
Brasília, 20 de setembro de 2021 
 
 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 
 

 
Com relação ao pedido da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) à 
Procuradoria-Geral da República para que investigue estudo conduzido com a 
proxalutamida no Estado do Amazonas, o médico endocrinologista Flávio 
Cadegiani, coordenador do ensaio clínico, esclarece: 
 
1 - O Protocolo desse estudo clínico foi analisado e devidamente aprovado pela 
CONEP, em 27 de janeiro de 2021, e a pesquisa foi iniciada em fevereiro de 
2021; 
 
2 – O estudo científico foi aprovado para pacientes acometidos de COVID–19, 
hospitalizados, para ser realizada em centros de pesquisas, em hospitais, no 
Brasil, NÃO ESPECIFICADOS, não havendo no Parecer nenhuma 
condicionante, nem qualquer exigência de registro, ou de prazo de inclusão dos 
hospitais, nem de nova autorização para a realização da pesquisa em qualquer 
hospital, tampouco qualquer condicionante que pudesse limitar quais instituições 
hospitalares poderiam participar; 
 
3 - É de estarrecer que a denúncia afirme que a autorização da CONEP para a 
realização da pesquisa da proxalutamida em pacientes hospitalizados se limitou 
a um hospital de Brasília e não a qualquer hospital do Brasil em condições de 
realizar o estudo, COMO REALMENTE FOI AUTORIZADO. Até porque o 
suposto local autorizado pela CONEP em Brasília trata-se de uma clínica e não 
de um hospital; 
 
4 - O Protocolo aprovado tratava de número MÍNIMO de participantes da 
pesquisa, não máximo; 
 
5 – A pesquisa obedeceu a todos os mais rígidos princípios éticos, além de 
atender todas as formalidades necessárias. Ademais, as informações prestadas 
pelos pesquisadores à CONEP se deram antes do prazo fixado. Em momento 
algum o pesquisador se recusou a apresentar documentos exigidos, apenas fez 
questionamentos – jamais respondidos – sobre a segurança das informações 
após vazamento ILEGAL de dados sigilosos de dentro da própria CONEP; 
 
6 - Quanto as alegações de que as informações sobre óbitos não foram 
prestadas no prazo, estas também não correspondem à verdade, pois, conforme 
protocolo aprovado pela CONEP, o compromisso ético seria comunicar eventos 
adversos sérios em 24 horas decorrentes da medicação em teste. No entanto, 
NENHUM EVENTO ADVERSO SÉRIO decorreu da MEDICAÇÃO EM TESTE; 
 
7 – Quanto a alegação de que as informações disponibilizadas pelo pesquisador 
sobre os óbitos não apresentam “análise crítica” que permita compreender a 
causa mortis direta, a análise foi feita de FORMA MINUCIOSA tanto pelos 
pesquisadores quanto pelo Comitê Independente de Monitoramento de Dados. 



Os óbitos se deram em decorrência da Covid-19, e não por conta da medicação 
do estudo, que não substituiu o protocolo padrão dos hospitais. A medicação 
experimental apenas se somou à medicação normal, padrão de cada hospital; 
 
8 - Quanto à alegação de que os testes deveriam ser interrompidos, é certo que, 
também conforme o PARECER DE APROVAÇÃO DO ESTUDO EMITIDO PELA 
CONEP, a interrupção somente ocorreria se os óbitos fossem devidos ao uso da 
medicação em estudo. Uma comissão independente, indicada no Protocolo da 
Pesquisa e devidamente aprovada pela Conep, acompanhava constantemente 
os eventos adversos graves e óbitos, e recomendou a interrupção no momento 
adequado, sendo que um total de ZERO óbitos ou eventos adversos graves foi 
associada à droga; 
 
9 - A mortalidade global no âmbito do estudo foi muito inferior à mortalidade 
intrahospitalar que ocorreu fora do estudo no estado durante o período, o que 
trata-se muito provavelmente do reflexo da eficácia da proxalutamida. Tanto que, 
ao final do estudo, verificou-se que a medicação salvou mais de 100 vidas, com 
77,7% de redução dos óbitos; 

10 – É nítida a mudança de comportamento da CONEP com relação a utilização 
das normativas conforme a conveniência, valendo-se ainda de interpretações 
esdrúxulas de normas aleatórias, após a demonstração de interesse do 
Presidente Jair Bolsonaro pela proxalutamida. Cumpre ressaltar que o 
Coordenador da CONEP já escreveu artigo onde demonstra ser contra o 
tratamento da COVID-19 e ao Governo Federal que ele mesmo integra; 
 
11 - Curiosa também foi a investigação que a CONEP fez acerca do estudo, 
sendo que NÃO TEM QUALQUER COMPETÊNCIA para tanto. À CONEP 
compete a análise de aspectos éticos de protocolos de pesquisas a serem 
realizadas, e o acompanhamento de pesquisas em andamento, visando 
principalmente a segurança dos participantes, mas não lhe compete avaliar a 
pesquisa já realizada, e nem avaliar a condução, a conduta dos médicos 
pesquisadores, de pesquisa já realizada, até porque a CONEP é multidisciplinar, 
sequer tem conhecimento técnico para tanto;  
 
12 - Essa investigação, a propósito, recebeu o nome de “orientações e 
acompanhamento de estudo clínico”, o que não faz sentido algum, uma vez que 
o pesquisador não recebeu nenhuma orientação, nem antes e nem durante o 
período dessas “orientações”, e tampouco tratava-se de “acompanhamento”, 
uma vez que a pesquisa já havia terminado ao momento da abertura desse 
“processo”. Trata-se de claro desvio de finalidade, ou melhor, uma forma 
disfarçada que tornou em princípio viável que a CONEP realizasse uma 
investigação CLANDESTINA e DIRECIONADA. 
 
Portanto, com a certeza de que não houve absolutamente nenhuma 
irregularidade no estudo, o médico coordenador do ensaio clínico responderá a 
todos os questionamentos de autoridades competentes, certo de que será 
evidenciado de que as atitudes promovidas pelo coordenador do CONEP não 
passam de perseguição de cunho político e ideológico. O cientista lamenta que 



tais medidas controversas, possivelmente, tenham impedido que milhares de 
vidas tivessem sido salvas no Brasil.  

ASSESSORIA DE IMPRENSA 
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