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Appendix 1. Informed consente in Portuguese 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
I. Título  
Termo de consentimento livre e esclarecido a ser obtido de pacientes no estudo intitulado 
“Arrabidaea chica (Humb & Bonpl) Verlot: Avaliação Clínica de Formulações para Aplicação em 
Mucosite Oral em Pacientes com Carcinoma de Células Escamosas de Cabeça e Pescoço”.  
Pesquisador Responsável: Dra. Michelle Pedroza Jorge Pesquisadora Orientadora: Dra. Carmen 
Passos Lima Número do CAAE:  
II. Introdução  
Você está sendo convidado a participar do estudo acima citado, a ser desenvolvido pelo 
ambulatório de Oncologia Clínica do Hospital de Clínicas da Faculdade de Ciências Médicas da 
UNICAMP, sob a coordenação da Profa. Dra. Carmen Silvia Passos Lima, juntamente com a 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp. As informações contidas neste termo foram 
fornecidas pelos responsáveis pela pesquisa, Dra. Carmen Silvia Passos Lima, Dr. João Ernesto de 
Carvalho e Dra. Michelle Pedroza Jorge, com o objetivo de firmar o consentimento livre e 
esclarecido, através do qual você, voluntário da pesquisa, após a ler e compreender o conteúdo 
aqui explicado autoriza sua participação, com pleno conhecimento da natureza dos procedimentos 
e riscos a que se submeterá, com a capacidade de livre-arbítrio e livre de qualquer coação.  
III. Justificativa para realização da pesquisa  
A mucosite oral (MO) é uma lesão ulcerada que pode acometer a mucosa oral e gastrointestinal 
em decorrência do tratamento da quimioterapia com cisplatina e a radioterapia na região do 
pescoço. As lesões surgem principalmente nos primeiros dias do tratamento, o que aumenta 
morbidade do paciente nesse período, além de provocarem dor. Estudos têm comprovado a 
eficácia dos extratos brutos secos, oriundos da extração hidroalcoólica, após extração do solvente, 
de Arrabidaea chica Verlot (A. chica), uma planta presente em todo o território brasileiro, para 
estimulação da cicatrização epitelial, e agora, neste estudo, para a cicatrização de feridas de 
mucosite.  

IV. Objetivos  
O objetivo deste estudo é verificar os efeitos da aplicação tópica do gel muco adesivo contendo o 
extrato de A. chica para o tratamento de MO decorrente do tratamento da quimioterapia com 
cisplatina e a radioterapia na região do pescoço em pacientes com carcinoma de células 
escamosas de cabeça e pescoço (CCECP).  

V. Procedimentos  
O estudo será realizado no ambulatório de Oncologia do Hospital das Clínicas da Unicamp. Serão 
avaliados prospectivamente 140 pacientes consecutivos com CCECP tratados com CDDP e RT, 
como tratamento adjuvante ou paliativo, e que apresentarem MO. Serão incluídos os referidos 
pacientes em primeiro atendimento nos ambulatórios de Oncologia Clínica do Hospital de Clínicas 
da Faculdade de Ciências Médicas da UNICAMP, sob a coordenação da Profa. Dra. Carmen Silvia 
Passos Lima. Os pacientes com tumor de outro tipo histológico que não carcinoma, os que forem 
tratados por outro esquema terapêutico, os portadores de tumor em nasofaringe, os com lesões 
ulcerativas ou infecções em cavidade oral antes do tratamento e aqueles que se recusarem a 
participar do estudo serão excluídos.  
 
 
 
Rubrica do pesquisador:________________ Rubrica do participante: __________________ 



 

2 

Os pacientes serão avaliados diariamente nos ambulatórios de Oncologia Clínica/Radioterapia do 
Hospital de Clínicas da UNICAMP, pela Dra. Michelle Pedroza, Dra. Patricia Maria Wiziack Zago 
e/ou Dra. Maria Christina de Matias Miranda para avaliação do grau de MO, da dor e medidas das 
lesões orais. Cada paciente terá sua boca fotografada para documentação do grau e extensão da 
MO. Participando do estudo, você estará sendo convidado ou a receber o tratamento tópico para 
mucosite oral com um novo medicamento fitoterápico, o gel muco adesivo contendo o extrato 
padronizado da planta A. chica, de coloração vermelha, e a fornecer informações sobre a lesão de 
MO. Há a possibilidade de você ser incluído em grupo tratado com a laser de baixa intensidade, 
tratamento já utilizado para esta finalidade, o que será definido através de um sorteio com o 
auxílio de um software de computador. Previamente ao tratamento com cisplatina e/ou 
radioterapia, você receberá todas as instruções relacionadas aos cuidados com a higiene bucal que 
devem ser mantidos principalmente para o período do tratamento. Ao primeiro sinal/sintoma de 
MO, o paciente será avaliado pela Dra. Michelle Pedroza Jorge para a identificação do grau da MO, 
segundo critérios da Organização Mundial de Saúde, para a quantificação da dor por escala 
analógica visual (EAV) e para a medida do diâmetro (s), em milímetros, da (s) lesão (ões) oral (is). 
Cada paciente terá a boca fotografada para documentação do grau e extensão da MO. A seguir, o 
paciente será sorteado para participar de um de dois tratamentos, Tratamento A: laser de baixa 
intensidade em cavidade oral e tratamento B: administração de gel muco-adesivo de A. chica.  
Aplicação do tratamento com o gel de A. chica: Identificadas as lesões de mucosite, você deverá 
aplicar o gel de A. chica recobrindo toda a extensão da lesão de mucosite, seguindo as orientações 
de um membro da equipe, três vezes ao dia (07h00min/14h00min/22h00min), até a cicatrização 
completa das lesões. O Gel será entregue gratuitamente, em embalagens individuais por 
aplicação, diariamente e as sextas para o final de semana.  
Cuidados orais padrão: diariamente você deverá realizar a escovação dental com escova macia e a 
utilização do fio dental, antes das aplicações.  
Aplicação do tratamento com o laser de baixa intensidade: O laser de baixa intensidade 850 nm da 
marca MMO será aplicado um vez por semana área afetada, por 10 segundos, pela dentista 
especialista em laser de baixa potência Dra. Ana Cristina Dal Rio. A aplicação será realizada nos 
ambulatório de Otorrinolaringologia do Hospital de Clínicas da UNICAMP no dia em que a MO for 
identificada.  

VI. Métodos alternativos para obtenção da informação  
Embora existam métodos alternativos para obtenção da informação pretendida pelo presente 
estudo, estes utilizam modelos de estudo em animais e não refletem de maneira minimamente 
adequada possíveis diferenças clínicas que sirvam para orientar médicos, farmacêuticos e 
cirurgiões-dentistas com relação aos efeitos desencadeados por essa nova modalidade de 
tratamento. Assim, o experimento clínico em humanos é necessário para este fim.  

VII. Descrição crítica dos desconfortos e riscos previsíveis  
Você poderá apresentar desconforto no momento da aplicação do gel muco adesivo, como a 
sensação de ardência. Poderão ocorrer alterações no paladar e leve pigmentação da região onde 
se aplicou o gel, e também em dentes e tecidos moles. Esses desconfortos são momentâneos e 
devem cessar completamente com o término da utilização do medicamento fitoterápico. Não há 
riscos previsíveis com a aplicação desse novo tratamento, no entanto, há a possibilidade de 
ocorrência de processos alérgicos como coceira, irritação mucosa, edema, entre outros. Caso você 
apresente qualquer sintomatologia adversa, deverá informar imediatamente os responsáveis por 
esta pesquisa e interromper a utilização do gel. Como não há um tratamento para mucosite, pois 
são realizadas medidas paliativas de controle com antimicrobianos e alívio da dor, não tem como 
fazer a substituição do gel por outro medicamento que seja mais eficiente.  
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Caso a cicatrização da MO não tenha início entre os dias 5 e 10 após o início da utilização do gel de 
A. chica, realizaremos o “cross over” para o outro braço do estudo (aplicação do laser de baixa 
intensidade na cavidade oral), Rubrica do pesquisador: Rubrica do participante: isto é, os 
pacientes que não apresentaram cicatrização das lesões orais com o gel de A. chica serão tratados 
com aplicações orais de laser de baixa intensidade.  
VIII. Descrição dos benefícios e vantagens diretas ao voluntário  
O principal benefício da pesquisa será a obtenção de dados clínicos comparativos a respeito da 
eficácia do gel mucoadesivo contendo o extrato hidroalcoólico de A. chica para o tratamento de 
mucosite oral. A partir de uma atividade auxiliar da cicatrização, além de qualquer efeito que 
possa diminuir a sensação dolorosa das feridas de mucosite, o tratamento com gel de A. chica 
apresentará benefício direto ao paciente e à população em geral que sofre com a enfermidade de 
difícil manejo clínico.  

IX. Forma de acompanhamento, assistência  
Os pesquisadores citados assumem o compromisso de proporcionar informação atualizada obtida 
durante o estudo, mesmo que esta possa afetar a vontade do indivíduo de continuar participando 
dele, e se prontificam a acompanhar e assistir os voluntários a todo o momento, durante a 
pesquisa ou quando assim solicitados.  
X. Garantia de esclarecimentos  
Os voluntários têm a garantia dos responsáveis pelo estudo de que receberão respostas a 
qualquer pergunta, ou esclarecimento a qualquer dúvida, acerca dos procedimentos, riscos, 
benefícios e outros assuntos relacionados com a pesquisa.  
XI. Garantia de recusa à participação ou de saída do estudo  
O voluntário tem a liberdade de se recusar a participar da pesquisa ou de retirar seu 
consentimento e deixar de participar do estudo a qualquer momento, conforme determinação da 
Resolução 466/2012 do CNE/MS. Caso deixe de participar do estudo por qualquer razão o sujeito 
não sofrerá qualquer tipo de prejuízo.  
XII. Garantia de sigilo  
Os pesquisadores se comprometem a resguardar todas as informações individuais acerca da 
pesquisa, tratando-as com impessoalidade e não revelando a identidade do sujeito que as 
originou.  
XIII. Garantia de ressarcimento  
Não estão previstas despesas para os indivíduos, pois todo o estudo será conduzido enquanto os 
voluntários estiverem em tratamento nas dependências do ambulatório de Oncologia Clínica do 
Hospital das Clínicas da Unicamp. Não haverá necessidade de deslocamento durante o final de 
semana. Os pacientes tratados com o gel muco-adesivo receberam gratuitamente as bisnagas 
contendo o gel, diariamente. O Tratamento com o laser será realizado no ambulatório nos dias 
que o paciente estiver em tratamento com radioterapia e/ou quimioterapia.  
XIV. Garantia de indenização e reparação de danos  
Não há previsão de dano temporário ou permanente aos pacientes, mas sim, apenas desconforto 
enquanto os pacientes estiverem sendo submetidos ao tratamento com gel mucoadesivo, 
conforme descrito no item VII. Rubrica do pesquisador: Rubrica do participante: XV.  
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Consentimento pós-informação  
Eu,______________________________________________________________ , certifico que, 
tendo lido e compreendido as informações acima e tendo sido esclarecido de todos os itens pelos 
pesquisadores abaixo citados, estou plenamente de acordo com a realização do experimento. 
Assim, concordo em participar como voluntário do projeto de pesquisa exposto acima, e atesto 
que estou recebendo uma cópia deste termo.  
Campinas,_________ de _________________de 20______ .  
Nome: ______________________________________________________________________ 
RG:_____________________________ CPF: _____________________Tel.: _______________ 
Assinatura: ________________________________________ 
 
1ª via da instituição, 2ª via do sujeito da pesquisa.  
 
PESQUISADORES ENVOLVIDOS: 
Dra. Michelle Pedroza Jorge  
End.: Rua Alexandre Cazelatto, 
999, Paulínia, SP.  

Dr. João Ernesto de Carvalho  
End.: Rua Alexandre Cazelatto, 999, 
Paulínia, SP.  

Dra. Carmen Silvia Passos 
Lima  
End. Rua Vital Brasil, Hospital 
das Clínicas da Unicamp  

Telefone: (19)983597646 e (19) 
21392875  

E-mail: carvalho_je@yahoo.com.br  Telefone: (19) 3521 7496  

E-mail: 
mimijorge@yahoo.com.br  

Telefone: (19) 21392876  E-mail: 
carmenl@fcm.unicamp.br  

 

 

ATENÇÃO: A sua participação em qualquer tipo de pesquisa é voluntária. Em caso de denuncias ou 

reclamações sobre sua participação e sobre questões éticas do estudo, você poderá entrar em 

contato com a secretaria do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Unicamp: Endereço: Rua: 

Tessália Vieira de Camargo, 126, Barão Geraldo - CEP: 13083-887 – Campinas – SP. Fone: (19) 

3521-8936 e (19) 3521-7187 – Home page: http://www.prp.unicamp.br/ e-mail: 

cep@fcm.unicamp.br 
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