
Produto: cotovelol 
Protocolo: XYZ123 
Data: 10 de agosto de 2015  Página 1 de 5 

 

 

CONFIDENCIAL  

Sinopse do Protocolo 
 

Título: Estudo Randomizado, Duplo-cego, Controlado por Placebo para Avaliar 
a Eficácia e Segurança do Uso de Cotovelol no Tratamento da Dor de Cotovelo 
Aguda  

Fase do Estudo: 3 

Indicação: Solteiros que estiveram em um relacionamento estável e cujo 
parceiro(a) iniciou outro relacionamento em < 2 meses e apresentem dor de 
cotovelo aguda 

 

Objetivo Primário: demonstrar a eficácia de cotovelol no tratameto da dor de 
cotovelo aguda causada por solteirice indesejada seguida de substituição 
imediata de relacionamento pelo parceiro(a). 

Hipótese:  

A hipótese clínica para este estudo é que, dentre os indivíduos sofrendo de dor 
de cotovelo aguda, cotovelol será efetivo na redução dos sintomas da dor de 
cotovelo em pelo menos 60% nas primeiras 24 semanas de tratamento, quando 
comparado ao placebo.  

Desenho do Estudo:  

Este estudo de fase 3, multicêntrico, randomizado, duplo-cego, controlado por 
placebo consistirá de 4 fases:  

 Fase de Triagem com duração de até 15 dias 

Os indivíduos elegíveis serão randomizados para receber cotovelol ou 
placebo (proporção de 1:1) a uma dose de 30 mg via injeção 
subcutânea, semanalmente. Ambos os grupos de tratamento receberão 
cuidado padrão usual para tratamento médico (acompanhamento 
psicoterápico, dieta e exercícios).  

 Fase de avaliação de eficácia com duração de 24 semanas  

 Fase de avaliação a longo prazo com duração de mais 24 semanas 

 Fase de acompanhamento pós-tratamento com duração de 4 semanas  

A dose de cotovelol ou placebo será administrada via subcutânea (1 mL), 
semanalmente. A dose poderá ser auto-administrada. Não haverá mudança de 
dose durante o estudo. 

Se o participante da pesquisa for considerado não-respondedor após as 
primeiras 12 semanas de tratamento, deverá ser descontinuado do estudo. Um 
paciente não-respondedor é definido por atender a 1 ou mais dos critéiros 
abaixo:  

 aumento, ausência de redução ou redução < 5% dos sintomas da dor de 
cotovelo na Semana 12 semanas de tratamento;  
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 atitudes de negação, abandono da dignidade ou desepero (que incluem 
mas não restritos a: telefonemas anônimos para o ex-parceiro, 
sabotagem de mídias sociais do novo relacionamento ou tentativas de 
suicídio) depois da Semana 12 de tratamento; 

Para garantir a segurança do participante, o abandono injustificado do 
tratamento de base (psicoterapia, dieta e exercícios) também levará à 
descontinuação. 

Endpoint Primário: 

 redução dos sintomas da dor de cotovelo em pelo menos 60% na 
Sermana 24, em comparação com o baseline, conforme avaliado pelo 
resultado do cálculo do score combinado dos Questionários de Avaliação 
da Dor de Cotovelo e Qualidade de Vida respondidos pelo paciente.  

Endpoint Secundário: 

 avaliação da reconstrução do coração (> 50% da lesão) mensurado pelo 
método REMIST aplicado ao exame de imagem do órgão (COR-Scan) na 
Semana 24, comparado com a medida da imagem de baseline. 

Tamanho Amostral:  

Um total de 3000 indivíduos será randomizado neste estudo (1500 para 
cotovelol, 1500 para placebo). 

Resumo dos Critérios de Elegibilidade do Participante da Pesquisa:  

Principais critérios de inclusão: 

 homens ou mulheres ≥ 16 anos de idade no início da triagem 

 ter terminado um relacionamento de > 1 ano de duração contra a sua 
vontade nas 12 semanas antes da triagem OU um relacionamento de > 2 
anos nas 16 semanas antes da triagem OU um relacionamento > 6 meses 
vivendo sob o mesmo teto nas 12 semanas antes da triagem 

 o ex-parceiro(a) ter iniciado outro relacionamento em até 2 meses depois 
do rompimento 

 score combinado dos Questionários de Avaliação da Dor de Cotovelo e 
Qualidade de Vida respondidos pelo paciente maior ou igual a 800 na 
triagem 

 destruição do coração maior ou igual a 70%, mensurável pelo método 
REMIST aplicado ao exame de imagem do órgão (COR-Scan) na triagem  

 fator de crescimento celular COR++ confirmado em exame de pré-triagem 
através de laboratório central 

Principais critérios de exclusão: 

 ter optado pelo encerramento do relacionamento 

 estar em outro relacionamento no momento 
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 histórico uso de qualquer outro agente biologico de tratamento 
experimental para dor de cotovelo aguda ou crônica 

 ter adquirido um animal de estimação desde o rompimento 

 historico de violência e/ou atitudes de desespero extremo (ex: tentativa de 
suicídio ou homicídio) em situações similares no passado 

 histórico de doença piquiátrica ativa nos últimos 2 anos 

 AST/ALT > 5 X o limite superior normal, medido por laboratório central 

Dose e Administração do Produto em Investigação:  

A dose planejada de cotovelol pasa este estudo foi definida na fase 2 de 
desenvolvimento para sujeitos com dor de cotovelo aguda.  Será fornecida aos 
participantes da pesquisa em forma de caneta auto-injetora de dose única 
contendo 1 mL (30mg) de solução límpida, incolor a amarelada, para 
administração uma vez por semana.  

O participante deve retornar ao centro semanalmente para administração da 
dose até a Semana 12. As doses poderão ser auto-administradas pelo paciente 
em sua casa após a Semana 12 de tratamento, conforme julgamento do 
investigador. 

Grupo Controle:  

O placebo será fornecido e administrado da mesma maneira, mantendo o 
cegamento do estudo. 

Principais Procedimentos:  

Geral:  

Terapia concomitante será avaliada a partir da triagem até o final do estudo.  

Os eventos adversos serão avaliados a partir da data da randomização até 4 
semanas após a administração da última dose de medicação do estudo.  

Eventos adversos sérios e mortes serão coletados a partir da data do 
consentimento livre e esclarecido até a última visita/avaliação do estudo. 

Pré-Triagem:  

Para serem elegíveis à triagem do estudo, os participantes precisam consentir 
em relizar o exame de genotipagem para identificação do tipo do fator de 
crescimento celular. Sujeitos COR++ são elegíveis para o período de triagem. 

Fase de Triagem:  

Todos os exames e procedimentos de triagem para estabelecer a elegibilidade 
devem ser realizados dentro de 5 dias da primeira visita de triagem (assinatura 
do consentimento informado). 

Os procedimentos de triagem incluem o consentimento livre e esclarecido, 
histórico médico, histórico de medicações, exame físico, sinais vitais, COR-
Scan, Questionário de Avaliação da Dor de Cotovelo e Questionário de 
Qualidade de Vida, e testes laboratoriais (teste de gravidez na urina para todas 



Produto: cotovelol 
Protocolo: XYZ123 
Data: 10 de agosto de 2015  Página 4 de 5 

 

 

CONFIDENCIAL  

as mulheres férteis, bioquímica sérica, hemograma, enzimas hepáticas 
(AST/ALT)).  

O Fator de crescimento celular COR++ será coletado via sangue periférico e 
deve ser refrigerado em no máximo 20 minutos após a coleta, E fundamental 
assegurar que a amostra se mantenha refrigerada entre 2+C a 8+C. A amostra 
deve ser enviada ao laboratório central em até 24h após a coleta, sendo 
preferencialmente no mesmo dia. 

Durante o período de triagem, o participante receberá uma dose de placebo para 
verificar sua tolerância à injeção subcutânea através da caneta auto-injetora. O 
participante também será devidamente treinado para realizar a auto-
administração.  

Fase de avaliação de eficácia e fase de alvaliação a longo prazo:  

A fase de avaliação de eficácia terá duranção de 24 semanas, do Dia 1 à 
Semana 24, e a fase de valiação a longo prazo terá duração de mais 24 
semanas, da Semana 24 à Semana 48 do estudo.  

Durante esse período, as visitas do estudo acontecerão semanalmente (Dia 1 
até Semana 12) e, posteriormente, a cada mês (Semanas 16, 20, 24, 28, 32, 36, 
40, 44 e 48). 

Os procedimentos em cada visita incluem dispensação e administração da 
medicação, coleta de informações sobre eventos adversos e medicação 
contomitante, revisão de aderência ao tratamento de base, exame físico, sinais 
vitais, e testes laboratoriais (teste de gravidez na urina para todas as mulheres 
férteis, bioquímica sérica, hemograma, enzimas hepátivcas (AST/ALT)). 

O exame de imagem COR-Scan é realizado na Semna 24 e Semana 48. Os 
questionarios de  Questionário de Avaliação da Dor de Cotovelo e Questionário 
de Qualidade de Vida serão aplicados ao pacinte nas visitas Semana 6, Semana 
12, Semana 24, Semana 36 e Semana 48. 

Caso o participante opte por não auto-administrar a medicação, elepoderá 
continuar retornando à clínical semanalmente durante todo o estudo para 
receber a dose da medicação. Nesse caso, apenas a administração da 
medicação e coleta de eventos adversos será realizada nas visitas não previstas 
no cronograma do estudo. 

Fase de Acompanhamento Pós-Tratamento: 

Após a conclusão do período de tratamento, os participantes serão 
acompanhados por mais  semanas para verificação de eventos adversos, até a 
Visita Final do estudo, na Semana 52.  Durante este período, os indivíduos não 
receberão qualquer produto em investigação.  

Para os indivíduos que terminarem o estudo prematuramente, todas as 
avaliações da Semana 48 devem ser realizadas.  
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Desenho do Estudo e Esquema de Tratamento 

 

 


