a Unidade de Farmacovigilância, recebido em março de 2003. 

 
7.4.2 Respostas dos hepatologistas à solicitação enviada pela Sociedade 
Brasileira de Hepatologia (SBH) 

 

Com relação à busca de casos relacionada através da SBH, obteve-se 

resposta de profissionais de vários estados do país que mostraram interesse em 

colaborar. Quatro destes profissionais afirmaram terem acompanhado pacientes que 

desenvolveram reações graves em usuários da flutamida. Três deles acompanharam 

reações graves em mulheres. A todos foi solicitado que enviassem os dados à 

Unidade de Farmacovigilância e foi assegurado que os dados não seriam utilizados 

de forma a prejudicar a posterior publicação de artigo científico. Entretanto, mesmo 

após contato telefônico, além de contato por e-mail, para que ficassem seguros em 

notificar, nenhuma informação chegou à ANVISA. 

 

Pode-se inferir que, em breve, estes casos estarão sendo apresentados 

em congressos no Brasil ou mesmo no exterior, além de esperar-se que artigos 

relatando os casos ainda cheguem a ser publicados. E estes dados poderão 

contribuir para que se tenha uma idéia do número de casos que efetivamente 

ocorreram em nosso país. 

 



245 
 

 

7.5 Informações Constantes nas Bulas dos Produtos Comercializados à Base 
da Flutamida 

 

Algumas das indústrias que constavam no cadastro da ANVISA como 

empresas que estariam comercializando o produto não o estavam. Isso foi informado 

à Gerência Geral de Medicamentos. 

 

O resultado da pesquisa referente a número de unidades vendidas de 

cada indústria detentora do registro de produtos à base de flutamida não será 

apresentado porque se mostrou inútil para estimar quantas pacientes poderiam estar 

expostas ao medicamento.  

 

Isso ocorre porque, como se observou nas respostas dos dermatologistas 

ao questionário, na maioria das vezes em que a substância é prescrita por eles para 

mulheres essa prescrição se dá através de “cápsulas manipuladas”. E, além disso, a 

grande maioria dos produtos industriais vendidos à base da substância é vendida 

para pacientes do sexo masculino. 

 

Com relação à solicitação para que relatassem os casos de reações 

adversas que tivessem tido conhecimento (e, nesta solicitação, queria-se 

indiscriminadamente reações adversas, graves ou não, em homens e mulheres), 

apenas algumas empresas responderam a esta questão.  

 

Algumas chegaram a dizer que não foram observadas reações adversas, 

em todo o período de comercialização do produto, ou pelo menos que o Serviço de 

Atendimento ao Cliente (SAC) não havia recebido nenhum relato de reação adversa. 

Algumas empresas relataram poucos casos de reações adversas não graves, e o 

sexo dos pacientes não foi identificado. Entretanto, as respostas de duas empresas 

merecem destaque: 

 

A primeira relatou apenas três casos de contato com o seu SAC, nenhum 

a respeito de reações adversas graves ou comprometimento hepático. Um desses 

três contatos com o SAC foi realizado por uma paciente que estava utilizando o 



246 
 

 

medicamento para “diminuir os pelos do corpo”. A indústria mencionou, ao lado do 

relato, que “nossa indicação é para o câncer de próstata”. 

 

A segunda, que recebeu 11 contatos de consumidores solicitando 

informações referentes ao produto, ressaltou que um desses contatos foi realizado 

por uma jovem de 29 anos, de São Paulo, que estava utilizando o produto para 

acne, prescrito por seu dermatologista e, após o uso de um único comprimido, teria 

apresentado “enjôo, dor no estômago e tontura”. Segundo a indústria, a orientação 

dada a esta usuária foi contatar o profissional prescritor “uma vez que o produto não 

é indicado para uso por pessoas do sexo feminino e no tratamento da acne”. 

 

Uma das empresas que afirmou não ter recebido “nenhum relato de 

evento adverso constando em nosso sistema de farmacovigilância, apenas o relato 

de uma consulta ao SAC”, mencionou que: “gostaríamos de aproveitar a 

oportunidade e informar que temos recebido informação de nossos representantes 

do interior de SP que muitas farmácias estariam manipulando o produto...”. 

 

Com relação à solicitação para que enviassem textos de bula, as 

informações contidas na bula foram analisadas com relação a: 

 

· informações referentes ao não uso no sexo feminino (mesmo que esta 

informação constasse em outra parte da bula que não na parte de contra-

indicações); 

· informações referentes a reações adversas graves, considerando-se 

especialmente a hepatopatia; 

· menção a que os pacientes deveriam ser monitorados com relação a 

função hepática.  

 

Optou-se por analisar essas informações porque o produto não é 

aprovado para mulheres em todos os países pesquisados (portanto esta informação 

deveria constar na bula) e desde 1999, a OMS divulgou advertência de que a 

indústria que produzia o medicamento de referência enviou carta aos profissionais 

de saúde dos Estados Unidos para informar sobre as recentes modificações na bula 

do produto, que incluíam o alerta de que a substância estaria causando toxicidade 
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hepática e que os pacientes utilizando a substância deveriam realizar provas de 

função hepática antes do início do tratamento e mensalmente nos primeiros quatro 

meses. Os resultados obtidos podem ser vistos na Figura 8. 

 
Figura 8. Quadro das informações disponíveis nas bulas dos medicamentos industrializados 
a base de flutamida. *está descrito, porém não no item “reações adversas”. 

Empresa Resposta 
Recomendação para 

não utilização em 
pacientes do sexo 
feminino na bula? 

Reação 
adversa 

descrita na 
bula? 

Recomendação 
para 

monitoramento 
de enzimas 
hepáticas? 

Biossintética Sim Sim Sim Sim 

União Química Sim Possui registro e não 
está comercializado   

UCI - FARMA Não    
Zodiac Sim Sim Sim* Sim* 
Baxter Sim Sim Sim Sim 

Cristália Sim Sim Sim Sim 

Teut Sim Possui registro e não 
está comercializado   

Itaca Não    
Neovita Sim Sim Sim Sim 

Blaúsiegel Sim Sim Sim Sim 
Hexal Sim Sim Sim Sim 

Schering- 
Plough Sim Sim Sim Sim 

 

Observa-se que duas empresas não responderam à solicitação e duas 

possuem registro e não estão comercializando a substância. 

 

Todas as empresas mencionavam, de um jeito ou de outro, que a 

substância não deveria ser utilizada em mulheres. Entretanto, algumas citavam 

“informe a seu médico em caso de gravidez e lactação”, sem nenhuma nova 

ressalva, neste item, que o produto não é indicado em mulheres. 

 

A bula francesa, por exemplo, quando comenta os efeitos em animais 

relacionados à “toxicidade relacionada às funções de reprodução” menciona que 

houve estudos em ratos e em coelhos, e os efeitos observados foram devido à ação 

anti-androgênica do medicamento. Mas ressalta que “a extrapolação destes efeitos 
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ao homem não é adaptada ao quadro da indicação clínica do produto: câncer de 

próstata”. (França, 2003). 

 

Embora ainda não estivesse em vigor a RDC 140/2003, e embora as 

informações em cada bula constassem em locais muito variados, pode-se dizer que 

todas, sem exceção, continham, de um modo ou de outro, as informações 

consideradas relevantes com relação ao uso em mulheres e acometimento hepático. 
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8 DISCUSSÃO 

 

Medicamentos se constituem num dos agentes hepatotóxicos dos mais 

importantes e são causa (junto com vírus hepatotrópicos e álcool), de importante 

morbidade. Cerca de 10% de doenças hepáticas podem ser causadas por 

medicamentos (Nicolás et al; 1999).  

 

Quando os primeiros casos de hepatite em homens usuários de flutamida 

para  tratamento do câncer de próstata começaram a aparecer, a partir dos dados de 

farmacovigilância (dados obtidos após a concessão do registro do medicamento), os 

análogos do LHRH, geralmente utilizados em associação com a flutamida, chegam a 

ser considerados como suspeitos. Entretanto, esses medicamentos há muitos anos 

deixaram de ser considerados suspeitos de estarem associados ao 

comprometimento hepático, seja porque vários pacientes cujos casos foram 

relatados melhoravam da hepatopatia após a suspensão da flutamida e continuação 

do LHRH, seja pelo fato de terem ocorrido casos em vários pacientes que utilizavam 

apenas a flutamida. Além disso, houve vários relatos de melhora após a suspensão 

da substância, além de relatos de recorrência do quadro após a reintrodução da 

mesma. (Wysowski et al, 1993) E, nos outros casos observados em mulheres, 

obviamente a associação flutamida-análogo do LHRH não estava presente. 

 

A flutamida pode induzir hepatite aguda grave, provavelmente devido a 

mecanismos metabólicos idiossincráticos. Isso talvez explique o  “pequeno número 

de casos reportados na literatura” em contraste com o extenso uso da substância 

(García Cortés et al; 2001).  

 

Toda vez que se considerar a possibilidade de hepatotoxicidade pela 

flutamida, existem indícios que vão sugerir, mais ou menos fortemente, a 

possibilidade de que a substância esteja implicada como fator causal, como por 

exemplo: níveis de AST e ALT alcançando seis vezes o limite superior de 

normalidade, seqüência temporal compatível (tempo decorrido entre a administração 

do medicamento e o início de quadro de hepatotoxicidade), ausência de outros 

fatores hepatotóxicos mais plausíveis (sejam eles infecciosos, obstrutivos, tóxicos – 
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mesmo que por outros medicamentos) ou, mais que isso, um quadro clínico não 

compatível com a doença de base, com outras prováveis patologias envolvidas, com 

outras terapêuticas (medicamentosas ou não).  

 

Em suma, na prática clínica, o diagnóstico de hepatotoxicidade pela 

flutamida se baseia na exclusão de outras causas de hepatotoxicidade e na relação 

temporal entre a administração do fármaco e o início da sintomatologia, embora isso 

também varie muito (Caballería; Aragó; Sanchís; 1994). Em todos os casos descritos 

no trabalho, houve uma razoável exclusão de outras causas de doença hepática.  

 

Sinais histológicos de hepatite medicamentosa também podem aumentar 

a probabilidade do medicamento ser considerado como causador da reação 

adversa. Nos casos relatados, foram obtidos dados de necrópsia de duas das três 

pacientes. A evolução favorável após a suspensão do medicamento também 

aumenta a probabilidade do medicamento suspeito estar, realmente, associado, de 

modo causal com a reação adversa. Entretanto, embora a  maioria dos pacientes 

responda favoravelmente à suspensão da substância, não se pode esquecer que 

alguns pacientes poderão ter evolução fatal por doença hepática progressiva, apesar 

da interrupção do tratamento.  

 

Como se pôde ver em vários artigos comentados em seções anteriores, 

acredita-se que possa haver maior probabilidade de desenvolvimento das 

hepatopatias com a utilização de doses mais elevadas, embora mesmo em doses 

reduzidas as reações graves tenham sido observadas. 

 

O tempo necessário para o aparecimento das reações graves 

acometendo o fígado também variaram muito embora, na maioria dos pacientes, 

tenha ocorrido em, pelo menos, dois meses de exposição (o que também ocorreu 

com as três pacientes cujos óbitos forma informados a UFARM). 

 

A freqüência em que a hepatotoxicidade (ou pelo menos alterações de 

provas de função hepática) ocorreu variou muito entre os estudos (desde 0,36% no 

estudo de Gómez et al. (1992) a 22%, segundo Rosenthal et al. (1996), num estudo 

em que os próprios autores atribuíram a taxa, supostamente elevada, ao aumento 
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da consciência de que a substância é hepatotóxica com conseqüente monitoramento 

rigoroso). Apesar das diferenças gritantes entre as taxas de incidência de 

acometimento hepático obtida pelos diferentes estudos, a maioria dos autores julga 

a substância “segura e bem tolerada” (Oosterlinck et al.; 1996), a hepatotoxicidade 

“infreqüente” (Cantalejo et al., 1997), “rara” (Andréjak; 1996, Ruiz, Casañ, Juan; 

2001), “modesta” (Rosenthal et al., 1996). Entretanto, não se pode negar que a 

hepatotoxicidade oscile de quadros sub-clínicos (assintomáticos, com ligeira 

hipertransaminasemia) à hepatite fulminante. (Ruiz, Casañ, Juan; 2001)  

 

Em um estudo de Wysowski e Fourcroy (1996), a toxicidade estimada a 

partir dos dados enviados ao FDA foi de cerca de 3 por 10.000 usuários (levando à 

hospitalização ou a óbito), portanto superior a estimada para hospitalização, nos 

EUA, por hepatopatias agudas não infecciosas de pacientes masculinos, acima de 

65 anos, não expostos a medicamentos (cuja taxa se apresenta em torno de 2,5 por 

100.000 homens de 65 anos ou mais). Há de se ressaltar que este estudo apresenta 

o problema de sub-notificação de casos (foi realizado com dados de notificação 

espontânea ao FDA) e de ter utilizado um cálculo aproximado (não exato) de 

pacientes tratados (denominador).  

 

Em outro estudo retrospectivo realizado por García e colaboradores 

(2001), de todos os relatos envolvendo hepatotoxicidade medicamentosa no período 

entre 1994 e 2000, na Andaluzia, 4,9% estavam associados à flutamida, sendo uma 

importante causa de hepatotoxicidade, pelo menos naquele meio. Um dos casos que 

fez parte do estudo ocorreu em uma menina de 14 anos, em tratamento de 

hirsutismo, que utilizou 500 mg/dia da flutamida. 

 

É importante notar que, embora alguns autores considerem a 

hepatotoxicidade da substância como rara (a maioria dos estudos), e mesmo a 

toxicidade geral da substância como “modesta”, deve-se considerar que, como 

diferentes estudos encontraram resultados muito díspares em termos de freqüência 

de reações adversas envolvendo o fígado, isso pode ser atribuído, pelo menos em 

parte, ao aumento da consciência da hepatotoxicidade pela substância, levando a 

avaliações das provas de função hepática mais freqüentemente nos pacientes que 

estiverem em uso da mesma, e ao fato de que este conhecimento pode levar à 
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interrupção do tratamento mais precocemente, diante da possibilidade de evolução 

para hepatite fulminante e mesmo fatal.  

 

Além disso, como alguns estudos mais recentes mostram taxas de 

hepatotoxicidade mais elevadas, pode-se também supor que a incidência de 

hepatotoxicidade pode ser, realmente, mais elevada do que a previamente sugerida. 

E não há como descartar que, na população brasileira, a incidência destas reações 

idiossincráticas possa ser distinta daquela encontrada na literatura.  

 

Deve ser observado que, embora a maioria dos pacientes se recupere 

após a suspensão do medicamento, houve relatos de casos que evoluíram a óbito, 

mesmo após a interrupção do mesmo. (Andréjak et al, 1996; Fernández Peña, 1997; 

Guzmán Martinez-Valls, 1997; Rodríguez Gómez et al, 2000; Wysowski et al, 1993) 

 

Apesar da suposta “raridade” da reação, em virtude da necessidade de se 

interromper precocemente o tratamento, todo paciente deve ser acompanhado em 

relação à função hepática, e deve ser advertido para comunicar imediatamente aos 

seus médicos a ocorrência de sintomas que sugiram acometimento hepático 

(náuseas, vômito, fadiga, icterícia, entre outros).  

 

A realização de provas de função hepática é, então, mandatória em 

pacientes que estejam utilizando a substância (tanto previamente ao início quanto 

durante o tratamento). E, todos os pacientes devem ser monitorados em relação a 

sinais e sintomas que sugiram hepatotoxicidade. O medicamento deve ser 

interrompido prontamente caso alterações significantes das provas de função 

hepática sejam observadas, e o paciente acompanhado até à normalização do 

quadro. Embora não se possa precisar qual seria o momento mais indicado para 

proceder a interrupção, textos de bula aprovados em outros países recomendam que 

isto ocorra em caso de icterícia ou quando valores da ALT superem o dobro do limite 

superior de normalidade, embora alguns autores recomendem a interrupção assim 

que qualquer elevação dos valores de ALT sejam notados (García Cortés et al; 

2001).  

 



254 
 

 

É importante destacar que boa parte dos comentários acima (em relação 

à incidência do acometimento hepático, a melhora após a suspensão da substância 

ocorrida na maioria dos pacientes, o período de exposição até que se desenvolva 

uma reação adversa grave, entre outros), foram obtidos, em sua absoluta maioria, a 

partir do uso no sexo masculino, sendo válidos, portanto, apenas para homens, 

podendo-se especular o quanto eles podem ser pertinentes no caso do uso da 

substância em mulheres. 

 

O primeiro caso revisado de acordo com a metodologia deste trabalho, 

ocorrido em paciente do sexo feminino, foi descrito em 1993 (Wallace; Lalor; Chik; 

1993) e se referia a uma jovem com hirsutismo considerado desfigurante, que já 

tinha utilizado várias outras alternativas terapêuticas sem sucesso até que, ao iniciar 

a flutamida na dose de 500 mg/dia evoluiu, menos de dois meses depois, com 

acometimento hepático (histopatológico mostrava alterações típicas de 

hepatotoxicidade por medicamentos, com necrose focal e colestase). 

 

Em 1999, Andrade descreveu outro caso de acometimento hepático, este 

bem mais grave, tendo sido necessária a realização de transplante hepático, numa 

menina de 14 anos utilizando a substância na dose de 500 mg/dia, para tratamento 

de hirsutismo, por cerca de três meses. Esse autor considera que, o hirsutismo, 

embora se trate de uma condição benigna, pode se constituir num problema 

psicossocial importante. Por causa disso, os médicos podem sentir-se impulsionados 

a utilizar terapias mais agressivas. Entretanto, em virtude do relato do caso, defende 

a idéia de a relação benefício/risco nestas situações é inaceitável e que os médicos 

não devem considerar a flutamida como uma alternativa para o tratamento do 

hirsutismo.  

 

Mais dois casos foram relatados em mulheres (Román Llorente et al.; 

2000; Ruiz-Rebollo; Atienza-Sánchez; López-García; 2001), - obtidos a partir da 

revisão realizada através do MEDLINE, no período de 1990 a 2002, como descrito 

na metodologia. Nenhum deles fatal. 

 

Na verdade, não se pode deixar de ressaltar que, ainda que raras, a 

suposta “raridade” encontrada na literatura em relação a hepatites fulminantes, em 
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homens tratados para o câncer de próstata com a flutamida, fez com que se 

levantasse a hipótese, diante dos relatos dos três casos de óbito recebidos pela 

UFARM, de que talvez o acometimento hepático nas mulheres seja por alguma 

razão, mais provável e freqüente que nos homens, principalmente pelo fato de que 

estes homens apresentavam outros fatores sabidamente associados a maior 

probabilidade de desenvolvimento de reações adversas tais como idade avançada e 

doença de base grave. Infelizmente, pela total incapacidade de estimar a incidência 

das reações nessas mulheres (porque não se consegue obter nem o numerador – 

número de reações adversas graves, nem o denominador, número de pacientes 

expostas á flutamida), não é possível fazer nenhuma especulação a respeito do 

aumento do risco de hepatotoxicidade associado ao uso da substância por 

mulheres, em relação aos riscos apresentados pelos usuários do sexo masculino.  

 

Deve-se enfatizar que o problema do “numerador” é sempre marcante e 

crítico em se tratando de dados do período de comercialização do medicamento 

(dados de farmacovigilância). Isto é facilmente entendido pelo problema da sub-

notificação. Esse problema só seria “resolvido” numa situação hipotética onde todos 

os profissionais notificassem toda e qualquer reação adversa grave que tivessem 

tido conhecimento. Mas mesmo sem o numerador, poder-se-ia obter uma sub-

estimativa da incidência das reações adversas, uma vez que se dispusesse do 

denominador, ou seja, o número de pacientes expostas. Na verdade, a maioria das 

decisões reguladoras é baseada numa sub-estimativa do risco. Foi assim que se 

retirou a cerivastatina do mercado mundial, ou a nimesulida, em alguns países 

europeus. Na Espanha, em relação à nimesulida, a taxa de incidência foi de cerca 

de 2,2 notificações x 100.000 meses de tratamento (Curso Avanzado de 

Farmacovigilância, 2003). Na verdade, sabe-se que, com esta medida, não se está 

estimando a incidência de reações adversas mas se tem uma associação entre o 

número de casos notificados de determinada reação em relação a estimativa de 

tratamentos realizados. Infelizmente, no caso do uso de produtos manipulados, 

mostrou-se impossível estimar o denominador, porque não se dispõe de dados a 

respeito de número de unidades vendidas como os que seriam obtidos no caso de 

tratar-se de produtos industrializados. 
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Com relação ao mecanismo de ocorrência da hepatotoxicidade, Pontiroli 

et al (1998), citando um artigo de 1989, diz que o longo período de latência entre o 

início da terapia e o acometimento hepático é consistente com idiossincrasia 

metabólica, porém a eosinofilia descrita em alguns pacientes seria compatível com 

uma reação imunoalérgica. Entretanto, apesar de todos estes anos em que as 

reações acometendo o fígado vêm ocorrendo, não se pode precisar se seria uma 

idiossincrasia (possivelmente devido a interferências com o processo metabólico no 

hepatócito), destruição de células por um efeito tóxico nas estruturas celulares, ou 

indução de uma reação imunológica levando à necrose e colestase. Essas hipóteses 

encontram-se melhor descritas na seção 3.4.4, onde também devem ser observadas 

as menções à relação entre a estrutura química da flutamida e da nicalutamida e um 

suposto mecanismo de toxicicidade. 

 

Cabe destacar que, embora a hepatite fulminante possa parecer a reação 

mais grave descrita em associação com a substância, outras reações graves foram 

descritas, como lupus (Reid; Glode; 1998) e pneumonite por hipersensibilidade 

(Bennett; Raisch; Sartor; 2002). Com relação à peneumonite, foi levantada a 

hipótese de se constituir num efeito de classe do medicamento. Ou seja, embora o 

acometimento hepático seja a reação que esteja causando maior preocupação à 

UFARM em relação ao uso da substância por mulheres, além do comprometimento 

fetal, caso uma destas mulheres engravide durante o tratamento, não se deve 

perder de vista que essas não são as únicas reações graves associadas ao uso da 

flutamida. 

 

Ralph Edwards, diretor do UMC, afirma que, embora as atividades de 

farmacovigilância tenham se desenvolvido ao longo dos anos, a morbidade causada 

por medicamentos persiste elevada. Para contornar este problema, seria 

fundamental uma comunicação mais “efetiva e eficaz” aos profissionais de saúde. 

Na verdade, em sua opinião isso já representa uma mudança de paradigma: o 

objetivo da farmacovigilância deixa de ser a identificação de “novas” reações 

adversas associadas a medicamentos e passa a ser a busca e a solução de 

problemas associados ao uso de medicamentos. (Edwards, 2001). Essa percepção 

já rende frutos, e hoje já se utiliza uma nova definição de farmacovigilância, com um 

escopo de atividades bem mais amplo (ver seção 2.1). 
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Este trabalho mostra que, em seu pouco tempo de existência e com todas 

as limitações, a UFARM consegue identificar “novas informações” em 

farmacovigilância, que é uma das principais razões de ser desta atividade. Como foi 

visto acima, embora já se conheça o risco de hepatotoxicidade associado à 

flutamida, existem pouquíssimos casos relatados em mulheres, a maioria não 

associada à hepatite fulminante, e nenhum óbito, até então, fora relatado no mundo. 

Infelizmente, a UFARM já tomou ciência de quatro óbitos e pelo menos, mais dois 

casos graves, um dos quais tendo exigido a realização de transplante hepático. 

Entretanto, apenas a identificação do problema, e mesmo o envio de casos ao UMC 

(colaborando com outros países que, somente agora se tomou conhecimento, 

também estão enfrentando o mesmo problema – informação obtida informalmente, 

com membros da Agência Espanhola de Medicamentos) mostram-se insuficiente, 

ainda que fundamental. Há de se encontrar medidas adequadas para contornar os 

problemas observados. 

 

Considerar o problema facilmente solucionável, uma vez que o 

medicamento está sendo utilizado para uma indicação não aprovada pelo órgão 

regulador também não é a solução. Menos ainda seria considerar a utilização do 

mesmo como um mero “erro”. Por tudo que foi exposto na seção 3.2 em relação à 

eficácia da flutamida em indicações não aprovadas, não há como desconsiderar que 

um profissional bem intencionado e “atualizado”, se não estivesse muito bem 

informado dos riscos do uso da substância (e até então esta informação não se 

encontrava facilmente disponível) provavelmente consideraria o medicamento como 

uma alternativa eficaz (e, porque não dizer, segura – como foi dito nos estudos bem 

controlados realizados com a substância em indicações dermatológicas -  

principalmente se comparada com as outras alternativas terapêuticas disponíveis).  

 

Além disso, atribuir “erro” ou culpar os profissionais de saúde, embora 

fácil, em nada resolve, além de, na maioria das vezes, ser profundamente injusto: 

profissionais de saúde são criticados por muitas deficiências, uma das quais 

relacionada a danos causados por medicamentos mas, em minha opinião, a 

sociedade não provê aos profissionais de saúde as fontes necessárias para 

melhorar sua performance. Ao contrário, profissionais de saúde trabalham sob 

circunstâncias com crescentes dificuldades em muitos países. No que se refere à 



258 
 

 

segurança de medicamentos, a provisão de mais e melhor informação para os 

profissionais e de tempo para que eles possam analisar e utilizar esta informação é o 

principal desafio para o futuro próximo. (Edwards, 2001) 

 

Quem afirma isso não é nada mais, nada menos que o diretor do UMC. E 

segue dizendo que, só desta maneira, pacientes poderão sentir que estão tendo o 

melhor tratamento, racional e individualizado, a melhor oportunidade de não 

experienciar reações adversas durante o tratamento, e, quando estas RAMs forem 

experienciadas, a melhor oportunidade de que sejam diagnosticadas e reportadas, 

para melhoras no conhecimento sobre segurança de medicamentos. 

 

Considerar que, para obtenção de mais dados sobre segurança seriam 

necessários estudos epidemiológicos, por exemplo, também não parece razoável, 

nem tampouco factível. Pelo menos, não como uma condição necessária para se 

adotar alguma medida com objetivo de minimizar risco. É claro que é quase sempre 

difícil determinar quando este tipo de estudos deve ser empreendido. Na verdade, o 

uso da flutamida em mulheres poderia até ilustrar uma das situações em que, pela 

própria natureza destes estudos, eles poderiam ser úteis. Afinal, eles estão mais 

indicados quando a prevalência da patologia a ser tratada é elevada, quando a 

severidade desta patologia é baixa, quando a patologia afeta mais um grupo 

especial da população (no caso, mulheres), quando o medicamento em questão é 

utilizado em indivíduos relativamente saudáveis, quando a exposição é longa, entre 

outros fatores.  

 

Entretanto, diante da gravidade das reações observadas, eles podem até 

ser conduzido, desde que antes alguma medida reguladora seja adotada. Isso 

porque, obviamente, um risco de vida potencial demanda atenção rápida ao 

problema. Ainda assim, deve ser enfatizado que, mesmo quando surge um possível 

grande problema referente à segurança de um medicamento, a necessidade urgente 

de ações para que se proteja outros usuários do dano potencial deve ser sempre 

confrontada com a necessidade de que sejam obtidos dados adicionais que confiram 

mais certeza e confiança na avaliação benefício – risco e nas suas conclusões. 

(CIOMS Working Group IV;1998).  



259 
 

 

Ainda segundo o CIOMS, mesmo quando dados completos estão 

disponíveis, existem várias influências subjetivas e objetivas que vão interferir 

diretamente, não só na avaliação benefício – risco, mas também no julgamento se 

esta avaliação deve ou não ser realizada em caráter de urgência e nas opções e 

ações a serem consideradas no fim do processo. (CIOMS Working Group IV;1998).   

 

Tudo na vida é um risco, e a utilização de fármacos não poderia ser 

diferente. Entretanto, a maioria dos usuários de medicamentos parece acreditar que 

o uso dessas substâncias só pode acarretar coisas boas. Mais que isso, as vezes os 

medicamentos são utilizados objetivando um efeito mágico, milagroso, sobre os 

males do corpo e da alma, sobre quaisquer limitações inerentes ao ser humano.  

 

No Brasil, a maioria dos pacientes só compreende que a consulta médica 

está no fim ao receber a sua receita. Mesmo para condições benignas e 

autolimitadas como um resfriado, poucos são os pacientes que “aceitam” apenas a 

explicação sobre a sua condição e um aconselhamento para “repousar e beber 

bastante líquido”. Todos desejam pílulas que vão aliviar seus sintomas, e o mais 

rápido possível, ignorando que cada medicamento apresenta seus riscos, e que 

esses riscos devem ser sempre confrontados com os possíveis benefícios que se 

pretende obter.  

 

É inegável que os medicamentos representaram uma revolução na 

terapêutica moderna, com enormes impactos sobre a vida de cada indivíduo e a 

saúde pública. Isso talvez só reforce a sub-estimativa do risco apresentada, não só 

pelos usuários como pelos próprios profissionais de saúde. Além disso, a 

propaganda maciça de medicamentos dirigida ao público em programas de televisão 

de grande audiência e mesmo aquela dirigida diretamente aos profissionais de 

saúde pela indústria farmacêutica “vende” a idéia de que medicamentos são 

substâncias mágicas, salvadoras, altamente benéficas e totalmente inofensivas. 

Todo este estímulo associado ao fácil acesso (de camelôs oferecendo 

medicamentos até a venda livre de fármacos que só poderiam ser dispensados sob 

prescrição médica, nas farmácias) contribui para o consumo indiscriminado de 

medicamentos no país.  
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É claro que este uso indiscriminado não vai resultar, em todos os casos, 

nos efeitos mágicos que são prometidos direta ou indiretamente, e que estão no 

consciente ou no inconsciente do usuário e até do profissional de saúde. Mas ele 

sempre expõe este usuário a riscos (muitas vezes desnecessários). O aumento do 

consumo de medicamentos está diretamente associado ao aumento do número de 

reações adversas a medicamentos. E, muitas vezes, essas reações adversas são 

muito mais graves que a própria condição que levou ao uso do medicamento, como 

foi tristemente exposto com o caso das três pacientes. Elas utilizaram a flutamida 

para tratar condições sem maior morbidade. Não eram portadoras de acne severa 

ou deformante, não estavam “carecas”. Os pais de uma das pacientes me 

informaram que “ela apenas queria ficar mais bonita para a formatura, e estava com 

um pouquinho de espinhas”.  

 

Por conta destas poucas espinhas, ou de um cabelo um pouco mais 

rarefeito do que se desejaria, hoje estas três moças estão mortas. Seus médicos, 

guardadas as devidas proporções, podem também ser vítimas como elas. Entre as 

principais funções de um médico está mitigar o sofrimento e promover a saúde. Pela 

definição da própria OMS, o conceito de saúde está associado a um bem estar 

físico, mental e social, e não meramente à ausência de doença ou enfermidade 

(WHO, 1948) (com esse conceito, quem de nós seria saudável?). Ainda que se 

possa considerar que estas “poucas espinhas” e um cabelo um pouco mais rarefeito 

não seriam suficientes para justificar a utilização de medicamentos (e então estaria 

ocorrendo uma prescrição “excessiva”, ”desnecessária”), se essas moças chegam a 

consultar um médico por causa disso, isso não está lhes trazendo desconforto, às 

vezes até sofrimento? E o médico não foi treinado justamente para aliviar ou mesmo 

acabar com este sofrimento?  

 

A prescrição “excessiva” (aquela que ocorre quando o paciente apresenta 

uma condição em que não estaria indicado o tratamento medicamentoso), de acordo 

com Pepe (1994) está relacionada, entre outros fatores, às limitações na formação 

médica profissional, às deficiências no sistema de assistência à saúde, à pressão 

dos laboratórios para colocar seus produtos no mercado, e às pressões dos 

pacientes que se frustram ao sair de uma consulta sem uma receita de 

medicamentos. 
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Os médicos, assim como os pacientes, estão submetidos a mesma  

propaganda maciça presente em novelas, comerciais de televisão, que mostram 

gente bonita e em conformidade com os mais rígidos padrões de beleza, em 

propagandas explícitas sugerindo o consumo de medicamentos e outras não tão 

explícitas (por força de legislação que impede propaganda de produtos de venda 

sob prescrição diretamente ao público) que sugerem “procure o seu médico que ele 

vai poder ajudar você” a ficar mais potente sexualmente, mais magro, mais bonito... 

Atletas recomendam vitaminas e minerais, como se alimentos devessem ser 

comprados nas farmácias! E por aí vai. Tudo isso só reforça a idéia de que 

medicamentos sejam a solução para resolver qualquer tipo de problemas, faz parte 

do autocuidado utilizar medicamentos e cosméticos os mais caros que se puder 

pagar. Quem não adota este comportamento “não está se cuidando, não tem auto-

estima”.   

 

Essa ideologia atinge indivíduos como um todo e, ainda que se considere 

que os profissionais de saúde teriam mais condições de fazer um julgamento crítico 

sobre esse bombardeio de mensagens ora mais ora menos explícitas, não se pode 

negar que isso pode, ainda que de modo subliminar, “contaminar”  as suas 

percepções em relação a qual é a real função de um medicamento e em relação à 

atribuição do próprio profissional de saúde.  

 

De acordo com Barros (2000) diferentes fatores foram identificados como 

exercendo influência sobre o comportamento dos prescritores de medicamentos. 

Destaca-se o lugar proeminente ocupado pelas fontes de informação disponíveis 

para os médicos: informações produzidas e veiculadas pela indústria farmacêutica 

através de meios diretos (anúncios em revistas médicas, visita de propagandistas, 

distribuição de amostras grátis, de revistas e outros materiais impressos, brindes, 

financiamento de recepções em congressos, viagens) e indiretos (financiamento de 

programas de educação continuada, de associações profissionais ou de revistas 

médicas além da produção de material tido educativo, relacionamento com 

autoridades sanitárias, políticos, professores e especialistas famosos).  Os autores 

consideram que, para que haja contraposição às fontes de informação consideradas 

comerciais, à má qualidade e à tendenciosidade que lhes são inerentes, são 

necessárias as fontes profissionais de informação, onde se incluem textos de 



262 
 

 

farmacologia ou terapêutica, livros especializados, como por exemplo os que tratam 

de RAMs, centros de consulta terapêutica, centros de informações sobre 

medicamentos, boletins, formulários de medicamentos ou guias terapêuticos.  

 

Mesmo as “diretrizes” e os “guias” utilizados pelos profissionais - 

elaborados pelas sociedades médicas de especialidades, geralmente baseados em 

revisões sistemáticas (quando disponíveis) - podem transmitir a falsa impressão de 

que o medicamento é  eficaz e seguro, por enfatizar mais a eficácia terapêutica em 

detrimento de informações a respeito dos riscos do uso do mesmo. De qualquer 

modo, esses “guias”  procuram facilitar e ajudar a tomada de decisão na prática 

diária, e a evidência científica que mais pode auxiliar a tomada de decisão, pelo 

médico, é a que oferece informações sobre condutas em relação ao benefício mas 

também ao risco associado ao uso do medicamento. 

 

Ainda em relação a fatores que exercem influência na prescrição de 

medicamentos, não se pode deixar de destacar que essas substâncias têm efeitos 

sociais, culturais e psicológicos. Elas podem afetar o modo das pessoas verem a si 

próprias, sua motivação para resolver seus problemas e, em geral, sua qualidade de 

vida. As características pessoais de cada paciente, suas demandas e expectativas, 

seus conceitos de saúde e doença constituem-se em influências diretas à 

prescrição, e são também moldadas pela sociedade. Fatores culturais permeiam 

todos os aspectos do uso de fármacos, inclusive a intenção de utilizá-los para levar a 

uma vida normal, para atender expectativas sociais, e estão relacionados, também, 

ao modo como a sociedade vê o medicamento, como o “encara”, ao que ele significa 

para ela.  (HAAIJER-RUSKAMP; HEMMINKI, 1993).  

 

Somados a todos estes fatores “determinantes” da prescrição médica, não 

se pode deixar de considerar, principalmente em relação à situação da flutamida, 

que, a cada dia, a adequação a rígidos padrões estéticos vem sendo considerada 

como um problema a ser resolvido. E o paciente que chega ao consultório quer a 

solução rápida de seu “problema”. O bom médico, para este paciente, é aquele que 

vai resolver rapidamente o seu problema, seja ele qual for, prescrevendo um 

medicamento, dando-lhe uma receita. A receita pode simbolizar não só a disposição 

do médico em ajudar o paciente, mas um modo de concluir e “encerrar” a consulta. 
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Espera-se que os médicos saibam utilizar o todo o arsenal terapêutico  

disponível para que seus pacientes disponham da alternativa mais eficaz que estiver 

ao alcance (e não se pode esquecer que o mais eficaz nem sempre é o mais recente 

lançamento). Entretanto, esses profissionais também são bombardeados, em sua 

prática diária, por uma enorme gama de informação, em curto espaço de tempo, 

informações essas quase nunca completas no que tange à segurança dos 

medicamentos. A propaganda do medicamento, muitas vezes realizada através da 

menção às propriedades terapêuticas do produto sem que haja valorização de 

dados a respeito de segurança e do seu custo comparado às alternativas, dá um 

caráter técnico-científico a informações quase que publicitárias.  

 

Um estudo recente mostra que a principal fonte de informação sobre 

medicamentos à disposição dos médicos brasileiros, o dicionário de especialidades 

farmacêuticas – DEF, omite dados importantes sobre cerca de metade dos 

medicamentos mais vendidos no país.  Tendo por base os 44 fármacos mais 

comercializados, há insuficiência de dados sobre efeitos adversos em 57,2% deles; 

em 30,5% ocorre insuficiência de dados sobre contraindicações, e em 41,7% deles, 

os dados referentes a interações são insuficientes. Esse estudo se baseou em 

critérios da OMS para compor material informativo oferecido aos médicos, e na 

comparação entre os mesmos produtos, no DEF e em dois manuais de uso habitual 

nos EUA. (Barros, 2000).  

 

Hoje, não há dúvida de que, com o imenso número de medicamentos 

comercializados, somado à “correria” da prática médica diária, é impossível para 

qualquer profissional, por mais dedicado e bem-intencionado que seja, dominar 

todos os conhecimentos necessários para utilizar satisfatoriamente todos estes 

fármacos.  

 

Tanto no setor público quanto no privado, o médico é obrigado a atender 

ao excesso de demanda de pacientes, em condições de atendimento quase sempre 

distantes daquelas que seriam consideradas adequadas, sendo difícil dedicar tempo 

suficiente ao paciente. Diante de um paciente que, em geral, interpreta a receita 

como a solução para seus problemas, o médico, ao fornecer essa receita, também 

tem a sensação de que realizou algo em favor do paciente. Entretanto, no meio 
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desta “correria”, muitas vezes a prescrição não é precedida de uma ponderação 

cuidadosa entre os riscos e benefícios esperados.  

 

Existe também, principalmente por parte dos leigos mas também por parte 

dos profissionais, a falsa idéia de que o medicamento, se está registrado, é isento de 

maiores riscos. É claro que as rigorosas exigências impostas pelas agências 

reguladoras de todo o mundo às indústrias que desejam comercializar 

medicamentos procuram garantir, pelo menos, que os riscos advindos do uso de 

medicamentos seja razoável frente aos benefícios que pretendem oferecer, em 

determinada condição que se deseja tratar. Por isso, as exigências impostas a um 

medicamento que visa tratar condições graves, que coloquem em risco à vida, ou 

para as quais não existam alternativas terapêuticas podem ser muito menores se 

comparadas com as exigências realizadas para o registro de um medicamento que 

visa tratar patologias de baixa morbidade, ou para as quais existam várias outras 

alternativas. 

 

Pode-se suportar a idéia, ainda que com dificuldade, de se apresentar 

uma reação adversa grave a determinado medicamento utilizado para tratar uma 

patologia como um câncer, por exemplo, que coloca em risco a vida. Embora esta 

questão cause perplexidade ao leigo e inconformismo até nos profissionais de 

saúde, ambos podem “aceitar” este risco inerente ao uso dos medicamentos, na 

tentativa de obter um benefício significativo para o paciente. Mas não é razoável que 

se permita que pacientes corram riscos de apresentar esta mesma reação adversa 

grave num tratamento para alopécia, por exemplo. Afinal, como um medicamento 

que está sendo usado para melhorar a condição do paciente pode lhe fazer tanto 

mal? Em geral esse fato só é aceito quando a própria patologia, se não tratada, 

ameaça mais o paciente do que a possibilidade de desenvolvimento de uma reação 

adversa, ainda que esta reação possa causar muito desconforto, ou mesmo ser 

muito grave.  

 

É claro que existem acnes deformantes, que impossibilitam totalmente ao 

paciente levar uma vida normal. É possível que existam mulheres cuja calvície 

também cause severas implicações em sua vida pessoal.  
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Existem questionários e avaliações que podem “medir” o impacto na 

qualidade de vida das mulheres, e alguns dos estudos sobre eficácia citados na 

seção 3.2 incluíram, previamente, avaliações psiquiátricas das pacientes. (Moraes; 

2002). 

 

Não cabe a outra pessoa, senão aos médicos e pacientes, avaliarem o 

quanto aquela condição pode estar dificultando, limitando a vida do paciente, e o 

quanto de sofrimento pode estar envolvido em cada caso. Não se quer, neste 

trabalho, entrar em conflito com os dermatologistas que lidam diretamente com 

pacientes aflitas e angustiadas (hoje isso vale também para o sexo masculino), e 

determinar o que eles podem ou não fazer. Além disso, deve-se considerar o risco 

inerente às outras terapias para tratar as mesmas condições (isotretinoína na acne, 

por exemplo, também não é, nem de longe, isenta de riscos).  

 

Diante disso, optou-se por elaborar o questionário aos dermatologistas 

(com a preciosa colaboração da SBD), cujo objetivo, pelo menos em parte, foi: 

“ouvir” os profissionais que vêm utilizando a substância, conhecer suas razões, suas 

práticas, o conhecimento de que dispõem sobre os riscos do uso. 

 

Entretanto, não se deve permitir que os profissionais, em parte reféns, 

como quase todos nós, do imperativo de que todos devem se adequar aos rígidos 

padrões estéticos, além de pressionados pela própria “obrigação” de tentar mitigar o 

sofrimento destas pacientes, decidam utilizar ou não uma substância sem 

conhecerem os seus verdadeiros riscos. Esses riscos, se bem conhecidos, poderiam 

levar a estes mesmos profissionais que atualmente estão utilizando o produto a 

desistirem de utilizar a flutamida como alternativa terapêutica nas circunstâncias em 

que ela vem sendo utilizada, ou pelo menos a utilizarem de modo bastante diferente 

(sob monitoramento das funções hepáticas periodicamente), por exemplo. 

 

É claro também que, ainda que haja a preocupação de não intervir na 

atuação de quem mais de perto lida com o problema, neste caso os dermatologistas 

(embora haja indícios de que alguns ginecologistas também possam estar utilizando 

a substância no tratamento das manifestações associadas a síndrome dos ovários 

policísticos), cabe à agência reguladora adotar a medida que considerar mais 
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satisfatória para contornar o risco. E aí interferem várias outras coisas. Por exemplo, 

ainda que se encontrasse uma medida que supostamente conferisse mais 

segurança à prescrição da substância nestas indicações (pelo menos naquelas 

circunstâncias que realmente exigissem tratamento, por maior comprometimento da 

vida social da paciente), não se pode esquecer que as pacientes adquirem 

facilmente a substância sem prescrição. Essas pacientes, motivadas pelo “sucesso” 

da terapia, poderiam continuar utilizando a substância por conta própria, sem 

nenhum monitoramento, estando expostas ao mesmo risco anterior à adoção da 

medida reguladora. Tudo isso deve ser considerado pelo órgão regulador. Portanto, 

a medida a ser adotada nem sempre é a melhor, mas muitas vezes é a melhor 

possível. 

 

Poucos profissionais conhecem o fato de que o medicamento é aprovado 

para o uso em condições específicas. A eficácia da substância é avaliada num grupo 

determinado e limitada de pacientes, geralmente sem patologias concomitantes a 

que se quer tratar, e que não utilizam outros medicamentos além daquele que é 

objeto de estudo. Além disso, reações que demorariam a aparecer (ocorreriam após 

exposição prolongada), ou mesmo anos após a suspensão do medicamento, não 

aparecem nos estudos pré-registro. Reações adversas raras também não serão 

identificadas na fase de estudos clínicos, pelo limitado número de sujeitos expostos. 

Essas limitações dos estudos clínicos, em determinar dados de segurança sobre os 

medicamentos, já foi comentada à exaustão, em seção introdutória específica. E ela 

é a própria razão de ser da farmacovigilância: identificar riscos até então 

desconhecidos e propor alternativas que ajudem profissionais e pacientes a fazerem 

uma avaliação benefício/risco favorável ao uso dos fármacos. 

 

Quando a flutamida foi registrada nos EUA, em 1989, pouco se conhecia 

sobre sua toxicidade hepática. A partir de dados de farmacovigilância (obtidos no 

período pós-comercialização) identificaram-se os primeiros relatos associando a 

substância à toxicidade hepática. Somente em 1999, a partir do acúmulo destes 

relatos provenientes da importante estratégia de farmacovigilância que é a 

notificação voluntária de reações adversas (comentada em seção introdutória 

específica), a indústria enviou carta aos profissionais de saúde e a OMS divulgou a 

informação no seu Pharmaceuticals Newsletter (WHO, 1999) de que a bula do 



267 
 

 

produto estaria sendo alterada para incluir as informações de que a substância pode 

levar à insuficiência hepática, por vezes fatal, de que os pacientes deveriam se 

submeter previamente a provas de função hepática, que deveriam ser 

posteriormente monitoradas, e que a substância deveria ser prontamente suspensa 

caso o paciente apresentasse icterícia ou ALT duas vezes acima do limite superior 

de normalidade. Nesses casos, dever-se-ia acompanhar o paciente através das 

provas de função hepática até a resolução do quadro. Também já se apresentava a 

informação de que a maioria dos casos ocorreu após três meses da utilização da 

substância. 

 

Aqui, cabe considerar que, embora os dados das notificações voluntárias 

que motivaram as alterações de bula e divulgação das novas informações aos 

prescritores tenham sido provenientes de profissionais de saúde (porque, como 

também já foi comentado no capítulo de notificação espontânea, a maioria dos 

países só aceita relatos de profissionais de saúde, alguns apenas de médicos), no 

Brasil o usuário de medicamentos ainda representa uma importante fonte de 

informação sobre reações raras, ou não descrita, ou mesmo as graves, de modo 

geral. Embora a notificação do usuário seja, geralmente, de difícil avaliação por 

omitir dados importantes, ela tem se mostrado, em alguns casos, o modo mais 

rápido de que a informação chegue à Unidade de Farmacovigilância (UFARM). Isso 

porque a maioria dos profissionais médicos no Brasil ainda não conhece (e nem 

teriam como conhecer) o que é e como atua a UFARM. E mesmo quando 

conhecerem, ainda teremos que lidar com o problema da sub-notificação seja por 

falta de tempo, pela crença de que nada será feito, “então não adianta notificar”, 

entre várias outras razões. 

 

Por tudo isso, por mais acréscimo de trabalho e de dificuldade 

conseqüentes ao fato de se aceitar notificações de usuários, o fato da primeira 

notificação de óbito em mulheres com a flutamida ter sido enviada pelo pai da 

paciente mostra que o Brasil ainda deve seguir no caminho de aceitar esse tipo de 

relato. 

 

Quando esta primeira comunicação foi recebida (a UFARM tem adotado o 

termo notificação para relatos recebidos por profissional de saúde e comunicação 
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para os outros relatos recebidos), causou grande surpresa e preocupação pelo fato 

de um medicamento exclusivamente aprovado para o tratamento do câncer de 

próstata ter causado uma reação fatal numa jovem. A primeira medida adotada, 

então foi a revisão da literatura, quando se tomou conhecimento de vários estudos 

conduzidos em mulheres. Na verdade, a maioria dos estudos tinham sido bem 

conduzidos, cegos, randomizados, bem controlados. O problema é que todos 

apresentaram amostras muito pequenas (o total de pacientes estudadas variou de 

18 a 110 pacientes, das quais apenas 10 a 65 foram efetivamente expostas), como 

pode ser visto no capítulo de estudos sobre eficácia da substância. A totalidade dos 

estudos mostrava a substância como eficaz nas indicações dermatológicas, 

principalmente hirsutismo, mesmo (ou principalmente) quando eram realizados 

estudos de eficácia comparada.  Vários, como se pode observar na descrição dos 

resumos desses estudos, apesar do tamanho das amostras utilizadas, concluíam 

que a flutamida era eficaz e segura nas indicações em que estava sendo utilizada. 

Esses estudos, que são os que provavelmente são lidos pelos especialistas antes de 

utilizarem a substância, sugerem que a flutamida se constitui na melhor alternativa 

para o tratamento de algumas condições dermatológicas.  

 

Simultaneamente a esta pesquisa sobre a suposta eficácia da substância 

em condições outras que não para o tratamento do câncer prostático, foi realizada 

extensa revisão da literatura dos últimos 10 anos (1993 – 2003) revendo-se todos os 

casos de hepatopatias descritos. Como era de se esperar, a maioria referia-se a 

homens em tratamento para câncer prostático. Mas causou surpresa o relato de 

quatro casos graves em mulheres (o primeiro em 1993). Todas elas apresentaram 

hepatopatias graves, mas nenhuma delas faleceu, embora uma tenha sido 

submetida à transplante hepático. Em suma, não há, na extensa literatura 

consultada, um único relato de óbito associado ao uso da flutamida em mulheres no 

mundo. 

 

Os relatos de reações graves não são facilmente obtidos pelos 

profissionais que estejam procurando artigos a respeito da eficácia da substância. 

Estes artigos, como se pode observar na revisão, são publicados em revistas de 

dermatologia, ginecologia, endocrinologia, enquanto os relatos de reações graves 

são encontrados através de cartas em revistas mais gerais, ou nas revistas de 
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gastroenterologia e hepatologia. Fica óbvio que os especialistas acabam recebendo 

apenas (ou pelo menos em desproporção significativa) informações a respeito da 

eficácia da substância, em detrimento das informações sobre seu risco. 

 

Além disso, é natural que o profissional tende a pensar que as reações 

adversas mais graves que acometem os senhores portadores de câncer que estejam 

utilizando a substância sejam mais freqüentes e mais graves do que aquelas que 

serão apresentadas pelas jovens pacientes, hígidas sob quaisquer aspectos (porque 

a condição dermatológica, ainda que cause sofrimento, não afeta a saúde do ponto 

de vista meramente orgânico). A dose empregada nas indicações dermatológicas 

também é menor (em geral, 1/3 da dose utilizada no tratamento do câncer de 

próstata) além do fato de que a literatura descreve essas reações como raras (ainda 

que as incidências variem muito): O maior estudo realizado com este fim, em 1992, 

obteve dados de  hepatotoxicidade em apenas quatro pacientes, dentre os 1091 

estudados – equivalente a apenas 0,36%. Desses, só dois apresentaram 

manifestações clínicas (-0,18%) (Gómez, 1992). Isso está de acordo com os dados 

obtidos pelo questionário elaborado aos dermatologistas. Estes, quando 

perguntados se achavam que a paciente usuária de flutamida corria risco de 

desenvolver reações adversas graves (questão 6), responderam maciçamente que 

não (71,43% das respostas). 

 

Outra estratégia imediatamente adotada após o relato do primeiro caso 

recebido pela UFARM foi a busca de atos reguladores de várias agências do mundo 

envolvendo a substância. Não houve nenhum ato específico alertando para o não 

uso em mulheres. 

 

O contato com os países membros da OMS (através da lista de discussão 

denominada VIGIMED, da qual fazem parte todos os países membros do programa 

internacional de monitoramento de medicamentos) em busca de casos semelhantes 

em seus países também foi infrutífero, e todos os que responderam afirmaram que a 

substância só era registrada para o tratamento do câncer prostático. Não houve 

nenhuma menção a que problema semelhante estivesse ocorrendo. Cabe ressaltar 

que a modificação do questionamento feito pela autora (como descrito em 

metodologia e resultados) pode ter comprometido a resposta dos países membros. 
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Isso porque inicialmente havia a pergunta explícita se havia ocorrido casos 

semelhantes em seus países. Ainda que os profissionais não tivessem tomado 

conhecimento, caberia uma pesquisa, em cada país, com as áreas que poderiam ter 

acesso a esta informação. Desta forma, a alteração na formulação da pergunta pode 

ter comprometido os resultados e não permite afirmar que o problema não esteja 

ocorrendo em outros países. Ao contrário, nos últimos meses da elaboração do 

trabalho tomou-se conhecimento (de modo informal - contato pessoal com membros 

de outras agências) de que a Itália está enfrentando problemas semelhantes e de 

que, em breve, a EMEA (The European Agency for the Evaluation of Medicinal 

Products) deve avaliar a questão. Além disso, apenas 12 países responderam ao 

questionamento. Portanto, o resultado desta estratégia (que poderia sugerir que o 

problema só estivesse ocorrendo no Brasil) não pode ser interpretado desta forma 

pelas limitações descritas. 

 

Curioso é que, quando solicitado ao Uppsala Monitoring Centre (UMC), 

informações a respeito de quantos casos de reações adversas precisamente teriam 

sido notificados em mulheres e a descrição de tais casos (para que fosse realizada 

avaliação caso a caso), houve muita dificuldade na interpretação dos dados e a 

informação obtida pouco acrescentou ao trabalho. O objetivo deste questionamento, 

assim como na pergunta realizada aos países membros do VIGIMED, era identificar 

casos semelhantes no mundo, uma vez que, como já mencionado, não há um único 

relato de óbito em mulheres associados ao uso da substância. 

 

A dificuldade encontrada com os dados de Uppsala está descrita, em 

parte, nos resultados do trabalho. Embora tenham sido feitas perguntas bastante 

explícitas, como se pode observar na carta enviada (metodologia), as respostas 

foram fornecidas através de quatro planilhas do EXCELL. A primeira, que segundo o 

UMC trazia o número de relatos enviados referentes a reações adversas 

supostamente ocorridas em mulheres, já suscitou dúvidas porque a média de idade 

dos pacientes era superior a 75 anos, o que nos fez pensar que teriam usado a 

substância para o tratamento do câncer prostático. Apesar disso, as reações 

apresentadas por eles incluíam-se na categoria de “distúrbios fetais”, “distúrbios 

reprodutivos em mulheres” e “distúrbios neonatais e da infância”.  
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Ao confrontar-se esta primeira planilha com a segunda, que apresentava 

o relato dos casos, constatou-se que todos tinham ocorrido em pacientes do sexo 

masculino. Isso só está sendo comentado aqui para discutir que a forma de 

classificação do WHO-ART pode dar margem a muitos equívocos. As reações 

apresentadas pelos homens estavam associadas à “lactação” e dor em mamas. 

Uma outra reação descrita foi hipoplasia testicular (esta foi incluída em “distúrbios 

fetais” uma vez que havia sido feita a pergunta específica sobre mal-formações 

fetais) e também seria erroneamente interpretada se não tivesse ocorrido a revisão 

cuidadosa, caso a caso.  

 

Mas as confusões não pararam por aí, na interpretação dos dados do 

UMC: na quarta planilha, que apresentava as reações adversas supostamente 

ocorridas em mulheres, distribuídas pelos países que as enviaram, havia 21 

descrições de RAMs associadas à hepatopatia, a maioria grave (portanto não 

estando de acordo com os dados da planilha um). Não havia relatos de óbitos. 

 

É importante notar que essas 21 RAMs podem traduzir um número menor 

de mulheres acometidas, por que cada relato pode enviar mais de uma RAM. Assim, 

o notificador poderia enviar, num mesmo relato, hepatite colestática e coma 

hepático, por exemplo. Além disso, as reações ocorreram em pacientes utilizando a 

substância, mas não se pode saber a respeito da relação causal entre o uso da 

mesma e a RAM. Isso porque, como as avaliações de causalidade - atribuição de 

um grau de probabilidade do medicamento estar relacionado, de modo causal, com 

o evento adverso - não foram enviadas (em alguns ou mesmo em todos os casos 

podem sequer ter sido realizadas), e os casos tampouco foram enviados (apesar da 

solicitação, só nos enviaram os relatos completos dos casos daqueles cinco relatos 

descritos na primeira planilha), não foi possível realizar a  avaliação de causalidade 

dos mesmos. 

 

Também não foi possível afirmar, embora se deva supor, que todos essas 

RAMs, ou mesmo alguma delas, tenham, efetivamente, ocorrido em mulheres. Isso 

já se tornou óbvio pela discrepância de dados entre as planilhas um, dois e quatro. 

Mas, se elas realmente tiverem ocorrido no sexo feminino, pode-se afirmar que, em 

vários outros países do mundo, a flutamida tem sido utilizada para outras indicações 



272 
 

 

que não as aprovadas pelas agências reguladoras. Não é possível saber, entretanto, 

se os profissionais destes outros países conhecem o risco ou se adotam medidas 

para minimizá-lo.  

 

É muito interessante notar que a maioria absoluta de todos os relatos 

referentes à substância (cerca de 97% deles), independente do sexo acometido, foi 

feita até 1999.  Apenas cerca de 3% dos relatos foram enviados depois de 1999, 

quando foi divulgado, mundialmente, pela OMS, que a empresa detentora do 

registro do produto de referência, nos EUA, enviou carta aos profissionais de saúde 

advertindo sobre a ocorrência de reações adversas graves, incluindo morte, 

relacionadas a acometimento hepático. Ou seja, os profissionais estavam notificando 

reações cuja associação com o medicamento era, até então, pouco conhecida ou 

desconhecida.  

 

Quando se recebeu o segundo relato de óbito em jovem utilizando a 

substância, surgiu a idéia de elaborar o questionário aos especialistas brasileiros 

que se acreditava que mais estivessem utilizando a substância em indicação não 

aprovada pela Anvisa.  

 

Embora não se soubesse, com certeza, se os dermatologistas são 

realmente os profissionais que mais prescrevem a substância em indicação não 

aprovada,  optou-se por escolhê-los porque os três óbitos que chegaram ao 

conhecimento da Anvisa ocorreram em mulheres que estavam utilizando a 

substância por prescrição destes especialistas. 

 

O questionário teve a finalidade de avaliar a utilização da flutamida pelos 

dermatologistas brasileiros em mulheres portadoras de patologias dermatológicas, a 

informação de que estes profissionais dispõem a respeito da substância, o risco que 

atribuem ao seu uso e as medidas que consideram necessárias. 

 

Como não existem metodologias padrão para a elaboração de 

questionários, foi realizada pesquisa em busca de orientações (Chagas; 2000; 

Tanaka; Melo; 2001) que pudessem torná-lo melhor elaborado, com o mínimo 
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possível de questões tendenciosas ou dúbias, construído a partir da formulação 

exata do problema e do objetivo da pesquisa.  

 

Tentou-se também mostrar a importância da obtenção das respostas dos 

profissionais, para que eles pudessem sentir-se estimulados a fornecer as 

informações de que dispõem, do modo mais fidedigno possível. Em alguns casos, 

tiveram de ser incluídas alternativas como “não sei”, porque a ausência deste tipo de 

alternativa, em algumas situações, poderia levar a respostas que não expressassem 

a realidade. Houve também preocupação com a ordem em que as perguntas foram 

apresentadas, de modo que as perguntas fossem apresentadas numa ordem lógica, 

e iniciando-se com questões mais fáceis de serem respondidas.  

 

Foi aplicado um pré-teste, um “piloto”, em 10 profissionais de nível 

superior da ANVISA (e, infelizmente, não no público alvo), para que se pudesse 

identificar alguns problemas e dúvidas que pudessem ocorrer. A partir deste pré-

teste, algumas questões foram reescritas, reordenadas, e foram incluídas outras 

opções de respostas em algumas alternativas.  

 

O contato com a SBD pode ilustrar a tentativa da ANVISA de se 

aproximar das sociedades de especialistas e de tudo que representam em termos de 

conhecimento teórico embasado e atualizado. Mais que isso, de conhecimento 

prático, muito diferente da realidade da maioria – ou totalidade - dos técnicos da 

instituição reguladora (que a todo o momento interfere nas atividades práticas dos 

profissionais e, conseqüentemente, nos produtos e serviços disponíveis à 

população).  

 

Este trabalho espera que essa iniciativa sirva de modelo para várias 

outras situações com as quais os técnicos da ANVISA lidam diretamente, não 

exatamente no que se refere a proposição de um questionário, mas ao 

estabelecimento de consultas, parcerias, que representariam avanços para os 

envolvidos e para a sociedade brasileira como um todo. 

 

À SBD foram explicados os objetivos e os motivos da realização do 

questionário, e que ele seria um instrumento para obtenção de dados a serem 
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utilizados pela ANVISA e na elaboração de dissertação mestrado profissionalizante 

patrocinado pela própria instituição. Aos profissionais, na carta de apresentação do 

questionário e de solicitação para o preenchimento do mesmo, os objetivos foram 

explicitados, além de também ter sido afirmado que os dados seriam utilizados na 

dissertação de mestrado, porém não foi possível explicar precisamente os motivos 

(três óbitos em pacientes jovens que estavam utilizando a flutamida por indicação de 

seus dermatologistas) porque isso poderia comprometer toda a coleta de dados, 

como se pode ver ao observar o conteúdo de algumas questões. Por exemplo, como 

indagar se “O (a) senhor (a) já tomou conhecimento de alguma reação adversa 

grave, na sua prescrição ou na de seus colegas, em decorrência do uso da 

flutamida?”, se já tivesse sido informado, como motivo principal da elaboração, os 

óbitos das três pacientes?  

 

Em suma, a estratégia de elaboração e aplicação do questionário visava, 

principalmente, avaliar a utilização da flutamida pelos dermatologistas brasileiros em 

mulheres portadoras de patologias dermatológicas (como prescrevem, para que, em 

que doses), as informações de que estes profissionais dispõem sobre a substância, 

em termos de eficácia e segurança (para que fosse confrontada com a informação 

disponível na literatura sobre eficácia da substância), o risco que atribuem ao seu 

uso e as medidas que consideram necessárias, se este for o caso. 

 

Antes mesmo de se iniciar a discussão a partir dos dados obtidos, deve-

se mencionar as principais dificuldades encontradas. A primeira grande dificuldade 

foi o número de profissionais que chegou a, efetivamente, responder o questionário. 

Desde o início de abril (dois de abril, mais precisamente), o boletim eletrônico da 

SBD foi enviado para cerca de 1.300 profissionais que dispunham de e-mail 

cadastrado, dentre os cerca de 4.100 dermatologistas filiados. No total, só foram 

recebidos 94 respostas (das quais três foram excluídas). Estas 91 respostas foram 

obtidas após nova solicitação para o preenchimento do questionário no boletim de 

maio, e após a divulgação do endereço onde ele podia ser acessado num jornal 

impresso, este sim distribuído aos 4.100 dermatologistas. 

 

O tamanho da amostra faz com que os dados não possam ser 

considerados como representativos de toda a categoria, o que seria ideal. Eles 
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fornecem apenas informações descritivas, não podendo ser “extrapoladas” para toda 

a categoria. Se, por exemplo, 80,22% dos respondentes afirmam que conhecem 

estudos clínicos controlados concluindo que existem benefícios que justifiquem o 

uso da substância em mulheres, nas indicações dermatológicas, esse percentual se 

aplica única e exclusivamente para os respondentes, e não para os 4.100 

dermatologistas. O pequeno número de respostas, que se constituiu na amostra 

trabalhada, em muito limita as inferências do trabalho. 

 

Serão discutidas apenas as questões que se julgou merecer mais 

destaque do que o mero relato já realizado na apresentação dos resultados.  

 

A maioria dos respondentes eram mulheres e as respostas foram, em sua 

maioria, provenientes do estado de SP. Mais de 50% dos profissionais 

apresentavam entre quatro e quinze anos de formados. Pela própria natureza da 

especialidade, todos atendem pacientes em consultório (o único respondente que 

respondeu não atender paciente fez supor, através de outras respostas, que ele 

efetivamente atende pacientes em regime ambulatorial, e que deva ter havido um 

erro de preenchimento). A esmagadora maioria atende mais de 100 pacientes por 

mês. Considerando-se que, a grande maioria já prescreveu o medicamento para 

mulheres (89,01%), ainda que não se possa esquecer que os dados não podem ser 

extrapolados para toda a categoria, mas a título de especulação, poder-se-ia supor 

que, se os dados obtidos realmente fossem representativos da categoria, cerca de 

3.649 dermatologistas prescrevem flutamida para mulheres (89% que prescrevem 

dos 4.100 filiados que se supõe em atividade, dentre o total de 4.819 filiados à SBD). 

Dentre esses 3.649, ao se utilizar os dados obtidos à questão 2.2 (no último mês, 

para quantas pacientes em média o (a) senhor (a) prescreveu flutamida/), poder-se 

ia estimar que: 

 

• Cerca de 1892 médicos prescrevem para cerca de 1 a 5 pacientes por mês 

• Cerca de 450 prescrevem para 6 a 10 pacientes/ mês 

• Cerca de 270 prescrevem para 11 a 20 pacientes/ mês 

• Cerca de 180 prescrevem para 21 a 50 mulheres/ mês 

• Cerca de 90 prescrevem para mais que 50 mulheres/ mês 
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Isso significa que cerca de, no mínimo, 15.932 mulheres estariam 

recebendo a substância por mês, ainda que esse número possa chegar a mais que 

o dobro. 

 

Ainda que tenha que se repetir à exaustão que esses números são mera 

especulação (pelo pequeno número da amostra não conferir a possibilidade de ser 

extrapolado para toda a categoria), eles podem ilustrar o “perigo potencial” que 

podem estar correndo essas mulheres e, porque não dizer, esses profissionais.  

 

Além disso, mesmo que se detenha a interpretação exclusivamente aos 

dados obtidos por aquelas 91 respostas consideradas, pode-se estimar que o 

número de mulheres expostas pode não ser pequeno, porque, embora só 2,47% dos 

respondentes afirmem prescrever para mais de 50 mulheres por mês, apenas este 

número já pode dar idéia do quão significativa pode estar sendo a prescrição da 

substância. Indo além disso, ainda que se considere apenas o número de pacientes 

para as quais os respondentes afirmam estar prescrevendo, já totalizaria entre 352 e 

mais de 730 pacientes o número de mulheres que recebem a substância por mês. 

 

O fato de que a maioria dos prescritores utiliza a substância para menos 

de 1% do total de suas pacientes e que outra grande parcela deles utiliza para cerca 

de 1 a 5 % do total de pacientes que atende não deve confundir o leitor a subestimar 

o risco a que estão expostas as usuárias (em termos de número de expostas). Na 

verdade, ele pode ser um dado alentador no caso da ANVISA ter que adotar, em 

breve, uma medida mais drástica. Significará que o transtorno que vier a ocorrer, 

para a maioria dos dermatologistas, vai estar limitado a cerca de 1% de sua 

clientela, ou de 1 a 5% dela.  

 

Quando se tenta analisar, dentre os profissionais, quem conhece 

verdadeiramente os estudos clínicos controlados que embasam a utilização da 

substância (supostamente a melhor evidência disponível para recomendação de 

uma terapêutica farmacológica), observa-se que a grande maioria (80,22%) 

realmente os conhece. Esse número é mais expressivo ainda se considerarmos que 

muitos dos que não conhecem não prescrevem. Ou seja, a prescrição está 
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realmente associada à informação supostamente científica e com forte poder de 

evidência favorável ao medicamento.  

 

Dentre os que conhecem estudos, quase todos utilizam o medicamento 

(Tabela 16). E, esses indivíduos que dizem conhecer estes estudos já chegaram a 

lê-los (apenas quatro afirmaram que conhecem, porém nunca os leram). Entretanto, 

cabe destacar que, mesmo quem não conhece, também prescreve a substância (11 

indivíduos). Esses indivíduos tomaram conhecimento da utilidade da substância 

através de outros meios.  

 

Com relação aos outros meios, foram encontrados dois problemas com o 

questionário: primeiro, os profissionais só conseguiram marcar uma única opção, 

que não era o desejado. E outro problema foi que, como nenhum indivíduo escolheu 

a alternativa “boca a boca”, ou ela realmente não foi escolhida porque em nenhum 

caso foi a opção desejada, ou isso ocorreu porque os profissionais não entenderam 

o que se desejou denominar de “boca a boca” (que seria aquela informação de que 

se tem conhecimento informalmente, apenas por relato verbal – não incluindo uma 

apresentação oral em congressos, por exemplo).  

 

Dentre os outros meios pelos quais tomaram conhecimento da informação 

de que a flutamida deveria ser utilizada para as mulheres, em indicações 

dermatológicas, um que se destacou foi “congressos”.  Por isso, considerou-se 

importante a consulta a respeito da efetividade da substância à Drª Denise Steiner, 

renomada profissional atuante na área e que já apresentou trabalhos sobre a 

flutamida em congressos, inclusive internacionais (tais como no congresso da AAD – 

American Academy of Dermatology, em 2002). Embora seja a resposta de uma 

profissional isoladamente, ela nos foi indicada inicialmente pela própria SBD para 

responder as questões e posteriormente tornou-se consultora da ANVISA para 

assuntos na área. Como será comentado, a opinião dos pares pode influir ou mesmo 

definir a prescrição dos profissionais médicos. E o parecer da referida doutora, como 

se pôde ver na seção Pareceres de Especialista, foi, de modo geral, bastante 

favorável à substância, chegando a afirmar que, em todas as indicações em que ela 

vem sendo utilizada em dermatologia, apresenta resultados melhores, mais rápidos 

e mais duradouros.  
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A profissional, ao citar a hepatite medicamentosa como reação adversa, 

mencionou que este efeito é mais comumente observado quando empregadas 

doses superiores a 500 mg. Embora muitos estudos e relatos atribuam maior 

toxicidade a doses mais elevadas, pouco se poderia afirmar em relação a isso, uma 

vez que o número de mulheres expostas a estas doses mais baixas não é grande o 

suficiente para que se pudesse observar reações menos freqüentes, como se 

acredita ser o caso da flutamida. Apesar de ressaltar a necessidade de avaliação 

periódica da função hepática e do uso de método contraceptivo eficaz nas mulheres 

em uso da substância, os pareceres apresentados na seção Pareceres do 

Especialista não deixam dúvida de que a substância é considerada uma importante 

aliada no tratamento das condições dermatológicas citadas, principalmente em 

pacientes que possuem limitações ao uso de outras alternativas terapêuticas ou que 

já se mostraram refratárias a outros tratamentos. Entretanto, como afirmado pelo 

presidente da SBD, 

 

Nos Anais Brasileiros de Dermatologia, órgão oficial da Sociedade 

Brasileira de Dermatologia, foi publicado apenas um trabalho sobre o uso da 

flutamida no tratamento da acne. Por isso, entendemos que o emprego do fármaco 

como opção terapêutica dermatológica carece de mais embasamento e estudos 

científicos, para melhor definir sua segurança. (SBD, 2003)  

 

Continua dizendo que “A Sociedade Brasileira de Dermatologia se 

solidariza com a iniciativa da ANVISA em identificar a real situação e riscos sobre o 

uso da flutamida no tratamento dermatológico”, e coloca os especialistas da SBD à 

disposição “para formar futuros grupos de estudo e pesquisa sobre o medicamento”.  

 

Seguindo na discussão dos dados obtidos através do questionário, com 

relação à forma de apresentação utilizada, a grande maioria prescreve cápsulas 

manipuladas, como foi visto na tabela 22. Isso tem grande importância, não só pelo 

fato dos três óbitos terem ocorrido em pacientes que utilizaram o produto 

manipulado, mas pelos problemas advindos da manipulação de produtos. No ano de 

2003, com os problemas ocorridos com outros produtos manipulados, muito se 

discutiu sobre o processo de manipulação de medicamentos. Muito foi dito a respeito 

da qualidade das matérias primas utilizadas nas farmácias de manipulação, sobre 
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problemas com relação a controle de qualidade destas matérias primas e mesmo do 

processo de manipulação em si. Com certeza, o profissional médico não faz idéia 

dos possíveis problemas que podem ocorrer em uma farmácia deste tipo, nem 

tampouco das conseqüências que isso traria para os seus pacientes. Esse trabalho 

não vai poder se aprofundar neste tema (vasto, e onde muita coisa ainda parece 

precisar ser feita para garantir mais segurança aos prescritores e usuários deste tipo 

de produtos). Entretanto, pode-se alegar que essa seria uma das situações em que, 

por não estar disponível no comércio a apresentação que se deseja utilizar (125 mg, 

em geral), o produto manipulado tende a permanecer como a primeira escolha dos 

profissionais, o que pode ter impacto nos dados obtidos em farmacovigilância da 

substância, como será posteriormente discutido.  

 

Com relações as indicações em que a substância tem sido utilizada, 

pode-se afirmar que todas as indicações mencionadas são as que encontram 

“respaldo” na literatura. Aquela “falsa” idéia de que o profissional médico “inventa o 

tratamento da sua cabeça”, muito divulgada por alguns outros profissionais de saúde 

(e até por outros médicos), pelo menos neste caso específico não encontra respaldo.  

 

O que poderia ser discutido é que, apesar das decisões terapêuticas 

serem embasadas nas, supostamente, melhores evidências disponíveis (estudos 

“cegos”, controlados e randomizados), o quanto essas evidências realmente 

conferem segurança ao prescritor e usuários de medicamentos.  Isso porque, não se 

pode deixar de enfatizar, os estudos sobre eficácia da substância (apresentados na 

seção 3.2) embora aparentemente bem conduzidos, foram realizados com amostras 

pequenas, que não poderiam fornecer dados sobre segurança, principalmente no 

que tange a reações adversas graves e pouco freqüentes. Nenhum dos estudos 

publicados avaliando o papel da substância no tratamento das condições 

dermatológicas citadas teve uma amostra com tamanho apropriado para detectar 

hepatotoxicidade. Ou seja, isso cria a tendência, mesmo do profissional de saúde, 

de subestimar os riscos de medicamentos em função dos dados apresentados nos 

estudos clínicos pré e pós-registro.  

 

Como já mencionado, as reações mais graves, geralmente menos 

freqüentes, não aparecem nos estudos pré-registro e nem é esperado que apareçam 
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nos estudos pós-registro (ainda que para outra indicação diferente da aprovada) 

com amostras tão pequenas. Essas reações só serão conhecidas, de modo geral, a 

partir de dados de farmacovigilância. E as únicas maneiras de se contornar a 

subestimativa dos riscos e mostrar a importância da notificação espontânea para a 

obtenção de dados em farmacovigilância é através da difusão constante dessas 

informações aos profissionais, e da incorporação da disciplina de farmacovigilância 

nas escolas médicas (ou pelo menos na ênfase dos conceitos, finalidades e 

importância do tema farmacovigilância em disciplinas já existentes nos currículos 

das escolas médicas). Isso, por si só, não teria efeito apenas para os sistemas de 

farmacovigilância obterem mais dados, e de melhor qualidade. Mas também ajudaria 

ao profissional a identificar RAMs (tarefa nem sempre simples, com tantas variáveis 

“em jogo”), partindo-se do princípio que um dos principais fatores para que elas 

sejam identificadas é, justamente, sempre considerar que qualquer sinal ou sintoma 

pode ser manifestação de uma RAM. A partir do diagnóstico,  mais precocemente 

podem ser empreendidas medidas para contornar esta RAM.  

 

Além disso, tendo sempre em mente a possibilidade de desenvolvimento 

de RAM, o profissional provavelmente tenderá a se empenhar mais na identificação 

destas reações (indagando ao paciente, objetivamente, a respeito de reações mais 

freqüentes e mais graves), no monitoramento das mesmas, e na importância da 

orientação ao paciente para que ele também esteja apto a identificá-las 

(principalmente as mais freqüentes e graves). Deste modo, provavelmente o 

paciente estará mais esclarecido e mais estimulado a comunicar possíveis RAMs ao 

profissional que o está acompanhando. Isso é muito importante uma vez que, em 

recente estudo veiculado no The New England Journal of Medicines (Gandhi et al, 

2003), se discute o quanto reações adversas a medicamentos passíveis de melhora, 

o que é freqüente em se tratando de RAMs, podem ser conseqüentes à dificuldade 

do médico em identificar sinais e sintomas dos pacientes como RAMs e na falha dos 

pacientes em informar aos médicos sobre seus sintomas. 

 

Com relação às perguntas que visavam obter informações a respeito do 

quanto os profissionais estariam cientes dos riscos de desenvolver reações adversas 

graves aos quais as pacientes estariam sujeitas, observa-se que a maioria (71,43%) 

acredita que haja risco. Isso é muito importante porque, para que haja suspeita de 
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desenvolvimento de RAMs, é necessário que o profissional, primeiramente, tenha 

clareza de que qualquer medicamento pode produzir reações adversas. Se ele já 

conhece a associação entre determinado medicamento e determinada reação, mais 

facilmente ele poderá suspeitar do medicamento causando um sinal, ou sintoma, ou 

mesmo uma patologia. Como muitas reações adversas a medicamentos sequer são 

conhecidas até o momento de concessão do registro, isso, por si só, pode dificultar 

ainda mais o processo de identificação de reações adversas.  

 

Observa-se também (através da questão aberta que solicitava que 

enumerassem as reações adversas graves), que mais de 90% dos profissionais que 

afirmaram acreditar que as pacientes podem apresentar reações graves citaram 

reações envolvendo o fígado. Um número também significativo de reações citadas 

mencionavam reações adversas envolvendo o período fetal.  

 

Entretanto, embora pareça ser de conhecimento dos dermatologistas o 

grave acometimento hepático (embora raro) associado ao uso da flutamida, nos 

casos que evoluíram para óbitos recebidos pela UFARM, as pacientes parecem ter 

sido indagadas sobre o risco de engravidar, recebido informações de que isso não 

poderia ocorrer e, para as que apresentavam vida sexual ativa, foi empregado um 

método contraceptivo associado. Mas nenhuma delas parece ter recebido 

advertência quanto à possibilidade de hepatopatia e, embora tenham realizado 

provas de função hepática previamente ao tratamento, não chegaram a repetir os 

exames e nem foram expressamente orientadas a contatar o profissional caso 

apresentassem sintomas sugestivos de acometimento hepático. Isso leva à 

suposição de que, embora conheçam o risco, como a expectativa é de que isso 

ocorra muito raramente, os profissionais não estão considerando necessário alertar 

as pacientes para este risco específico, o que pode ser um equívoco. 

 

Algumas respostas referentes às reações adversas graves de que têm 

conhecimento foram transcritas, nos resultados, por retratarem idéias importantes 

apresentadas pelos profissionais. Por exemplo, um profissional mencionou 

“Alterações hepáticas, mas depende da dose. Com doses menores que 250 mg, o 

risco é baixo e o quadro de acne melhora. Faço controle das transaminases em 

todas as pacientes, e nunca tive alteração”. Essa idéia apresentada por este e 
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outros profissionais está, em parte corroborada pelos dados disponíveis na literatura 

que sugerem que a dose seja um fator importante no desenvolvimento das 

hepatopatias. Como as pacientes utilizam doses que correspondem a cerca de 1/3 

das doses utilizadas pelos homens, poder-se-ia supor que estivessem expostas a 

risco efetivamente menor. Entretanto, os poucos relatos de hepatopatia grave em 

mulheres mostram que, apesar da dose menor sugerir menor risco, o risco ainda 

persiste. Além disso, é importante notar que o profissional manifesta sua impressão 

de que o medicamento é efetivo (o quadro de acne melhora). 

 

Também há a menção de que a hepatite é “geralmente reversível após a 

suspensão” do medicamento, o que também está de acordo com os dados obtidos 

na literatura: a maioria dos pacientes se recupera após a suspensão do fármaco. 

Entretanto, existem também relatos, menos freqüentes, de casos em que, apesar da 

interrupção do tratamento, o paciente tenha evoluído para hepatite fulminante e 

óbito. (Andréjak et al, 1996; Fernández Peña, 1997; Guzmán Martinez-Valls, 1997; 

Rodríguez Gómez et al, 2000; Wysowski et al, 1993). 

 

Outros profissionais mostram, em suas respostas, não só conhecerem o 

efeito mais grave associado à substância como também o fato de que as reações 

são descritas como raras, na literatura, mesmo com doses de 750 mg/dia 

(superiores às doses empregadas pelos dermatologistas). Embora a taxa de 

incidência das reações varie muito, ainda assim pode-se dizer que seriam reações 

raras. Entretanto, embora raras, pelo caráter de gravidade, devem ser temidas e 

medidas para evitá-las devem ser tomadas.  

 

Alguns respondentes chegam a considerar que seja necessária a 

realização de mais estudos duplo-cegos, controlados e randomizados, “pois o 

medicamento é um dos mais efetivos para tratamento da acne da mulher adulta e 

alopecia androgenética”. 

 

Outros mostram conhecer que as reações graves podem “não ter relação 

com a dose, e sim com predisposição individual”, o que também está de acordo com 

as informações disponíveis na literatura. Há ainda quem tenha respondido que as 

“hepatites medicamentosas podem ocorrer com a flutamida e com uma série de 
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outras medicações utilizadas na prática clínica diária”, como que mandando um 

recado: existe o risco, mas ele existe para uma série de outras condições a serem 

tratadas com medicamentos. Como provavelmente os dermatologistas consideram 

que essas condições demandem tratamento, pode ser mesmo difícil para eles abrir 

mão de uma ferramenta terapêutica apenas por existir um risco, risco esse 

semelhante a uma série de outras condições sobre as quais não se considera a 

adoção de nenhuma medida. Ainda mais se considerarem que um medicamento que 

ofereça riscos pode ser relativamente seguro se a orientação aos usuários e o seu 

monitoramento for considerado ótimo.  

 

De qualquer modo, em qualquer situação o balanço benefício-risco 

aceitável é um julgamento individual por parte do paciente ou do médico. (Edwards; 

Wiholm; Martinez;1996) Diferentes grupos podem ter diferentes percepções e pré–

concepções a respeito do benefício do uso de um determinado medicamento para 

determinada indicação e, mais que isso, para determinado paciente.  

 

Como a avaliação benefício-risco se dá, em última análise, entre o médico 

e o paciente, a maioria dos profissionais pode considerar que estariam aptos a 

contornar o problema. Como muitos deles afirmaram, “a paciente deve ser 

acompanhada pelo dermatologista atentamente e orientada a comunicar qualquer 

sintoma como náusea, desconforto gástrico, etc”; “pede-se exames que avaliem a 

função hepática”; “as pacientes podem desenvolver alterações da função hepática, 

que controlo mensalmente através de exames laboratoriais”, “costumo prescrever 

em doses decrescentes e com intervalos entre as tomadas”.  

 

Provavelmente, a maioria dos profissionais tende a acreditar que o risco a 

ser considerado é superado pelos benefícios obtidos com a utilização da substância, 

em dermatologia, no caso de serem empreendidas as medidas de controle 

apropriadas.  As respostas mostram que “o uso da flutamida, sendo medicamento 

valioso no arsenal do dermatologista, não deve jamais ser proibido”. “O paciente 

deve apenas poder comprar o medicamento, estando de posse de receita 

atualizada. Portanto, as farmácias, tanto as comuns quanto as de manipulação, 

devem ser orientadas quanto a isso”.  “Todos os colegas dermatologistas e 

ginecologistas que entro em contato demonstram ter pleno conhecimento do risco de 
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hepatite e da contra-indicação na gravidez”. “Muitos dos medicamentos que usamos 

tem diversos riscos,..., e nem por isso devem ter seu uso dificultado. Apenas deve-

se prevenir a circunstância do paciente usar a medicação com antigas prescrições, 

para proteção dele mesmo e segurança legal do médico”. 

 

Há quem tenha descrito que “tenho pouca experiência com o 

medicamento, porém em todos os casos prescritos por mim, a paciente foi informada 

o porquê da indicação, os efeitos colaterais, estavam usando método contraceptivo 

e mensalmente realizavam provas bioquímicas de função hepática e beta HCG. O 

período médio de prescrição foi de 4 meses, não observei um caso de alterações de 

exames”. Isso reforça a crença, que deve ser valorizada independentemente do 

medicamento em questão, de que, como qualquer medicamento envolve riscos, a 

segurança relativa que deve ser almejada é função da avaliação benefício-risco 

cuidadosa, em conjunto com o paciente, somada à orientação ao usuário e 

monitoramento adequado.  

 

Em um paciente individual, o benefício pode ser mais fácil de medir. 

Porém pode ser extremamente difícil avaliar o benefício em casos que não existem 

medidas objetivas como, por exemplo, no caso de melhora de qualidade de vida. A 

determinação da relação benefício/risco para um paciente específico muitas vezes 

se apresenta como enorme desafio para o médico. Após o diagnóstico e concluir 

que é necessária a terapia farmacológica, o médico precisa decidir quais são os 

objetivos que pretende atingir e escolher, dentre os medicamentos disponíveis, 

aquele que se apresenta como a melhor opção, para aquele paciente. A razão 

benefício/risco é baseada na importância, freqüência e duração dos benefícios 

terapêuticos comparados à gravidade, freqüência e duração das RAMs. (COLBERT, 

BIRON; 2002). 

 

Um frustrante aspecto da avaliação benefício-risco é que não existem 

algoritmos testados ou definidos, nem regras métricas que combinem dados de 

benefício e risco permitindo comparações quantitativas entre diferentes opções de 

tratamento que ajudariam a tomada de decisão.  Ao contrário, raramente é possível 

expressar a relação entre benefícios e risco quantitativamente, com uma simples 

unidade de medida, embora tentativas tenham sido feitas. De qualquer modo, a 
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medida ou descrição nunca pode ser considerada de forma absoluta. De acordo com 

as circunstâncias, as comparações devem ser realizadas também entre as diferentes 

doses utilizadas, com alternativas de medicamentos, alternativas terapêuticas não 

medicamentosas e até mesmo nenhuma terapêutica (CIOMS Working Group IV; 

1998). Por isso, alguns autores preferem usar o termo “avaliação de valor” (merit 

assessment), uma vez que o termo não deixaria dúvidas que é uma tentativa de 

determinar o valor de um medicamento num dado contexto (Edwards; Wiholm; 

Martinez; 1996).  

 

A avaliação benefício/risco é um exercício muito complexo.  

Freqüentemente os riscos de um medicamento são de natureza e freqüência 

totalmente diferentes dos benefícios do mesmo medicamento.  Para a maioria dos 

medicamentos, os benefícios são limitados a poucas indicações e, para um paciente 

individual, freqüentemente só existe um benefício a ser alcançado, mas os riscos 

potenciais são vários.  Percepções de risco e benefícios sempre serão subjetivas, e 

dependem da conjuntura em que são realizadas. A avaliação benefício/risco de um 

medicamento é, sem dúvida, um julgamento relativamente subjetivo. Mesmo que os 

dados sobre segurança e eficácia estejam disponíveis, os resultados da avaliação 

onde ambos são pesados de modo contraposto podem estar longe de um consenso.   

A interpretação desses dados são influenciados por aspectos culturais, pessoais e, 

portanto, subjetivos. Do mesmo modo que ocorre quando se tenta utilizar medicina 

baseada em evidências para as decisões terapêuticas, ainda que já se disponha de 

evidências disponíveis (e nem sempre isso ocorre), a opção por determinado 

medicamento ou tratamento é uma escolha “pessoal”.  Deste modo, o impacto de um 

determinado efeito adverso em termos de saúde pública pode variar grandemente, 

dependendo da perspectiva ou contexto. Em termos de vigilância sanitária, pode-se 

permitir que analgésicos que provocam graves efeitos adversos em cerca de duas 

de cada 10.000 pessoas sejam utilizados, partindo da idéia que eles vão aliviar a dor 

dessas 10.000 pessoas.  

 

Os dados sobre os benefícios de um medicamento devem se referir ao 

nível de melhora em seus usuários, a duração da melhora e a proporção de usuários 

que apresentaram melhora, isto é, a taxa de eficácia terapêutica.  Tudo isso deve ser 

avaliado no contexto de gravidade e prognóstico da doença a ser tratada.  Do 
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mesmo modo, os dados sobre o risco do medicamento devem referir-se à gravidade 

e as conseqüências dos efeitos adversos e as freqüências em que ocorrem. Seria 

interessante e bem mais fácil que se pudesse expressar os efeitos positivos e 

negativos de um medicamento em uma mesma “medida”, medida esta que refletisse 

a gravidade e as freqüências dos vários efeitos adversos, e a eficácia alcançada em 

termos do alívio dos sinais e sintomas ou mesmo da cura de determinada doença.  

Assim, poderia ser obtida uma avaliação benefício - risco matematicamente precisa. 

Por motivos óbvios, isso não é factível. 

 

Atualmente, a maioria dos medicamentos utilizados tem uma relação 

benefício/risco favorável, uma vez que sejam utilizados para as indicações 

aprovadas, em doses corretas e com o monitoramento adequado que cada caso 

exige. Entretanto, por um motivo ou por outro, ora mais ou ora menos justificado, os 

medicamentos são empregados em indicações não aprovadas. E muitas vezes o 

profissional não está devidamente ciente dos riscos naquelas situações, Mais que 

isso, muitas vezes, até pelo não conhecimento dos riscos naquelas indicações, o 

monitoramento que poderia evitar reações mais graves, ou mesmo identificá-las tão 

logo quanto possível, pode não ser adequadamente realizado. 

 

Qualquer um que esteja envolvido em decisões terapêuticas (autoridades 

reguladoras, comitês de avaliação de segurança, médicos e pacientes) necessitam 

sempre ter em mente a seguinte questão: Como o medicamento se apresenta em 

termos de eficácia e segurança? Para essa avaliação, dados agregados de benefício 

e risco são fundamentais, mas também é levado em conta a gravidade da doença a 

ser tratada e o desempenho de outros tratamentos disponíveis. 

 

Apesar das avaliações sobre benefício e riscos serem tomadas a todo o 

momento pelos médicos (e, idealmente, em conjunto com pacientes bem 

informados), decisões gerais sobre o balanço benefício risco de um medicamento 

têm de ser tomadas pelas autoridades reguladoras. Essas autoridades decidem que 

medicamentos têm um balanço benefício/risco aceitável. Entretanto, os riscos, 

representados pelas reações adversas, não são necessariamente observados na 

fase de estudos clínicos.  Informações sobre efeitos adversos podem ocorrer 

tardiamente a partir de notificações espontâneas que apresentam, por sua vez, um 
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variável nível de relação causa e efeito com o medicamento suspeito, além de 

estarem sujeitas ao problema da subnotificação. Além disso, o denominador, isto é, 

o número de indivíduos que foi exposto ao medicamento é desconhecido, o que 

dificulta a realização de comparações e a tomada de decisões.  

 

Se a avaliação benefício/risco não é fácil na prática clínica diária, também 

não o é para os órgãos reguladores.  Além disso, cada país necessita de seu próprio 

sistema para coletar informação sobre segurança dos medicamentos disponíveis. E 

cada país avaliará os dados recebidos de maneira própria, e os difundirá também de 

maneira peculiar, considerando sua realidade, ainda que o Intercâmbio dos dados e 

avaliações conjuntas entre os países possam ser muito úteis.   

 

Aqui, cabe ressaltar que, embora aspectos econômicos com relação a 

benefício/risco possam ser considerados em algumas situações, isso se aplica após 

a avaliação ter sido concluída sem levar em conta o custo. Assim, uma vez 

estabelecido que dois medicamentos apresentam relação benefício/risco 

semelhantes, o custo pode ser a base para a escolha entre eles. Mesmo assim 

deve-se considerar que, ainda que de modo geral dois medicamentos apresentem o 

mesmo benefício, o mais caro pode ser preferido em detrimento do outro porque 

determinado paciente respondeu melhor a ele. Ou seja, ainda que se compare o 

custo de dois medicamentos supostamente iguais em termos de eficácia, isso só é 

válido quando se tratar do uso em pacientes que respondam igualmente a eles. Não 

se deve esquecer que um princípio básico da farmacologia clínica é a terapêutica 

individualizada e que cada paciente pode apresentar uma resposta diferenciada aos 

dois medicamentos (ainda que a maioria dos pacientes possa responder igualmente 

a eles).  Portanto, um medicamento mais caro (se comparado a outro “igualmente 

eficaz”) pode ser o mais indicado para determinado paciente, que não está 

respondendo ao mais barato, “geralmente” eficaz naquela situação. 

 

De qualquer modo, no caso particular do uso da flutamida nas indicações 

dermatológicas, é bastante provável, não só pelas respostas dos dermatologistas 

que mencionavam mais a eficácia da substância para justificar seu uso, mas 

também pelo fato das pacientes que utilizam a substância serem (pelo menos nos 

três casos dos quais a ANVISA tomou conhecimento) atendidas em consultórios 
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particulares, que o fator custo não tenha sido um dos que motivou a escolha da 

substância. Na verdade essa hipótese poderia ser, praticamente, descartada.  

 

De acordo com Edwards, Wiholm e Martinez (1996), uma avaliação de 

valor do medicamento deve ser baseada em conceitos que são clinicamente úteis e 

que podem ser usados tanto pelo lado do benefício quanto do risco.  A metodologia 

utilizada deve fornecer um resultado que seja aceito como um guia razoável entre 

benefícios e riscos.  Essa metodologia também deve poder ser utilizada para 

diferentes tipos de medicamentos em quaisquer indicações clínicas que se 

apresentem.  Esses autores propuseram o “princípio dos três”. Clinicamente existem 

três conceitos que quantificam o efeito de um medicamento: 

 

• Qual a magnitude do efeito? 

• Qual a sua duração? 

• Qual a sua incidência? 

Com relação ao risco, existem três aspectos principais: 

• A gravidade e a severidade de uma RAM. 

• A duração do efeito adverso. 

• A freqüência em que ele ocorre. 

 

Do mesmo modo, existem três principais aspectos referentes aos benefícios: 

• Qual a extensão da melhora proporcionada pelo medicamento em relação à 

gravidade da doença a ser tratada? 

• Qual é a redução do tempo da doença produzida pelo tratamento em relação 

ao curso normal da doença sem o tratamento. 

• Qual é a incidência de melhora devido ao tratamento em relação a incidência 

da doença.  

 

Outra estratégia para a avaliação benefício/risco reforça a idéia de que o 

risco deve ser visto no contexto da doença que está sendo tratada.   Assim, o 

problema é se o risco deve ser considerado como um adicional à doença ou ser 

considerado como trivial se comparado com a natureza da doença primária.  A 

questão é se o efeito adverso vai ser “comparado com” ou “adicionado ao” risco da 

doença subjacente.  Em questões de saúde pública é claro que a incidência da 

doença deve ser considerada, além do custo do não tratamento da doença e suas 



289 
 

 

conseqüências, e do custo do tratamento e suas conseqüências. (Edwards; Wiholm; 

Martinez; 1996). No caso da flutamida no tratamento das indicações dermatológicas, 

não há dúvida de que o efeito adverso grave vai ser adicionado aos problemas 

apresentados pela patologia de base. 

 

Edwards, Wiholm, Martinez (1996) propuseram uma gradação (alta, 

média e baixa) para a gravidade, duração e incidência da doença e relacionaram 

esses dados com os níveis de melhora produzidos pelo medicamento e os três 

principais efeitos adversos (os três mais comuns e os três mais graves). Ao invés de 

gradação qualitativa, escores numéricos podem ser utilizados. 

 

Optou-se por comentar essas metodologias por considerar-se que, ainda 

que os profissionais realizem de modo empírico esta avaliação, a descrição sumária 

dos métodos pode ajudar a ordenar o raciocínio e colaborar com a avaliação. 

 

Depois desta longa discussão a respeito da avaliação benefício/risco, tão 

fundamental na atividade clínica diária e de tanto interesse para os órgãos 

reguladores, seguiremos comentando os dados obtidos através do questionário.  

 

Além da pergunta elaborada para tentar conhecer se os profissionais 

atribuíam o risco de desenvolvimento de RAM grave à flutamida, também se quis 

saber se eles consideravam que este risco (no caso de terem respondido 

afirmativamente) era bem conhecido pelos colegas. Embora a maioria considere que 

sim (49,23%), um grande percentual considera que não (46,15%). 

 

Outro dado que merece destaque é que a grande maioria (62,64%) nunca 

tomou conhecimento, ou em sua própria prescrição, ou na de seus colegas, do 

desenvolvimento de reações adversas graves, embora muitos desses profissionais 

efetivamente conheçam as reações adversas graves que podem ocorrer com o 

medicamento, como foi demonstrado em questões comentadas anteriormente. Isso 

pode ser um fator preocupante porque, quando o questionário foi aplicado, três 

óbitos já tinham ocorrido e um deles chegou a ser divulgado em mídia de grande 

circulação nacional. Entretanto, entre os profissionais que chegaram a tomar 

conhecimento de reações graves, a maioria absoluta citou reações adversas que se 
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incluem em distúrbios do fígado (pela classificação sistema órgão do WHO-ART). 

Dentre as respostas, observa-se que na maioria das reações graves que os 

profissionais tiveram conhecimento (ou em suas próprias pacientes ou em pacientes 

de colegas), houve recuperação. Entretanto, seis profissionais tomaram 

conhecimento de casos de hepatite fulminante: três de SP, uma de SC, uma do DF e 

uma da PB. Vale lembrar que, dos casos recebidos pela UFARM, houve óbitos nos 

estados de SP, PB e PR. Um destes respondentes chegou a mencionar que tomou 

conhecimento de um caso de hepatite fulminante relatada por um colega, em 

congresso. Quatro destes profissionais tiveram conhecimento de óbitos embora não 

se saiba se do mesmo óbito, ou se cada um teria tido conhecimento de casos 

distintos. Isso porque, para permitir maior liberdade do profissional, o que poderia 

contribuir para maior veracidade e fidedignidade das informações, não se solicitou 

que fossem fornecidos dados específicos relativos aos óbitos. Um profissional, que 

não se incluía no grupo que tomou conhecimento de hepatites fulminantes ou óbitos, 

a esta pergunta respondeu “danos hepáticos descritos na mídia, em raros casos”.  

 

Quando se indagou, para aqueles que já tinham tomado conhecimento de 

alguma reação grave associada ao uso da flutamida (33 profissionais), quantas de 

suas pacientes tinham apresentado esse tipo de reação, a maioria afirmou nunca ter 

acompanhado nenhuma paciente que tivesse desenvolvido tais reações. Alguns 

mencionaram que monitoram suas pacientes “até um ano após a suspensão do 

tratamento”, e também não observou casos. Isso não fornece indícios de segurança, 

uma vez que a reação é, sabidamente, rara. Entretanto mais de 18% dos 

respondentes já presenciaram RAMs graves em suas pacientes (a maioria em uma 

paciente). Um respondente acompanhou três casos de outros colegas “com prejuízo 

hepático”.  

 

O questionário também objetivou conhecer o quanto os profissionais 

conheciam de informações técnicas. Isso foi indagado em termos de informações 

técnicas em geral (independendo da fonte) e, em outra questão, precisamente em 

termos de conhecimento do texto de bula. A maioria afirma conhecer tanto as 

informações técnicas quanto texto de bula. A maioria dos que conhecem 

informações técnicas prescrevem a substância, do mesmo modo que a maioria que 

prescreve conhece informações técnicas. Entretanto, dentre os profissionais 
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prescritores, embora 72,84% afirmem conhecer as informações, 27,16% conhecem-

nas apenas parcialmente. Embora pareça um número significativo, o fato é que, 

atualmente, poucos profissionais sentem-se seguros para afirmar conhecer 

totalmente informações técnicas de qualquer produto, pela rapidez com que novas 

informações são incorporadas e pelo volume de informações disponíveis. 

 

Quando se aborda, precisamente, o conhecimento do texto de bula, 

observa-se que, ainda que a maioria tenha conhecimento, esse número é menor do 

que o dos que conhecem informações técnicas em geral. Entretanto, há entre os 

prescritores um número considerável de profissionais que não conhecem ou 

conhecem parcialmente o texto de bula (tabelas 31 a 36).  

 

Quando se indaga especificamente a respeito das restrições de uso no 

sexo feminino, quase 100% dos profissionais mostra conhecer esta restrição. Mas 

isso não significa que conheçam que, na bula aprovada do produto, haja a afirmativa 

de que o produto não está indicado para o uso em pacientes do sexo feminino. Na 

verdade, os profissionais responderam como se, uma vez que se esteja utilizando o 

produto em mulheres, quais seriam as restrições. Assim, suas respostas foram, por 

exemplo, gestação, idade fértil sem o uso de contracepção adequada e etc. 

Provavelmente eles não conhecem que, na bula do produto e nos textos aprovados 

por órgãos reguladores, o uso é restrito a pacientes do sexo masculino.  

 

Seguinte a esta questão apresenta-se uma das perguntas mais 

interessantes do questionário: “Uma vez existindo a restrição do uso da flutamida em 

mulheres, em algumas bulas de medicamentos comercializados à base da 

substância, o que o senhor acha que deveria ser feito?” Ela permitia ao profissional 

escolher, dentre quatro opções, a que considerasse mais adequada, ou seja, 

permitia que ele desse sua colaboração como “regulador”, escolhendo a medida 

reguladora mais adequada. Entretanto, deve-se ressaltar que, caso o problema 

tivesse sido apresentado aos médicos (os óbitos, o fato dos estudos clínicos 

existentes serem limitados em termos da segurança do medicamento, a não 

aprovação dos órgãos reguladores de todo o mundo para o uso em mulheres, o 

processo de registro de medicamentos...) talvez as respostas tivessem sido muito 

diferentes. De qualquer modo, a maioria (50,55%) acredita que a bula deva ser 
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“modificada, retirada a restrição e incorporadas novas indicações para o sexo 

feminino”. Já 38,46% dos respondentes acredita que a bula deva permanecer como 

está, porém os médicos devem ter liberdade para usá-la em pacientes do sexo 

feminino (ou seja, manter a situação encontrada hoje).  Apenas 4,40% acreditam 

que a bula deva permanecer como está, e que a substância não deve ser prescrita 

para pacientes do sexo feminino. Todos esses não prescrevem a substância, 

embora outros profissionais que não prescrevem tenham opinião diferente 

(escolheram outra alternativa, como incorporar as novas indicações à bula, ou 

manter a bula como está, porém respeitando a liberdade do profissional para 

prescrevê-la). Curiosamente, uma ínfima minoria (apenas 2 indivíduos, que 

representaram 2,20% do total de respondentes) acreditam que deveria ser retirada a 

restrição da bula. Ou seja, de todos que gostariam ver retirada a restrição, a maioria 

absoluta quer ver as novas indicações incorporadas ao texto de bula. Isso, definitiva 

e peremptoriamente, mostra o quanto os profissionais dermatologistas (pelo menos 

os que responderam ao questionário) consideram a substância como parte 

importante do seu arsenal terapêutico. Qualquer medida reguladora que seja tomada 

sem considerar isso pode ser considerada arbitrária, ou pior, não surtir o efeito 

desejado. 

 

O último item do questionário constituía-se em um campo livre para as 

observações que os profissionais considerassem pertinentes. Todas as observações 

foram destacadas nos resultados. Alguns chegaram a mencionar que “As pacientes 

devem conhecer melhor o risco que correm ao receber a medicação. Pacientes que 

utilizaram o fármaco prescrito por outros colegas não tinham consciência dos efeitos 

hepáticos e da necessidade de controle da função hepática durante o tratamento”. 

Esse profissional acredita que a bula deva permanecer como está, porém os 

médicos devem ter a liberdade para utilizar a substância no sexo feminino. Outros 

reafirmaram a importância do melhor conhecimento sobre a substância, tanto por 

parte dos médicos quanto dos pacientes: “Mais importante do que restringir fármaco 

útil é melhorar condições de conhecimento na indicação, seleção adequada do 

paciente.”; “Falta material de embasamento científico para que os profissionais 

médicos possam ou não utilizar esta medicação com maior conhecimento e 

segurança.”; “Acredito que a flutamida tenha seu espaço na prescrição para 

mulheres e que o profissional que a prescreve deve não só conhecer os riscos e 
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benefícios desta medicação, bem como transmiti-la a suas pacientes; todas as 

medicações têm riscos e benefícios e estes devem ser avaliados individualmente.”; 

entre várias outras respostas também bastante significativas. 

 

Uma afirmativa, em parte também referindo-se a como seria importante 

maior conhecimento associado ao uso da substância e  que também merece 

destaque na discussão é a de que “Do meu conhecimento, tive uma paciente de 17 

anos que tomou flutamida por indicação de uma amiga para acne, sendo que ela 

comprou o remédio em farmácia de manipulação sem receita e não tinha a menor 

idéia de qualquer efeito colateral, e outra paciente teve indicação de uma 

ginecologista que não pediu exames hepáticos. Seria muito interessante que as 

sociedades das especialidades que utilizam o medicamento enviassem comunicado 

geral com orientações. Eu nem sabia que o uso dermatológico não era aprovado 

pela ANVISA”. É provável que, como este respondente, muitos outros desconheçam 

o fato de que o medicamento não é aprovado para as indicações dermatológicas e 

as implicações deste fato. Além disso retrata o uso indiscriminado de um 

medicamento que só deveria ser dispensado sob prescrição médica, uso este 

independente e dissociado, não só da prescrição mas de qualquer monitoramento. 

 

Houve quem considerasse a possibilidade do uso de um termo de 

consentimento, que também será posteriormente discutido porque pode se 

apresentar como uma alternativa que traga maior informação aos médicos e 

pacientes: “Uma vez que o fármaco é efetivo e de baixo custo eu sugiro que a 

paciente seja esclarecida a respeito da medicação e assine um termo de 

compromisso (redigido pela ANVISA), que o médico assistente igualmente assinaria, 

onde constariam todas as informações a respeito do fármaco, ficando uma cópia 

com o Ministério da Saúde. Assim, haveria um controle de profissionais e pacientes, 

sem que aqueles indivíduos que realmente se beneficiariam da medicação fossem 

privados desta”. Várias outras respostas mostram que os profissionais estariam 

conscientes da importância de manter a paciente informada: “Em minhas receitas 

sempre oriento por escrito que a paciente não pode engravidar durante o tratamento, 

e que se ocorrer qualquer sintoma de mal estar a paciente entre em contato imediato 

comigo”. ”Sempre manter a paciente muita bem orientada sobre o medicamento, os 

riscos na gestação... Sempre peço enzimas hepáticas antes da prescrição e após 15 
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dias do início do uso da flutamida. Orientar sobre coloração urinária, náuseas, ou 

qualquer outro sintoma. Uso no máximo 125mg, 2 vezes ao dia com excelentes 

resultados.”  

 

Optou-se por destacar, novamente essas informações, porque vão de 

encontro a uma das principais afirmativas do trabalho: a de que para uma avaliação 

benefício/risco consciente e que promova decisões “adequadas”, tanto em termos de 

saúde pública quanto para o tratamento individual de um paciente, devem ser 

empreendidas medidas educativas e científicas, que visem promover a escolha de 

terapêuticas racionais. Para isso, a melhora dos conhecimentos sobre os 

medicamentos, incluindo aquela obtida através da integração de dados provenientes 

da prática médica e farmacêutica, a educação continuada dos profissionais de 

saúde, a transparência e o maior grau possível de fidedignidade das informações 

fornecidas a médicos e pacientes, além de vários outros fatores já não diretamente 

relacionados à farmacovigilância (melhora das condições de assistência, por 

exemplo), são medidas indispensáveis. 

 

Ainda no campo livre para observações, respostas que mostram o quanto 

os profissionais consideram o medicamento efetivo também estão, obviamente, 

presentes, e podem ser novamente evidenciadas na consulta aos resultados.  

 

Não se pode deixar de comentar que houve respostas que consideram 

que o medicamento deveria ser “somente prescrito por médicos, em receituário 

especial já que se trata de um medicamento com restrições ao uso em mulheres em 

idade fértil”. O que os profissionais provavelmente não sabem é que, tanto incorporar 

novas indicações nas bulas, quanto controlar o receituário são medidas reguladoras 

que são tomadas a partir de um status regulatório já existente. Hoje, esse status 

impede o uso em mulheres. Como incorporar novas indicações na bula, se nenhuma 

empresa solicitou esta alteração e, portanto, não apresentou os estudos clínicos e 

todos os outros itens exigidos pela ANVISA para pleitear o registro de um produto 

novo (incorporação de novas indicações, em termos de registro, é considerado 

registro de novo medicamento)? Como colocar a substância em lista de substância 

de controle especial (Portaria 344) (Brasil, 1998) com a alegação de que existe 

restrição do uso em mulheres em idade fértil se o registro concedido ao 
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medicamento já impede o uso em mulheres? Não é simples regular situações que, 

pela sua própria natureza, já estão, de certo modo reguladas.  

 

Por tudo isso, se já é difícil realizar avaliação benefício/risco de 

medicamentos “apropriadamente” utilizados (em indicações aprovadas, cuja 

segurança e eficácia para determinada indicação foi rigorosamente avaliada durante 

o processo de registro, embasadas em estudos clínicos cegos, controlados e 

randomizados), o que dizer deste tipo de avaliação em situações que fogem (ou 

mesmo se opõem) ao determinado pelo órgão regulador? 

 

Mas também não cabe à ANVISA dizer simplesmente que, justamente 

pela situação já estar regulada (não é aprovada para o sexo feminino), nada deve 

ser feito “e ponto”, ignorando a necessidade de profissionais e, principalmente, das 

pacientes. Não há como negar que muitas destas condições dermatológicas 

(hirsutismo, acne, alopécia), embora se tratem de condições benignas, podem 

constituir-se num problema psicossocial importante, que impulsiona os médicos a 

correr determinados riscos (desde que, obviamente, sejam tomadas medidas para 

minorar o risco e com o conhecimento e aceitação deste risco por parte da paciente). 

Como bem mencionou um respondente; “Todo medicamento pode causar malefícios 

à saúde. Cabe ao médico o conhecimento e a responsabilidade sobre o seu uso. 

Privar o paciente do uso de um medicamento porque ele potencialmente é perigoso 

é absurdo”.  

 

Essa vai ser a grande dificuldade de todo o trabalho: propor medidas que 

atendam aos usuários e profissionais, mas não comprometam o papel do órgão 

regulador de proteger esses mesmos usuários e profissionais de riscos inaceitáveis 

ou mesmo desnecessários. 

 

Simultaneamente à elaboração e aplicação do questionário, assim como à 

analise dos dados obtidos,  realizou-se a tentativa de identificar novos casos que 

tivessem ocorrido no Brasil, e que não tivessem chegado até a UFARM. Esse 

procedimento está bem descrito na metodologia do trabalho e seus resultados. Em 

resumo, tentou-se obter mais dados através de duas vias principais: a rede sentinela 

e a Sociedade Brasileira de Hepatologia (SBH).  
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Hospitais são excelentes ambientes para o estudo de RAMs, que tanto 

podem levar a hospitalização quanto podem ocorrer durante a mesma.  Ora, nada 

melhor do que a rede, composta por 100 hospitais de grande porte, em sua maioria 

de alta complexidade, representando os 27 estados da federação, para testar este 

tipo de hipótese. Por esse motivo, foi elaborado um alerta (denominado pela UFARM 

de alerta restrito, porque é dirigido exclusivamente à rede sentinela) indagando se 

alguma unidade havia observado casos de hepatites graves em usuárias de 

flutamida. Infelizmente, dos 100 hospitais, apenas seis responderam. Aqui cabe 

lembrar que cada hospital recebia R$ 50.000, 00 por ano para participar da parceria 

com a ANVISA. Como se viu nos resultados, não houve nenhuma resposta 

afirmativa e as raríssimas respostas obtidas limitavam-se a afirmar que o produto 

não era utilizado nas unidades. 

 

Primeiramente, serão discutidas as dificuldades em obtenção de 

informação a partir desta rede, que poderia ser uma importante fonte de informação, 

não só no que se refere à identificação de RAMs, mas também desvios de 

qualidades de medicamentos, produtos e sangue (mais recentemente foi incluída 

também uma parceria com a gerência de saneantes). Os gerentes de risco, que são 

o contato entre o hospital e a ANVISA, são os “coordenadores” de um grupo 

composto pelo responsável da farmacovigilância, tecnovigilância e hemovigilância.  

Este profissional, além de notificar as suspeitas de RAMs ocorridas em sua unidade, 

também deve, entre outras coisas, responder perguntas e solicitações feitas pela 

ANVISA quando esta precisa de algum dado da rede, ou quando apresenta-se uma 

hipótese que se gostaria de testar. No caso específico da flutamida, havia a hipótese 

de que a substância estivesse sendo utilizada em mulheres e levando à reações 

adversas graves, principalmente relacionadas a problemas hepáticos. Essa era a 

informação que se queria confirmar. 

 

O fato de só 6% ter respondido, lamentável, não será comentado aqui, 

por considerar-se que não há justificativa plausível para o mesmo. Entretanto, o fato 

das respostas não refletirem exatamente o que havia sido perguntado, pode ter uma 

explicação: embora este não tenha sido a primeira vez que a rede recebia um alerta 

restrito (nem tampouco a segunda ou a terceira, isto é, o fato não era nenhuma 
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novidade), os gerentes de risco, nesta data, não tinham sido treinados a identificar 

reações adversas específicas, a fazer busca ativa de casos.  

 

No caso específico da flutamida, esperava-se que cada responsável pela 

farmacovigilância tivesse a iniciativa de procurar, dentro do hospital, casos de 

hepatopatia graves dos últimos meses e relacioná-los com a substância. A tarefa, 

que se poderia imaginar ser geradora de grande esforço e dispêndio de tempo, 

poderia ser facilmente realizada. Pegando-se como exemplo um hospital 

universitário (vários hospitais universitários fazem parte da rede), seria muito simples 

o profissional responsável pela busca ativa de casos procurar casos graves de 

hepatite ocorridos nos últimos meses em unidades de terapia intensiva, por exemplo. 

Por tratar-se de uma associação rara (hepatite em mulheres por flutamida), qualquer 

profissional da rotina da unidade poderia fornecer as informações, caso tivesse 

acompanhado algum caso semelhante. E, mais fácil e até mais precisa que essa 

estratégia, o responsável pela farmacovigilância poderia procurar os ambulatórios de 

hepatologia (ou mesmo gastroenterologia, no caso do primeiro  não estar 

disponível), e conversar com os chefes dos respectivos serviços se tomaram 

conhecimento de casos semelhantes ao que se está buscando. Esses profissionais, 

especialistas, professores universitários, não teriam dificuldade em lembrar de 

qualquer caso que tivessem acompanhado, no próprio hospital ou mesmo em sua 

clínica privada. Mais que isso, ainda que não tivessem acompanhado diretamente os 

casos, poderiam relatá-lo se tivessem tido conhecimento a partir do relato de outro 

colega, numa sessão clínica, por exemplo. Afinal, casos raros como esses 

freqüentemente são levados à discussão com outros especialistas. Como se pode 

ver, uma consulta rápida e simples com o profissional adequado poderia ter feito 

com que fossem identificados vários outros casos. 

 

Uma vez que se identificou esta provável falha no treinamento dos 

gerentes de risco, o tema foi levado a um encontro dos mesmos, pela própria autora, 

com exemplos e orientações a respeito de como proceder a busca ativa de casos. 

 

Curioso é que, muito tempo depois da elaboração do alerta restrito, foi 

divulgado, pela revista ISTO É um novo caso fatal em mulher jovem utilizando a 

substância. A paciente era irmã de uma profissional de um Hospital Sentinela. E a 



298 
 

 

gerente de risco deste hospital tomou conhecimento do caso pela imprensa. A partir 

daí (e não motivada pelo alerta restrito), entrou em contato com a UFARM, 

empenhou-se na busca do caso e em muito contribuiu com o trabalho da ANVISA 

notificando, lamentavelmente, o terceiro caso de óbito (este, já em março de 2003, 

portanto cerca de 10 meses após o recebimento da primeira notificação e cerca de 

oito meses após a elaboração do alerta restrito. Na verdade, na ocasião do envio do 

alerta esta paciente não tinha falecido). 

 

Com relação à busca ativa dirigida à SBH, os resultados também foram 

altamente frustrantes. Como já demonstrado, o contato fora feito com a SBH que 

transmitiu a indagação (se tiveram conhecimento de hepatopatia grave em mulheres 

associada à flutamida) a seus membros. Foi-lhes explicado o motivo da busca, e fora 

também mencionado a ocorrência dos três óbitos que chegaram ao conhecimento 

da UFARM.  

 

Inicialmente, esta estratégia aparentou ser bastante promissora. Isso 

porque alguns profissionais do país se mostraram interessados em conhecer mais 

dados, embora eles próprios não tivessem tomado conhecimento de nenhum caso. 

Melhor que isso, quatro profissionais afirmaram ter acompanhado pacientes que 

apresentaram reações graves relacionadas ao uso da substância. Dentre estes 

quatro, três haviam acompanhado reações graves em pacientes do sexo feminino. A 

todos eles foi solicitado que enviassem as notificações (ou mesmo o relato dos 

casos, ainda que não fosse utilizado o formulário apropriado), e garantido que os 

dados enviados, de nenhuma forma seriam utilizados de modo que houvesse 

prejuízo no caso de uma posterior publicação do caso, ou apresentação do mesmo 

em evento científico. Infelizmente, isso não foi suficiente para que os casos fossem 

enviados. Até hoje, mesmo após contato telefônico e por e-mail reiterando o pedido, 

a UFARM não recebeu nenhum dos casos. A única informação de que se tomou 

conhecimento, verbalmente, é que as pacientes não teriam evoluído para óbito. 

 

No mundo inteiro se discute os fatores que influenciam a sub-notificação. 

Esses fatores podem ir, desde a falta de tempo do profissional, até a crença de que 

nada será feito com esta informação, passando pelo receio de ser responsabilizado 

pelo ocorrido com o paciente, e pelo receio de que seus dados, quando no caso de 
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ambicionar uma publicação, por exemplo, percam o ineditismo, o que atrapalharia 

seus objetivos.  

 

Essa “frustração” pode vislumbrar dias melhores. Afinal, como criticar um 

profissional por não notificar se a ele sequer foi dito como fazê-lo, para quem fazê-lo 

e por que isso é importante? A crítica deve, então, ser mais uma auto-crítica do que 

uma crítica aos profissionais de saúde, que tantas vezes de heróis passam 

facilmente a vilões, de vítimas passam freqüentemente a culpados. À medida que a 

UFARM desenvolva o trabalho de sensibilização dos profissionais, primeiro 

mostrando que existe e porque sua função é importante, à medida que os 

profissionais percebam que notificar suspeitas de reações adversas é só mais uma 

das suas tão numerosas e importantes atribuições (deve ficar claro que a simples 

suspeita de que o medicamento esteja envolvido na aparição de um dado sinal ou 

sintoma deve ser suficiente para a realização da notificação), à medida que 

percebam que a notificação é mais um de seus compromissos com a saúde pública, 

que percebam respeito no tratamento que lhes é dispensado pela UFARM e pela 

ANVISA, percebam que suas informações, se tratadas com compromisso e 

responsabilidade podem gerar ações importantes não só para os seus pacientes 

mas também para eles próprios (principalmente as medidas de caráter educativo e 

informativo), pode-se esperar que, ainda que gradual e lentamente, essa atitude (de 

não notificar RAMs) se modifique.  

 

No caso específico dos profissionais da SBH contatados, não seria 

possível alegar desconhecimento do que notificar, nem para quem. Afinal eles foram 

diretamente contatados, foi possível explicar por telefone e por e-mail as razões do 

trabalho e as propostas da UFARM. Também não é provável que houvesse algum 

receio de posteriormente ser responsabilizado por algo, até porque não foram eles 

que prescreveram a substância (e mesmo que fosse, à UFARM não cabe acusar, 

condenar nem punir ninguém). É possível que parte da negativa em relatar os casos 

se deva a interesses acadêmicos, científicos, de publicação dos casos. É possível 

também que, em breve, estes casos estejam sendo publicados ou apresentados em 

congressos, possibilitando seu conhecimento. Apesar disso, há motivos para 

otimismo. Segundo Abajo et al. (2001), 
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 a notificação espontânea de uma suspeita de reação adversa é totalmente 

compatível com a publicação do caso. Cada vez é mais freqüente notificar antes de 

enviar o caso para publicação. Algumas revistas exigem do autor, inclusive, um 

contato prévio com o centro de farmacovigilância. Conscientes da sobrecarga de 

trabalho em todos os níveis assistenciais, os centros de farmacovigiância insistem 

em que o médico priorize a notificação de suspeitas de reações adversas graves e 

as que envolvam medicamentos novos (primeiros cinco anos de autorização).  
 

Em suma, a farmacovigilância atual é predominantemente baseada em 

relatos espontâneos. Esses relatos auxiliam a detectar, principalmente, efeitos a 

medicamentos tipo B e os efeitos tipo A menos freqüentes.  Embora se possa utilizar 

outras fontes para identificação de sinais (um dos principais objetivos da 

farmacovigilância – ver seção 2.1 e 2.3) como, por exemplo: monitoramento de 

prescrições; dados informatizados sobre uso de medicamentos;  estudos caso-

controle e de seguimento, as notificações espontâneas desempenham um papel 

preponderante para qualquer sistema de farmacovigilância. Entretanto, deve ser 

considerado que, além das notificações espontâneas, relatos em revistas 

especializadas desempenham um papel fundamental no que tange à detecção de 

reações adversas a medicamentos não esperadas, pouco conhecidas ou pouco 

descritas na literatura.  

Outra preocupação do trabalho, mesmo antes de realizar a busca ativa de 

novos casos, e também antes do conhecimento do terceiro óbito, foi tentar conhecer 

se as bulas dos produtos comercializados no mercado brasileiro à base de flutamida 

continham as informações minimamente necessárias a respeito da segurança do 

medicamento. Mais que isso, desejava-se observar se a bula continha todas as 

informações em concordância com as autorizadas no momento do registro. Isso 

incluía apresentar, como única indicação, o tratamento do câncer de próstata, 

mencionar, em alguma parte da bula (uma vez que as informações de bula no Brasil, 

não estão, até esta data, padronizadas, embora pela nova legislação de bula isso já 

tenha começado a ser feito), que a substância não é recomendada para o sexo 

feminino, mencionar também as reações adversas graves acometendo o fígado e a 

recomendação para que fosse periodicamente monitorada a função hepática dos 

pacientes que estivessem utilizando a substância.  
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Era fato que os dois casos até então notificados tinham ocorrido em 

pacientes que utilizavam o produto manipulado, e não industrializado. Ainda assim 

considerou-se importante conhecer a real situação das bulas dos produtos 

comercializados no país. Mesmo depois da elaboração do questionário, como se 

pode ver nas questões quatro e cinco, onde 81,32% dos dermatologistas afirmaram 

prescrever cápsulas manipuladas e 61,54% acreditam que esta seja a forma 

farmacêutica mais utilizada pelos colegas, considerou-se importante avaliar a 

informação constante nas bulas. Entretanto, quando a pesquisa das bulas foi feita, 

ainda não se dispunha destes dados. 

 

A grande e grata surpresa foi constatar que todas as bulas, sem exceção, 

apresentavam, de uma forma ou de outra, ainda que em locais distintos (ora como 

contra-indicação, ora como restrição, ora como advertência ou precaução) a 

informação de que o produto não deveria ser utilizado em mulheres. Também 

apresentavam as informações sobre acometimento hepático grave, e a necessidade 

de monitoramento de função hepática. Em suma, apresentavam todas as 

informações que foram consideradas, no trabalho, como indispensáveis. Isso pode 

ser melhor visto nos resultados, assim como o critério utilizado para considerar as 

informações indispensáveis. 

 

Com a nova legislação de bula (Brasil, 2003g), essas informações serão 

padronizadas, mais ordenadas, o que só facilitará o acesso à informação pelo 

consumidor.  

 

Merece destaque, embora não apresente relação direta com nenhum 

objetivo do trabalho, que algumas empresas que constavam, no cadastro da 

ANVISA, como comercializando o produto, na verdade não estavam (ou nunca 

tinham comercializado a substância). Os dados atualizados foram enviados ao setor 

de registro, para que fossem corrigidos. 

 

Nesta ocasião, também se tentou obter das empresas o número de 

unidades vendidas, na tentativa de que se pudesse estimar o “denominador”, isto é, 

o número de usuárias expostas. Também se solicitou que enviassem todos os 
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relatos de reações adversas que tivessem tomado conhecimento (porque se poderia 

estimar, pelo menos, a incidência de hepatopatia, ainda que em homens, ainda que 

a partir de uma subestimativa). Como se viu na parte de resultados, os números 

obtidos não permitiam fazer quaisquer inferências. As empresas chegavam a dizer 

que não havia sido observada nenhuma reação adversa desde o início da 

comercialização do produto no país (!). Além disso, já havia a suposição (pelos dois 

relatos até então recebidos terem ocorrido com produtos manipulados), confirmada 

depois com os dados do questionário, que o problema maior – em se tratando de 

pacientes do sexo feminino - estivesse relacionado a produtos manipulados, e que 

os dados das empresas em termos de número de unidades pouco ou nada poderiam 

sugerir.  

 

Cabe, entretanto, destacar a resposta de duas empresas: a primeira 

relatou apenas três casos de contato com o seu SAC, nenhum a respeito de reações 

adversas graves ou comprometimento hepático. Um desses três contatos com o 

SAC foi realizado por uma paciente que estava utilizando o medicamento para 

“diminuir os pelos do corpo”. A indústria mencionou, ao lado do relato, que “nossa 

indicação é para o câncer de próstata”. Como se pode ver, e como já era esperado a 

partir dos dados dos questionários respondidos pelos dermatologistas, existem 

pacientes, ainda que se suponha ser a minoria, que estão utilizando o produto 

industrializado para tratamento dermatológico; já a segunda empresa, que recebeu 

11 contatos de consumidores solicitando informações referentes ao produto, 

ressaltou que um desses contatos foi realizado por uma jovem de 29 anos, de São 

Paulo, que estava utilizando o produto para acne, prescrito por seu dermatologista e, 

após o uso de um único comprimido, teria apresentado “enjôo, dor no estômago e 

tontura”. Segundo a indústria, a orientação dada a esta usuária foi contatar o 

profissional prescritor “uma vez que o produto não é indicado para uso por pessoas 

do sexo feminino e no tratamento da acne”. 

 

Foi também merecedora de registro a resposta de uma outra empresa, 

que afirmou não ter recebido “nenhum relato de evento adverso constando em 

nosso sistema de farmacovigilância, apenas o relato de uma consulta ao SAC”. Esta 

empresa mencionou que: “gostaríamos de aproveitar a oportunidade e informar que 
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temos recebido informação de nossos representantes do interior de SP que muitas 

farmácias estariam manipulando o produto...”. 

 

Não foi possível precisar qual seria a reclamação uma vez que não é 

proibido, no Brasil, a manipulação da substância. Mas é no mínimo um contra-senso, 

por parte das farmácias de manipulação, a adoção de tal prática. É muito comum 

escutar farmacêuticos reclamando de médicos que estariam prescrevendo 

substâncias em indicações não aprovadas, ou para faixas etárias onde os estudos 

clínicos não fornecem dados a respeito de segurança (porque não houve exposição 

de pacientes destas faixas etárias ao produto, durante os estudos pré-registro). Ora, 

nem toda a prescrição em indicação não aprovada se constitui num estudo clínico, 

como será melhor discutido em breve. Mas se os profissionais de farmácia encaram 

este fato como “absurdo”, porque na hora de seguir a prescrição para manipular (e 

vender) o produto não há nenhuma espécie de reclamação ou mesmo resistência?  

 

Na verdade, em alguns países as farmácias de manipulação só podem 

manipular medicamentos cuja indicação esteja de acordo com a indicação aprovada 

no registro do produto.  Quem quiser utilizar o produto prescrito para indicação não 

aprovada terá que utilizá-lo industrializado. Pode-se supor que isso garanta uma 

certa segurança na utilização do produto, uma vez que o produto industrializado é 

oferecido ao consumidor com bula, que é o mínimo que se pode esperar em termos 

de informação prestada.  

 

O Códido de Defesa do Consumidor, Lei 8078, de 11 de setembro de 

1990 (Brasil, 1990a), em seus artigos 8º ao 10º, na seção de proteção à saúde e 

segurança, afirma que: “os serviços colocados no mercado não poderão acarretar 

riscos à saúde ou apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade”. Mais 

precisamente, afirma: 

 

Art. 8º - Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não 

acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados 

normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os 

fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas 

a seu respeito. 
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Parágrafo único. Em se tratando de produto industrial, ao fabricante cabe 

prestar as informações a que se refere este artigo, através de impressos apropriados 

que devam acompanhar o produto. 

 

Art. 9º - O fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou 

perigosos à saúde ou segurança deverá informar, de maneira ostensiva e adequada, 

a respeito da sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras 

medidas cabíveis em cada caso concreto. 

 

Na verdade, a venda de produtos sem bula com a alegação de que os 

produtos são individualizados e por isso não poderiam conter bula é, mais que uma 

falácia, um desrespeito ao Código. Além disso, no Brasil, a bula representa o 

principal material informativo fornecido aos pacientes quando da aquisição de 

medicamentos.  

 

Não se pode deixar de perguntar até que ponto aquelas moças que 

faleceram utilizando o produto manipulado teriam desistido de utilizá-lo, mesmo 

antes de apresentar qualquer sintoma, ao lerem na bula a afirmação de que o 

produto não é indicado para mulheres, ou ao lerem a única indicação mencionada 

(tratamento do câncer de próstata). Quantas delas não teriam assustado-se com as 

descrições das reações adversas graves, até fatais, que também constam em todas 

as bulas dos medicamentos comercializados, no Brasil, à base da substância? É 

claro que não é possível afirmar que todas, ou mesmo qualquer uma delas teria lido 

a bula, uma vez que tivesse comprado o medicamento industrializado. Mas todas 

eram moças de classe média, duas com nível superior e uma com nível técnico, que 

teriam toda a condição de compreender (e se assustar) com o que liam. No mínimo, 

entrariam em contato com seus médicos para tentarem entender porque estariam 

utilizando aquela substância. Os pais da moça cujo óbito foi o primeiro a ocorrer 

chegaram a dizer que nunca teriam deixado sua filha utilizar o medicamento se 

tivessem lido a bula. E indagavam à ANVISA, já no primeiro contato (feito por via 

eletrônica, através da “comunicação” do usuário), se “o medicamento não deveria vir 

acompanhado de bula?”. Os profissionais de saúde também expressaram, no campo 

de observações do questionário, esta preocupação: “o medicamento formulado 
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deveria ter a obrigação de trazer junto, para a paciente, as principais restrições do 

medicamento, como nas bulas”.  

 

O fato é que uma das obrigações principais referentes à segurança de 

medicamentos, tanto da indústria farmacêutica quanto das autoridades de saúde, diz 

respeito ao provimento de informações relevantes e úteis aos profissionais de saúde 

e usuários de medicamentos. Portanto, além de ferir o código de defesa do 

consumidor, o fato das farmácias de manipulação venderem o produto sem bula, 

com a anuência da ANVISA, pode retratar uma das situações em que o órgão 

regulador está sendo negligente em exigir que o paciente receba as informações 

úteis ou mesmo indispensáveis às quais tem direito. 

 

É claro que o problema vai muito além da permissão ou não para que as 

farmácias manipulem medicamentos em indicações não aprovadas, ou que sejam 

obrigadas a veicular o medicamento com as informações mínimas que se constituem 

num direito de qualquer consumidor. Mas deixar de discutir estes problemas aqui 

seria inadmissível.  

 

O fato é que os parentes de duas pacientes afirmaram que elas jamais 

imaginavam que o produto pudesse causar este tipo de problema. É claro que não 

se pode isentar a responsabilidade do profissional médico em adverti-las dos riscos, 

ou pelo menos orientá-las de que, no caso de aparecimento de sintomas tais como 

náuseas, icterícia, astenia, deveriam ser imediatamente contatados. Muito ao 

contrário! Do mesmo modo que elas foram advertidas a não engravidar (à que 

apresentava vida sexual ativa foi prescrito também anticoncepcional oral), deveriam 

ter sido melhor orientadas em relação ao fato da substância não ser aprovada para 

aquela condição e, principalmente, para a possibilidade de ocorrência de reações 

adversa raras, porém graves. 

 

É claro que, ainda que se perceba, de acordo com os dados da literatura 

que mostram que, não só o acometimento hepático é raro, como muito mais raro 

ainda são as reações graves, como também foi observado na resposta dos 

dermatologistas que as reações são consideradas por eles raras e improváveis, 

poder-se-ia considerar que, ainda assim, a advertência deveria ter sido feita e as 
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orientações deveriam ter sido fornecidas. Isso faria com que as pacientes não 

considerassem o produto tão inócuo assim. Os parentes de uma delas chegaram a 

afirmar que, mesmo depois de instalado o quadro, mesmo depois de ser indagada 

pelos médicos em mais de uma vez a respeito da utilização de alguma substância, a 

paciente não conseguiu “lembrar” que estava tomando um medicamento, o que só 

ocorreu posteriormente. Ou seja, o medicamento manipulado è visto como “natural”, 

“que não faz mal”. 

 

Isso também foi notado em recente caso divulgado pela imprensa 

referente à morte de um adolescente que estava utilizando a substância clonidina 

manipulada para crescer e ingeriu cápsulas contendo centenas de vezes o teor da 

substância prescrita. A mãe do garoto declarou que somente consentiu em usar o 

medicamento porque estava crente que o mesmo era "natural". (Dias, M.; 2003). 

 

Não há dúvida que os medicamentos dispensados sem bula, em 

embalagens especiais, podem mesmo sugerir que sejam “naturais” e isentos de 

risco. Ainda em relação a este caso da clonidina, houve importantes reuniões, 

inclusive com o setor regulado, isto é, com as próprias farmácias de manipulação, 

com a participação da UFARM. Tudo isso resultou na RDC 354 (Brasil, 2003h). 

Embora não tenha sido contemplado pela resolução a determinação de proibir a 

manipulação de substâncias em indicações diferentes das já aprovadas, sugerida 

pela UFARM, conseguiu-se pelo menos obrigar estas farmácias a fornecerem ao 

consumidor informações compatíveis com a bula dos medicamentos de referência 

registrados pela ANVISA para as substâncias a serem manipuladas. Infelizmente, 

por mais que a UFARM tenha tentado tornar a medida extensiva a todos os 

medicamentos, essa resolução só se destina a substâncias de índice terapêutico 

estreito. Como este não é o caso da flutamida, ela continua sendo vendida 

livremente pelas farmácias de manipulação, sem bula, para indicações não 

aprovadas, juntamente com uma série de outros medicamentos na mesma condição. 

Isso vai continuar ocorrendo até que a ANVISA perceba a dimensão do problema e 

finalmente adote a medida adequada para proteger a população. Infelizmente, até lá, 

nenhum alento pode ser dado aos pais da paciente que notificaram o primeiro caso, 

pelo menos no que tange diretamente à indagação a respeito da obrigatoriedade de 

bula.  
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Outro problema, ainda em termos de prováveis prejuízos em termos da 

segurança do medicamento manipulado em relação ao industrializado, é que, por 

mais que as respostas à solicitação feita as indústrias que comercializam a flutamida 

a respeito de  RAMs ocorridas com seus produtos tenham sido insatisfatórias, o fato 

é que se espera que, em período recente, todas as indústrias instaladas no país e 

detentoras do registro de medicamentos tenham que se adequar às normas de 

farmacovigilância exigidas pela ANVISA. (Brasil, 2003d; 2003e)  Assim, espera-se 

obter acesso às informações sobre os eventos adversos provocados pelos produtos 

industrializados (independente de terem sido utilizados em indicações aprovadas ou 

não). Além disso, espera-se obter, das indústrias detentoras de registro de 

medicamentos, relatórios periódicos de segurança, no formato do internacionalmente 

conhecido PSUR (Periodic Safety Update Reports). A proposta deste relatório 

atualizado periodicamente é facilitar e sistematizar o processo de identificação dos 

dados de segurança, tanto para as indústrias farmacêuticas quanto para as 

autoridades reguladoras, para que ambas possam identificar tópicos que exijam 

avaliação ou mesmo investigação, ou que exijam, diretamente, adoção de medida 

reguladora. Mas qual medida deverá ser adotada para exigir a mesma conduta das 

farmácias de manipulação? Isso não está, pelo menos explicitamente, contemplado 

no texto da consulta pública. (Brasil, 2003d; 2003e).  

 

Um tema que também merece ser considerado é o problema da 

automedicação no país. Os próprios dermatologistas vinham se preocupando, 

inclusive em veículos de comunicação não técnicos, com o fato das mulheres não 

retornarem aos consultórios para a revisão e continuarem utilizando o produto 

consecutivamente, diante dos resultados satisfatórios apresentados. (Unisite; 2003; 

Varella; 2003; Noronha; 2003; Saudetotal; 2001). 

 

O problema da automedicação (que não parece ter ocorrido com as 

pacientes que motivaram este trabalho) também deve ser considerado quando se 

pensa em propor uma medida reguladora. Ainda que se conseguisse que, numa 

situação otimista e hipotética, a partir de amanhã, todos os médicos conhecessem o 

risco da substância; e que fosse exigido que cada prescrição só pudesse ser 

realizada se acompanhada de um termo por escrito advertindo para o fato da 

indicação não ser aprovada; e advertindo a respeito das reações adversas graves, 
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ainda que raras; além da explicitação de que é necessário acompanhamento médico 

para monitoramento da função hepática, ainda assim o problema da automedicação 

poderia colocar por terra toda e qualquer suposta segurança “conquistada” por estas 

medidas. 

 

A decisão de tomar um medicamento pode ser resultado de uma 

prescrição médica, mas nem sempre é isso o que acontece. No Brasil, pelo menos 

35% dos medicamentos são adquiridos por automedicação, ou seja, por decisão e 

iniciativa dos consumidores, sem indicação médica. (Barros, 1995).  

 
Para cada dois medicamentos devidamente receitados, um é consumido com base 

na própria experiência, no palpite do vizinho, na dica de um conhecido, na 

propaganda, na sugestão de um balconista da farmácia ou de outros profissionais 

não formalmente habilitados. A reutilização de receitas é também bastante 

freqüente... (NASCIMENTO, 2003) 

Segundo Oliveira (1998, apud Nascimento, 2003), além da indução por 

campanhas publicitárias, a automedicação pode ter origem na herança cultural ou 

folclórica de um povo, em orientação profissional prévia, ou ainda ser simplesmente 

instintiva, sem qualquer base racional. 

 

Diante desta realidade, da tendência cultural e histórica do povo brasileiro 

de se automedicar e da facilidade de acesso a medicamentos, mesmo àqueles mais 

restritos, mesmo os ditos “controlados” (o que possivelmente se apresenta como um 

fator que reforça esta tendência), nenhuma medida reguladora pode ser adotada 

sem se considerar esta realidade, sob pena de não surtir qualquer efeito sobre a 

segurança no uso do medicamento. 

 

Apesar de todos os problemas abordados, o maior problema parece 

tratar-se da relação benefício/risco no uso da substância nas indicações 

dermatológicas.  

Ainda que há alguns anos se disponha da informação de que a 

substância pudesse levar à hospitalização e raramente à morte, por hepatite 

fulminante, os dados que levaram a estas afirmativas foram obtidos no período após 

a concessão do registro (dados de farmacovigilância) baseado no uso para a 
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indicação aprovada, isto é, foram obtidos a partir do uso em homens geralmente 

idosos, com neoplasia maligna, e que utilizam doses de 750 mg/dia, em tratamentos 

cuja duração pode variar, em média, de três meses a dois anos e meio, dependendo 

da resposta do paciente (DRUGDEX). 

 

Portanto, muito pouco é conhecido a respeito da toxicidade da substância 

quando utilizadas por mulheres jovens, hígidas sob outros aspectos que não a 

condição dermatológica. Essas mulheres, em geral, utilizam a substância 

isoladamente, ou eventualmente associada a anticoncepcionais orais, e por períodos 

desconhecidos. Além disso, a dose utilizada é de cerca de 1/3 da dose utilizada 

pelos homens (a maioria de idade avançada, o que por si só poderia ser um fator 

associado a maior probabilidade de desenvolvimento de reações adversas). 

 

Como mencionado, a totalidade dos estudos controlados e randomizados 

encontrados na biblioteca Cochrane referem efetividade significante da substância 

quando utilizada nas condições dermatológicas (principalmente hirsutismo), mesmo 

se comparada a outras substâncias utilizadas nessas indicações (ver seção 3.2). 

Dentre estes, alguns estudos vão mais além, considerando a substância efetiva, 

além de bem tolerada e segura (Ibáñez, 2000; Moghetti, 1995).   

 

Também já foi mencionado, mas vale a pena enfatizar, esses são os 

estudos aos quais os profissionais teriam acesso se pesquisassem a respeito da 

efetividade da substância. As limitações referentes a dados sobre segurança 

relacionadas ao tamanho da amostra (a absoluta maioria destes estudos foi 

realizada com amostras pequenas - o número de usuárias da substância variava de 

cerca de 10 a 65 - por períodos que variavam de três meses a um ano, (ver seção 

3.2) podem não se apresentar tão claras, principalmente quando comparadas a tão 

grande benefício (a substância mostrou ser, realmente, eficaz e com eficácia 

superior às outras poucas alternativas disponíveis, tanto em todos os estudos 

aparentemente bem conduzidos quanto na prática diária dos dermatologistas). Isso, 

somado ao fato das hepatopatias fatais serem realmente raras na literatura - há 

apenas 13 casos de hepatite fulminante relatados na literatura -revisão pelo 

MEDLINE- no período compreendido entre 1989 e 2000 (García Cortés, 2001)), 

sugere aos dermatologistas (como ficou comprovado nas respostas ao questionário) 
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o que sugeriria a qualquer profissional “atualizado”, ainda que este possuísse senso 

crítico elevado: que a relação benefício/risco é favorável ao uso da substância, 

principalmente naquelas situações em que houvesse grave comprometimento da 

auto-imagem, auto-estima, e da aceitação social.  

 

Na verdade, esse é o único motivo da UFARM ter tratado a questão com 

tanto cuidado, e não ter, imediatamente após o recebimento do primeiro óbito, 

sugerido aos setores competentes da ANVISA a proibição da comercialização da 

substância para outras indicações que não o câncer prostático: o fato de que, ainda 

que não aprovada nas indicações dermatológicas, existe suficiente embasamento 

técnico para justificar o uso nessas situações (pelo menos nas formas severas e que 

causem grande comprometimento psicossocial às pacientes) e é possível que 

medidas mais efetivas de controle possam minimizar o risco, de modo que os 

benefícios superem estes riscos.  

 

Além disso, mesmo que se considerasse que o “controle“ mais efetivo 

(avaliação da função hepática antes e durante o tratamento, ponderação com todas 

as pacientes a respeito dos benefícios e riscos para que façam suas escolhas, 

mesmo que através de um termo de consentimento informado, uso de métodos 

contraceptivos durante todo o tratamento) não seria suficiente para minimizar riscos, 

em termos de saúde pública, ou que esses riscos ainda não seriam aceitáveis em 

relação aos benefícios propostos, diante de tão evidente benefício, a melhor maneira 

(talvez a única maneira) de fazer com que os profissionais reavaliassem a relação 

benefício/risco seria, justamente, mostrar os riscos, com todos os fatos já 

conhecidos pela UFARM, a que estão submetidas, não só as pacientes, mas 

também os profissionais.  

 

Esse risco, embora bem conhecido (como ficou comprovado nas 

respostas dos profissionais) parece distante da prática de cada um deles: sabem 

que pode ocorrer, mas consideram o evento raro – como de fato, parece ser, e 

pouco provável de ocorrer com as doses utilizadas em dermatologia. Além disso, 

consideram que o monitoramento da paciente contornaria o problema.  
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Os dados dos quais a UFARM teve conhecimento, e que exigiram uma 

reavaliação da situação atual da utilização da substância e da relação 

benefício/risco, sugerem que esta relação esteja altamente desfavorável, isto é, os 

casos apresentados ilustram uma relação benefício/risco inaceitável. Se 

considerarmos os três óbitos, pelo menos duas das três pacientes onde se 

conseguiu o contato com os familiares não apresentavam condições dermatológicas 

tão exacerbadas que comprometessem altamente sua vida social, ou interferissem 

de modo tão negativo em relação a auto-estima. Ao contrário, cabe lembrar que os 

pais de uma das pacientes disseram que ela utilizou o medicamento porque “queria 

ficar mais bonita para a formatura, sem as espinhas”. Essas “espinhas”, segundo 

eles, não eram muito evidentes. E a irmã de outra paciente explicou que elas sempre 

tiveram “pouco cabelo”, mas que isso também não comprometia sua vida social. É 

claro que essas afirmativas foram feitas depois das “tragédias” terem ocorrido, e é 

mais fácil, neste momento, subestimar os benefícios diante de risco tão definitivo, 

tão irreversível: a morte. Até porque, diante da possibilidade de uma reação adversa 

como esta, poucos benefícios poderiam superar este risco.  

 

Mas o fato é que, embora as pacientes tenham procurado seus médicos 

(e isso só já mostra a situação de, no mínimo, desconforto com a qual encaravam o 

problema) o risco de desenvolvimento de reações tão graves, não pode ser aceito 

em função do benefício proposto, pelo menos nessas duas situações. Nas situações 

apresentadas, pode-se supor que os médicos só consideram a substância como 

alternativa porque, realmente, considerariam a possibilidade de desenvolvimento das 

reações adversas graves apresentadas pelas pacientes altamente improvável, ou 

mesmo sequer considerariam esta possibilidade. Nas situações expostas, e a partir 

do conhecimento de todos os dados de que se dispõe agora, só se pode dizer que, 

pelo menos naquelas situações, a flutamida não deve se constituir numa alternativa 

terapêutica.  

 

O fato, já comentado, de que ocorre uma banalização do uso de 

medicamentos, associado a uma série de condições meramente estéticas que, em 

nossa cultura, são supervalorizadas e “demandariam” (demandariam???) tratamento 

farmacológico (até porque chegam a causar genuíno sofrimento nos indivíduos) 

somado à crença de que o uso da flutamida, especificamente, é relativamente 
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seguro (e agora, pelo menos o órgão regulador, já não pode considerá-lo tão seguro 

assim)  pode ter feito com que seu uso (mesmo discutível naquelas situações em 

que ocorra comprometimento psicossocial severo, a partir dos dados de risco agora 

conhecidos) tenha sido estendido a situações em que esse uso jamais se justificaria 

(embora os profissionais prescritores não tivessem como saber disso, naquelas 

situações, justamente pelos riscos não serem tão óbvios, até então).  

 

Por tudo que foi discutido fica claro, já nesse momento, que, embora 

ainda seja possível discutir o uso da substância naquelas condições mais graves, 

com severo comprometimento da auto-estima das pacientes, em situações em que 

isso não ocorra a flutamida jamais deverá ser considerada como alternativa 

terapêutica. 

 

De qualquer modo, a medida a ser adotada pela ANVISA, deve incluir, 

obrigatoriamente, a exposição desses dados a estes profissionais, ainda que alguns 

deles possam persistir discordando da avaliação benefício/risco, principalmente por 

considerarem que medidas mais efetivas de monitoramento poderiam minimizar o 

risco.  

A demora na adoção de uma medida para coibir o problema, em parte 

baseada na crença de que os profissionais prescritores, pelo menos em sua maioria, 

já teriam sido alertados direta ou indiretamente pela imprensa leiga, (pelo menos um 

dos casos foi divulgado em revista de ampla circulação, além de jornais locais no 

estado onde um dos óbitos ocorreu), somados a tentativa de não adotar uma medida 

simples porém arbitrária, pode ter deixado de evitar outros casos graves e mesmo 

fatais em mulheres usuárias da substância. 

 

Isto é afirmado porque, em dezembro de 2003, a UFARM foi procurada 

pela assessoria de imprensa, que desejava “saber se havia sido notificado o caso de 

uma paciente que utilizara a substância e encontrava-se em estado grave”. Após 

tentativa de obter mais dados sobre o caso, que teria ocorrido no interior de SP, 

nada foi descoberto. Entretanto, na última semana de janeiro, uma farmacêutica de 

uma famosa clínica no RJ, entrou em contato com a UFARM para saber como 

proceder para notificar um óbito ocorrido em senhora que estava utilizando a 

substância, também através de cápsulas manipuladas. Após ser devidamente 
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orientada sobre como proceder, além de lhe ter sido explicado o quanto era 

importante seu relato, a notificação, até a data da conclusão deste trabalho, não foi 

enviada. 

 

Isso pode significar que a tentativa de adotar a medida mais adequada, 

entendendo-se como mais adequada aquela que minimizaria risco sem prejudicar os 

profissionais e pacientes que poderiam se beneficiar da utilização da substância, 

pode ter atrasado o suficiente a adoção da medida a ponto dela não ter sido capaz 

de evitar mais reações adversas graves, inclusive este óbito. 

 

Todas as medidas em farmacovigilância são tomadas com um grau de 

incerteza. Muitas vezes, é necessário a obtenção de muito mais dados até que 

alguma medida possa ser adotada. Entretanto, em situações onde haja risco 

potencial de saúde pública, pode ser necessária a adoção de medidas com os dados 

disponíveis, ainda que eles sejam insuficientes. De um jeito ou de outro, o objetivo 

sempre é identificar as condições nas quais o benefício mantenha-se favorável em 

relação ao risco, e modificar a situação, que existe neste dado momento, até que se 

atinja uma relação benefício/risco considerada favorável.  

 

A tentativa de embasar o conhecimento, de buscar mais dados, para 

adotar a “melhor” medida pode ter ferido uma das noções mais básicas em 

farmacovigilância e vigilância sanitária. Uma vez identificados riscos, é necessário 

que sejam empreendidas medidas de controle, que vão desde informação aos 

profissionais de saúde até a proibição da comercialização do produto nas indicações 

não aprovadas.  

 

Ainda que seja muito difícil definir qual o momento mais adequado para 

tomar a decisão, isto é, o quanto se pode despender, em termos de tempo, para 

adotar determinada medida em busca de uma decisão melhor embasada, não se 

pode negar que a busca da pareceria com sociedades de especialistas só pode 

trazer vantagens ao órgão regulador, e pode apressar este processo. 

 

As sociedades médicas podem ajudar a responder questões e fornecer 

dados fundamentais para a tomada de decisão, que seriam de acesso difícil ou 
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mesmo impossível por outras vias. A prática diária do profissional, com seu 

conhecimento, suas dúvidas, suas dificuldades e angústias, com a possibilidade da 

freqüente discussão entre pares, pode contribuir sobremaneira na avaliação da 

melhor medida a ser adotada pelo órgão regulador. São estes profissionais que 

estão na “linha de frente” com o paciente, é deles que o paciente espera a melhor 

alternativa para o seu problema, e são eles que acompanham diretamente os êxitos 

e fracassos da terapêutica. 

 

Além disso, o contato com as sociedades de especialidade servem não só 

para a obtenção de dados (como tencionado através do questionário). Servem 

também para aumentar a transparência na tomada de decisão reguladora, para 

aumentar a credibilidade na medida a ser adotada, para que todos os envolvidos 

compreendam o motivo e a necessidade da adoção de determinada medida, ainda 

que discordem dela. E essa compreensão, sem dúvida, colabora no respeito à 

medida.  

 

Na verdade, a adoção de medidas significa que cabe ao órgão regulador 

a avaliação final do balanço benefício/risco de um medicamento (embora esta 

avaliação ocorra, a todo o tempo, na prática clínica diária).  

 

Ainda que neste caso específico o medicamento esteja sendo utilizado 

para uma indicação não aprovada, o órgão regulador não pode se eximir de 

responsabilidade. Muito ao contrário. Embora essas sejam situações das mais 

difíceis de serem avaliadas (justamente porque não se dispõem de dados 

consolidados baseados em estudos clínicos que subsidiam o pleito de registro para 

determinada indicação), elas não só fazem parte do âmbito de atuação da 

farmacovigilância como exigem atenção redobrada da área.  

 

Não faltariam exemplos (alguns já relatados em capítulos anteriores) de 

medidas recentemente adotadas por agências reguladoras de todo o mundo 

geradas a partir do uso dos medicamentos em indicações não aprovadas. Isso 

porque, a partir desta utilização, observaram-se efeitos graves que exigiram a 

interferência dos órgãos reguladores. Ou seja, todos os efeitos adversos a 

medicamentos legalmente comercializados, independente do motivo do uso, 
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encontram-se dentro da esfera de ação da agência reguladora. (Nelson, R., 1998) E 

as indústrias detentoras do registro de determinado medicamento devem ser 

responsáveis por coletar dados sobre RAMs do seu produto e por enviar esses 

dados às agências reguladoras de medicamentos, independente da situação em que 

o produto foi utilizado, isto é, indicação aprovada pelo órgão regulador ou não. 

Embora as informações sejam geradas a partir do uso em condições normais, o 

sistema de farmacovigilância das indústrias deve também coletar informações 

referentes ao mau uso e até abuso do medicamento. (EMEA; 1975). 

 

O fato de se estar utilizando um medicamento para indicações não 

aprovadas não pode ser considerado como uma falta, ou mesmo um erro 

involuntário. Só um profissional totalmente distanciado da prática clínica poderia 

supor isso.  Na opinião de Nies (2001) e mesmo de acordo com a USP (2004). - 

United States Pharmacopeia -, todos reconhecem que o uso legítimo de um fármaco 

por um médico para determinado paciente não pode ser limitado pelos textos de 

bula aprovados pela agência reguladora.  

 

Na prática, não é isso que acontece, e muitos profissionais de saúde, 

totalmente distanciados da prática clínica, supõem ser esta atitude um erro. Dever-

se-ia perguntar a estas pessoas se consideram justo, por exemplo, deixar de usar o 

misoprostol numa paciente hospitalizada, numa indicação expressa de seu obstetra, 

que após anos e anos de estudo e prática, além do aval da sociedade de 

especialidades (e mesmo conclusões favoráveis de revisores da biblioteca 

Cochrane) (Hofmeyer, Gulmezoglu; 2001), considera que o medicamento seria a 

melhor alternativa, para aquela paciente, num determinado momento.  

 

Seria possível perguntar também que medicamentos utilizar numa 

gestante que está desidratando por hiperemese, quando há mais de duas décadas 

os profissionais utilizam medicações específicas e com bons resultados (sem relatos 

de reações adversas graves no mundo associado a este uso)? Existem 

pouquíssimos medicamentos “testados” em crianças e gestantes. O que fazer? 

Nunca medicar uma criança? 
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Existem várias situações em que medicamentos são utilizados para 

indicações não aprovadas. Dentre elas pode-se destacar: 

 

• Dois produtos com os mesmos princípios ativos porém indicações 

aprovadas distintas; 

• Medicamentos com eficácia ou mesmo efetividade bem documentadas 

em determinada indicação que não se inclui dentre as aprovadas; 

• Prescrições para grupos de pacientes que raramente são submetidos a 

estudos clínicos (idosos, crianças); 

• Condições para as quais não existe tratamento ou eficácia comprovada 

por estudos clínicos, porém que apresentam outras evidências científicas de 

efetividade (pelo mecanismo de ação da substância, por exemplo). 

 

Em qualquer destas situações, como também nas prescrições para 

medicamentos cujas indicações já foram aprovadas, existem certas regras que 

guiam as decisões referentes a prescrições: o médico deve considerar, 

primeiramente, se o paciente apresenta uma condição que mereça tratamento, se 

existe algum tratamento que possa beneficiar este paciente, e se os benefícios para 

este paciente individual superam os riscos que se sabe que ele pode correr, caso se 

submeta ao tratamento. Quanto mais riscos estiverem associados ao medicamento 

em questão, e quanto menos evidência de efetividade ou de eficácia existirem no 

seu uso para a condição indicada, mais difícil será justificar a prescrição. Ao 

contrário, quanto menos riscos e mais dados sobre eficácia existirem referentes ao 

uso do medicamento na condição que se quer tratar, quanto mais razoável parecer a 

opção na circunstância apresentada, e quanto mais indícios houver de que outros 

médicos, principalmente aqueles mais envolvidos com a condição referida, 

costumam fazer a mesma opção, quando frente à condição semelhante, mais a 

opção parecerá justificável. 

 

O fato é que o caráter subjetivo dessas decisões, que só podem ser 

vividas por quem está na clínica diária, pode suscitar discussões e críticas de outros 

grupos de profissionais envolvidos com medicamentos. Assim, como julgar se um 

medicamento está sendo “racionalmente” prescrito?  
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Um dos princípios básicos do Uso Racional de Medicamentos (URM), é o 

de que o URM ocorre quando o paciente recebe o medicamento apropriado a sua 

necessidade clínica, na dose e posologias corretas, por um período de tempo 

adequado e ao menor custo para si e para a sociedade. Isso, por si só, já é difícil de 

julgar por quem não está tratando de um paciente individual em determinada 

situação porque, às vezes, o medicamento do qual aquele paciente especificamente 

necessita, é mais caro à sociedade do que o custo de um outro medicamento ao 

qual a maioria dos pacientes responde bem, e que passou a ser considerado o mais 

eficaz pelo menor custo.  

 

Além disso, o URM inclui a decisão sobre a necessidade ou não de 

terapêutica medicamentosa na situação específica e inclui também o fato de que a 

indicação é apropriada, isto é, o motivo que levou à prescrição está embasado em 

evidências clínicas, o medicamento é apropriado (levando-se em conta a eficácia, a 

segurança, a conveniência para o paciente e o custo); a dose, administração e 

duração do tratamento são apropriadas; e o paciente é apropriado para receber 

aquele tratamento (isso é, ele não apresenta contra-indicações). O URM também 

inclui a dispensação correta (incluindo informação apropriada sobre os 

medicamentos prescritos) e a adesão ao tratamento pelo paciente; além do 

monitoramento dos efeitos desejados e de possíveis eventos adversos 

conseqüentes ao uso do medicamento.  

 

Embora o uso “irracional” de medicamentos seja um importante problema 

de saúde pública em todo o mundo, com conseqüências, inclusive, econômicas, é 

muito difícil aceitar avaliações sobre o uso de medicamentos que não respeitem a 

prática clínica porque, como já se viu, cada paciente deve ser tratado 

individualmente, e não a partir de regras gerais a respeito de eficácia e segurança 

(ainda que regras gerais sejam fundamentais e imprescindíveis para orientar a 

terapêutica, pelo menos no início de cada terapia individualizada). 

 

Como foi dito, a primeira questão em termos de URM é justamente se o 

paciente deveria ou não receber determinado medicamento. Mas como julgar isso 

em termos de regras gerais? Quem pode julgar isso além do próprio paciente e do 

médico envolvido? Quem deve julgar se determinado paciente deve correr um risco 
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de se expor a determinado evento adverso, senão o paciente que procura ajuda e 

sabe o quanto sua condição está lhe afligindo, e o médico que deve colocar ao 

dispor deste paciente seu conhecimento teórico e também sua compreensão e 

“solidariedade”?  

 

A percepção do que deve ser tratado também difere. Por exemplo, 

alemães podem encarar pressão baixa como uma condição a ser tratada, enquanto 

médicos anglo–saxões consideram que medicar essa condição é desnecessário e, 

portanto, sobremedicalização.  (Payer, 1993) Isto significa que a avaliação 

benefício/risco não só difere de profissional para profissional, como diferentes 

agências reguladoras podem considerar os mesmos problemas que lhes são 

apresentados de modo muito diferente. 

 

A escolha da terapia é realizada em função do diagnóstico de cada 

paciente (que é único), naquela situação (também única, uma vez que o mesmo 

paciente, com determinada patologia, pode necessitar de diferentes terapêuticas, de 

acordo com seu estado clínico, que se altera em função do tempo). 

 

É imprescindível que haja um conhecimento clínico para a tomada de 

decisão de prescrever ou não determinada substância, para determinado paciente.  

Por essa razão, a legislação brasileira atribui ao médico, e somente a ele (além de 

odontólogos e médicos veterinários, quando tratar-se de prescrição para animais), o 

direito e o dever da prescrição. Isso ocorre em todo o mundo, ainda que muitos 

outros profissionais (muitas vezes não tendo a mais vaga noção da complexidade do 

ato de prescrever), pleiteiem esse direito, em algumas situações.  

 

Não se quer dizer com isso que todas as prescrições feitas por 

profissionais médicos estejam corretamente embasadas nos princípios mencionados 

acima, mas delegar a outro profissional que por limitação da própria formação jamais 

poderá avaliar o estado clínico do paciente seria contrariar um princípio básico da 

farmacologia clínica, o do tratamento individualizado. 

 

O URM envolve o médico (ou, de modo geral, um prescritor) que tem 

papel importante na conduta do paciente, e o próprio paciente, que também pode 
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influenciar os hábitos de prescrição. É claro que esta relação também pode ser 

influenciada por uma série de outros fatores, inclusive pela mídia e pela cultura em 

que pacientes e médicos estão inseridos. Como foi visto inicialmente, uma cultura 

onde se exige que todos estejam dentro de padrões estéticos muito rigorosos, como 

a que vivemos, tanto médicos quanto pacientes poderão ser levados a considerar 

condições “meramente estéticas” como condições severas e que necessitam de 

tratamento, ainda que este tratamento apresente riscos maiores que a própria 

condição a ser tratada.  

 

Muitas estratégias para estudar os determinantes da prescrição têm sido 

estabelecidas e algumas áreas do conhecimento vêm se desenvolvendo com este 

objetivo. Infelizmente, muitas dessas áreas contam com profissionais que, por mais 

preparados e cuidadosos que sejam, estão distantes da prática, e o seu julgamento 

é fatal e irremediavelmente comprometido por esta distância. O ideal seria que os 

problemas ligados a terapêutica fossem examinados do ponto de vista do prescritor, 

tanto no que diz respeito ao “lugar” que o medicamento ocupa na terapêutica, 

quanto a evidências científicas do seu valor prático, à comparação entre diferentes 

alternativas terapêuticas, e, principalmente dados sobre como, quando e porque o 

medicamento deve ser utilizado, além de julgamento sobre quando o tratamento 

medicamentoso se justifica, isto é, quando a patologia ou condição do paciente 

demanda terapêutica medicamentosa.   

 

Além da dificuldade entre decidir pela prescrição ou pela não prescrição 

de um dado medicamento, para um paciente específico, numa situação específica, 

ainda deve ser considerada toda a complexidade advinda da possibilidade de cada 

indivíduo responder de diferentes modos, em diferentes momentos, à terapia 

medicamentosa. Além disso, existe uma série de situações em que o profissional 

precisará decidir o que poderia ser melhor para aquele paciente, naquela situação, 

ainda que muito pouco a respeito do benefício e risco do medicamento, naquela 

indicação, seja conhecido até àquele momento.  

 

Por tudo isso, qualquer profissional que lide na prática clínica sabe que, é 

claro que seria ideal que todos os medicamentos tivessem sido testados e 

aprovados para as condições em que se deseja utilizá-lo, mas não se pode 
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simplesmente negligenciar todos os tratamentos àqueles grupos que não fizeram 

parte de estudos clínicos (a grande maioria da população). Por outro lado, por mais 

que o órgão regulador não possa estimar dados sobre segurança e eficácia quando 

o medicamento é utilizado em indicações não aprovadas, condenar sempre o uso 

nessas situações beiraria a hipocrisia.  

 

Não se deve esquecer que o Código de Ética Médica de 1988 diz que é 

direito do médico “indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as 

práticas reconhecidamente aceitas e respeitando as normas legais vigentes no país” 

(artigo 21/1988) (Conselho Federal de Medicina; 1988). Não é explícito o que são 

“práticas reconhecidamente aceitas”, e nem há nenhuma norma legal vigente que 

restrinja a prescrição às indicações aprovadas. Já o código de 1953, no seu artigo 

48, procurou indicar como seriam essas práticas, recomendando que o médico deva 

se orientar “sempre pelo princípio do primun non nocere”. (Martin, 2003) Daí a 

importância de fazer chegar a este profissional informações de qualidade a respeito 

da segurança de fármacos, independente de estarem sendo utilizados em 

indicações aprovadas ou não pelo órgão regulador, para que suas ações possam se 

pautar pelo princípio acima, e para que os pacientes estejam sujeitos ao mínimo 

risco necessário e inerente ao uso dos medicamentos. 

 

É claro que, como em qualquer prescrição, nos casos em que se 

prescreve um medicamento para uma indicação não aprovada, deve-se considerar, 

de modo mais cuidadoso ainda, a avaliação benefício/risco do uso do medicamento 

nesta indicação. Além disso, seria muito interessante que pacientes ou seus 

responsáveis fossem informados de que o medicamento está sendo prescrito para 

uma indicação não aprovada.  Não se quer, com isso, simplesmente transferir a 

responsabilidade ao paciente, mas apenas compartilhá-la, porque se o uso de um 

medicamento aprovado para uma indicação já confere muitos riscos, não se pode 

negar que numa indicação não aprovada esses riscos podem não ser 

suficientemente conhecidos, o que, por si só, aumenta o risco da terapêutica.  

 

Há quem vá dizer que, na correria da prática clínica diária, sobra pouco 

tempo para este tipo de coisas. Realmente “correria” não combina com atenção de 

qualidade ao paciente, mas é a isso que estão submetidos a maioria absoluta dos 
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profissionais e seus pacientes.  Infelizmente, não caberia aqui discutir as razões 

para isso mas, de qualquer forma, esse é um argumento inadmissível. Não se pode, 

por mais complexo que seja, privar o paciente de informações as quais ele tem 

direito e que poderiam ser de fundamental importância para o seu cuidado, sob 

alegação de qualquer justificativa. 

 

Há quem possa dizer que o paciente, quando informado sobre muitos 

dados, principalmente no que tange a efeitos nocivos do tratamento, pode ficar 

confuso, o que comprometeria o próprio tratamento. Isso é fato, e fato conhecido por 

qualquer profissional médico. Entretanto, não é à toa que a ciência médica é 

também uma arte, e cada médico tem que descobrir o que dizer e como dizer a cada 

paciente (que possui diferentes anseios, expectativas, níveis de compreensão), da 

maneira que sua experiência, intuição e sensibilidade julgarem mais adequada. Não 

é possível esperar “receita de bolo” para contornar essas situações. A prática 

médica nunca foi nem será simples o suficiente para ser orientada por um 

“procedimento operacional padrão”. Mas algumas estratégias podem ser utilizadas: 

um consentimento informado, por exemplo, obtido em todas as situações em que os 

medicamentos estiverem sendo utilizados para indicações não aprovadas, com uma 

justificativa para o fato, pode ser de grande ajuda para o paciente e para o 

profissional. É claro que, no início do uso, pacientes poderiam estranhar, e isso 

demandaria, sem sombra de dúvida, mais dispêndio de tempo. Mas considerando-se 

que o tempo gasto seria para fornecer informações adequadas e precisas ao 

paciente, e que isso é seu direito, não estaria se fazendo nada que já não devesse 

ser feito (ainda que de outro modo, ou de um modo menos explícito que com a 

obtenção do consentimento). 

 

Além disso, ele poderia, alertando o paciente para a probabilidade de 

ocorrência de eventos adversos, facilitar que o paciente, uma vez que apresentasse 

estes eventos, comunicasse imediatamente ao médico, o que poderia reduzir, em 

muito a morbidade dos casos. Como mostrou Gandhi et al. (2003), num estudo com 

pacientes ambulatoriais, dentre os 25% que apresentaram eventos adversos, 37% 

ocorreram pelo paciente não informar os sintomas ao médico. Esse estudo sugere 

que a melhora na comunicação entre médicos e pacientes possa reduzir a 

freqüência desses eventos.  
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O princípio do consentimento informado é assegurar que o paciente 

compreenda o risco implícito em determinado procedimento ao qual vai se submeter. 

Assim, quando um paciente deve ser submetido a algum procedimento diagnóstico 

ou terapêutico que envolva certo risco, ele pode assinar um formulário de 

consentimento.  E, cabe ao médico, não só explicar os riscos do procedimento como 

se certificar de que estes riscos foram compreendidos pelo paciente. (Fauci et al, 

1998). 

  

Poder-se ia argumentar que eventos de baixa probabilidade de ocorrência 

não deveriam ser mencionados. Entretanto, se esses eventos, ainda que raros, 

puderem causar grande dano, uma vez que ocorram, também estes devem ser 

informados.  

 

Não existe um modelo de termo de consentimento, que deve ser 

elaborado pelas instituições de saúde, submetido à avaliações de Comissões de 

Ética Médica e, quando necessário, ao próprio Conselho Regional de Medicina. Aqui 

cabe lembrar que, no caso de pesquisa clínica, envolvendo medicamento ou 

tratamento ainda em teste, o consentimento é rigoroso e deve seguir as normas da 

Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. (Brasil, 1996) Nesse caso, 

médicos e pacientes devem agir conforme determinação dos Comitês de Ética em 

Pesquisa (CEP) da instituição. (CREMESP; 2003). 

 

Não se está propondo nada de novo, ou seja, o direito do paciente à 

informação, não é nenhuma novidade. O termo de consentimento colaboraria para 

que a relação entre médicos e pacientes ocorresse baseada na confiança, no 

diálogo e no respeito. 

 

De acordo com Souza (2003) o consentimento informado pode ser oral ou 

escrito, mas a forma escrita, principalmente do ponto de vista legal, é a mais 

recomendável, porque permite um reconhecimento por outros envolvidos, se isso for 

necessário. O médico pode, inclusive, ser responsabilizado legalmente no caso de 

omissão de informações, ou mesmo no caso de não ter explanado a informação de 

maneira conveniente.  
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Este trabalho, então, sugere que, uma vez que informar ao paciente sobre 

sua condição, alternativas terapêuticas, vantagens e desvantagens de cada uma, e 

riscos inerentes a cada uma para que o paciente compartilhe da decisão, já deve ser 

uma prática corriqueira, nos casos em que o medicamento esteja sendo utilizado 

para uma indicação não aprovada seja utilizado um termo de consentimento 

informado, por escrito, com a justificativa para tal uso e a explicitação dos possíveis 

riscos advindos do tratamento. Esse consentimento poderia ser elaborado com a 

sociedade de especialistas envolvida, e seu conteúdo avaliado pela ANVISA. No 

caso específico da flutamida, a apresentação desse consentimento seria exigido, 

juntamente com a receita, no ato de dispensação do medicamento para mulheres, 

tanto em farmácias de manipulação quanto em farmácias comerciais. Afinal, deve 

ser obrigação do farmacêutico conhecer as indicações do medicamento que está 

dispensando (e não seria difícil identificar que uma mulher não pode estar utilizando 

o produto para tratamento do câncer de próstata). 

 

Deve-se ressaltar que, tudo que está sendo dito em relação a 

mecanismos para garantir maior segurança ao paciente em casos de utilização de 

substâncias em indicações não aprovadas, pode valer, no caso da flutamida, para 

àquelas situações em que as pacientes apresentem comprometimento psicossocial 

grave conseqüente à condição dermatológica, e somente para essas situações. 

 

Portanto, embora tenha ficado claro, nos pareceres elaborados pelos 

especialistas para a ANVISA, principalmente no parecer da Drª Denise Steiner, que 

considerou que a substância é medicamento de primeira escolha na acne da mulher 

adulta, alopécia androgenética feminina e no hirsutismo, não se está defendendo o 

uso da substância nessas situações, de modo geral (como primeira escolha) e toda 

e qualquer medida de controle de risco (monitoramento de função hepática, 

consentimento informado, até mesmo retenção de receita, se isso vier a ser 

considerado) só deve ser empreendida em situações de acometimento 

dermatológico severo, justamente porque, como já discutido, a avaliação 

benefício/risco  que era e ainda é realizada pelos profissionais desconhece todo um 

aspecto de risco. E os dados sobre o risco precisam ser, o mais rapidamente 

possível, difundido entre estes profissionais, ou na divulgação da medida reguladora 

a ser adotada, ou mesmo antes disso. 
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Não se pode deixar de destacar que o fato de uma especialista renomada 

apresentar esta posição (ainda que não se possa considerar a consulta a uma única 

pessoa como consenso de todos os especialistas da área), somado ao fato da 

profissional já ter apresentado vários trabalhos relacionados a substância, inclusive 

em congressos internacionais (Oliveira et al; 2002), a mesma deve possuir 

ascendência sobre seus pares e, mais que isso, refletir, ainda que parcialmente, o 

que está sendo utilizado por eles.  

 

Haaijer-Ruskamp e Hemminki (1993) consideram que, na decisão pela 

prescrição, os médicos consideram para a avaliação benefício/risco, além dos 

efeitos farmacológicos, da adesão do tratamento e de seu custo, a opinião de 

colegas, especialistas, farmacêuticos, a prévia experiência com o medicamento e a 

percepção da demanda do paciente. Os efeitos farmacológicos benéficos ou não, 

determinam a prescrição apenas em parte; as opiniões do ambiente profissional são 

também importantes. Esta seria mais uma vantagem numa parceria estreita entre a 

ANVISA e as sociedades de especialidades: poder levar informações importantes a 

quem dissemina a informação e influencia as condutas médicas. 

 

De qualquer modo, quando o profissional influenciado por toda essa 

diversidade de fatores chega ao momento da prescrição (independente de ser uma 

prescrição de um medicamento para indicação aprovada ou não aprovada), parte-se 

da premissa que ele avaliou os benefícios e riscos associados a esta escolha. 

Partindo do pressuposto de que qualquer procedimento médico, seja diagnóstico ou 

terapêutico, traz em si a possibilidade de causar dano ao paciente, e que seria 

impossível proporcionar os benefícios da terapêutica moderna se fossem negadas  

certas medidas terapêuticas ou diagnósticas, devido aos riscos potenciais inerentes 

a elas, deve-se assumir, antes de tudo, que essas medidas, obrigatoriamente, 

devem ser pesadas pelo médico em termos de prós e contras, de benefícios e 

riscos. E só devem ser utilizadas quando da conclusão de que a medida em questão 

é recomendável ou mesmo essencial para o bem estar do paciente. Mais que isso, a 

conclusão desta avaliação deveria expressar uma concordância entre pacientes 

devidamente informados e esclarecidos e médicos.  
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Quando se fala em medidas reguladoras, em geral se pensa em medidas 

radicais, como retirada de um produto do mercado. Mas além da regulação, no 

sentido estrito do termo, uma das principais e mais promissoras atividades de 

farmacovigilância se constitui na divulgação de informações aos profissionais de 

saúde e aos pacientes.  

 

Essas informações preservam a autonomia do profissional na avaliação 

do benefício/risco, embora forneçam dados tão importantes que vão interferir, direta 

ou indiretamente, na sua avaliação. Elas se somam às informações já disponíveis 

sobre a terapêutica e promovem uma decisão mais embasada e consciente. Na 

verdade, elas contribuem com evidências objetivas que se somam as já existentes. 

Partindo do princípio de que as decisões clínicas são formalmente sustentadas por 

dados (ainda que as evidências mais significativas sejam aquelas provenientes de 

estudos clínicos controlados e randomizados), mas cientes do fato de que alguns 

tipos de informação, importantes na prática, jamais serão obtidas a partir de ensaios 

clínicos, deve-se enfatizar a importância de informações provenientes de relatos de 

série de casos e mesmo relatos de casos, além, obviamente, de dados de estudos 

de coorte e estudos caso – controle, revisões sistemáticas e meta-análises.     

   

“Para David Sackett, a maneira de por em prática a conduta embasada 

em evidência é integrar a experiência clínica individual e a evidência clínica externa”.  

(Sackett; 1997 apud Wannmacher, Fuchs; 2000) “A experiência engloba a 

proficiência e o julgamento provenientes da prática clínica em que, a partir de um 

eficiente diagnóstico, identificam-se situações, direitos e preferências dos pacientes, 

influenciando as tomadas de decisão sobre as condutas que serão oferecidas. A 

evidência externa provém da pesquisa clínica sistemática e relevante. É necessário 

o uso equilibrado de ambas. A experiência pessoal, então, não é rejeitada no novo 

paradigma. Pelo contrário, observações clínicas criteriosas constituem a primeira 

fonte de hipóteses sobre os tratamentos medicamentosos”.  (Wannmacher, Fuchs; 

2000). 

 

É curioso e alentador ver um dos expoentes da medicina baseada em 

evidências valorizando a experiência pessoal, tão condenada nos últimos anos 

(guardadas as suas limitações). E é, em parte devido ao respeito às experiências 
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pessoais dos profissionais que não foi tomada, até então, nenhuma medida drástica 

em relação à flutamida, até agora.  Mas caberá a ANVISA, a partir das propostas da 

UFARM, considerar o quão rigorosas as medidas adotadas deverão ser para 

minimizar o risco apresentado até então.  

 

De qualquer modo, ainda que continue sendo permitida a comercialização 

do produto nas indicações não aprovadas, ou seja, não se interfira na liberdade de 

prescrição, não se pode esquecer que, a prescrição de medicamentos inclui, não só 

o ato em si mas também a responsabilidade por monitorar a resposta terapêutica, os 

eventos adversos, e mesmo a notificação dos eventos adversos graves ou pouco 

descritos na literatura aos órgãos competentes. Afinal, já foi demonstrado que a 

participação direta dos médicos no sistema de notificação espontânea do FDA era a 

fonte mais efetiva de informações sobre novas RAMs que levavam a adoção de 

medidas reguladoras (Rossi; Knapp; 1984; FDA; 2003c), e essas medidas 

reguladoras visam a segurança dos pacientes e dos próprios profissionais. 

 

Independente da decisão adotada, os dados de farmacovigilância 

relacionados à flutamida (óbitos de mulheres jovens, jamais descritos na literatura) 

devem ser divulgados o mais amplamente possível. É o conjunto de conhecimentos 

que torna a terapêutica minimamente previsível, e portanto mais segura. São dados 

desse tipo e a capacidade de prever eventos farmacológicos que constituem a base 

científica da terapêutica farmacológica.   

 

É claro que pode haver críticas quanto ao pequeno número de casos. 

Mas mesmo um único caso (o primeiro relato que chegou à UFARM já foi 

considerado como um sinal - embora, como já foi comentado, por definição, em geral 

um sinal envolva mais de um caso) pode ser considerado como uma informação 

importante que exija avaliação mais estrita e mesmo a adoção, ou pelo menos 

proposição, de medida para minimizar risco . Isso ocorreu, quando do recebimento 

do primeiro relato referente à flutamida, pelo inusitado da situação (indicação não 

aprovada) e, principalmente, pela gravidade do caso (letal). Assim, mesmo sendo 

um único caso, mereceu uma investigação mais rigorosa.  
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Relatos de um único caso são freqüentemente criticados por não serem 

suficientes para revelar um problema referente à segurança de medicamentos. Jan 

Venulet, ex- membro do Programa internacional de Monitoramento de 

Medicamentos, em 1993, discorda, mencionando que numa longa lista de 

descobertas de reações adversas a medicamentos, o primeiro sinal foi um único 

caso relatado numa revista médica. Isso confirma o valor, para os analistas que 

estão tentando identificar sinais, do relato de um único caso.  Além disso, a 

publicação de um relato de caso numa publicação provavelmente atrai mais atenção 

entre médicos do que a submissão de uma notificação ao órgão regulador e à 

indústria.  (Venulet; 1994). 

 

Como se sabe, a investigação de sinais é um dos principais objetivos das 

atividades de farmacovigilância no mundo, e é surpreendente que um país em que a 

UFARM funciona há tão pouco tempo (hoje existem menos de 2500 notificações 

armazenadas num banco de dados ainda não “funcionante”, pelo menos não 

informatizado) já tenha conseguido identificar um “sinal”.  

 

Não se pode deixar de enfatizar aqui, a importância da notificação 

voluntária na geração dos sinais, e também a da comunicação do usuário. Sem elas, 

esses dados poderiam jamais chegar até a UFARM. É claro que não se deve 

esperar que as notificações sejam capazes de testar a hipótese inicialmente 

levantada (de que mulheres utilizando a flutamida podem estar apresentando risco 

de morte, risco este desconhecido ou subestimado pelas pacientes e pelos 

profissionais). 

 

Em geral, para se testar a hipótese, são necessários estratégias 

posteriores, que foi exatamente o que foi realizado neste trabalho. Podem ser 

realizadas várias estratégias com esta finalidade, mas considera-se que o 

desenvolvimento de estudos (estudos caso–controle e de seguimento, por exemplo) 

é caro, e acaba ficando restrito a situações bastante específicas.  

 

Estudos caso–controle sofrem vieses, assim como os relatos de casos. E, 

embora um número de eventos raros porém graves sejam investigados em estudos 

multicêntricos, é claro que não é possível adotar esse método para investigar todo e 
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qualquer sinal. É claro também que cada novo sinal (que se refere não só as 

propriedades intrínsecas do medicamento mas também o modo como é usado) 

continuará a ser obtido por relatos de casos obtidos  em todo o mundo. Por isso, é 

de fundamental importância que se estimule médicos a relatar suas experiências 

clínicas relevantes e que se proceda a rápida transmissão de informação para os 

centros nacionais de farmacovigilância que, por sua vez, devem enviar a informação 

de modo rápido para o banco de dados da OMS.  (Edwards; 2000). 

 

De qualquer modo, independente do meio utilizado para testar as 

hipóteses, o dia que o número de notificações for compatível com a experiência 

internacional – considera-se razoável que um sistema desenvolvido objetive receber, 

por ano, em média, cerca de 300 relatos por milhão de habitantes (Olsson, 1997; 

Belton, 1996; Anon, 1997; Bötiger, Westerholm, 1973; Lumley et al., 1986) (apud 

Meyboom et al., 1999) – pode-se estimar que muitos sinais (hipóteses) poderão ser 

evidenciados, contribuindo não só para a farmacovigilância do Brasil, mas de todo o 

mundo.  

 

Entretanto, a velocidade de detecção de sinal dependerá, sempre, da 

proporção de médicos contribuindo com o sistema de notificação espontânea, como 

afirma Meyboom et al. (1997), e isso denota a importância e a necessidade destes 

profissionais se envolverem, não só na discussão e propostas de diretrizes para 

prescrição em cada situação determinada, mas no programa brasileiro de 

notificações voluntárias. 

 

Por fim, pretende-se enumerar algumas propostas que possam contribuir 

para o uso seguro e racional de medicamentos, em geral, e  da flutamida, em 

particular: 

 

1 – Apresentar as conclusões do trabalho à Sociedade Brasileira de 

Dermatologia, com as sugestões da autora para contornar o risco do uso da 

substância, ou com a medida a ser adotada pela ANVISA, se esta já tiver sido 

definida.  

2 - A ANVISA deve considerar a elaboração de uma lista de um grupo de 

fármacos que se considere que exijam realização de monitoramento intensivo (e isso 
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deve ser identificado também no rótulo e na bula dos medicamentos que façam parte 

deste grupo). A flutamida, caso se permita a utilização em mulheres, deve fazer 

parte desta lista. 

3 – A UFARM/ANVISA deve se preocupar em divulgar mais as atividades 

e propostas da unidade aos profissionais prescritores, inclusive os meios disponíveis 

para a notificação espontânea e a importância (fundamental) da participação destes 

profissionais neste processo. 

4 - Profissionais de saúde devem ser treinados para serem capazes de 

comparar novos tratamentos com os anteriormente disponíveis, utilizando 

fundamentos de medicina baseada em evidências e métodos de avaliação 

benefício/risco (e mesmo custo/benefício, quando estiverem frente a produtos de 

relação benefício/risco equivalente). Também devem conhecer melhor os princípios 

e a importância da farmacovigilância, para que saibam que um medicamento só 

pode ser considerado como um verdadeiro avanço em relação a outros, não apenas 

pelo sua eficácia, mas também a partir de dados de segurança, dados estes que só 

podem ser obtidos no período de comercialização, a curto, médio e longo prazos. 

Afinal, para que o medicamento se constitua num verdadeiro avanço terapêutico, em 

termos de segurança, são necessários muitos anos de farmacovigilância (CEBRIM; 

2002). Para isso, a UFARM deve se preocupar, não só em participar de eventos de 

capacitação para os profissionais, mas também em discutir com as faculdades de 

medicina e de outros cursos na área de saúde a incorporação, no currículo, de 

matérias que capacitem os estudantes a desempenhar as atividades mencionadas 

acima. Caso isso não possa ser realizado a curto prazo, as faculdades devem 

incorporar estes temas nas disciplinas curriculares. 

6 – A ANVISA deve decidir se mantém a permissão (implícita) de se 

utilizar a substância para mulheres (ainda que numa indicação não aprovada). No 

caso de se optar por permitir o uso, no sexo feminino, para tratamento das 

condições dermatológicas abordadas (acne, hirsutismo, alopécia), o medicamento só 

deverá ser utilizado naquelas situações em que estas mulheres estejam acometidas 

severamente pela “patologia”, e que isso cause grande prejuízo de sua vida 

psicossocial. 

7 – Se for essa a opção da ANVISA (manutenção da comercialização da 

substância para o sexo feminino, nas condições acima mencionadas), a paciente 

será advertida de que está utilizando o medicamento para uma indicação não 
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aprovada pelo órgão regulador, assinará um termo de consentimento a ser 

elaborado pela sociedade de especialistas com aprovação pela ANVISA, e terá sua 

função hepática monitorada rigorosamente durante todo o período em que estiver 

utilizando a substância. 

8 – O medicamento a ser utilizado, nas situações acima, deverá ser, 

obrigatoriamente, industrializado, porque estes dispõem de bula, e esta comporta as 

informações que são devidas ao paciente, e cujo acesso, por parte deste, é um 

direito inalienável. 

9 - Além disso, toda suspeita de reação adversa grave será notificada, 

obrigatoriamente, pelo profissional que esteja prescrevendo a substância, à UFARM. 

Isso estará escrito no termo de consentimento, além da veiculação do meio de 

contato para a “comunicação” do usuário. Isso permitirá que o paciente, não 

somente participe da decisão de utilizar ou não o medicamento, mas esteja 

consciente de que qualquer efeito grave deve ser notificado. 

10 – O órgão regulador deve se comprometer a manter este medicamento 

(e todos aqueles que façam parte da lista citada na proposta dois), sob avaliação 

estrita, e estar pronto a adotar prontamente medidas para minimizar risco, a partir de 

quaisquer dados gerados a partir do monitoramento intensivo. 

 

Este trabalho pretendeu ser um consolidado de informações e dados 

referentes à flutamida, o emprego atual que vem sendo observado (inclusive a partir 

da própria opinião e prática dos profissionais que a vem utilizando) e, principalmente, 

um alerta a partir de novos dados sobre segurança do fármaco, até então 

desconhecido por estes profissionais que o estão utilizando em mulheres. 
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9 CONCLUSÃO 

 

 

Um risco de vida potencial, como o apresentado e a que estão 

submetidas as usuárias da flutamida, exige atenção pronta e rigorosa ao problema. 

Ainda assim, deve ser enfatizado que, mesmo quando surge um possível grande 

problema referente à segurança de um medicamento, a necessidade urgente de 

ações para que se proteja outros usuários do dano potencial deve ser sempre 

confrontada com a necessidade de que sejam obtidos dados adicionais que confiram 

mais certeza e confiança na avaliação benefício/ risco e nas suas conseqüências, 

para que toda medida reguladora não seja considerada irresponsável, precipitada, 

seja realmente embasada em dados validados, e não seja mais prejudicial aos 

pacientes que necessitam da substância do que benéfica a estes mesmos pacientes 

(a quem a medida quer proteger). 

 

O monitoramento da de segurança de medicamentos é uma atividade de 

saúde pública que depende da responsabilidade e do comprometimento de vários 

envolvidos, principalmente de consumidores de medicamentos, profissionais de 

saúde, mídia, indústria farmacêutica, órgãos reguladores e até organismos 

internacionais, dentre ouros. 

 

A FLUTAMIDA é, realmente, eficaz para as condições em que vem sendo 

empregada em pacientes do sexo feminino. Os riscos de seu uso conhecidos até 

então, pareciam ser pouco freqüentes, de acordo com a literatura, embora a 

incidência de reações graves variasse muito. 

 

Entretanto, os riscos que ficaram evidentes com as notificações 

espontâneas enviadas a UFARM nos anos de 2002 e 2003, mostram que essas 

reações podem não ser tão rara assim, ou porque pode ser mais freqüente em 

mulheres, ou porque poderia ser mais freqüente na população brasileira do que a 

descrita mundialmente, em homens, ou porque as condições em que vem sendo 

empregadas propiciem o desenvolvimento de reações mais graves. 
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De qualquer modo, os óbitos ocorridos em mulheres jovens e notificados 

à UFARM, ainda que sejam uma sub-estimativa do que pode estar ocorrendo (pelo 

problema da sub-notificação em farmacovigilância, principalmente num país onde a 

UFARM só está em atividade há quatro anos), evidenciam uma relação 

benefício/risco totalmente desfavorável e inaceitável para o tratamento de condições 

meramente estéticas, sem nenhum caráter depreciativo da expressão.  

 

Diante disso, a ANVISA deve, o mais rapidamente possível, considerar as 

medidas de controle a serem empreendidas para minimizar risco, que vão desde a 

permissão para comercializar a substância, nas situações específicas descritas 

acima (porém com a incorporação de normas estritas para o uso em mulheres) até a 

decisão de proibir a comercialização do medicamento para o sexo feminino. 

 

Ainda que se considere que a substância possa estar disponível, em 

caráter excepcional, para as pacientes portadoras de uma dessas condições (acne, 

hirsutismo, alopécia), desde que severamente acometidas e que este acometimento 

cause grande prejuízo à auto-estima e à vida pessoal da paciente, medidas 

rigorosas de monitoramento da substância devem ser empregadas (monitoramento 

intensivo em termos de farmacovigilância, utilização de termo de  consentimento 

informado, monitoramento rigoroso da função hepática destas pacientes, uso do 

medicamento industrializado – que dispõe de bula).   

 

Qualquer medida que venha a ser adotada deve ser divulgada de forma 

maciça aos prescritores, dispensadores e mesmo usuários de medicamentos, com a 

exposição clara de motivos que levaram a sua adoção. E deve também ser 

divulgada à OMS, para que outros países que estão vivenciando o problema possam 

ser beneficiados pelo ineditismo das informações, seguindo o princípio básico de 

cooperação em farmacovigilância. 
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ANEXO A – ADMISSÃO DO BRASIL COMO PAÍS MEMBRO DO PROGRAMA 
INTERNACIONAL DE MONITORAMENTO DE MEDICAMENTOS DA OMS 
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ANEXO B – CARTA ENVIADA À REVISTA ISTOÉ, COMENTANDO MATÉRIA 
VEICULADA EM EDIÇÃO ANTERIOR, SOBRE OS RISCOS DO USO DA 
FLUTAMIDA EM MULHERES 

CARTAS 12/03/2003 

 

Flutamida 

Parabenizo ISTOÉ pela reportagem sobre os riscos da flutamida. A minha irmã, de 

35 anos, foi vítima do efeito terrível deste fármaco, em outubro de 2002. Geórgia 

tomou o medicamento prescrito por uma dermatologista. Foi-lhe avisado que não 

poderia engravidar, no entanto, nada foi dito ou feito para verificar suas funções 

hepáticas durante o tratamento. Em menos de 15 dias, Geórgia apresentou hepatite, 

que “evoluiu” para uma insuficiência hepática, e faleceu com o diagnóstico de 

hepatite fulminante. Só um transplante a salvaria, mas não apareceu nenhum, 

apesar de ter sido colocada como prioridade zero na lista (ISTOÉ também tem 

tratado deste tema com muita responsabilidade). O próprio corpo médico que a 

atendeu não acreditava que pudesse ser o efeito do fármaco. Nós da família 

pedimos exames pós-mortem, confirmando que a hepatite que matou Geórgia não 

foi viral, como se pensava de início. Sinto-me um pouco aliviada ao ver a divulgação 

sobre os riscos de tão perigoso medicamento. Gostaria de poder contribuir para 

evitar que outros passem por semelhante perda. E só através da divulgação e da 

informação evitaremos outros óbitos. Parabéns mais uma vez. “Beleza de alto-risco” 

(ISTOÉ 1743). Joria Viana Guerreiro -João Pessoa – PB  
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ANEXO C – MATÉRIA VEICULADA NA REVISTA ISTOÉ, SOBRE OS RISCOS DO 
USO DA FLUTAMIDA EM MULHERES 

MEDICINA & BEM ESTAR 26/02/2003 

 

Dermatologia 

Beleza de alto-risco  

Cuidado. Droga receitada contra acne provoca má-formação fetal 

Cilene Pereira  

O arsenal para tratar a acne é cada vez maior. É 

difícil passar um tempo sem que uma substância 

com poder para acabar com os cravos e 

espinhas seja descoberta. Nos últimos meses, no 

entanto, um desses compostos vem chamando a 

atenção dos médicos não tanto pelos benefícios, 

mas por causa dos riscos que apresenta. Trata-

se da flutamida, eficaz contra a acne, mas uma ameaça ao fígado e ao correto 

desenvolvimento fetal. 

Usada originalmente contra o câncer de próstata, a flutamida pode causar sérios 

problemas na genitália de fetos masculinos quando utilizada por mulheres grávidas. 

A substância inibe a ação da testosterona, o hormônio responsável pela 

manifestação dos caracteres masculinos. Portanto, se uma mulher faz uso do 

composto e engravida de um menino, há o risco de os órgãos genitais serem 

formados também com características femininas, já que a produção da testosterona 

foi prejudicada pela flutamida. Seriam bebês hermafroditas. Por isso, a substância 

jamais deve ser utilizada por mulheres que querem ter filhos. Entretanto, médicos 

têm recebido em seus consultórios usuárias de flutamida que engravidaram. Só nos 

dois primeiros meses deste ano, o especialista em medicina fetal Thomaz Gollop, de 

São Paulo, por exemplo, atendeu oito mulheres nessa situação. No Rio de Janeiro, a 

ginecologista Adriane Matta recebeu outras três pacientes. “É um drama. Nessas 

horas, temos de acolher a mulher e dar toda a força que pudermos”, diz Adriane. 
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De fato, quando o médico recebe uma gestante que usou a flutamida, ele pouco tem 

condições de fazer. A conduta é retirar uma amostra de vilo corial (tecido que dá 

origem à placenta) na 11ª semana de gestação para saber o sexo. Se for uma 

menina, tudo bem. Caso contrário, recomenda-se a realização de um exame de 

ultra-sonografia 4D (quatro dimensões) por volta da 20ª semana para avaliar a 

genitália. Se o exame detectar algum problema, restará aos pais o dilema do que 

fazer. Por enquanto, não há como corrigir deformações genitais no estágio intra-

uterino. “Nascido o bebê, podemos usar os recursos da cirurgia infantil reparadora. 

Mas poderão ficar sequelas para o resto da vida da criança”, explica Gollop. Além 

dos problemas no feto, a substância pode causar lesões no fígado do usuário. 

Como se vê, trata-se de um problema muito sério. E as perspectivas podem se 

agravar ainda mais, uma vez que a flutamida continua sendo bastante receitada no 

Brasil (em alguns países desenvolvidos, como Itália, Suíça e Estados Unidos, ela 

não é prescrita a mulheres em idade reprodutiva). Seus resultados contra a acne da 

mulher adulta são excelentes, já que entre as causas do problema está o fato de as 

glândulas sebáceas, responsáveis pela secreção que entope os poros, serem 

estimuladas pela testosterona. Ao diminuir a produção do hormônio, reduz-se a 

atividade dessas glândulas. A flutamida é prescrita ainda para tratar a calvície 

feminina, também influenciada pela testosterona. 

No entanto, a substância não é liberada para essas duas finalidades. De acordo com 

a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), órgão responsável pela 

liberação de remédios no Brasil, o composto só está permitido oficialmente para ser 

utilizado contra o câncer de próstata. Segundo a Anvisa, porém, os médicos que a 

receitam não infringem nenhuma norma da agência. “O profissional tem a liberdade 

de prescrever o composto, mas é responsável por isso e também por orientar os 

pacientes sobre os riscos”, afirma Patrícia de Figueiredo, da Unidade de Fármaco-

Vigilância da Anvisa. Mas a médica adverte que a agência está monitorando o 

assunto. No ano passado, o órgão recebeu o registro de dois casos graves de 

lesões hepáticas provocadas pela flutamida. “Continuamos aguardando novas 

informações. E se acharmos que os riscos causados pela substância são 

inaceitáveis, vamos propor medidas regulatórias e até proibi-la, se for preciso”, 

informa Patrícia.  
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Como não estão impedidos de usar o composto, cabe aos médicos fazer uma 

prescrição criteriosa. “É preciso afastar as outras possibilidades de causa da acne, 

como o uso de cosméticos”, explica a dermatologista Lúcia Arruda. “O ideal é só 

receitá-la para mulheres que utilizem métodos anticoncepcionais confiáveis”, afirma 

o dermatologista Nuno Osório. Além disso, o médico precisa pedir a realização de 

um exame de dosagem de enzimas hepáticas antes e 15 dias depois de iniciado o 

tratamento. “Se o nível das enzimas subir, significa que está havendo reação no 

fígado. Nesses casos, o remédio deve ser suspenso”, explica Márcio Rutowitsch, 

presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia.  

E tão importante quanto essas medidas é os médicos alertarem as pacientes sobre 

os riscos de forma esclarecedora, informando, inclusive, que elas só podem 

engravidar três meses depois do fim do tratamento. Mas infelizmente parece que 

isso não está acontecendo como deveria. Simone (nome fictício), 32 anos, vive o 

drama de uma gestação iniciada quando ainda usava a flutamida e acredita que não 

foi bem orientada. No final do ano passado, ela procurou sua dermatologista para 

tratar a acne que voltara a aparecer depois do nascimento da filha, de seis meses. 

Dois anos atrás, Simone tinha recorrido à flutamida, com sucesso. A médica 

perguntou se ela estava grávida ou se pretendia ter mais filhos. Como a resposta foi 

negativa, receitou a substância novamente. Simone começou a tomar o composto e, 

nesse meio tempo, engravidou. Hoje, está com dois meses de gestação. “Ingeri a 

flutamida no primeiro mês porque não sabia que estava grávida”, conta. “Quando 

soube dos riscos, deu desespero. Estamos vivendo momentos difíceis, mas tenho fé 

de que tudo dará certo”, diz. Ela não quer culpar ninguém, mas acha que poderia ter 

sido melhor alertada. “Pode ter ocorrido falha de comunicação, mas não fiquei 

sabendo do risco de poder ter um filho com problemas. Não foi um alerta 

contundente sobre a gravidade de usar a substância e gerar um filho”, afirma. 
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ANEXO D - CARTA ENVIADA À REVISTA ISTOÉ, EVIDENCIANDO QUE OUTRAS 
MULHERES FORAM GRAVEMENTE ACOMETIDAS PELO USO DA 

SUBSTÂNCIA 

 

CARTAS 26/03/2003 

 

Flutamida 

Gostaria de alertar outras pessoas quanto ao uso indiscriminado da substância 

Flutamida citada na matéria “Beleza de alto-risco” (ISTOÉ 1743). Fui vítima de grave 

lesão hepática no fim de 2002 pelo uso deste medicamento, tendo apresentado 

quadro de encefalopatia grave e possível realização de transplante de fígado. 

Felizmente, a cirurgia não foi necessária, mas certamente os dias em que passei na 

UTI e todo o período de internação e repouso domiciliar não foram fáceis. Paula 
Graciele Olsen Curitiba – PR  
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ANEXO E – MATÉRIA VEICULADA PELA INTERNET, EVIDENCIANDO QUE 

OUTRAS MULHERES FORAM GRAVEMENTE ACOMETIDAS PELO USO DA 

SUBSTÂNCIA 

Flutamida 

 A Flutamida, substância utilizada no tratamento do 

câncer de próstata, tem sido indicada para mulheres com 

problemas queda de cabelos, espinhas e hirsutismo 

(excesso de pêlos em regiões onde comumente não se 

encontram). Porém, sua prescrição envolve riscos. Em 

alguns casos, o fármaco pode prejudicar a formação fetal 

ou comprometer, irreversivelmente, o funcionamento do 

fígado, podendo levar a paciente à morte. Foi o que 

quase ocorreu com "D" (inicial do primeiro nome da 

paciente), uma mulher de 29 anos, mãe de um bebê de 

11 meses e 

residente em Sorocaba, interior de São Paulo, na semana que antecedeu o Natal de 

2003. Até duas semanas antes do Natal, "D" não apresentava nenhum sintoma ou 

indício de que estaria com algum problema de saúde. Às vésperas do dia 24, 

começaram a surgir indícios de que algo de errado estava acontecendo com ela. 

Preocupada, a família de "D" procurou um médico. Diante do quadro, o profissional 

orientou-os a procurar um colega, o professor-doutor Ben-Hur Ferraz Neto, professor 

titular do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Ciências Médicas da PUC-SP e 

especialista em fígado, pâncreas e vias biliares. Após 48 horas, os exames clínicos e 

laboratoriais indicaram um quadro conclusivo: a paciente estava com insuficiência 

hepática fulminante - também conhecida como hepatite fulminante. A solução para 

salvar a vida de "D" era o transplante do fígado. Até então, não havia certeza sobre 

a causa que teria desencadeado a doença. Rapidamente, o nome de "D" foi incluído 

como caso emergencial na lista de espera para o transplante de órgãos no país 

(situação semelhante passou recentemente o ator Norton Nacimento). Segundo 

Ben-Hur, a inclusão de um paciente na condição de receptor emergencial envolve 

aspectos bastante criteriosos e pré-estabelecidos e não é permeável à fama, 
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condições financeiras ou de qualquer outra natureza, exceto pela possibilidade de 

salvar a vida da pessoa. No dia 24 de dezembro, um fígado compatível com as 

características de "D" foi localizado e transportado para Sorocaba com a ajuda da 

Força Aérea Brasileira (FAB). A cirurgia foi realizada pela equipe do cirurgião Ben-

Hur naquela mesma noite, no Hospital Unimed, através do Sistema Único de Saúde 

(SUS). Na última segunda-feira, dia 29 de dezembro, "D" recebeu alta da UTI. 

Segundo Ben-Hur, a paciente passa bem. Seis dias após o transplante, todas as 

outras possíveis causas vem sendo descartadas, com exceção de uma: o uso de 

Flutamida, que "D" vinha ingerindo há algum tempo. "O caso serve como um alerta", 

destaca Ben-Hur. Pessoas em todo o mundo vêm utilizando a substância para o 

tratamento de problemas dermatológicos. Mesmo quando indicado por um 

especialista, o tratamento deve ser ministrado em dosagens específicas e 

acompanhado por exames regulares para avaliar várias funções, principalmente, as 

hepáticas. Na Itália, Suíça e Estados Unidos, a Flutamida não é prescrita para 

mulheres em idade reprodutiva. Recentemente, Patrícia de Figueiredo, da Unidade 

Fármaco-Vigilância da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) afirmou à 

Isto É que os médicos que receitam o fármaco não infringem nenhuma norma da 

agência. "O profissional tem a liberdade de prescrever o composto, mas é 

responsável por isso e também por orientar os pacientes sobre os riscos", disse 

Patrícia à revista. 
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ANEXO F - CARTA ENVIADA A VIGIMED 

 

Dear colleagues from Vigimed, 

 

In Brazil, the medicine flutamide is approved just to treat prostatic cancer and it has 

being used for women, for the treatment of hirsutism, alopecia and acne, so these 

last ones are off label uses. 

We received reports about 2 deaths in younger women in 2002, and one in 2003. 

We would like to know if, in your country, flutamide is approved just for the treatment 

of prostatic cancer or it has an approved use for the treatment of hirsutism, alopecia 

and acne. 

 

Thank you in advance, 

 

Murilo Freitas Dias 

Head of Pharmacovigilance Unit 

Brazilian Health Surveillance Agency 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA 

Unidade de Farmacovigilância - UFARM 

SEPN 515,  Bl. B,  Ed. Ômega, 2º andar, sala 2 
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ANEXO G - CARTA ENVIADA AO UMC 

 

Hi Jessica, 

 

We need your help! We identified in Brazil that flutamide is being used for women in 

our country, for the treatment of hirsutism, alopecia and acne. We received reports 

about 2 deaths in younger women in 2002, and one in 2003. It's very important to 

explicit the fact that, in our country, the only clinical use approved is to treat prostatic 

cancer, so those other uses are off label ones.  

We would like to know, one by one, the reports of flutamide, so we can check them 

more closely. How many of the reports occurred in women? How many were 

considered severe or lead to death? How many pregnancies had occurred, and how 

many malformations in fetuses were registered? Thank you.  

 

Best wishes. 

Murilo Freitas Dias 

Head of Pharmacovigilance Unit 

Brazilian Health Surveillance Agency 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA 

Unidade de Farmacovigilância – UFARM 

SEPN 515,  Bl. B,  Ed. Ômega, 2º andar, sala 2 

Brasília - DF- Brazil - CEP: 70770-502 

Tel:+ 55 61 448-1219 

Fax:+ 55 61 448-1275 

murilo.freitas@Anvisa.gov.br 

http://www.Anvisa.gov.br/farmacovigilancia/index.htm 
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ANEXO H - BOLETIM ELETRÔNICO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
DERMATOLOGIA (SBD) - DERMATO ON LINE – NEWSLETTER ABRIL, 2003 

 

 

EDITORIAL 

A polêmica da flutamida 

Recentemente, fui procurado por uma revista semanal para falar do uso da 

flutamida em tratamentos da pele. Esta matéria teve desdobramento importante 

para a especialidade - na semana passada, a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa) procurou a SBD para conhecer melhor as indicações da 

substância. A repercussão da reportagem levou a Anvisa a elaborar um 

questionário para os dermatologistas, a fim de identificar a real situação da 

flutamida na área. Para participar, basta acessar o endereço que disponibilizamos 

na matéria referente ao assunto neste boletim. Posteriormente, formaremos um 

grupo de trabalho junto à agência para que possamos aprofundar nosso 

conhecimento sobre os efeitos deste tratamento, podendo assim oferecer maior 

segurança aos nossos pacientes. 

Dr. Marcio Rutowitsch 

Presidente da SBD 

Anvisa promove pesquisa nacional sobre flutamida 

Após algumas manifestações do público sobre a matéria publicada na revista Isto É 

("Beleza de alto risco", edição nº1743) Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa) formulou uma pesquisa a fim de identificar a real situação sobre o uso da 

flutamida no Brasil. O estudo está sendo realizado com a colaboração da Sociedade 

Brasileira de Dermatologia, que está promovendo uma campanha de divulgação da 

ação, solicitando aos dermatologistas que acessem o site 

www.Anvisa.gov.br/questufarm/ para responder ao questionário  

 



386 
 

 

ANEXO I - CARTA DE APRESENTAÇÃO DO QUESTIONÁRIO AOS 
DERMATOLOGISTAS 

 

Prezado (a) Doutor (a),  

Este questionário visa obter algumas informações a respeito da necessidade e 

importância da prescrição da flutamida em pacientes com patologias dermatológicas. 

Ele será utilizado na elaboração de uma dissertação de mestrado profissionalizante, 

patrocinado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), e pretende 

fornecer subsídios para que as medidas regulatórias tomadas por esta instituição 

não estejam em desacordo com a necessidade dos profissionais e dos pacientes a 

quem é prescrita a substância.  

Pedimos que o(a) Senhor(a) preencha o questionário, anexo, de modo que suas 

respostas mais se aproximem da realidade de sua prática clínica e, se necessário, 

utilize o último campo, de observações, para comentários que achar pertinentes. 

Aproveitamos para informar que, não existem respostas “certas” e, em hipótese 

alguma, as respostas ao questionário serão utilizadas identificando-se o profissional. 

O questionário precisa ser enviado até 30/04/2003, para que os dados possam ser 

incluídos na pesquisa. Para enviá-lo, basta “clicar” em ENVIAR QUSTIONÁRIO após 

o preenchimento do mesmo e automaticamente o documento será encaminhado.  

Agradecemos muito sua colaboração, e comprometemo-nos a enviar os resultados à 

Sociedade Brasileira de Dermatologia, aproveitando a oportunidade para estreitar 

um contato que em muito poderá ser útil à ANVISA e, por conseqüência, à 

sociedade brasileira. 

Cordialmente, 

Patrícia Mandali de Figueiredo 
Consultora Técnica – Médica 
Unidade de Farmacovigilância - UFARM / GGSPS 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA 

Fone: (61) 448-1419 / Fax: (61) 448-1275 

www.Anvisa.gov.br/farmacovigilância/index.htm 
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ANEXO J - ALERTA RESTRITO Nº4 DE 16/07/2002 

 

 

Prezados senhores, 

Com objetivo de identificar mais informações a respeito da possível relação entre 
a substância flutamida e reações adversas hepáticas graves, seguidas ou não de 
óbito, solicitamos que, caso disponham de suspeita semelhante, as mesmas nos 
sejam enviadas através do formulário de suspeita de reações adversas a 
medicamentos. 

Atenciosamente, 

 

 

UFARM/ANVISA  
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ANEXO K - JORNAL DA SBD (ANO VII Nº 4) DE MARÇO/ABRIL DE 2003, 
DIVULGANDO O QUESTIONÁRIO ELABORADO AOS DERMATOLOGISTAS 
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ANEXO L - JORNAL DA SBD (ANO VII Nº 5) DE MAIO/JUNHO DE 2003, 
INCENTIVANDO OS DERMATOLOGISTAS AO PREENCHIMENTO DO 

QUESTIONÁRIO 
 

 
 

 


