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INTRODUÇÃO : Limitações dos clinical trials
A)  Farmacovigilância e segurança  





GLOBAL HEALTH GOVERNANCE, VOLUME VII, NO. 1 (FALL 2013) 

http://www.ghgj.org 

Farmacovigilância e segurança  



B) Limitações dos “Clinical Trials” 

• Divulgação dos dados inadequada

• Revisão e aprovação regulatória podem ser um longo processo

• Tendência indústria e academia de NÃO DIVULGAÇÃO de

RESULTADOS NEGATIVOS

• Dados de populações heterogêneas “do mundo real” muito

importantes

Evid Based Med April 2017 vol 22 number 2 















• Randomização e cegamento ; limitações estritas no controle ativo .

- Comparador deve ser uma intervenção bem estabelecida com no
mínimo um trial de superioridade estabelecendo vantagem sobre o
placebo;

• Desenho do estudo deve ser semelhante a um trial de superioridade
(critérios de inclusão e exclusão , medidas de desfecho, condução do
estudo)

• A margem de não - inferioridade deve ser determinada antes do início
do trial

“Non inferiority trial” - segurança CV



Dilema 1 - Segurança cardiovascular 

• Melhora da glicada = melhora risco cardiovascular ( DM2) 

• Não pode haver aumento de 30% do morbimortalidade cardiovasc. 

• Se o estudo não excluir 30 % do excesso do risco CV = Pós marketing 

trial de segurança randomizado

Reflections on using non-inferiority randomised placebo controlled trials in assessing cardiovascular safety of new 
agents for treatment of type 2 diabetes Denise Campbell-Scherer Evid Based Med April 2017 vol 22 number 2 



Dilema 1 - Segurança cardiovascular 

"Clinicamente, isso significa que se um novo agente atingir este limiar 

de não ser 30% pior do que o placebo é declarado : não inferior ".

Reflections on using non-inferiority randomised placebo controlled trials in assessing cardiovascular safety of new 
agents for treatment of type 2 diabetes Denise Campbell-Scherer Evid Based Med April 2017 vol 22 number 2



Evid Based Med April 2017 vol 22 number 2



A análise de intenção de
tratar é uma comparação
dos grupos de tratamento
que inclui todos os pacientes
originalmente alocados após
a randomização. Este é o
método recomendado em
ensaios de superioridade
para evitar qualquer viés.

A análise por protocolo é
uma comparação de grupos
de tratamento que inclui
apenas os pacientes que
completaram o tratamento
originalmente alocado. Se for
feito sozinho, essa análise
leva a um viés.



Dilema 1 - Segurança cardiovascular 

“Com a orientação do FDA, a abordagem NI resultou em vários novos
agentes aprovados para uso em Diabetes tipo 2, com confiança de que
não estão associados com danos cardiovasculares excessivos em
comparação com o placebo.

O estudo destes agentes com abordagem de não inferioridade devem
ser seguido de ensaios de superioridade apropriados, com pré-
especificação subgrupos com potência e duração suficientes para
fornecer estimativas robustas de danos e benefícios e então informar
tomada de decisão clínica.”

Reflections on using non-inferiority randomised placebo controlled trials in assessing cardiovascular safety of new 
agents for treatment of type 2 diabetes Denise Campbell-Scherer Evid Based Med April 2017 vol 22 number 2



Dilema 2 – SGLTs – risco amputações e 
densidade óssea  



SGLT2s e possíveis efeitos adversos 

“SGLT2 inhibitors – an insulin-independent therapeutic approach for treatment of type 2 diabetes: focus on 
canagliflozin” Diabetes Metab Syndr Obes. 2015 Nov 9;8:543-54.



Segurança das novas drogas anti-diabéticas –
Dilema 2 – Efeitos adversos  

“SGLT2 inhibitors – an insulin-independent therapeutic approach for treatment of type 2 diabetes: 
focus on canagliflozin”

Published 9 November 2015 Volume 2015:8 Pages 543—554

https://www.dovepress.com/diabetes-metabolic-syndrome-and-obesity-targets-and-therapy-archive32-v885


Amputação - contração volume ? 

Antihypertensive drug therapy and the risk of lower extremity amputations
in pharmacologically treated type 2 Diabetes patients -
Pharmacoepidemiol Drug Saf 2004 ; 13: 139 – 146

- 12.240 pacientes holandeses (caso controle) com DM2 =
tiazídicos associados a um aumento de 6.11 vezes no risco de
amputação quando comparado com inibidores da ECA ;
- Tiazídico e canaglifozina promovem natriurese e contração de
volume.



Amputação – mecanismo relacionado a 
desidratação aguda? 

Five Arab children with glucose-galactose malabsorption; Asaad Assiri, Anjum Saeed,
Abdulrehman Alnimri, Sarfaraz Ahmad, Elshazalay Saeed & Sajjad Jameel Pages 108-
110 Journal Paediatrics and International Child Health Volume 33, 2013 - Issue 2

• Five children with glucose-galactose malabsorption (GGM) are
presented.

• All the infants had chronic diarrhea .
• All had stools positive for reducing substances, and sugar

chromatography showed glucose and galactose
malabsorption.

• One infant developed gangrene of both legs as a complication
of hypernatraemia and dehydration, necessitating bilateral
amputation. Two infants had nephrolithiasis.



EA osso e inibSGLT2 

Os inib.SGLT2 ↑ fosfato no soro, provavelmente promovendo a reabsorção de fosfato tubular
renal. Devido à ação dos inibidores de SGLT2 para diminuir o transporte de Na+, isso ↑ o
gradiente eletroquímico para Na +, conduzindo ↑ de co -transporte de fosfato e Na +.
Provável mecanismo do ↑ induzido por inibidor de SGLT2 observado no fosfato sérico.



Os níveis aumentados de fosfato sérico prevêem aumentar a secreção de PTH pela glândula paratireoide direta ou indiretamente
(por exemplo, mediada por efeitos do PTH), o aumento do fosfato sérico tem potencial para aumentar a secreção de FGF23 por
osteócitos no osso. Acredita-se que o efeito do fosfato para promover a secreção de PTH seja mediado, pelo menos em parte, pelo
efeito do aumento dos níveis de fosfato para diminuir os níveis de Ca ++ ionizado livre. Tanto a PTH quanto o FGF23 promovem a
fosfaturia, diminuindo a tubulação renal e a reabsorção de fosfato. Em contraste, os dois hormônios exercem efeitos opostos sobre a
1-hidroxilação de 25-hidroxivitamina D - com aumento de PTH e FGF23 diminuindo a formação de 1,25-dihidroxivitamina D.

Efeito adverso sobre Osso e inibição SGLT2 



No ADA 2017 ...
Hyon J Kwon PharmD, MPH do FDA, intitulada "Clinical Impact of 

SGLT2 Inhibitors on Bone - The FDA Perspective”

“[There is] a possible increased risk of fractures (HR = 1.51 from 
CANVAS trial) as well as reduction in bone mineral density 

(BMD). Exploratory post-hoc analysis by FDA suggested that 
weight loss is unlikely to fully explain the bone density reduction 

observed with canagliflozin. Increased rate of fractures is also 
mentioned in the dapagliflozin label based on a study in patients 

with low eGFR. No such warning currently exists for 
empagliflozin…. 



However, …these differences may be related to the differing 
methodologies adopted by the agents for their bone studies.

Preclinical studies suggest a possible effect of SGLT2 Inhibitors on
vitamin D metabolism, but inconsistent in human studies. Hence
calcium or phosphorus metabolism effects not included in any SGLT2
Inhibitors labels currently. Small changes in bone biomarkers, but
inconsistent and unclear clinical significance. Hence, biomarker data
not included in labels.
Further exploratory analysis by FDA does not relate canagliflozin
associated fractures to reduced BMD.
‘Risk of falls appears to be the most likely mechanism (HR = 1.6 for
canagliflozin 300 mg dose), however the data is inconclusive’.



"O PERFIL DE EVENTO ADVERSO completo de um medicamento

não é conhecido no momento da aprovação por causa do pequeno

tamanho da amostra, curta duração e generalização limitada de

ensaios pré-clínicos de aprovação .

Uma vez que a maioria dos ensaios clínicos excluem idosos,

crianças, mulheres grávidas e pacientes com múltiplas doenças,

os participantes do estudo podem não ser representativos da

população do mundo real onde a droga será eventualmente

utilizada.” Ed Miseta , Chief Editor , “Clinical Leader”



“Primun non nocere”

Hipócrates (460 AC – 377 AC )


