Jornal Satélite - * Hospital Regional de Taguatinga procura voluntários com diabetes para testar medicam
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Por ser referência no atendimento aos pacientes com pé diabético no Distrito Federal, o
Hospital Regional de Taguatinga (HRT) foi escolhido para ser o Centro Coordenador do Estudo
Nacional com o Fator de Crescimento (Heberprot®️). Trata-se de um produto farmacológico, já
autorizado e registrado em vários países, que favorece a cicatrização de úlceras em pés de
pacientes com diabetes. Esta fase de pesquisa clínica no Brasil é requisito para autorização e
registro da medicação na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O estudo é
gerenciado pelo Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz). Além
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do HRT, seis centros de serviços universitários e do Sistema Único de Saúde (SUS) participam
do estudo. São elas a Policlínica Piquet Carneiro – Universidade Estadual do Rio de Janeiro
(RJ); Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte (MG); Hospital Memorial Arthur Ramos
(AL); Hospital Universitário Lauro Wanderley (PB); Instituto de Medicina Integral (PE); e
Fundação Hospital Adriano Jorge – Universidade do Estado do Amazonas (AM). “O grande
objetivo do estudo é verificar o tempo de cicatrização em úlceras nos pés de pessoas com
diabetes. O uso reduzirá o tempo de tratamento e de internações, geralmente prolongado e
oneroso. A pesquisa é uma exigência da Anvisa como pré-requisito para aprovação de uso e
fabricação no Brasil e foi iniciado no 2º semestre de 2018”, explica a endocrinologista
Hermelinda Pedrosa, coordenadora e investigadora principal do estudo em âmbito local e
nacional. O produto farmacológico é um fator de crescimento epitelial que estimula a
granulação, um passo importante para se atingir a cicatrização. Foi desenvolvido em Cuba, já
foi aprovado e registrado em 18 países da Europa e passa pela fase de estudos clínicos no
Brasil. Para o estudo ser finalizado e o produto aprovado pela Anvisa é necessário conseguir,
pelo menos, 44 pacientes para participar dos testes em todo o país. A equipe do HRT faz um
apelo aos pacientes com diabetes tipo 1 ou tipo 2, acima de 18 com alguma “ferida” no pé, para
entrar em contato através dos telefones: (61) 2017-1700 (ramal 3423) ou (61) 99870-9090.
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